
Diari de Terrassa Miércoles. 3 de febrero de 2016 Opinión 1 13

Opinión
EDITORIAL bloc de notes

La ley

C
omo ya hizo el Ayuntamiento de Terrassa hace po
cos días, los de la comarca insisten en recordar a 
las empresas de suministros, básicamente agua, 
luz y gas que tienen que cumplir la ley y la ley dice 
que no pueden cortar los suministros de familias que no 

pagan por falta de recursos. La insistencia es encomiable, 
aunque un poco sorprendente cuando en Terrassa, por 
ejemplo, no se ha producido ningún caso desde el pasado 
verano.
Es esencialmente imprescindible que las empresas de su
ministros cumplan la ley, pero lo es al mismo tiempo que 
los ayuntamientos la hagan cumplir y exijan ese cumpli
miento cuando se produzcan disfunciones. Ahora tiene 
poco sentido esa vehemente advertencia, ese poner el gri
to en el cielo exigiendo el cumplimiento de la norma, si no 
se han dado casos. Es cuando se producen los problemas 
cuando hay que intervenir con contundencia y no buscar 
el titular facilón.
Tienen una excelente oportunidad ios ayuntamientos de 
hacer que los poderosos cumplan la ley con la norma cata

lana sobre vivienda. Tienen la oportunidad todos los ayun
tamientos de la comarca de aplicar las normas de interven
ción administrativa y el régimen sancionador que prevé evi
tar la desocupación permanente de las viviendas. El Ayun
tamiento de Terrassa abrió el camino, sólo hay que recorrer
lo, pero de verdad.

Seriedad

L
o que pudo haber sido un episodio sin más de los 
que suelen ocurrir en el pleno; una pregunta de un 
concejal de la oposición y una respuesta de un con
cejal del equipo de gobierno, se puede convertir en 
un pequeño problema. ERG preguntó sobre la grabación del 

mensaje de Navidad del alcalde. El concejal Jordi Flores con
testó, no sin cierta displicencia, que el mensaje fue graba
do, producido, editado y emitido por la televisión munici
pal. Resulta que no, que lo hizo una productora. Si el con
cejal mintió es mal asunto, pero no es mejor situación si el 
concejal informó erróneamente. La verdad es que la res
puesta de Flores no tenía pinta de mentira consciente. El 
pleno es algo serio y la rigurosidad es esencial.

Tot sobre Eva
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

U
NA obra de teatre de grans ide
es sobre la intel·ligència, lucide
sa i les astúcies de la feina d'ac- 
tor, estem parlant d"Tnfàmia”, 

a la VUlarroel. de Rere Riera. Després del seu 
bateig teatral al T6, “Uuny de Nuuk". i de la 
seva consolidació com a dramaturg amb ‘'Bar
celona". ara toma amb “Infàmia" una obra di
recta. fascinant, commovedora, fora dels tò
pics. una obra de teatre còmica i profunda
ment nua, bella, trista i inoblidable.

Elegant, sarcàstic, profundament perspi
caç, Pere Riera observa el món del teatre des 
de dins. Què fa d'un actor un actor brillant? 
Quin és el secret per a una bona actuació? Una 
i altra vegada torna la jove actriu que neces
sita un paper d’Ofèlia, Anna Moliner, amb una 
paciència de sant inicia un viatge cap a la ve
ritable interpretació sota la batuta de l'actriu 
consagrada Eva Dolç, Emma Vilarasau.

La jove i ingènua Anna Moliner aprendrà 
de la ferotge harpia les regles de la interpre
tació. És una sàtira rodona de postures còmi
ques amb el teló de fons de Shakespeare.

Grans interpretacions, estupenda posada 
en escena, enginyosos diàlegs, ric catàleg de 
personatges construïts per Emma Vilarasau,

Anna Moliner, Jordi Boixaderas i Francesc Fer
rer. Quatre actors que interpreten quatre ac
tors, un joc de miralls, que mostra uns perso
natges amb els quals el públic simpatitza en 
descobrir que sota aquesta aurèola de grans 
actors s'amaguen éssers indefensos i vulnera
bles.

El dramaturg Pere Riera és un enamorat del 
concepte de teatre com un món ple de tendre
sa i delicadesa sota l'aparença de crueltat 
d’una fera i d’una bruixa d'una despietada cru-

Pere Riera torna 
amb “Infàmia”, 
una obra 
directa, 
fascinant, 
commovedora

eltat. Eva fa plorar la jove Sara que tremola sota 
el fuet d'Eva, com a motor de l’acció, l'obser
vador Jordi Boixaderas.

Pere Riera, com Joseph L Mankievicz a “Tot 
sobre Eva", ens mostra les receptes de l’actor. 
La crueltat d’Eva amaga la solitud més abso
luta. la crueltat no és més que un mecanisme 
de defensa. La nostra Bette Davis catalana 
manté una batalla amb el nostre actor més sò
lid, Jordi Boixaderas. en un dels seus millors 
papers, el de l’actor d'èxit, madur i segur del 
que busca. D'aquesta lluita dialèctica surt gua
nyant l'espectador.

Una actriu consagrada que ja no vol treba
llar, que es dedica a fer classes per sobreviure, 
un estel temperamental, espantada davant la 
idea de no sentir res quan interpreta, espan
tada davant la idea de treballar mecànicament, 
perduda en el més espantós buit, davant 
d'aquesta solitud i aquest buit interior ante
posa la seva llengua viperina que tanca una 
ànima profundament vulnerable.

Descobrirem una dona amargada i solità
ria, turmentada per perdre el rumb en el seu 
treball. “Infamia" és una obra de Pere Riera 
memorable i commovedora durant unes clas
ses d’interpretació. Sota l’atenta mirada de Jor
di Boixaderas i Francesc Ferrer, Anna Moliner 
com Marilyn Monroe a "Tot sobre Eva" aprèn 
a moure, a fer-ho bé.

Si van a veure aquesta obra segur que faran 
diana.

L'escombra
de
Fernández
JOAN 
ROVIRA

A
mi. el cupaire David lér- 
nàndez em mereix un 
gran respecte. Una per
sona capaç de dir-li la 

veritat a Rato a la cara em sembla molt 
digna Qui més ha fet alguna cosa si
milar? Ah. calla, sí, un tal Hernández 
Moltó va muntar una escena amb 
Mariano Rubio, en els temps més pa
tètics del felipisme... I on ha acabat 
aquest senyor? Consultem la llista 
d’imputats per l'escàndol de Caja Cas
tilla-La Mancha.. Encara que em sen
ti relativament lluny de Fernández pel 
que fa a les idees, dintre de l'emboli- 
cat ventall de les esquerres (i que duri 
així, si us plau), necessitem moltes 
sandàlies com les seves. O. com ara, 
una escombra: la que va agafar de tor
nada a la seva feina a Coop57, una co
operativa de banca ètica. És evident 
que en un bon polític cap gest no és 
ingenu ni improvisat, però aquesta 
foto és un bon gest, intel·ligentíssim, 
estudiadíssim, en absolut innocent: 
s’acaba la funció i tomo allà on era. A 
veure qui ho supera, oi? No cal ser 
d’esquerra radical per valorar gestos 
com aquest, que donen l'autèntica 
mesura del que hauria de ser la polí 
tica, amb la seva dosi de teatre inclo
sa. Un romà, Cincinnatus, va ser no
menat dictador, amb plens poders per 
afrontar una crisi excepcional durant 
sis mesos. En va tenir prou amb sis 
dies i al setè va tomar a fer d'agricul
tor, sense manies. Des d'aleshores, fa 
vint-i-cinc segles, va esdevenir un 
exemple de virtut cívica i política Una 
excepció exemplar, vaja L’escombra 
de Fernández és similar, potser amb 
menys càrrega èpica que la Roma del 
segle V aC: cal saber arribar, estar i 
marxar. I, si molt convé, anar i venir 
de tant en tant. Això ventila la políti
ca i la vida. a més de donar joc. Casos 
similars es troben a tots els partits, just 
és dir-ho, no se’m mal interpreti 1 molt 
més a l’esquerra, a tota l'esquerra, que 
a la dreta. Però arreu són excepcions. 
Aquest és el problema. Que Cincinna
tus era íi segueix essent) un tipus molt 
estrany.
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