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Opinión

EDITORIAL

Decisiones 

E
l estado de la flota de autobuses urbanos de Terras-
sa no es dramático, pero sí lo suficientemente pre-
cario como para que se deban tomar decisiones de 
una cierta urgencia. Los nuevos autobuses no lle-

garán hasta finales de año o principios del que viene y la lle-
gada del verano y el recuerdo de las incidencias que se pro-
dujeron durante el verano de 2015 han llevado al equipo de 
gobierno a encargar a Tmesa una solución de urgencia. 
La propuesta es la compra de cuatro autobuses en el mer-
cado de segunda mano. Una empresa se ha quedado sin 
concesión y tiene que “colocar” cuatro autobuses a cinco 
mil euros cada uno.  
Este es un ejemplo claro de hasta que punto se hace difícil 
gobernar en minoría. Con un acuerdo de gobierno sólido y 
estable, este sería un asunto menor, muy menor, sometido 
a la crítica de la oposición, sin duda, pero no revestiría ma-
yor problema que procurar que el resultado de los autobu-
ses fuera el esperado para no ser acusados de realizar una 
mala gestión. Pero el equipo de gobierno no tiene mayoría 
y cualquier cuestión se convierte en una gran cuestión. Por 

el momento, en comisión informativa, la oposición en ple-
no ha decidido abstenerse. Eso no quiere decir que no va-
yan a modificar su posición hasta el 28 de abril, día en que 
se celebrará el pleno municipal, pero ya le ha metido el mie-
do en el cuerpo al equipo de gobierno.  
Además, el de los autobuses, es un tema ciertamente sen-
sible que provocó no poca controversia cuando se tuvo que 
decidir si la renovación de la flota se realizaba completa-
mente con autobuses híbridos, diesel o bien se apostaba 
por una compra mixta, que fue lo que finalmente se apro-
bó en “segunda vuelta” con el voto favorable de Ciutadans.  
Es más que probable que se llegue a un acuerdo antes del 
pleno. No se entendería que el equipo de gobierno perdie-
se una votación como eta en el pleno. De todas formas, para 
ello tendrá que convencer a la oposición de que la opción 
es buena.  
El verano puede ser duro y no hay garantías de que los 61 
autobuses activos de soporten la presión a la que están so-
metidos en condiciones si no extremas, sí de cierta dureza 
como el verano pasado. El problema es que no hay autobu-
ses de reserva para “oxigenar” la flota. Cuatro autobuses en 
un estado que según parece es aceptable no parece mal ne-
gocio y es precisamente eso lo que genera desconfianza en 
los partidos de la oposición. 

Sympathy for Molière
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

A Brutal és una companyia de 
teatre que aglutina professio-
nals al voltant de projectes in-
dependents, innovadors, con-

temporanis i urbans. Un grup d’amics capi-
tanejat per Julio Manrique amb David Selvas, 
Cristina Genebat... Els seus muntatges es 
compten per èxits, l’última bomba, la revisió 
del seductor, infidel i vividor de la literatura 
universal, un cràpula: Don Juan. 

Té sentit la figura de Don Juan al segle XXI? 
El mite de Don Juan ha sobreviscut en més de 
dues mil versions, alguna raó deu amagar. Per-
sonatge nascut a “El burlador de Sevilla y con-
vidado de piedra”, compost per Tirso de Mo-
lina entre els anys 1612 i 1625, s’ha anat trans-
formant a les mans dels diferents creadors des 
de Molière fins a l’òpera “Don Giovanni”, de 
Mozart; el poema simfònic “Don Joan”, de 
Richard Strauss; sense oblidar “Don Juan 
Tenorio” (1844), de José de Zorrilla, o el “Don 
Juan”, de Lord Byron. Com es veu la tradició 
donjoanesca és llarga, arriba a tots els àmbits, 
des de la literatura fins a l’òpera, la música o 
el cinema. 

El que defineix Don Juan és la seva set 
d’amor, però no amb la mateixa persona, se-
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El forat

bloc de notes

JOAN 
ROVIRA

NA de les coses que 
més em sorprenen des 
de fa dies és la manca 
absoluta de reacció de 

la política espanyola (inclosa la ca-
talana, clar, perduda en el seu labe-
rint) davant de l’escàndol de Pana-
mà. El mateix es podria dir de la po-
lítica europea, que és de la família, i 
està tan perduda com la de la penín-
sula. Sí, declaracions, les que vul-
guis. Paraules, paraules, paraules… 
Però ni una sola, ni una sola idea, ni 
una sola proposta seriosa al damunt 
de la taula per posar-hi remei. Men-
trestant, uns i altres negocien go-
verns i acords improbables a base 
de donar voltes sobre el buit, però 
ignoren completament el gravíssim 
problema que el forat de l’evasió fis-
cal legal ens planteja. És un toro 
molt perillós de torejar, amb banyes 
molt esmolades, i cal tenir molt va-
lor (i poc a perdre) per enfrontar-
s’hi. De manera que tot queda en so-
roll: ni fan ni faran res. Dissimularan 
una mica, clar que sí, però no ani-
ran més lluny. Ens diran que cal po-
sar el tema en mans de la justícia, 
però faran veure que no se’n recor-
den, de qui fa les lleis… Pilotes fora, 
per variar. Uns estan capficats en “el 
procés”; d’altres, a veure com es re-
parteixen el mapa del poder madri-
leny; els de més enllà malden discre-
tament per preservar els espais de 
“portes giratòries” que tan útils els 
poden ser algun dia… I la vida se-
gueix. Després de Panamà vindrà 
una altra cosa: saben que la memò-
ria del poble té una capacitat limi-
tada, que la gent crida molt però 
pensa poc sobre les causes últimes 
dels escàndols… I que el sistema en-
cara domina els mecanismes de 
control social que impedeixen que 
això esclati. A més, hi ha la por que 
han aconseguit inocular a tota la so-
cietat: no la menystinguem, aques-
ta barreja de por i resignació histò-
rica. De manera que el forat conti-
nuarà allà, obert, empassant-se la ri-
quesa i l’energia del país i d’Europa 
sencera. Fins que no estigui degra-
dat del tot, no es mourà res. I, des-
prés, tampoc no tinguem gaires es-
perances. La gran estafa té molts 
punts per esdevenir un èxit complet.
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La versió de 
Molière es pot 
veure aquests 
dies a la Sala 
Petita del Teatre 
Nacional                   
de Catalunya

dueix tot tipus de bellesa. A Tirso de Molina 
Don Juan es proposa burlar-se de les dones i 
assumeix aquest rol com un ofici natural i quo-
tidià, i no admet culpes, ni responsabilitats. La 
llengua dels Rolling Stones es passeja per l’es-
cenari seduint Anna Azcona, Nausica Bonnin 
i Cristina Genebat. La versió de Molière, punt 
de partida per a l’obra que es pot veure aquests 
dies a la Sala Petita del Teatre Nacional de Ca-
talunya interpretada per Julio Manrique, la fi-
gura de Don Juan és la del seductor, aquest 
apareix com un transgressor de les normes so-
cials, un fora de la llei que s’amaga i és perse-
guit per l’infern. El pare i les relacions famili-
ars són una càrrega per a aquest esperit rebel, 

es desvincula de qualsevol lligam amb la fa-
mília, l’enfrontament amb el pare, interpretat 
per Lluís Marco, es justifica en tant que el seu 
pare és també un home que enganya, la dife-
rència són les aparences que el pare social-
ment manté. Don Joan per contra es treu la 
màscara i es mostra tal com és, sense remor-
diments de consciència. El contrapunt racio-
nal el posa el criat que, com Sancho al Quixot, 
li serveix per veure el punt de vista pràctic de 
la realitat. El criat -Sganarelle- és interpretat 
genialment per Manel Sans, qui com el seu se-
nyor valora el costat perillós de la vida quan 
s’inicia l’obra i anima l’espectador a fumar, en 
tant que busca el plaer de fumar, en contra de 
les recomanacions de les autoritats sanitàri-
es. Criat i senyor són esclaus dels seus vicis que 
els han donat les seves experiències amb les 
dones que han trobat al camí de la vida. 

La traducció del text de Molière que ha rea-
litzat Cristina Genebat troba en l’escenogra-
fia de Max Glaenzel i la direcció de David Sel-
vas els fils que ens presenten un Don Juan que 
ressuscita un clàssic amb els ulls del nostre se-
gle XXI. Les entrades exhaurides abans de l’es-
trena són un bon indicador d’aquesta joia li-
terària posada al dia, el públic no és tonto i no 
se’l pot enganyar, quan el teatre està buit és 
una pista que alguna cosa no s’ha fet bé, per 
contra quan no hi ha forma de comprar unes 
entrades és, com deia Lope de Vega, el senyal 
que alguna cosa està fent bé el grup la Brutal. 
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