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c a r t a s
“Jesucristo Superstar” 
de l’escola Roc Alabem
Mal acostumat a escriure no
més d’obres que veig als tea
tres professionals de Barcelo
na he de reconèixer que ana
va preparat per al p itjo r que 
pot significar la paraula "ama
teur" i una companyia que es 
diu la Retallada (que, fent ho
nor al seu nom, cobra només 
10 euros l'entrada).

Amb l'hora enganxada al 
cul, travesso Terrassa amb cot
xe -que ja és d’agrair!- tractant 
d'arribar a un teatre que no 
conec, en una zona que no és 
exclusiva dels vianants però 
tampoc beneficia els cotxes. 
Tot i això he trobat Terrassa 
admirable, aquest dissabte, 
il·luminada a la nit, després de 
deu anys que no hi passava.

Temia no arribar, venia de 
l'actuació de la meva admira
da cantant i amiga Mireia Iz
quierdo a la FNAC. Ja fóra 
mala sort que em tornés a 
passar com quan a Londres, 
l'any de l'estrena, amb les en
trades pagades a preu d'or, 
vaig haver de tomar a Barce
lona a corre-cuita per una pe
tita indisposició del meu pri
mer fill. l ’Albert.

Entro al Teatre Principal de 
Terrassa (un edifici molt bo
nic). En rebre l’entrada que 
havia reservat per telèfon 
m’adono del quadradet codi 
QR que hi figura. Els organit
zadors comencen a sorpren
dre'm molt gratament. “Pas 
mal!", penso. Interiorment el 
local és gran, molt gran i està

a vessar de gent maca.
La funció just acaba de co

mençar. En sentir-la, amb una 
qualitat de so de luxe, crec re
conèixer la versió d'en Cami
lo Sesto (?) al seu m illor mo
ment. No tinc programa de 
mà. Ni falta que fa. Comen
cen. Van caient música, lletres 
i cançons m olt conegudes: 
"Canción de Judas”, "Dinos lo 
que va a pasar"... "Crucifi
xión"... L'escenari canvia de fe
somia adequadament amb 
un decorat senzill, minimalis
ta. Lentom. el vesteixen els ac
tors.

No em demaneu dades de 
l'organització, ni del col·legi 
que ha fet possible aquest 
acte, ni de la gran figura artís-

tico-cultural del terrassenc 
Roc Alabem que té un col·legi 
al seu nom. L'hi canvio! 
Aquesta és una crònica senti
mental i punt. Més que mai us 
pregaria que consultéssiu in
ternet, és per això que s'ha fet 
l'eina.

I sobre religió no em pre- 
gunteu. No goseu preguntar
me, però ja posats, després de 
veure aquest tipus d'obra que, 
vulguis que no, m'interpel·la: 
m’agrada Crist però no 
m’agraden els cristians, per
què són tan diferents de CrisL 
Hem de servir el bé, per sobre 
de qualsevol altra cosa, i el 
proïsme com a nosaltres ma
teixos. Només aquest mana
ment ens cal als que som
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agnòstics, gràcies a Déu!
Com deia aquell anarquis

ta a un pastor protestant en 
una trinxera de la guerra inci
vil que ens van muntan si no 
crec en la Santa Mare Església 
Catòlica, Apostòlica i Roma
na, que és l’única i veritable, 
com vols que cregui en això 
que tu m’estàs contant.

Tomo a Barcelona de mati
nada, l'autopista està gairebé 
buida, un altre plaer, i em ve al 
cap una cançó d'en Serrat: 
“De vez en cuando la vida / 
afina con el pincel / se nos eri
za la piel / y faltan palabras / 
para nombrar lo que ofrece / 
a los que saben usarla”...

Francesc Fernández
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Uî A HÒ5TÍA

I • •

■

11 •

)

b l o c  d e  n o t e s
JOAN ROVIRA

\

Primer de maig de 2017

E N el dia d’avui, captius i desarmats els rojos, do
mesticats els sindicalistes, emmanillada la social- 
democràcia i controlats els subversius i radicals, a 
més d'assolits els darrers objectius econòmics i so

cials, la contrarevolució ha acabat. Un segle després de la revo
lució soviètica (que va acabar en un desastre indigne, però va ser 
un útil contrapès del capitalisme), d'aquí a tres "primersdemaig”, 
l'any 2017, podran donar per acabada l’esquerra, la crisi, el ben
estar, la igualtat i el que més convingui. Retornarem així al segle 
XIX, que era quan les coses anaven com Déu mana els nens a les 
fàbriques, els treballadors explotats, la gent passant misèria... Im- 
possible?També semblava impossible, fa només cinc -cinc- anys, 
tot el que ens està passant. Però ja ens hi estem acostumant una 
mica. el mètode funciona així: es va collant i collant i collant i es 
crea una realitat indiscutible, total, que acaba esdevenint la nor
malitat i esborrant qualsevol alternativa. Es poden fer les coses 
d'una altra manera? I tant que sí, i el món seguiria girant. Però

ens han convençut que no, que només es pot fer així, arruïnant 
tota una societat perquè quatre vagin millor que mai. I si perden 
alguns calerons, faltaria més, entre tots taparem el forat, no fos 
cas que el capital s’espanti... Avui, 1 de maig del 2014, a tres anys 
del primer centenari de la revolució soviètica, podem dedicar una 
estoneta a celebrar el Dia del Treball (quin sarcasme!) i a posar en 
marxa el compte enrere cap al segle XIX o cap a l'Edat Mitjana. 
Una exageració? Potser sí, però fem memòria i situem-nos en el 
2008. per exemple... Ens imaginàvem que el 2014 seria així de 
dur? Ni de conya. Però ara moltíssíma gent ja ha començat a ac
ceptar que les coses són com són, que no hi ha alternativa, que 
ja anirem millorant de mica en mica (quan i com?), que l ’atur no 
baixarà mai, que segons quins somnis utòpics no poden ser... La 
por i la resignació ajuden molt a acceptar que la realitat només 
pot ser com ens la venen. 1 a pensar que encara podria ser pit
jor... Un mecanisme que ha funcionat sempre per aconseguir la 
submissió de la gent, que d'això es tracta. De la rendició.

Donar
exemple

MARCEL·LÍ BOSCH

D
'entre la col·lecció de néts que tenim la 
meva esposa i jo, n'hi ha dos, bessons, 
que cada dia aporten alguna "aventura" 
per riure, per plorar o per haver-los de 

prestar atenció...
L’última que recordo: han agafat l'afecció de jugar 

a hoquei herba com el seu pare... I, com el seu pare, a 
vegades guanyen, a vegades perden, a vegades reben 
alguna garrotada... Doncs bé. l ’ú ltim a ganotada va 
deixar el nas d'un dels bessons -en Quim- ben atroti
nat. Un cop fort, d'entrada, en què no es va poder dis
cernir si tenia com a conseqüència una trencada de 
nas, a banda de la ferida que, a simple vista, es podia 
observar amb nitidesa. Va ser necessari que a "urgèn
cies" dictaminessin amb objectivitat que només era 
una “fissura", molt dolorosa, això sí.

EI seu germà bessó, quan ho explicava a la iaia Fe
lisa, li va dir, contristat i avergonyit: “El meu germà, 
en Quim, és més valent que jo..., perquè jo he plorat 
molt i ell no ho ha fet gens ni mica...!”. Tenia la cons
ciència clara que els "homes valents" no ploren, no
més ploren els nens que no ho són, els "ploramiques”...

El seu germà, sense voler-ho, li va “donar exemple" 
de fermesa (anava a posar “ baronil", però ho rectifi
co..., perquè hi ha moltes noies, senyores, fins i tot àvi
es, amb molta més capacitat per a la fermesa o la va

lentia que molts ho
mes fets i barbuts..!).

Aquesta petita anèc
dota familiar em dóna 
peu a parlar una mica 
més de "donar exem
ple". Quantes vegades 
les persones necessi
tem un punt de refe
rència que ens ajudi a 
fer les coses com s'han 
de fer 0  fer, precisa
ment, les que s’han de 

fer i no unes altres... Que ens siguin model, paradig
ma, per a una conducta plena de sentit per a un ma
teix i per a tothom...

En Quim, sense voler-ho. segurament aguantant un 
fort dolor a la cara -i, concretament, al nas-, no va dei
xar anar una llàgrima... En Cesc, sense demanar-ho, 
va rebre una lliçó del seu germà que, m olt probable
ment, li servirà per a tota la vida... La conclusió a la 
qual va arribar sembla senzilla, però és tan eloqüent 
com la garrotada que va rebre el seu germà al nas... 
Senzillament, li va "donar exemple” de com s’ha de 
comportar una persona sempre, però, sobretot, da
vant de les adversitats, davant de les garrotades que 
dóna la vida...

Amb tot, els meus amables lectors i jo  no ens po
dem quedar en la superficialitat de l'anècdota. És ne
cessari aprofundir en qüestions de més entitat, de més 
transcendència, pensant, essencialment, en els a l
tres...

El nostre país viu, malauradament, episodis innom
brables de confusió i de descriteri i no podem tenir 
massa punts de referència o models 0  paradigmes per 
aprendre a actuar en la vida, en la convivència huma
na, com a dignes prototipus de la raça humana...

1 si ens proposéssim, de debò, a partir d'ara, inten
tar, encara que ens costi o ens faci mal, no plorar i "do
nar exemple...” ?

m boschponi(a)gm ail.com

El nostre país 
viu episodis 
innombrables 
de confusió 
i de descriteri
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