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cartas
Agraïment per una rosa

El diíi I d’octubre passejava per 
davant de Mútua a les tres de la 
tarda quan vaig veure un jove que 
passava per allà portant una toia 
de flors preciosa amb una rosa 
molt bonica al mig. Tot d'una, el 
noi em va mirar, es va posar a riu
re i traient la rosa digué: “Aquesta 
rosa és per a vostè, senyora". Me la 
va donar i va marxar tan de presa 
que no vaig tenir temps de donar 
li Ies gràcies. Per aquest motiu es
cric aquesta carta, per tal d'agrair- 
li el gest tan complidor que vaig re
bre d'ell.

Filomena Santasusana Amau

Vèncer i convèncer 
per avorriment
El passat 2 d'octubre apareixia a 
l'edició en paper del Diari de Ter
rassa un reportatge on s’analitza
va lescenari polític institucional 
post-24-M. Un paràgraf cridava es
pecialment l'atenció: passada la 
data del 27-S arribava el moment 
de la veritat per al nou executiu, el 
qual hauria d'afrontar situacions 
complexes davant d'una oposició 
disposada «a influir en el gobier
no de la ciudad, por consenso, por 
la fuerza de las mayorías o, si fue
ra necesario, por aburrimiento». 
Per avorriment. Tal com raja. I po
sava com a exemple la insistència

de la regidora de la CUR Marta Sir
ven t, en les seves demandes per a 
la dissolució del grup d'interven- 
ció especial.

En primer Uoc. qui impulsa la 
campanya per a la dissolució dels 
GIE és SAT (Solidaritat Antirepres- 
siva de Terrassa), que és qui mes 
dignament ha lluitat per evitar els 
abusos d’aquest grup i per tura so
lució justa al cas del Jonathan Car
rillo. Mentre l'advocada de l’Ajun
tament defensava barroerament 
els interessos corporatius de la po
licia (corn si la família d'en Jona
than no fos veïna de Terrassa), era

SAT qui recordava any rere any que 
la resistència a l’oblit i la lluita con
tra la impunitat són un imperatiu 
ètic i polític de tothom qui defen
si una societat justa.

En segon lloc, la dissolució del 
GIE no és només una obsessió cu- 
paire i de SAT sinó que estava re
collida com a compromís electo
ral al programa dei PSC. Pàgina 55, 
punt 4.16.4, Que la gent d'ordre no 
pateixi: el govern ja ha renunciat a 
aquest punt.

Dit això, algunes consideracions 
sobre l'avorriment com a argu
ment polític. Aquesta resposta ben

bé es podria acabar convertint en 
un elogi de l'avorriment. En un 
món on ens falta temps i ens sobra 
pressa, vivim hiperestimulats a 
aprendre, conèixer i oblidar, que 
demà s’han de plorar noves tragè
dies i oblidar les velles. Avorrir-nos 
ens permet (oh sorpresa) pensar i 
imaginar (senseimaginació, estem 
perduts). És temps propi, d’un ma
teix: ni el comprem ni ens el com
pren. D’aquí la cerca i captura a 
què està sotmès ravorriment pels 
dogmes neoliberal^, no fos cas que 
no aprofitéssim el temps per con
vertir-lo en valor. Però no, aquesta

carta no vol anar per aquí.
L'avorriment no pot substituir 

mai un argument polític. I insistir 
només passa a ser avorrit quan 
deixa de tenir sentit fer-bo. En el 
fons, aquesta carta és una reacció 
contra la normalització de la injus
tícia. Contra l’assumpció acrílica 
d’una realitat que ens envolta i ens 
condiciona, i contra la qual (diuen, 
diuen, diuen) no s'hi pot ferres. Si 
la CUP és incansablement tossu
da amb la dissolució dels GIE i la 
revisió del model policíac no és 
per una rebequeria infantil sinó 
pel nombre de denúncies per abús 
de poder que han rebut els GIE i 
perquè hi ha una sentència que re
cull que 1 dels 4 policies implicats 
en el cas del Jonathan ha comès 
un homicidi imprudent, però que 
no se’l sanciona perquè no se'l pot 
identificar. Si sempre responem 
amb les mateixes crítiques és per
què les misèries no canvien. No to
tes les morts es ploren per igual 
perquè no totes lesvides valen per 
igual.

Doncs ves tu quina tossuderia: 
nosaltres pensem que sí, i per això 
seguirem defensant el dret a una 
vida digna, el dret a la memòria i 
el combat contra la impunitat 
confiant que aquest llarg viatge 
que ens ha d'acostar a un horitzó 
de justícia i pau a ningú se li faci 
avorrit.

Marcel Taló militant de la CUP 
de Terrassa

DON EDI

El festival de noves tendències

JOSÉ ANTONIO 

AGUADO

A
QUEST any e! TNT ha om
plen els carrers de Terrassa 
d’un ventall d'obres de tots els 
colors. En totes les obres hi ha 

un element en comú: l'experimentació. 
I'experiment ació adquireix diferents signi
ficats en cadascuna de les propostes. Hi ha 
una forta aposta pels elements multimèdia 
que estan canviant el missatge del teatre 
mundial, delectar-se en la tecnologia per la 
tecnologia mateixa no va enlloc, el teatre 
posa la tecnologia al servei d’un missatge.

Les obres presentades al TNT no prete
nen retratar la realitat sinó ser, en si matei

xes, una realitat alternativa, que fins i tol as
sassina la figura del dramaturg darrere d’un 
treball d'experimentació d'un equip d’ar
tistes. La Imaginació dels espectadors és 
més important que mai per això el clip pro
mocional parla de l'espectador no passiu. 
Els estímuls auditius i visuals són molt im
portants en aquest teatre de noves tendèn
cies. El llenguatge escènic és un animal viu 
que va patint dia a dia metaformosis, com 
Gregorio Samsa les noves tendències apa
reixen cada matí i els pares intenten no veu
re-les, però la realitat tenaç i persistent com 
les gotes d'aigua s'imposa.

Dos exemples del que estem dient va ser 
l'espectacle inaugural del festival, "The 
Blind Poet" (“El poeta cec"), que vam po
der veure al Teatre Principal, de la compa
nyia belga Needcompany, el cap visible n és 
Jan Lauwers. Està formada per creadors de

diferents llenguatges de cinc continents, la 
seva és una vocació internacional, plurilin
güe i innovadora a la recerca de la poesia de 
l’escenari. L’obra presentada dijous passat 
a la nostra ciutat retrata diverses històries 
de família, la família com a nucli del discurs, 
com a centre que dóna sentit a un món sos
tingut per tots, el muntatge elabora tot un 
discurs sobre la identitat en un món multi
cultural, però més enllà de la paraula és 
l'energia de la posada en escena, des d'ele
ments d’il·luminació passant per elements 
escenogràfics per acabar en la música, els 
encarregats de transmetre idees i sensaci
ons sobre la Història amb majúscules de la 
humanitat.

El segon cas que volíem posar en valor és 
la peça "Compra’m’’, un espectacle que neix 
de la idea central de la coneguda lüstòria de 
la caixa de Pandora. L’exercici de llum. mú

sica i imatges tanca una reflexió sobre la fe
licitat, sobre el buit de la societat de con
sum, una societat que ens indueix a posar 
en valor tenir l'últim model dTphone. In- 
sectotròpics són experts en l'art de barrejar 
pintura, música, teatre i vídeo en un mateix 
projecte artístic. És una companyia nascu
da l'any 2011 a Btircelona gràcies a ia unió 
d'artistes amb trajectòries i llenguatges di
ferents, amb ganes de treballar en la recer
ca de les noves tendències per expressar els 
vells continguts.

Sens dubte tots els terrassencs ens hem 
de felicitar perquè la ciutat durant quatre 
dies d'octubre es converteix en el centre del 
teatre de nous llenguatges, de noves formes. 
Un teatre dins i fora de l'espai habitual Ter
rassa dóna amb el TNT una mirada sobre 
iot allò que marca una nova línia en aquest 
vell món del teatre.
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