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E
L ple del Tribunal Constitucional ha deci-
dit admetre a tràmit el recurs del Govern
central, prèviament informat pel Consell
d’Estat, contra la segona versió –diluïda i

descafeïnada–de la consulta catalanadel 9 denovem-
bre. La decisió s’ha pres per unanimitat i no inclou
capadvertència específica al president de laGenerali-
tat com sol·licitava l’Advocacia de l’Estat.
És la segona vegada en poc més d’un mes que el

TribunalConstitucional admet a tràmit una impugna-
ció del Govern sobre el 9 de novembre. No és bo que
el TC es converteixi en la policia de trànsit dels em-
bussospolítics. Elsmateixosmagistrats, comassenya-
lavaLaVanguardiadiumenge, han afrontat aquest se-
gon recurs amb prevenció. El record del desgraciat
procésde l’Estatut continua viu. Insistimque elCons-
titucional no pot ser utilitzat sistemàticament com a
quarta cambra (després delCongrés, el Senat i el Par-
lament autonòmic) per dirimir conflictes que el cos
polític no és capaç de resoldre, pactar o negociar. El
mecanismede la suspensió cautelar, previst a laCons-
titució, no es pot utilitzar de manera recurrent com
un fre de mà.
La resolució del TC suspèn tota actuació oficial de

la Generalitat en els preparatius del dia 9, però no
impedeix que diumenge vinent en tots els municipis
de Catalunya hi hagi meses de votació presidides per
voluntaris, perquè els ciutadans que vulguin puguin
participar en una manifestació política consistent en
la simulació de la consulta impugnada. És un acte de
protesta amb un format especial, l’èxit o fracàs del
qual esmesurarà, coméshabitual, pel nombredeper-
sones que hi participin. És una iniciativa legítima,

tant si s’està d’acord amb ella com si no. Les llibertats
d’expressió, de manifestació i d’opinió estan plena-
ment vigents aEspanya i laConstitució les protegeix.
El nus de la qüestió, per tant, és la participació ofi-

cial de la Generalitat en la convocatòria del dia 9. La
FiscaliaGeneral de l’Estat no té intenciód’actuar con-
tra els voluntaris i les iniciatives ciutadanes, però sí
que pot fer-ho contra el Govern si es manté com a
organitzador de la votació. El portaveu delGovern va
anunciar ahir que els preparatius continuen enda-
vant i que la Generalitat presentarà al·legacions i ele-
varà un recurs davant el Tribunal Suprem perquè
considera que amb la nova suspensió es violen drets
fonamentals com la llibertat d’expressió i participa-
ció. El Govern està en el seu dret d’esgotar totes les
possibilitats per mantenir-se com a organitzador del
9-N, si bé no seria raonable que desobeís a instàncies
judicials si la Fiscalia decidís actuar, sobretot quan la
consulta alternativa es pot celebrar igualment a
càrrec d’entitats ciutadanes.
El Govern ja va acatar la llei arran de la primera

suspensió dictada pel TC i no està de més recordar
que això li va costar la ruptura del pacte de legislatura
CiU-ERC. No tindria sentit actuar ara d’una altra for-
ma. Elmoment és delicat i cal saber evitar d’entrar en
uncul-de-sac.Ningúnohauria de caure en la tempta-
ció de voler humiliar ningú. Democràcia i llei. L’exer-
cici dels drets democràtics –el dret a expressar una
opinió política– i el compliment de la llei. Sembla un
atzucac, però creiem que hi ha possibilitats perquè
un subtil canvi d’agulles permeti que el dia 9 sigui una
jornada pacífica i democràtica, sense dramatismes,
en un moment difícil per a la imatge d’Espanya.

Evitar l’atzucac

H
A estat la Comissió Europea, en la revisió
de les seves previsions econòmiques, qui
ha definit l’impacte que tindrà l’aturada
econòmica europea en la recuperació de

l’espanyola com a conseqüència d’una reculada de les
exportacions als principals països de l’eurozona. L’eco-
nomia espanyola és la quemés creixerà de tot el conti-
nent l’any vinent, però en llocd’incrementar el seupro-
ducte interior brut (PIB) un2,1%, com fins ara s’espera-
va, ho farà un 1,7%, quatre dècimes menys. Lògica-
ment, això comportarà tambéuna recaptació fiscalme-
nor i faràmolt difícil que es pugui complir l’objectiu de
reducció del dèficit públic fins al 4,1% del PIB, tal com
estava previst, demanera que acabarà l’any en el 4,6%,
amb la consegüent acumulació de deute e l’Estat, fins
arribar al 101,20% del PIB.
La rebaixa de les previsions econòmiques espanyo-

les que es fa des deBrussel·les està en línia amb l’empit-
jorament de les perspectives per a tot Europa. Com a
efecte immediat suposaun cop a la credibilitat del pro-
jecte de pressupostos generals de l’Estat per al 2015
presentat pel Govern espanyol, ja que estan elaborats
sobre la base d’un creixement econòmic del 2% que,
demoment, ningú no ha dit que estigui previst rectifi-
car. Al contrari, el ministre d’Economia, Luis de Guin-

dos,manté l’optimisme i ha dit que Espanya comença-
rà l’any vinent creixent a ritmes del 2%. En qualsevol
cas, sempre és millor ajustar els comptes públics a
temps que no haver d’efectuar posteriorment doloro-
ses correccions a la baixa, encara que els responsables
econòmics del país no ho pensin així.
La zona euro no entrarà en recessió aquest any, se-

gons assegura la Comissió Europea, encara que poc li
faltarà, ja que amb prou feines creixerà un 0,8% (1,2%
Espanya), en un escenari de debilitat que esmantindrà
el 2015 amb una millora del PIB de l’eurozona de tan
sols l’1,1%, en lloc de l’1,7%que s’havia previst. La reces-
sió d’Itàlia, l’estancament de França i l’escassa potèn-
cia de la locomotora alemanya, que creixerà un 1,3%
aquest any i un 1,1% el que ve, expliquen aquesta situa-
ció, que Brussel·les atribueix als efectes de la crisi geo-
política d’Ucraïna, el col·lapse del crèdit i l’excés de
deute públic, amb una càrrega financera tan elevada
que treu recursosper al creixement. En aquesta conjun-
turanomés resta esperar que els nous estímulsmoneta-
ris del BCE i l’anunciat pla d’inversions de 300.000mi-
lions promès per la nova Comissió, juntament amb les
reformes estructurals dels governs nacionals –si és que
finalment es posen a fer-les–, facin algunamena demi-
racle que permeti millorar les perspectives actuals.

Impactede la crisi europea aEspanya

Teatre,
i del bo!

S
i no hi ha cap imprevist –Déu
no ho vulgui–, d’aquí a uns
mesos s’estrenarà a Barcelo-
na una obra de teatre basada

en la famosa conversa que el 7 de ju-
liol del 2010 van mantenir la líder del
PP Alicia Sánchez-Camacho i Victo-
ria Álvarez, exnòvia o examant de
Jordi Pujol Ferrusola (de vegades en
diuen d’una manera i de vegades de
l’altra). Com saben fins i tot els pàr-
vuls, la conversa va tenir lloc al restau-
rant La Camarga del carrer Aribau de
Barcelona, a la taula d’un reservat i
amb un preciós centre de flors que
anava gravant tot el que deien. El dra-
maturg i director de l’espectacle serà
Jorge-Yamam Serrano, i Cristina Gá-
miz i Anna Sabaté les actrius que do-
naran vida a les dues comensals.
Als fulls promocionals de l’obra

–que de moment té el títol provisio-
nal de Camargagate– Jorge-Yamam
Serrano explica com li va venir la
idea: “Fa temps emva arribar la grava-
ció de La Camarga i vaig adonar-me
de la increïble teatralitat tant dels
personatges com de la història. El to
de la proposta seria pròxim al teatre
documental de tradició anglesa, ja
que, de comèdia, per si mateixa en té
molta. Aquesta informació ha d’ar-

ribar al públic. Amb aquesta proposta
el teatre es fa necessari”. Serrano fa
d’aquesta conversa la part central del
muntatge i el complementa amb un
inici i un final inspirats en l’obra
Maria Estuard de Friedrich von Schi-
ller, que recrea també una conversa
entre dues dones: Maria Estuard i
Elisabet I d’Anglaterra i Irlanda, la
Reina Verge.
Quan la notícia de la gravació del

dinar a La Camarga va saltar a les pri-
meres pàgines dels diaris, Sánchez-
Camacho es va empipar bastant i va
amenaçar de portar davant dels tribu-
nals tothomque la difongués pública-
ment. Llavors la gent va rescatar els
pobres llapis de memòria, els USB,
que dormien plàcidament al fons dels
calaixos perquè ja gairebé ningú no
els feia servir, arraconats pels nous
mètodes per traspassar dades. Du-
rant uns dies van tornar a ser eines
imprescindibles. Per evitar que Sán-
chez-Camacho complís les seves ame-
naces, la gent que ja tenia la conversa
a l’ordinador no te l’enviava per cor-
reu electrònic. Et demanava que li dei-
xessis un USB. En aquest USB te la
gravaven i encabat te’l tornaven. Tot
en persona. Al cap d’unes setmanes hi
havia a Catalunya ben pocs ciutadans
que no haguessin escoltat la conversa,
ja fos tota sencera o només les parts
més sucoses. M’agradaria saber com
reaccionarà ara davant d’aquesta obra
de teatre Sánchez-Camacho, que, per
cert, encara té pendent una comparei-
xença davant del Parlament per acla-
rir aquell dinar amb Victoria Álvarez.
¿S’emprenyarà com una mona o bé
preferirà no afegir més llenya al foc?
Jo, si fos ella, simplement demanaria
el tant per cent de drets d’autor que
lògicament els corresponen, a ella i a
Victoria Álvarez. La meitat per a ca-
dascuna, com a bones amigues.c

S’estrenarà a Barcelona
una obra de teatre
basada en la conversa
de La Camarga
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