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El passat 15 de novembre del 
2017 el cònsol d’Encamp feia de-
claracions que deixaven clar que 
els projectes o actuacions previs-
tes per al Pas de la Casa quedaven 
en pausa, aparcats.

També deia, amb relació a 
l’ampliació del nombre de pa-
trulles de vigilància policial que 
es demanava, que “aquest incre-
ment d’efectius de policia no serà 
una realitat”, fins l’any vinent.

El que també està de moment 
en pausa és el famós acord d’in-
tencions amb Saetde, a l’espe-
ra que el Sr. Viladomat lliuri al 
Comú els documents que pu-
guin demostrar que els terrenys 
de Concòrdia formen part de la 
concessió. Això sí, el cònsol Jordi 
Torres ha donat a Joan Vilado-
mat temps fins a final d’any per 
presentar-los.

En pausa, també, la proposta 
del Govern de transformar el Pas 
de la Casa en un gran centre de 
comerç outlet, que tant agradava 
al Govern. El cònsol i el Govern 
ho venien com un gran projecte 
i la solució per a aquest fantàstic 
peu de pistes, i així ho van mani-
festar.

El cònsol ho deixa aparcat per-
què reconeix que els comerciants 
i habitants de la població hi ve-
ien dubtes, que no s’han resolt. 
Després d’adonar-se que les reu-
nions mantingudes  amb actors 
del Pas de la Casa no han servit 
per calmar el neguit, el Comú ens 
deia, doncs, que s’ha decidit no 
tirar-ho endavant.

Sobta, però, que, pocs dies 
després, el ministre de Turisme 
encara no el dona per perdut i 
vol parlar amb empresaris, amb 

comerços del Pas i amb grans ca-
denes “per veure si s’hi podria fer 
alguna cosa”.

El ministre hauria de saber 
que al Pas de la Casa els comerci-
ants aposten per millorar les bo-
tigues, però l’etiqueta d’outlet no 
la volen ni en els seus comerços 
ni per a la parròquia.

Quan pensem en la paraula 
outlet, el primer que ens ve al cap 
és fora de temporada, mercaderies 
descatalogades, preus baixos, sal-
dos, etc. Si ens prenem la molès-
tia de buscar la definició correcta 
del mot, no és altra que: un tipus 
de comerç dedicat a la venda de 
roba o estris i objectes de tempo-
rades anteriors, restes de sèries i 
descatalogats, amb reduccions de 
preus significatives. Fa referència a 
qualsevol botiga o sucursal de ven-
da d’una marca concreta. El terme 
català ha adoptat aquest signifi-
cat de lloc de venda d’articles de di-
ferents marques a preus reduïts per 
tenir defectes de fabricació o per ser 
de temporades passades.

Fent una passejada pel Pas 

de la Casa, trobem carrers molt 
atrotinats i descuidats pel Comú, 
però amb botigues amb primeres 
marques i de dissenyadors exclu-
sius. També hi trobem botigues 
de records; una gran quantitat 
de supermercats; i un gran cen-
tre comercial que també és a la 
capital. Tots aquests comerços i 
altres establiments es mereixen 
no sentir-se tractats com a saldo.

Han après a conviure i coexis-
tir entre ells. Tots formen part 
del dia a dia, i fan front a les for-
tes nevades, que són necessàries 
perquè aquelles pistes continuïn 
sent un actiu molt important per 
a l’economia del país. Els que han 
de treballar malgrat les nevades 
han d’obrir les portes dels seus 
negocis igualment, de manera 
que la vida és difícil de portar 
aquells dies. Per descomptat, es 
mereixen un pla estratègic per 
tenir més visibilitat, però no vo-
len ser un gran centre de comerç 
outlet, i així ho han manifestat.

Tot i això, el ministre no els 
vol escoltar.

El Pas, en pausa o aparcat?
Els comerciants mereixen un pla estratègic, però no volen convertir-se en un gran ‘oulet’ Proactiva Open Arms anuncia 

un regal solidari que tothom 
pot comprar per col·laborar amb 
aquesta ONG que tantes vides 
està salvant al Mediterrani. Es 
tracta d’unes bosses i unes tasses 
blanques amb el ja mític vaixell 
Astral il·lustrat al mig en color 
vermell. És una estratègia ben 
habitual per recollir diners, un 
regal solidari, com diu l’enunciat. 
Però no em quadra. No és una 
crítica a la iniciativa, tots els di-
ners del món són necessaris per 
treure gent del mar, vinguin de 
la venda de tasses o de la venda 
de xinxetes de colors. Proactiva 
Open Arms manté una dignitat 
impressionant en l’Europa actual 
igual que Metges sense Fronte-
res, per exemple. Allò que em gri-
nyola és la utilitat i l’actitud del 
comprador. Què ha de fer? Exhi-
bir-los com a mostra de bondat? 
Acaben sent objectes d’exhibició 
per rentar consciències? Soc tan 
bona persona que col·laboro amb 
aquesta ONG, mireu, sembla el 
missatge que emet mentre pren 
un cafè amb llet solidari tan 
tranquil a la seva casa europea o 
passeja pel carrer europeu amb la 
bossa a l’esquena. Acabarem con-
vertint el drama aliè en estètica 
per a nosaltres, i ja està?

Ho explicava molt millor que 
jo David Selvas dalt de l’escenari 
de l’auditori Claror de Sant Julià 
fa uns dies, en la pell d’un per-
sonatge de La treva de Donald 
Margulies (felicitats a qui va pro-
gramar aquesta obra tan brillant 
dins la Temporada de teatre). La 
treva és una reflexió àgil i intel-
ligent sobre la nostra relació amb 
el món, amb els drames, guerres i 
injustícies que passen lluny, però 
que ens acaben afectant, i també 

sobre les relacions de parella, els 
models de família, el matrimoni, 
la maternitat i, finalment, sobre 
el sentit del fotoperiodisme i del 
periodisme. Sí, tot això, -i més- 
en una hora i mitja de teatre a 
càrrec de quatre personatges: 
una fotògrafa de guerra (Clara 
Segura), un periodista (Selvas), 
un editor d’una prestigiosa revis-
ta (Ramon Madaula) i una jove 
i innocent organitzadora d’es-
deveniments (Mima Riera), tots 
quatre intèrprets brutals. 

El periodista esclata indignat 
després de veure a Nova York 
una obra de teatre, amb actrius 
amb burca i discursos molt intel-
lectuals, que converteix en pura 

estètica un drama que ell ha vist 
en directe i encara no ha paït psi-
cològicament. En la seva indig-
nació critica feroçment la gent 
d’esquerres ben pensant, per 
buscar el rentat de la consciència 
i prou.

Però a La treva enmig de tan-
tes visions interessants –cap té 
la raó absoluta– també hi ha es-
perança, sovint a càrrec de la mi-
rada del personatge de Riera que, 
lluny de la intel·lectualització 
dels altres tres, des de la bondat 
i la senzillesa, els convida a dei-
xar-se d’afectar constantment 
pels drames del món i a deixar-se 
afectar per la bellesa de la vida. 
“Per què si no, quin sentit té tot 
plegat?”, diu.

La tassa i ‘La treva’

El missatge, quin 
és? ‘Soc tan bo que 
col·laboro amb l’ONG 
Proactiva’?
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