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opinión
E D I T O R I A L He recordat el doctor Pedro i Pons

Una concesión 
compleja

■ ^  L cambio en la concesión del servicio 
• de transporte colectivo en la ciudad 
’ se complica. Se ha abierto un frente 

1  ^  común formado por la actual adjudi- 
cataria y los trabajadores contra la decisión 
del Ayuntamiento de adjudicar el servicio a la 
empresa Moventis. La protesta, que la planti
lla llevó ayer a la calle en forma de manifesta
ción que acabó ante la sede del Ayuntamien
to, se centra en el laudo del tribunal de arbi
traje, que ha determinado que la licitación 
debe suspenderse porque se ha observado 
una falta de fundamentación en los argumen
tos que de la puntuación que se otorgaba a la 
empresa Moventis en su oferta técnica.
El Ayuntamiento consideró que la resolución, 
llevada a cabo como consecuencia de un re
curso presentado por Avanza, únicamente le 
conminaba al fundamentar más su decisión. 
Y quizás el error fue adelantar que el nuevo 
informe únicamente explicará con mayor pre
cisión las razones de la puntuación a Moven
tis, pero que no se modificaría el resultado fi
nal de la licitación.
La interpretación que lleva a cabo Avanza es 
diametralmente opuesta, como lo hacen los 
propios trabajadores, que ven peligrar los be
neficios sociales que han conseguido a lo lar
go de los últimos años. Según la interpreta
ción que Avanza otorga a la resolución arbi
tral, es imposible que el Ayuntamiento pueda 
mantener la puntuación que confirió a Mo
ventis en su oferta técnica.

T O que dice el tribunal de arbitraje, según 
J —¿Avanza, es que debe anularse la adjudica
ción cautelarmente, como así se ha hecho, 
puesto que la decisión del Ayuntamiento está 
poco fundamentada y debe modificarse, pero 
no sólo la forma, sino también el fondo. Dice 
la actual concesionaria que es imposible que 
se puedan valorar igual los sobres B, por ejem
plo, cuando hay cláusulas del pliego de con
diciones de Moventis que no se cumplen o se 
tratan en menor medida o con menos inten
sidad que su propia oferta.
En todo caso, hay un problema jurídico que 
no se va a solventar con una nueva argumen
tación del Ayuntamiento puesto que Avanza 
seguirá adelante con sus recursos, con toda 
probabilidad, incluso por la vía judicial. Todo 
parece indicar que esto no ha hecho más que 
comenzar. La transparencia y eficacia de la 
que habitualmente hace gala el Ayuntamien
to de Terrassa será garantía de corrección en 
el procedimiento; la interpretación definitiva 
de las resoluciones es poco probable que se 
lleve a cabo en la ciudad.

PERE CAPELLALi
E LS que som una mica 

grans, o molt. recordem 
aquest metge, era una 
reconeguda eminencia 

en patologia del segle passat. En 
aquell temps, quan un malalt es tro
bava en estat molt greu, les famílies 
requerien la seva presència per a una 
consulta mèdica, gairebé sem pre 
l'afecció era irreversible i el pacient 
acabava morint. Per la ciutat corria la 
bram a que la seva presència era l'an
tesala de la mort, de tal m anera que, 
per anunciar que una persona estava 
a les acaballes, deien que ja l’havia vi
sitat en Pedro i Pons. Aquest fet, el và
rem viure a casa meva: el meu pare va 
m orir de tifus als quaran ta-quatre 
anys, jo era molt petit i la mare sem 
pre em com entava que va fer to t el 
possible per salvar-lo, "fins i tot vaig 
fer venir en Pedro i Pons”: val a dir que 
la presència d ’aquest metge va ser la 
seva resignació.

Perdonin el llarg relat i l’explicació 
d 'un  fet molt personal, però, de vega

des, l'aparença d 'un fet inútil, com la 
presència d ’aquest doctor, que no va 
arribar a curar, podia ser el consol 
d’una família. A tot això, m'hi ha por
tat el fet que el nostre Ajuntament, da
vant les dificultats de reactivar el Va
por Gran, tot i els esforços de regidors, 
comerciants i promotors, hagi adop
tat la resolució d'encarregar un estudi 
a l’especialista Itziar González, reco
neguda experta en rehabilitació d 'es
pais públics. Haig de dir que. fa uns 
dies, vaig conèixer la Itziar; és una per
sona de gran empatia, estudiosa i co
neixedora de la complexitat de l’espai 
en què ha de treballar, així com de la 
ciutat en què es mou. Amb tot, no vull 
enganyar, ella ho sap, i veig la seva tas
ca molt difícil, no se les haurà de veu
re am b un m oribund, com en Pedro i 
Pons, però sí am b una Plaça Nova que, 
des del seu naixement, no ha sortit de 
la incubadora.

l,a situació del Vapor Gran no és 
massa diferent de la de la Rambla, un 
s'ha creat i l'altra, reurbanitzat, amb 
unes expectatives que no han respost 
a la realitat, això és cruel per a qui ho 
va dissenyar i per a les autoritats que 
ho Van consentir. Cal dir que la fíillida 
previsió d ’una econom ia en continu 
creixement no ha afavorit gaire, sense

que sigui l’úmc causant del desencert.
Amb la vènia de la Itziar i els seus 

col·laboradors, em permeto ser crític 
am b algunes m esures que es volen 
prendre, una d’elles és la possible res
tricció del trànsit viari pels carrers del 
Portal Nou i Baldrich. A part que les 
prohibicions sempre incom oden un 
projecte, el trànsit per aquests carrers 
és imprescindible per als vehicles que 
vénen del nord de la ciutat i retornen 
al centre, sobretot quan sovint es ta 
lla la circulació de la Rambla, com per 
la Festa Major, i han d ’en trar per la 
part est de la ciutat, sense que existei
xin vies alternatives i fàcils.

Promoure l’ús de la bicicleta, un al- 
üe dels eixos, té molt bon sentit, però 
valdria la pena de tenir un estudi se
riós de quants ciu tadans la poden 
usar, considerant la previsió d ’enve
lliment de la població. El mateix estu
di pot servir per conèixer quants ci
clistes la usen per anar a treballar. Al
gun dia en  tornaré a parlar, avui no 
em puc allargar més.

Desitjo a la Itziar tots els èxits i dir- 
li, també, que estic segur que en Pe
dro i Pons va curar molts malalts des
nonats, el que passava és que, de la 
publicitat de les esqueles, nom és en 
gaudien els difunts.

“LaTraviata”
JOSÉ ANTONIO  
AGUADO

A m ort sem pre ha estat 
una dam a enigmàtica 
de la vida de tot ésser 
hum à, quan la malaltia 

t’atrapa la visió de la m ort es fa p re 
sent, la seva figura és objecte d 'una in
dagació i la realitat cobra un altre sen
tit. Aquests dies s’està representant al 
Gran Teatre del Liceu de Barcelona "La 
Traviata", de Verdi, una òpera am b la 
qual se celebra el 15è aniversari de la 
reobertura del Liceu, quinze anys 
d'il·lusions com partides on es mira 
cap al futur, m antenint l’essència del 
passat. El director d’escena d’aquesta 
versió és David McVickar, la dirigeix 
explorant el fons d ’aquesta història 
implacable i emocional sobre les re
gles socials, el desig i la m ort com  a 
contrapunt de la felicitat humana. En 
aquesta ocasió McVickar aposta perla 
teatralitat, pel cortinatge negre i la vi
sió tradicional d ’una òpera en tres ac

tes basada en el drama “La dama de les 
camèlies”, d Alexandre Dumas, fill. Es
trenat el 1853 a Venècia al Teatre de La 
Fenice és una de les òperes del reper
tori clàssic am b un m om ent estel·lar, 
el brindis que dóna inici a l’òpera. Com 
moltes grans obres la seva estrena va 
ser un fracàs, el públic va rebutjar el re
alisme i la cruesa de la història real de 
la cortesana Alphonsine Plessis (cone
guda per Marie Duplessis), que una so
cietat hipòcrita condemna quan inten
ta escapar de la seva condició, però avi
at s'evidencia la penetració emocional 
am b què Verdi expressa l’amor, la pas
sió i el dolor de la malaltia i la mort.

En aquesta versió que podem veure 
aquests dies els colors ho diuen tot: el 
vermell de la passió de les flors i el ves
tit de la protagonista i el negre del cor
tinatge com a metàfora de l'existència 
am b què es presenta l’òpera am b la 
mort present des del primer minut. La 
protagonista de la peça, Violetta, està 
interpretada per Patrizia Ciofi am b la 
naturalitat de qui es fa un "selfie”, res- 
pirant a cada m om ent la intensitat de 
la vida agradable, la recollida en el 
cam p i l'agònica en un llit. El paper

d ’Alfredo, enam orat una mica ataba
lat, l’encarna Charles Castronovo, és 
l’element desencadenant de la tragè
dia, no vam trigar a adonar-nos de la 
seva falta de valor en refugiar-se en 
l’alcohol i en la gelosia que el porten a 
actuar am b la violència m asculina 
molt pròpia d'algú que es deixa por
tar pels sentiments i no per la raó. Un 
dels papers més difícils i fonamentals 
en aquesta arquitectura sentimental 
és la figura del pare, Giorgio. Interpre
tat per Vladimir Stoyanov la seva veu 
ens dóna accés a obrir les portes a allò 
que mai hauria de ser obert: la perver
sitat.

D’aquesta posada en escena desta
ca la direcció musical d'Evelino De
m ano i l’escenografia i vestuari deTa- 
nya McCallin. D 'aquesta subtil barre
ja d’intel·ligències creadores neix un 
espectacle que mostra un hàbil joc de 
mentides i veritats de les quals podem 
gaudir durant tres hores del París del 
segle XIX, dels comtes, marquesos, els 
barons, els vescomtes, els doctors, els 
criats i aquest dubtós encant de la bur
gesia m albaratadora que viu per al 
plaer de l'estómac i de l'esperit.
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