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Opinión
EDITORIAL bloc de notes

Nombres
-•—perpetuar la memoria de los deportistas que han he- 

Bcho y hacen de Terrassa una ciudad más grande y 
más conocida a través de sus éxitos debería ser una 
costumbre más arraigada de quien se vanagloria 

de ser la ciudad más olímpica del mundo. La historia de 
nuestro deporte está repleta de figuras de relevancia inter
nacional que merecerían quedar por siempre instaladas 
más allá de la memoria colectiva. Y un modo de recono
cer a una pequeña parte de esos nombres su dedicación 
sería “bautizar” con sus nombres algunas de las instala
ciones deportivas más emblemáticas de la ciudad, algo 
que parece haber despertado siempre reticencias entre 
quienes deben tomar esas decisiones.
El parque deportivo de Terrassa está repleto de instalacio
nes despersonalizadas, sin nomenclátor, algo que sí suce
de en otras localidades que no han dudado en bautizar sus 
mejores escenarios con el nombre de sus deportistas más 
laureados. Abrir un debate en relación a qué nombre de
bería portar cada instalación de la ciudad podría ser un 
sano ejercicio que no debería generar más allá de un in

tercambio de opiniones saludable. En ese sentido, la figu
ra de Xavi Hernández cobra una dimensión gigantesca. No 
sólo por su impacto como futbolista, ahora que deja el 
FC Barcelona, sino por lo que ha representado para la ima
gen de la ciudad. Hace años, los agentes sociales de Terras
sa se esforzaban en generar un proyecto común que con
dujese al Terrassa FC a Segunda División como elemento 
indiscutible de proyección externa de la marca Terrassa. 
Pero ha sido Xavi Hernández, ajeno a cualquier campaña 
de ciudad, quien ha generado durante su carrera el mayor 
impacto publicitario que nadie hubiese podido idear en 
ningún gabinete de imagen.
Pero Xavi no ha sido sólo eso. Ha sido el mejor deportista 
de la historia de Terrassa. Y ejemplo de los valores que debe 
transmitir el deporte. Empezó en Terrassa, primero en el 
Jabac y después en el Terrassa FC, y quizás va siendo hora 
de reabrir el debate sobre la idea tantas veces sugerida de 
bautizar el Camp Olímpic como Estadi Olímpic Xavi Her
nández. Por lo que ha significado en lo deportivo (ningún 
futbolista español acumula tantos títulos como él) y en lo 
ciudadano. En otras ciudades (el último caso es L’Hospi- 
talet con Jordi Alba) no han existido complejos en este sen
tido. Terrassa no debería ser una excepción. Ni en este caso 
ni en muchos otros.

Una ópera bufa
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO £1
D ON Pasqualé’, de Donizetti, que 

aquests dies es representa al 
Gran Teatre del Liceu, reuneix 
diversos atractius que fan 

d'aquesta òpera bufa una parada obligatòria 
de la cartellera catalana. L’òpera compta amb 
una refrescant posada en escena del director 
francés Laurent Pelly, que ha demostrat que 
la comèdia és l’espai on el seu talent ens ins- 
trueix i ens diverteix a parts iguals, entre els 
seus autors preferits es troben Offenbach i el 
mateix Donizetti. L’encant de “Don Pasqua- 
le" està en l’humor i el virtuosisme dels seus 
músics, i està dirigida musicalment pel vene
çolà Diego Matheuz.

Una òpera que té com a fons els personat
ges de la comèdia de l’art i un tema molt de 
la Il·lustració, la del vell i rondinaire que pre
tén casar-se amb una joveneta. Aquest és un 
vell tema: el dels casaments desiguals en edat 
que ha donat grans obres teatrals com les de 
Leandro Fernández de Moratín i que avui dia 
en alguns països segueix de plena actualitat, 
la de les imposicions matrimonials que con
dueixen gairebé necessàriament al fracàs vi
tal, com li passa a Don Pasquale, que li surt el 
tret per la culata.

Sobre l'escena del Gran Teatre del Liceu ens 
trobem Don Pasquale, un vell adinerat que 
pretén casar-se amb una jove per tenir un he
reu. Semblant disbarat és ràpidament visua
litzat per l’espectador, en el cap del qual no hi 
cap. Una prova suplementària de l'art de Do
nizetti en triar un tema ridícul i bufo.

Val la pena destacar l’escenografia realitza-

El “Don 
Pasquale” 
del Liceu pot 
interessar tant 
els aficionats 
a l’òpera com 
aquells que 
pretenguin 
iniciar-s’hi

da per Chantal Thomas, que situa enmig de 
l’escenari una habitació amb una butaca, un 
llum, diverses portes i finestres. Quan entra la 
jove a la casa de Don Pasquale ho posa tot cap 
per avall i l'habitació en forma de cub dóna la 
volta i la vella butaca es queda enganxada al 
sostre i al terra ens trobem amb el llum, la de
licada escena del jardí també compta amb un 
cel sobre del cub i una mitja lluna portàtil que 
dóna un to humorístic i poètic a la situació. 
L’espectador gaudeix de la música i al mateix 
temps del sentit de l’humor que envolta tota 
la part teatral que ens parla del caràcter dels 
personatges, hi ha molta energia a l'escenari i 
els moviments són ràpids, res a veure amb 
aquells cors immòbils que sembla que portin 
sabates de plom, aquí porten ales i volen per 
sobre de la tarima amb dos repartiments molt 
equilibrats, en res desmereix el repartiment de 
l’estrena el del dia següent.

Succeeix a vegades que el primer reparti
ment té molt més pes operístic, però en aques
ta ocasió podem afirmar que l’encert en el re
partiment és total. El resultat és una òpera 
molt refrescant, no importa el dia que esco
llim per anar.

El “Don Pasquale” del Liceu és una obra que 
pot interessar els aficionats a l’òpera com 
aquells que pretenguin iniciar-se en ella, molt 
divertida, amb el sarcasme necessari per riu
re del tema tractat, duta a terme per algú que 
és un mestre en l'art de l’òpera bufa.

Senat: que 
el tanquin
JOAN
ROVIRA

c ADA vegada que hi ha 
eleccions, la mateixa 
història: hem de refor
mar el Senat perquè si

gui realment una cambra de repre
sentació territorial. Quantes vega
des hem escoltat això? Les darreres 
tres dècades, cada quatre anys, més
0 menys. I ara que s’acaba la legis
latura, per variar, els dos grans par
tits (de moment, a l’espera del nou 
mapa) tomen a dir que s’han de po
sar d’acord per reformar el Senat. 
Només falta, per arrodonir el “dejà 
vu", que algú proposi que el Senat 
es traslladi a Barcelona: si algú es 
creu que a l’Espanya actual això és 
possible és el seu problema. 1 si algú 
es creu que els altres ens ho creiem, 
també. Reformaran el Senat perquè 
sigui realment territorial? Ni de co- 
nya. Un dia, quan no tinguin més 
remei, faran algun canvi cosmètic. 
Sí, cosmètic, ara que sembla que 
està malament anomenar “cosmè
tic" el que no deixa de ser camuflat
ge. Però no passaran d’aquí: un “ce
mentiri dels elefants" sempre va bé, 
però d’aquí a donar-li alguna utili
tat hi ha un abisme. El mateix po
dríem dir de convertir el Congrés 
dels Diputats en un autèntic parla
ment no ho veurem ni a la setma
na dels tres dijous. El mateix que 
amb els parlaments autonòmics: 
n’lli hauria prou amb un diputat per 
partit, que tingués tants vots com 
hipotètics escons li haurien corres
post segons el resultat electoral. Si 
han de ser simples màquines de vo
tar, simplifiquem-les, no? I pel que 
fa al Senat, ni això: tanquem-lo, en
cara que no estalviem una xifra que 
ens tregui de pobres. Simplement, 
perquè no serveix de res. O hi ha 
algú que pugui argumentar seriosa
ment quina ha estat la seva utilitat? 
Això és senzillament impossible: 
fins ara no ha servit de res. 1 si el po
sen a Barcelona o a Càceres, igual. 
Perfectament inútil. Per tant, que no 
ens maregin més amb promeses 
que demà oblidaran. Si es tanca, el 
país funcionarà igual de malament
1 ningú no el trobarà a faltar. Excep
te els senadors, clar.
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