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editorial/ Quan s’abandonen els origens
El Partit Socialista (PSC) ha perdut l’alcaldia de
Barcelona i li ha regalat la capital del país a Convergència i Unió (CiU), gran triomfadora de la nit del 22M.
Com Barcelona, altres feus intocables -Badalona, Girona,
Mataró, Igualada o Manresa- han deixat d’estar tenyides
de vermell i s’han passat a un blau intens, després de 32
anys. El nostre Districte, Sants-Montjuïc, l’únic a Barcelona
que canvia de PSC a CiU, també s’ha cansat de la inèrcia
i ha fet confiança a la llista de Xavier Trias. El que no s’ha
dit massa, però, és que fa 15 anys que els vots socialistes es comporten com els tripulants del Titànic en veure
l’iceberg. En les darreres tres legislatures, els vots del PSC
han saltat del partit de 50.000 en 50.000 paperetes, fins
que la derrota ha estat inevitable i sonada.
Per entendre la patacada del PSC a Barcelona i a la resta
de Catalunya no cal ser un expert. Però les evidències, a
vegades, passen desapercebudes. En primer lloc, cal parlar

de la crisi galopant que patim i el desgast del Govern que la
pateix. Una crisi que ha tingut sis trimestres negatius del PIB,
la qual cosa vol dir que la producció del país porta un any i mig
caient. En segon, no podem oblidar l’angoixa permanent en què
s’està vivint aquesta etapa. Sense originalitat, sense optimisme i
sense perspectives. Per la seva part, i en tercer lloc, el PSOE no
ha ajudat en res als seus socis catalans. Ha gestionat la crisi
fent el contrari del que és l’essència del partit i, evidentment, el
contrari del que es va prometre. I és que de la mateixa manera
que els votants del PSOE els hi entrava mal de panxa en veure
el president Zapatero anunciant la retallada de les pensions; en
clau de barri, en clau molt més propera, els simpatitzants del
PSC han hagut d’empassar-se com, per motius d’influències,
la gossera no anava a la zona alta de la ciutat acabava petant
a la nostra muntanya de Montjuïc, cada cop menys verda i
més agredida. A més, i entrant en una quarta consideració, cal
fer menció de l’existència d’una nova realitat. La immigració

El pintor Pepe Montes a la galeria
aLas-espai d’art

L’Associació d’Artistes Plàstics del Poble-sec presenta l’obra
d’aquest magnífic aquarel·lista.

L’escola de Ballet Carles Ibáñez
commemora el seu 30è aniversari
el 19 de juny al BTM
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e ben petit va començar amb el
dibuix que domina a la perfecció.
Als 18 anys va tractar d’obrir-se camí
en el món del còmic, treballant per
estudis com “Selecciones ilustradas”,
“Toutain” i d’altres especialitzades en
la il·lustració infantil. Enamorat confés
de la difícil tècnica de l’aquarel·la, demostra el seu domini d’aquest medi
amb una pinzellada àgil, que expressa
l’espontaneïtat d’una mirada fugaç
d’una escena qualsevol. Prenent
com a referent el mestre Martínez
Lozano, crea l’ambient dibuixant
amb traç segur línies que formen
el paisatge sobre grans aiguades,

massiva i sobtada en el temps no s’ha sabut liderar a tot
arreu amb un discurs valent, integrador i didàctic, la qual
cosa ha facilitat el ressorgiment de la xenofòbia de PxC o,
en casos com el de Badalona, del PP. En molts punts del
país, a diferència de Barcelona, el PSC ha anat a remolc
de la dreta en polítiques d’immigració, i no ha fet una
política prou positiva.
Davant de tot això, el PSC, s’ha anat allunyant de la
realitat. S’ha burocratitzat. Instal·lat en la dinàmica de la
gestió institucional i allunyat del que hauria d’haver estat
el seu repte essencial: el carrer i la gent. L’autisme polític
i la inèrcia de 32 anys de victòries han diluït a l’anècdota
els orígens populars i combatius de la formació socialista,
que haurà de picar molta pedra per tornar a ser un partit de
govern a Barcelona. I ara, una part de la població, la mateixa
que no els vota, clama democràcia real, justícia, participació
i sobretot, una classe política que legisli per a tothom.

Una de les obres de Pepe Montes

que mantenen la transparència de
l’aquarel·la i la netedat del paper.
Es pot admirar aquesta magnífica
obra a la galeria aLas-espai d’art (Concòrdia,17 baixos), del 6 de juny al 2 de
juliol de 2011, matins d’11 a 14 i tardes
de 18 a 20h. (dissabtes inclosos). La inauguració serà el 18 de juny a les 18h.

Assoc. Artistes Plàstics PS

l 19 de juny a les sis de la tarda, l’antic tal i com diu en Carles, la seva “col·lega,
Palau d’Esports, el BTM, serà l’es- co-directora i esposa”. Més informació:
cenari on l’Escola de Ballet Carles Ibáñez www.balletibanez.com.
commemorarà els seus 30 anys d’il·lusió,
Redacció
esforç i sacrifici. I ho farà, entre d’altres
coreografies, al ritme de l’elegant posada
en escena del Llac dels Cignes. A més,
l’escola que dirigeix el coreògraf Carles
Ibáñez, que compagina la seva feina al
centre amb la presidència de l’Associació
de Professors de Dansa Acadèmica de
Barcelona, oferirà també l’obra Sempre,
una coreografia sobre la vida, l’amor, la
mort i els records, que la companyia de
dansa va oferir en motiu del Centenari del
Centre Moral i Cultural del Poblenou. L’espectacle estarà dedicat a Margarita Abad,
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Av. Paral·lel, 110 - 08015 Barcelona - Tel. 933 290 668
www.apolo10.com
e-mail: apolo10@terra.es

Clínica Dental Rosal
ODONTOLOGÍA - PRÓTESIS Y ESTÉTICA DENTAL
ODONTOPEDIATRÍA - IMPLANTOLOGÍA
C/ Roser, 21, baixos - 08004 Barcelona - Tel. 93 441 37 20
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