
Diari de Terrassa Miércoles, 2 de octubre de 2013 O P IN IÓ N  1 13

opmion
E D I T O R I A L

Los restos 
del naufragio

EL Ayuntam iento retirará a Inmovale- 
ro la concesión  de la gestión de las 
plazas de parking de ro tac ión  que 
existen y no se usan  en las torres del 

Parc del Nord. La noticia, en sí, no es m ás que 
la retirada de una concesión inoperante, pero 
encierra una lectura que va m ás allá de la pura 
cuestión administrativa. Por una parte, se pue
de hab lar de los parkings en Terrassa y por 
otra, de los efectos, o m ejor dicho, de los ca
dáveres de la crisis.
En lo referente a los parkings, las plazas de las 
torres del Pare del Nord han tenido una explo
tación digam os que por debajo de las expec
tativas que en su día se generaron, al igual que • 
en otros aparcam ientos m unicipales com o el 
de la plaza de U uís Com panys, el de la ram 
bla de Francesc M acià o el de la avenida de 
Barcelona. En la plaza del Progrés se ha recon- 
ducido la situación, aunque su inicio era poco 
esperanzador. Lo que en su m om ento fue un 
extraordinario proyecto que iba a poner fin al 
problem a del aparcam iento en la ciudad con 
hasta siete grandes equipam ientos subterrá
neos, ha  generado otro problem a.
Está visto que los parkings que han dem ostra
do una rentabilidad incontestable son los del 
Centre, entre los que se incluiría el de la plaça 
del Doctor Robert, por razones obvias de pro
ximidad al Hospital Universitari de Mútua. De 
en tre  los fracasos, en este caso privados, es
taría el del complejo residencial del Segle XXI 
o tam bién el de la plaza Nova. El prim ero su
frió el cierre de los cines y el segundo la falta 
de im bricación del proyecto urbanístico con 
la tram a urbana del centro de la ciudad.

Y  ello nos llevaría a los cadáveres de la cri
sis económ ica, en este caso personaliza

dos en grandísimas em presas com o es el caso 
de Inmovalero, un referente del "boom" inm o
biliario terrassense, que com o m uchas otras 
prom otoras cayeron con los prim eros zarpa
zos de la recesión. Algunas de esas em presas 
han ido dejando por la ciudad el recuerdo de 
lo que pudo haber sido y no fue, com o pecios 
del gran naufragio colectivo. Si un ejemplo son 
los cines del Segle XXI, vinculados a la propia 
Inmovalero, no  lo es m enos el hotel del Vapor 
Gran, recuerdo indeleble de La Clau, que d e 
sapareció discretam ente, víctim a tam bién de 
la debacle del ladrillo.
Es poco probable, por no decir imposible, que 
vuelva a producirse una situación de expan
sión económ ica com o la que ha provocado la 
situación que hoy vivimos; en todo caso, sir
van los restos del naufragio de aviso a nave
gantes.

Anem a pams
PERE C A P E L L A

D 'una m anera tendencio
sa, abans de deixar-nos 
fer la consulta sobre el 
dret a decidir, han apare

gut totes les dificultats am b què ens po
dem trobar si optem per la independèn
cia; entre d’altres, les més absurdes, com 
posar fronteres i peatges am b la resta 
d'Espanya, no poder utilitzar l’euro i tor
nar a la pesseta i moltes altres obvietats 
am b què no em vull entretenir, però, 
també, es fa especial èmfasi en el fet que 
no formarem part de la Unió Europea. 
Com que aquest tem a pot semblar més 
seriós, és en el que em vull entretenir, no 
sense abans manifestar que, si això fos 
tan cert, no se'ns posarien tantes dificul
tats al fet que expressem lliurem ent la 
nostra voluntat sobre la independència, 
quan encara ningú sap anticipadament 
el resultat.

Llegeixo articles als diaris i escolto opi
nions per la televisió, de persones i per
sonatges, tendenciosos en el fons, total
ment contradictoris sobre la nostra ac
ceptació a la Unió Europea. També algú

m'ha enviat, per correu electrònic, un in
teressant i circumstanciat escrit d 'un  re
conegut catedràtic que dóna per im pos
sible l’entrada de Catalunya a  la UE. Però 
cal saber que l'ingrés, o no, a aquesta ins
titució és un problema polític, no tan ju
rídic. Només recordin que el Govern d'Es
panya està estudiant la modificació de la 
llei de consum de tabac perquè el senyor 
Adelson, prom otor d’Eurovegas, ho exi
geix per als seus casinos; per tant. s'ac
cepti 0 no, ja s’ha adm ès la possibilitat de 
canviar la llei per interessos econòmics.

Per entrar a  qualsevol corporació o es
tam ent, en aquest cas la UE, hi ha uns 
condicionaments jurídics essencials i uns 
altres de norm atius o complementaris, 
que es poden adequar a noves situacions. 
Si pensem  en els primers, Catalunya per
tany geogràficament a Europa i en ella té 
totes les seves arrels, culturals, idiomàti
ques i religioses, i ha estat vinculada a la 
Mediterrània al llarg dels segles, on sem 
pre han onejat les quatre barres, per tant, 
en aquest aspecte, compleix am b escreix 
tots els condicionaments. És cert que pos
siblem ent no hi ha antecedents de cap 
segregació i, fins i tot, pot ser que existei
xi alguna normativa que ho dificulti, però 
en tot cas només cal adequar-la; quan, en 
aquest cas, no hi ha cap prohibició ex
pressa.

Punt i Seguit
J O S E  A N T O N I O  

A G U A D O

A com panyia de teatre 
Punt i Seguit neix a Ter
rassa el gener del 2007. 
En sis anys d ’història i 

cinc espectacles ha realitzat 145 repre
sentacions i ha rebut 144 premis. La fór
mula de l’èxit és en el treball i la cons
tància de dos homes, Francesc Falgue
ra i Eloi Falguera. Pare i fill. Actor i direc
tor. Una parella sincera, que no enga
nya, els uneix la precisió de les paraules 
i l’agudesa de l’anàlisi del que és el tea
tre.

Ara ha arribat el m om ent en  què han 
fet el pas més im portant, convertir-se 
en una com panyia que escriu els seus 
propis espectacles i ho  han fet am b la 
solvència que és m arca de la casa. El 
diumenge 29 van estrenar al Teatre Ale
gria '’25 de gener”, una peça escrita per 
Eloi Falguera i am b el suport del CAET 

L’acció se situa a Terrassa el 1939, el 
dia que dóna títol a aquesta tragicomè-

La nostra permanència, o entrada, a 
la UE depèn de l’interès que aquesta hi 
pugui tenir. La majoria de països m em 
bres, seguram ent, ja estan bé am b els 
que són i séls fa estrany un nouvingut, 
però això tam bé passa am b els m eus 
amics d ’excursions, que quan en ve un 
de nou el primer dia és un intnís, però, 
si hi encaixa, l’endem à és un  m és de la 
colla. No cal dir que qui té més poder a 
la UE és Alemanya i, a aquesta, l’interes
sa la presència de Catalunya a Europa, si 
pot ser continuant formant part de la na
ció espanyola però, si se’n separés, tam 
bé; les seves petroquímiques i les indús
tries de l'automòbil, entre altres, es tro
ben dintre de la nostra demarcació i no 
perm etran que quedin excloses; si això 
fos poc, el deute que té contret Espanya 
està Fiançat am b la inclusió de Catalu
nya, que respon d ’una part im portant i, 
en cap cas, els convé renunciar a aques
ta garantia, sobretot quan la resta que
daria debilitada per complimentar les se
ves obligacions. Si Espanya es trenca, en
cara que no els agradi, els convé recollir 
tots els trossos, sobretot els productius.

Si surts a cam inar i vas com ptant els 
rocs que trobes pel sender, no faràs mai 
el cim.

★ L’autor és advocat

dia. Les tropes de Franco són  a  pun t 
d’entrar a Terrassa. En una fàbrica aban
donada un  grup d 'actors assagen una 
com èdia clàssica, "El soldat fanfaró”, de 
Plaute. Un assaig on es barreja el text 
clàssic am b la presència de cinc perso
natges que m arquen una postura ideo
lògica davant la realitat del m om ent.

Plaute va ser un gran comediògraf que 
es pot si niar en  l’avantsala del que van 
ser posteriors com èdies múrries, d 'em 
bolic, vodevils, el contrast entre el teatre 
ple d ’embolics i situacions divertides i la 
realitat dura en  què viuen els personat
ges concen tra  i sintetitza el desplega
m ent teatral del dram aturg i director de 
”25 de gener", Eloi Falguera.

Teatre d ins del teatre, m etateatre. 
Aquest exercici de síntesi i resum uneix 
les dues funcions bàsiques del teatre: en
senyar i divertir. D’una banda el dram a 
d 'un  teatre social de denúncia i de com 
prom ís i d ins d'ell com  un  joc de nines 
russes la com èdia llatina. L autor fins i 
tot es perm et sovint el luxe d ’un  hum or 
irressistible, especialm ent enm ig de 
l’horror en què viuen els actors. A cada 
frase, tot té sentit i ressonància, i així, ca
dascuna de les situacions representades

li perm eten a l’autor afegir un matís de 
lluita contra l’oblit, a una recuperació 
concreta de la m em òria històrica. La 
Guerra Civil destrueix el que el teatre 
uneix, sem bla d ir-nos Eloi Falguera. 
Potser u n  bon  cam í dram artúgic h a 
gués consistit en  la barreja entre el sol
dat de Plaute i el soldat terrassenc de la 
Guerra Civil.

Al costat dels Falguera: Enric Miró, al 
paper de senyor Gisbert -el director de 
teatre entestat a assajar una obra que 
veritablement sent seva-; Carles Gutés, 
en  el paper d ’Amadeu; Mònica Lop, en 
el paper d ’Avenir, im a jove portada per 
la u topia de les ideologies, i Maria Ro
dríguez, en  el paper m és entranyable 
de la tragicomèdia, Dolors, una de tan
tes dones anònim es que es van veure 
privades de les seves parelles i que van 
m arxar a peu per la carretera per patir 
l’exili.

Barrejar el costat sentim ental de la 
Guerra Civil am b la com èdia llatina era 
una gran guerra per a  Eloi Falguera. 
Doncs bé, l’ha guanyada, i h a  tom at ín
tegre del front. Esperem  que aquest 
cam í iniciat per Punt i Seguit m arqui el 
cam í dels seus nous espectacles.
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