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Opinión

EDITORIAL

Entender 

H
ay cosas que no se entienden. Es más que probable 
que sea fruto de la falta de atención, aunque será, 
con más seguridad por la falta de conocimientos. 
Para situarnos, el Ayuntamiento convocó un con-

curso para la concesión de los comedores escolares. La adju-
dicación a Sehrs no anduvo exenta de polémica. Hubo con-
troversia porque se adjudicó a una gran empresa como Sehrs 
que proporcionaba al Ayuntamiento una importantísima ci-
fra de becas comedor. Para resumir, esa cuestión fue determi-
nante en la elección final. Los argumentos del algunos parti-
dos de la oposición en contra de Sehrs, esencialmente el fren-
te de izquierdas, iban más allá, pero hoy, aun teniendo su im-
portancia, el fondo del asunto no es el objeto de la voluntad 
de entender. Se trata del procedimiento. 
En cualquier norma existe un cierto margen a la interpreta-
ción. Es natural puesto que si en el ámbito jurídico dos y dos 
siempre nos diesen cuatro no harían falta jueces. A veces hay 
decimales. Lo raro es que exista una diferencia de criterios en 
el procedimiento administrativo o al menos que exista de tal 
magnitud. A veces se da, es evidente, pero no tan extrema.  

Concretando, en este caso, la Fundació Pere Tarrés, que acu-
día al concurso junto a la empresa Arkasa, presentó un recur-
so al Ayuntamiento en el que cuestionaba la decisión técnica 
de la elección de Sehrs. El Ayuntamiento respondió diciendo 
que la alegación de la Fundació Pere Tarrés y de su partner de-
bía ser resuelta en el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic.  
Los recurrentes manifestaron en aquel momento su extrañe-
za e incluso este rotativo publicó que el responsable de la Fun-
dació entendía que el recurso debía resolverlo el propio Ayun-
tamiento e incluso llevarlo al pleno. Pues efectivamente, el Tri-
bunal Català de Contractes se declaró incompetente y mani-
festó de forma inequívoca que el recurso lo debía resolver el 
Ayuntamiento. Se dirá, y seguramente no sin razón, que esto 
es habitual y que es una diferencia de criterios lógica a la hora 
de interpretar una norma, pero empieza a resultar sorpren-
dente las incidencias que se producen en el Ayuntamiento en 
torno a los concursos públicos. No parece normal. Esto, con 
todo, no cambia, por el momento, la situación. Sehrs sigue 
siendo adjudicataria, aunque asumirá la concesión después 
del verano. El Ayuntamiento fallará en contra del recursos, sin 
duda, esperemos, no obstante, que Ciutadans siga dado su 
confianza y se alinee otra vez con el equipo de gobierno en el 
pleno, de lo contrario, se avecina un nuevo embrollo.

El festival de música i titelles de Terrassa
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

QUEST cap de setmana Terras-
sa va ser el centre del món dels 
titelles i la música, famílies sen-
ceres van gaudir del festival 

Didó organitzat pel CEM Escola de Música de 
Terrassa, Ajuntament de Terrassa i Amics de 
la Música. Es tracta del segon Festival Didó 
que va retre homenatge al titellaire de Terras-
sa Ezequiel Vigués “Didó” (1880-1960). Un to-
tal de 23 propostes entre tallers, espectacles i 
una fira d’artesans. 

Aquest any el festival ha arribat al món de 
l’educació. Establir ponts entre diferents cen-
tres artístics ajuda en el desenvolupament de 
la feina del docent. La col·laboració amb el 
batxillerat d’Arts Escèniques de l’INS de Vila-
decavalls per als alumnes d’aquest gran des-
conegut que és el batxillerat d’Arts Escèniques 
ha estat molt enriquidora. 

Els alumnes troben en aquestes col·labora-
cions unes noves maneres per al seu desen-
volupament personal i artístic. Els titelles ani-
mats resulten altament eficaços en els àmbits 
pedagògics. El titella és un bon mestre per 
trencar les inhibicions i estimular les ganes de 
parlar, escriure i llegir. Els alumnes treballen 
l’expressió corporal del titella, exploren les 
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Somiar 
truites

bloc de notes

JOAN 
ROVIRA

UÈ és més greu? Cremar 
en directe un exemplar de 
la Constitució a TV3? O 
passar-se la Constitució 

per l’engonal? Admeto que els dos com-
portaments poden semblar més o 
menys disculpables, als uns els fa graci-
eta una cosa, als altres una altra, però al 
capdavall els dos actes no estan tan 
lluny... Qui se la refrega per l’engonal, al 
mateix temps que proclama ser-ne el 
màxim defensor? El govern d’aquest país 
(llegeixi’s Espanya), els seus “palmeros” 
i els veritables amos del govern, que són 
els que dicten el que s’ha de fer. Un 
exemple? El ministre Soria serveix per-
fectament. En un país seriós, amb un go-
vern que respecti de veritat la Constitu-
ció i sobretot respecti els ciutadans, 
aquest ministre hauria dimitit. Després 
podria explicar moltes coses i defensar-
se, sens dubte, però per fer-ho digna-
ment i per poder tornar després, si estàs 
pel mig dels papers de Panamà, has de 
plegar. El primer ministre d’Islàndia ho 
ha hagut de fer, ves per on. I el de Gran 
Bretanya ja s’ho anirà trobant, tot i que 
de moment ha sabut reaccionar àgil-
ment... Simplement, dimitir és el que 
toca en aquests casos. Clar que això a Es-
panya (Catalunya inclosa) és somiar 
truites: aquí no plega voluntàriament 
quasi ningú, només quatre herois. Tots 
els escàndols que hem anat veient hau-
rien d’haver comportat dimissions a gra-
pats. És el comportament intel·ligent, 
fins i tot per guanyar credibilitat. Però 
no, aquí les coses no es fan així. I la ma-
jor part de la premsa, que hauria de fer 
un paper realment crític (no partidista 
ni de “piloteig”), tampoc no acostuma a 
exigir dimissions. Una de les moltes co-
ses que cal fer en aquest país és aques-
ta: la dimissió ha de formar part de la 
nostra cultura democràtica. No l’hara-
quiri, sinó la dimissió, que no és el ma-
teix. Però, com que això no ho veurem 
ni el dia del judici final, de moment ens 
distraiem amb ministres que expliquen 
històries apassionants i que pretenen 
continuar com si res, perquè no han fet 
res anormal. I per aquí va el problema 
de fons: fins a on estem disposats a ac-
ceptar com a normal aquest immens 
abocador d’escombraries que ho em-
pastifa i ho contamina tot. 
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possibilitats de moviment. Al costat d’allò pu-
rament físic l’alumne treballa els sentiments 
que poden arribar a transmetre a un públic fa-
miliar. 

L’experiència de l’artista pedagog condueix 
els alumnes cap a un viatge interior on els pe-
tits detalls dels titelles marquen els passos de 
la por, de la il·lusió, de l’esperança, dels silen-
cis i dels somriures a la cara d’un nen, una ex-
ploració dels sentiments més veritables de la 
condició humana. 

Tota aquesta recerca dels sentiments es fa a 
través del joc, del plaer d’experimentar amb 
titelles tractant de temes universals més fàcils 
d’utilitzar a través de la persona interposada, 
a través de l’altre, que és el titella. El món dels 
titelles és ideal per treballar en els centres d’en-
senyament la transversalitat segons els objec-
tius, les temàtiques i les edats a qui van dirigi-
des les ensenyances. 

Els alumnes del batxillerat d’Arts Escèniques 
esdevenen mèdium o mediadors que connec-
ten amb la imaginació i l’expressió. Els titelles 
tenen el poder de fascinar, divertir, provocar i 
apassionar el públic, però també el propi ma-
nipulador del titella. 

La música és l’altre element que fa d’aquest 
festival una ocasió especial per revelar el po-
tencial de la música aplicada a les marionetes, 
en aquest sentit l’Escola de Música de Terras-
sa (CEM) lluita per potenciar aquest matrimo-
ni entre els titellaires i els músics. El titellaire 
com a còmplice del músic en un projecte 
comú, en un esforç de comunicació amb l’àni-
ma de l’espectador, no importa l’edat. Ja sigui 
a través del visual o mitjançant l’oïda l’artista 
comunica sumant disciplines totes elles en-
caminades a l’enriquiment espiritual d’un pú-
blic i uns artistes que busquen experimentar, 
investigar i aprendre de forma lúcida. Desit-
gem una llarga vida a un festival que situa la 
ciutat de Terrassa en el mapa dels festivals amb 
músics i titelles.
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