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Opinión
EDITORIAL bloc de notes

Campaña
a campaña electoral está siendo especialmente in- 

I tensa en Terrassa. La incertidumbre que rodea al re- 
[] sultado final de los comicios hace que los partidos 
* entreguen a una espiral de actividades para ha

cer llegar sus propuestas a los ciudadanos. Desde que se ini
ció la precampaña, la mayoría ha presentado a su líder, a 
los miembros de la candidatura (algunos por fases en va
rios actos), han presentado el programa al completo, por 
temas sectoriales, otra vez la candidatura y otra vez el pro
grama. Visitas a los barrios, al mercadillo, a entidades y so
bre todo a debates. Un no parar.
Pero si por algo se está distinguiendo esta campaña es por 
la abundancia de debates entre candidatos, la mayoría de 
carácter sectorial, sobre una temática concreta. El sistema 
está enriqueciendo la campaña y la actitud de los candida
tos está siendo especialmente interesante por cuanto exhi
ben un discurso realmente elaborado en lineas generales. 
Ha habido sobre cultura, urbanismo (ayer en el Col·legi d’Ar
quitectes) o gestión del agua además del general organiza
do por Canal Terrassa y Diari de Terrassa o el polémico de

economía que organizó Cecot y al que no asistió el alcalde- 
candidato Ballart. La controversia ha sido importante por 
cuanto Cecot asegura que tenía la confirmación de la asis
tencia de Jordi Ballart y desde el PSC se asegura que en nin
gún momento hubo confirmación. Sea como fuere y aún 
reconociendo que Ballart no quiere exponerse en exceso en 
los debates con los candidatos, podría interpretarse como 
un error estratégico no participar en el organizado por Ce
cot. En todo caso, es una legítima decisión de campaña que 
sin duda habrán valorado sus responsables en su justa me
dida.
Con respecto al apoyo de líderes mediáticos, destacó la pre
sencia del presidente Mas en la presentación de la candi
datura de Miquel Sàmper, pero en campaña estricta, los que 
han apostado fuerte han sido Terrassa en Comú con Pablo 
Iglesias el pasado fin de semana que congregó a más de cua
tro mil personas. Un día después vino Oriol Junqueras a dar 
nuevamente su apoyo a Isaac Albert. El PP echó mano de 
Alicia Sánchez Camacho el sábado, pero suspendió el acto 
por el accidente de avión de Sevilla. La táctica de Ballart se 
aleja de reclamar la ayuda de dirigentes del PSC o del PSOE. 
Asegura que podía haber tenido en Terrassa a Pedro Díaz, 
Susana Díaz o incluso Felipe González. Ballart huye de las 
siglas incluso para recibir el respaldo de sus “mayores".

Paraules des de l’exili
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO *
u NA de les moltes tasques que té 

encomanades ei teatre públic 
és la de rescatar els noms pro
pis del teatre català enterrats 

per la pols de la historia o les circumstàncies 
personals de l’exili interior i exterior. Un 
d’aquests noms és el de Josep Palau i Fabre, 
tot un descobriment en aquest final de tem
porada. No és només un dramaturg enterrat 
pel franquisme i oblidat dels escenaris, és la 
tornada a la normalitat d'un dramaturg que 
utilitza les paraules com a mètode d’observa
ció talentosa de les mentides i les contradic
cions humanes.

EI novel·lista Jordi Coca dirigeix a la Sala Ta
llers del Teatre Nacional de Catalunya una 
peça de Josep Palau i Fabre, "Mots de ritual 
per a Electra", escrita a l'exili parisenc del seu 
autor.

La peça parteix del mite clàssic d’Electra 
però gràcies a les paraules veiem com un còc
tel explosiu ens espera interpretat per Àngels 
Bassas que encarna el paper de la protagonis
ta. acompanyada per Dafnis Balduz en el pa
per d’Orestes i una meritòria Carme Sansa.

Un muntatge hilarant, salvatge, imaginatiu 
í molt sòlid recolzat en uns audiovisuals de

Xavier Manich que contextualitzen el clàssic 
en la modernitat.

EI tema de fons no és ni lerotisme, ni l’in
cest, ni el mite clàssic d'Electra i Orestes. ni 
l’assassinat de la mare, ni... El tema de veritat 
que s'amaga darrere de les paraules dels per
sonatges no és altre que el tema de la llibertat. 
La peça clàssica és una excusa per reflexionar

A la Sala Tallers 
del TNC es pot 
veure “Mots 
de ritual per 
a Electra”, 
peça de Josep 
Palau i Fabre

sobre la tirania, sobre la lluita per la llibertat, 
quan va ser escrita el dramaturg català era a 
l’exili, a París, i a Espanya teníem la dictadura 
del general Franco. L'obra s’ha de veure des 
d’aquest enfocament, l’espectador és posat 
hàbilment en situació gràcies a unes imatges 
explícites sobre la bogeria humana de la guer
ra. Els personatges d'aquesta manera es con
verteixen en símbols de la resistència, d'una 
banda la resistència interior representada per 
Electra i per una altra la resistència del fons 
encarnada en Orestes. Aquest sentit s'accen
tua quan el director de l’espectacle canvia l’or
dre del text original i col·loca al final de la peça 
el monòleg d’Electra. accentuant la intenció 
de denúncia política. De reivindicació de la lli
bertat com a condició essencial de l’ésser 
humà per viure en societat.

“Mots de ritual per a Electra" potser sigui 
una de les peces més denses i inquietants de 
Josep Palau i Fabre. Menys escandalosa del 
que s’ha escrit i més subtil en els sentits i se
gones lectures del que sembla.

L’obra representada de Josep Palau i Fabre 
farcida d’agudes observacions femenines so
bre la relacions eròtiques, rabiosament obs
cena. posseeix un talent genuïnament origi
nal. Palau i Fabre en aquesta obra no és no
més un dramaturg transgressor de paraula i 
gest sinó que és un transgressor entristit da
vant dels disbarats de la Història i la bogeria 
humana, i això és més inusual.

Desconfiar 
de sant 
Obama
JOAN 
ROVIRA

Obama i
NnM. abans d'hora laixi

W van els que el van santifi- 
car, oblidant aquells entu

siasmes prematurs de l’època en què ZP 
ens praiia d pèl a tots, amb Obama 0 sen
se (mai no m’ha fet el pes), i descobrint 
petits fragments de veritats alternatives. 
Com la de l’assassinat de Bin Laden, una 
massa bona i rodona pel·lícula de Holly
wood & Wliite House Productions. Un bo- 
níssim periodista ha escrit un relat alter
natiu. que qüestiona seriosament la ver
sió oficial, tan perfecta com la foto que ens 
van vendre amb la futura candidata Hi- 
llary Clinton. Teatre. Necessari i inevita
ble, però teatre. Pensar que la política o la 
vida són possibles sense teatre, sense 
mentides, és ser massa ingenus. No fun
ciona així. El problema és l’excés de tea
tre o de mentida.

El cas Obama/Ossama ens ofereix 
magnífiques pistes per peasar una mica 
1) Necessitem bon periodisme indepen
dent perquè de tant en tant surti la veri
tat. I el bon periodisme no es pot pagar a 
base d’anuncis ni de subvencions de les 
administracions, sinó que ens l'hem de 
pagar els ciutadans. 2) Qui vulgui una 
bona democràcia, ha d’estar disposat a 
pagar un bon periodisme. Un diari costa
ria posem que cinc euros, una subscrip
ció anual a una tele podria costar-ne uns 
cent. Hi hauria una empresa, clar, però 
també uns accionistes. 3) La bona demo
cràcia. la que busca les mentides d’Oba- 
ma o de qui sigui, surt cara. Com el bon 
periodisme. O com l’Estat del benestar. A 
la llarga, surt barat i és un magnífic nego
ci. sens dubte. Però d’entrada costa més 
diners. 4) En una societat on ens porten 
al suïcidi col·lectiu a base del “low cost" 
generalitzat a veure qui diu a la gent que 
les coses bones valen més dinas o que les 
rebaixes d’avui són la teva ruïna de demà. 
Conclusió? La democràcia és qüestió de 
confiança però no d’ingenuïtat: ds ciuta
dans han de desconfiar sistemàticament 
del poder i el poder ha de demostrar, en 
tot cas, que és digne de la confiança. Com 
es fa això? Amb un bon periodisme, pa
gat pels ciutadans i no pels anunciants ni 
els governants, que busqui les pessigolles 
al poder, que investigui, que sigui lliure...
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