
alt és a totes les portades, a tots
els noticiaris. No ha esclatat, en-
cara, una revolta violenta, però

sembla com si estiguéssim a un pas de
repetir els episodis de ràbia que van viu-
re els francesos fa uns anys, aquella in-
dignació dels barris marginals i perifè-
rics. La sensació és justament aquesta.
Tot comença amb una protesta d’uns
veïns exaltats i preocupats per l’aug-
ment de la delinqüència. Una protesta
que admeto com a lògica però que no
podem deixar de considerar, si més no,
estranya, atès que tot i ser evident que ha
estat preparada a consciència, neix o es
presenta sense cap responsabilitat clara,
com si fos una erupció sobtada. En al-
gun mitjà he vist fins i tot el terme fuen-
teovejuna, que ens parla d’una voluntat
col·lectiva i, alhora, d’una munió de
gent que assumeix l’autoria de manera
genèrica i sense un lideratge significa-
tiu. Aquella protesta, antidemocràtica
perquè evita el desenvolupament nor-
mal de la màxima institució del munici-
pi, es converteix després en un degoteig
de reaccions que proclamen la necessi-
tat d’una intensificació del marc legal i
de la reacció policial. També comença a
haver-hi opinions de tota mena: la més
destacada, la que mira de traçar els lí-
mits dels robatoris i de l’augment inusi-
tat de la població immigrant, un aspecte
que no es cita de forma explícita però
que és a la ment dels manifestants, dels
poders polítics i de l’opinió pública. I,
més endavant, la reacció, lògica també,
d’uns quants immigrants que no estan
disposats a ser considerats els responsa-
bles directes d’un fet que es planteja
com un problema profund sense que es
pugui resoldre a la babalà. Més enllà de
l’estigma que acompanya Salt aquests
dies, més enllà del perill enorme de cau-
re en la demagògia, de negar l’evidència
del neguit ciutadà al mateix temps que es
consoliden actituds xenòfobes, em penso
que cal destacar el tarannà rotund i afable
a un temps de l’alcaldessa. No és gens fà-
cil fer front a una situació així des del res-
pecte a les normes de convivència, lluny
del subterfugi i la mentida interessada. És
a partir d’aquí que es poden posar els fo-
naments perquè la tempesta no esclati.

S
Que no esclati

la columna | JOSEP M. FONALLERAS
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Entri com a
accionista al primer
grup de comunicació
en català

Ara és l’hora…

Demani més informació:
Truqui al 628 618 604 o enviï un correu a: accionistes@elpunt.cat 

Ara és el moment de formar part del primer
grup de comunicació en llengua catalana. Ja

està obert el període d’adquisició d’accions (*),
a partir de 1.000 euros,  fins a un màxim de

60.000. Ara és l’hora de ser accionista del
primer grup de comunicació en català:

Hermes Comunicacions SA. 

(*) Subjecte a les accions que quedin lliures després
que els accionistes hagin exercit el seu dret de

subscripció preferent.
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omés faltava la catifa vermella
de les grans ocasions perquè la
reestrena del Teatre Josep Ma-
ria de Sagarra es convertís en

la cerimònia –modesta, això sí– de les
grans nits dels Oscar. No s’entregaven
premis, però sí que se celebrava amb or-
gull la reobertura d’un equipament que ha
donat més d’un maldecap al govern muni-
cipal –més que pel simple fet d’haver estat
tancat tres anys, que això ja és molt–. Pe-
tons, abraçades i salutacions a dojo de
vells coneguts –ben mudats i pentinats, és
clar– que només es troben en actes
d’aquest tipus, on acostumen a congre-
gar-se també les persones dels àmbits més
diversos.

L’Ajuntament va voler convidar repre-
sentants de totes les entitats i altres perso-
nalitats tant de fora com de dins de la ciu-
tat. No va fallar el coreògraf David Cam-

N pos, que avui i demà defensarà damunt
l’escenari del Sagarra la seva versió de La
bella dorment; l’exalcaldessa, Manuela
de Madre; Salvador Cabré, tota una «ins-
titució» al Singuerlín, on durant molts
anys va ser capellà; l’escriptor colomenc
Jordi Varela o els actors Jaume Comas
–que va intervenir–, Àlex Casanova o
Mariona Ribas– «la Marta, del Cor»–, ai-
xí com els membres de la política local.

Hi havia molta expectació. I és que,
després de molts mesos convulsa pel cas
Pretòria, la ciutat tornava a somriure i a
desempallegar-se –ni que fos per un mo-
ment– dels «mals rotllos». «Què, com es-
tic? És evident, molt contenta», deia mi-
nuts abans que el teló s’aixequés de nou la
regidora de Cultura, Montse Olivés
(PSC). «Les coses han costat molt. Hem
de mirar cap endavant», continuava. Di-
jous al vespre no era moment de parlar de

pretòries, però la reobertura del Sagarra
tenia un efecte balsàmic que alleugeria la
tensió viscuda els últims mesos. I tothom
n’era conscient. «Ja era hora de tenir una
alegria», es deien els presidents de dues
entitats de la ciutat, fent cua per recollir
les entrades. «El teatre és la millor manera
de girar full», assegurava un altre dels as-
sistents, no sense abans comentar les de-
claracions de l’exinterventora.

L’obra de David Mamet, American
Buffalo, va inaugurar oficialment el nou
Sagarra –mitja hora després del previst a
causa de la gran afluència de públic.
Abans, però, l’alcaldessa, Núria Parlon,
va dirigir-se al públic per destacar en veu
alta «l’equipament d’alta qualitat» que és
el teatre i que «permetrà als colomencs, i a
tots els ciutadans de l’àrea metropolitana
de Barcelona, gaudir d’una programació
d’alt nivell».

«Ja era hora de tenir una alegria»

la crònica | ISABEL MARTÍNEZ

Santa Coloma viu la reobertura del Teatre Sagarra com un oportunitat per girar full

Els assistents es concentren a les portes del Teatre Josep Maria de Sagarra, minuts abans de reobrir oficialment, dijous al vespre. / I.M.


