
28 LAVANGUARDIA S O C I E T A T DIJOUS, 13 MAIG 2021

Catalunya dependrà de l’energia
neta d’Aragó, alerta unmanifest
ANTONIO CERRILLO

Barcelona

El preacord entre ERC i CUP per
implantar una moratòria a la ins-
tal·laciódegransplantesd’energia
renovable a Catalunya (eòlica i fo-
tovoltaica) continua aconseguint
el rebuigde sectors socials, econò-
mics i empresarials. Un manifest
conjuntfirmatperlaPimeci lesas-
sociacionsUnefcat (fotovoltaica) i
EolicCat(eòlica)alertadelriscque

Catalunya es converteixi en un
simple receptor de l’energia neta
d’Aragó.
Aquestes entitats afirmen que

“no hi ha cap raó” que justifiqui el
canvi en la normativa actual per
derogar el decret del Govern
(aprovat el 2019) destinat a impul-
sar aquestes instal·lacions. En deu
anys Catalunya “ha passat de ser
pionera a estar a la cua de l’Estat”
enaquestamatèria,perlaqualcosa
“una nova moratòria seria una ir-

responsabilitat política”, ja que
impediria a Catalunya assolir els
seus objectius i compromisos de
mitigacióclimàtica.
La inseguretat jurídica creada ja

ha provocat “un alentiment en el
flux dels projectes per ser trami-
tats a travésde l’Administració ca-
talana”. Per contra, s’ha afavorit
l’agrupació de projectes per supe-
rar la potència de 50MW, de ma-
nera que podran ser tramitats
competencialmentatravésdelMi-

nisteripera laTransicióEcològica
peresquivar lamoratòriacatalana.
Aquestes entitats defensen el

decret que regula la implantació
d’aquestes fonts d’energia reno-
vables però consideren que la po-
nènciaquelesavaluaestàsent“ex-
cessivament rigorosa”. Només un
36% de les propostes de parcs eò-
lics iun5%de fotovoltaicshan tin-
gut llum verda sense condicions, i
encara faltauna llarga tramitació.
La Pimec, EolicCat i la Unefcat

esmostren “totalment favorables”
a impulsar projectes de base ciu-
tadana,comunitàriaocooperativa,
així com d’autoconsum. Però in-
diquen que amb les petites ins-
tal·lacions no n’hi ha prou; en el
millor dels casos s’arribaria a co-

brirun25%de lademandaelèctri-
ca per a l’any 2050. Enonze anys a
Catalunya només s’ha creat un
projecte cooperatiu eòlic (el molí
Viure de l’Aire del Cel, a l’Anoia).
Tot i això, “cap de les entitats i or-
ganitzacions que promouen la
propostademoratòrianohanpar-
ticipat en aquest projecte”. Tam-
poc capprojecte d’aquestes carac-
terístiques no ha entrat en la po-
nència de renovables. CC.OO. va
indicar que no comparteix la idea
d’una moratòria i va recalcar que
no n’hi ha prou amb l’expansió de
lesteuladesfotovoltaiques.Lapro-
duccióeòlica també“hauràde for-
mar part del nostre paisatgemarí-
tim, si volem deixar de dependre
delpetroli”.c

L’eliminació del terme ‘disminuït’ a la Constitució coincideix amb
una obra dramàtica que destapa les misèries de la societat

IAndreaÁlvarezva fer
caure laquartaparet

DOMINGO MARCHENA

Barcelona

L a Constitució espa-
nyola feia servir fins
abans-d’ahir un ter-
mepejoratiuper refe-
rir-se a les persones

quetenenungrauoaltredediver-
sitat funcional, a qui qualificava
de disminuïts. El Consell de Mi-
nistres va aprovar aquest dimarts
un avantprojecte de reforma de
l’article49dela lleide lleispereli-
minar aquesta paraula i substi-
tuir-la per “persones amb disca-
pacitat”, inodiscapacitats, comva
aconsellar laReialAcadèmia.
Disminuïts, minusvàlids o dis-

capacitats són paraules que hau-
ríem de desterrar del nostre llen-
guatge. Per què? Hi ha moltes
raons. Una es pot veure a partir
d’avui mateix a la sala Tallers del
Teatre Nacional de Catalunya
(TNC), on s’estrena Mare de su-
cre, escrita i dirigida per Clàudia
Cedó. Els principals protagonis-
tessónMarcBuxaderas–quedes-
til·la humor, va amb cadira de ro-
des iesriudelasevadiscapacitat–
iAndreaÁvarez.
No oblideu com es diu: Andrea

Álvarez. Interpreta la Cloe, una
dona molt semblant a ella, “amb
un retard mental d’un 65%” o
“una discapacitat intel·lectual
d’un65%”.Però laCloe tédesitjos

ipulsions.Noésunàngelniunés-
ser asexuat. És una dona adulta
que es planteja ser mare. Ho po-
drà ser? Entre altres coses, d’això
tracta l’obra, que comença amb
unmonòlegdemolidor.
“Esticnerviosa,peròa l’escena-

ri em sento bé, viva, segura, forta.
I aquesta sensació em fa molt fe-
liç”, explicava ahir per telèfon en
una aturada dels assajos. L’An-
drea, la petita de quatre germans
(l’Antonio, l’Anna i laSara), viuen
un pis tutelat amb vuit persones
més al barri de Montilivi, a Giro-
na. Les seves aficions són sortir
d’excursió amb els amics, l’equi-
tació, el teatre, el ball...
I fer caure murs. Perquè en

aquest primer minut l’actriu des-
trossa la quarta paret del teatre,
aquellafronterainvisiblequeper-

met tafanejar en vides alienes.
Aquestminut, i els que segueixen
(Mare de sucre dura dues hores),
destapadavantlaplatealesvergo-
nyes de la societat, aquesta socie-
tat amb bones intencions que
s’omple labocaambparaulescom
ara integració o inclusió però que
després parla dedisminuïts.
Per l’Andrea és la seva primera

obra de teatre professional. Tam-
béperaMarcBuxaderas, ambpa-
ràlisi cerebral, tot i que ell ja s’ha
forjat unapetita grancarrera amb
monòlegs humorístics i vídeos a
YouTube (“aixòmeusemblamolt
greu, però en realitat es tracta
d’unes neurones que se’n van
anara feruncafèquanvaignéixer
i encaranohan tornat”).
Moltes veus recorden que

aquest col·lectiu no requereix pa-

ternalismes,condescendènciesni
caritats. L’únic que necessita són
drets. Això exigeix, per exemple,
la confederació d’associacions
Dincat, que representa 40.000
persones amb discapacitat in-

tel·lectual aCatalunya.LaFunda-
ció Catalana Síndrome de Down
demanadesde faanys (el 2009ho
vademanardavant l’ONUmitjan-
çant una de les seves activistes,

Montserrat Vilarrasa) una cosa
revolucionària: “Tracteu-noscom
apersones”.Aquestaentitatsense
ànimde lucre també téunmanual
d’estil quemolts periodistes hau-
riende llegir i rellegir.
Molt abans que el Govern cen-

tral, aquest document desterrava
les expressions de discapacitat i
les més infames de mongòlic o
subnormal. Permolt increïbleque
sembli, encara cal retreure l’ús
d’aquestes paraules. No es tracta
de potenciar el llenguatge in-
clusiu o políticament correcte. És
justícia.Ladiferènciaentredisca-
pacitatopersonaambdiscapacitat
pot semblar subtil, perònohoés.
Fer servir una expressió o una

altra té un gran simbolisme. El
llenguatgenonomésensdefineix:
també crea la realitat. La disca-
pacitat és una circumstància de la
persona, no pas la seva quinta es-
sència ontològica. Per això el Co-
mitè Espanyol de Representants
de Persones amb Discapacitat
aconsella ferservirel termecoma
adjectiu inopascomasubstantiu.
Hi ha moltes maneres d’expli-

car-ho,peròningúnohohaexpo-
sat més bé que Marc Buxaderas:
“Tothom té dificultats i discapa-
citats.Perònoperaixòsomdisca-
pacitats. Som l’Andrea, la Mercè,
laJudit, laMaria, laTeresa, l’Ivan,
la Clàudia, en Marc”. Fins al dia
30 alTNT.El teatre, la vida.c

MAY ZIRCUS / TNC

Andrea Álvarez durant unmoment de l’obra, que s’estrena avui i es representarà al TNC fins al dia 30

“A l’escenari em sento
bé, forta, feliç”, diu
l’actriu protagonista,
que viu en un pis
tutelat de Girona

La diversitat
deixa l’última fila

dels teatres

]Maredesucre trenca
motllosalTNC.Perpri-
mercopunmuntatge
protagonitzatperperso-
nesambdiversitat funcio-
nal integra laprogramació
regulardel teatre inoés
partd’unfestival.Amés, la
produccióhatingutels
tempsnecessaris i l’ajuda
d’educadorssocials “per-
quècadaactorpugui treu-
reelmillordesi: tots tenim
elsmateixosdrets,però
necessitatsdiferents”,diu
Cedó.LaSalaTallerss’ha
adaptatperaactors ipú-
blicambdiversitat, fins i
totelscamerinos; encanvi,
a laSalaGrandelTNCqui
vaencadiraderodesenca-
rahadeveure lesobresdes
del fonsenesperaderefor-
mes.Finalment, les fun-
cionsdelsdivendres tenen
buclemagnètic, audiodes-
cripció, llenguadesignes...
Començael teatrepera
tothom. /J.Barranco
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