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Opinión

EDITORIAL

Territorio 

L
a Generalitat ha solicitado al ministerio de Fomen-
to que sea el territorio quien decida cuál debe ser el 
recorrido del IV Cinturó entre Terrassa y Granollers 
ante la licitación de la redacción del proyecto que 

por sorpresa llevó a cabo el ministerio el pasado fin de se-
mana. La petición de la conselleria que dirige el terrassen-
se Josep Rull tiene una gran lógica formal; es sin duda quien 
debe beneficiarse o sufrir la infraestructura quien debería 
tener la posibilidad de decidir en qué forma y por dónde 
debe transcurrir la vía. Sólo hay un pequeño problema y es 
que ya se puso de acuerdo el territorio en su momento, se 
determinaron trazados y el retraso llevó incluso a la cadu-
cidad del informe de impacto medioambiental: Si con coin-
cidencia de intereses pasó lo que pasó, qué no pasará aho-
ra que no existe ese consenso en el territorio sobre esa in-
fraestructura. 
Recordemos que pese al acuerdo alcanzado entre los ayun-
tamientos de Terrassa y Sabadell el 22 de noviembre de 2013, 
el nuevo consistorio sabadellense ha mostrado su discon-
formidad con la continuidad del IV Cinturó, dejando a Te-

rrassa aislada en la reivindicación de que la vía debe conti-
nuar hacia el Vallès Oriental como estaba previsto en un 
principio. A Sabadell no le interesa y Granollers mantiene 
una actitud tibia con respecto al IV Cinturó puesto que, aun-
que es poco probable que se oponga frontalmente, tampo-
co parece que su alcalde tome una posición activa para que 
la obra se lleve a cabo al no considerar que sea una apues-
ta esencialmente estratégica para su ciudad.  
El caso de Sabadell es todavía más claro. Una vez construi-
da su ronda (esa sí que es una ronda) que permite una fá-
cil incorporación desde prácticamente toda la ciudad a la 
C-58, tendrá fácil acceso al IV Cinturó si se lleva a cabo la 
conexión de ambas vías en el área de Viladecavalls por lo 
que considera innecesaria la continuidad desde Terrassa 
hacia  su término municipal.  
La Generalitat, con toda la buena voluntad y con la reivin-
dicación natural de que las decisiones del territorio se to-
men en el propio territorio, puede provocar un nuevo caos 
en torno a una infraestructura que, ahora más que nunca 
es necesaria para la ciudad. Al margen de que se pueda es-
tar a favor o en contra del IV Cinturó, lo que no tiene senti-
do es dejar esa infraestructura a medio hacer, porque lo que 
podía ser beneficioso se puede convertir en tremendamen-
te perjudicial.

Cabaret Shakespeare al Maldà
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

A celebració del 400 aniversari 
de la mort del dramaturg més 
universal, William Shakespea-
re, ha donat molt de si. Una 

d’aquestes produccions meravelloses ha es-
tat “Shaking Shakespeare”, un musical conce-
but per Josep Fadó, Sheila Garcia i Moisès 
Maicas, sota la direcció de Sheila Garcia, i que 
hem vist al teatre Maldà. 

William Shakespeare és el dramaturg per 
excel·lència, no és fàcil explicar la devoció que 
diferents generacions d’actors senten per l’au-
tor. Per interpretar el seu teatre és necessari 
elevar les vísceres i fer connectar el cor i la 
ment com fan aquests intèrprets: Bernat Cot, 
Josep Fadó, Paul Perera, Joan Bertrand, Jordi 
Forcadell, Gener Salicrú, Adrià Sevilla, Núria 
Cuyàs, Laura Pau i Lluna Pindado. Es tracta 
d’un musical ple de poesia i continus canvis 
de vestuari. Es tracta d’un muntatge sorpre-
nentment preciós, complex i simple alhora. 
El projecte va néixer d’una iniciativa del tenor 
Josep Fadó, que durant l’espectacle canta àri-
es del repertori de l’òpera. 

Les obres del mestre Shakespeare resulten 
alliçonadores per parlar-nos de l’ambició per-
sonal, la lluita pel poder que porta a la corrup-
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Titelles i 
Inquisició

bloc de notes
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O trigaran massa a intentar 
fer-nos pensar que el 26-J 
ha servit per rentar tots els 
pecats de corrupció o 

d’abusos policials i judicials dels darrers 
anys. Les urnes poden servir com una 
mena d’absolució general: la gent ha vo-
tat el que ha votat, ja sabia el que hi ha-
via, i tanmateix ha votat. Per tant, els pe-
cats queden perdonats. Encara que con-
tinuïn sortint aquestes converses porno-
gràfiques del ministre i el seu titella an-
tifrau, ens diran que això ja està perdo-
nat, que és aigua passada, i que l’autèntic 
delicte és difondre converses privades. 
Per cert, segons la transcripció literal, 
d’un nivell absolutament patètic. I, en els 
mateixos dies, retorna també el cas dels 
titellaires madrilenys, aquells que es van 
passar uns quants dies a la presó per re-
presentar una obra en què suposada-
ment s’enaltia el terrorisme…, en espe-
ranto. Doncs bé, ara surt la notícia ja no 
amb grans titulars, sinó petitona, ben dis-
creta: el jutge ha arxivat la causa, per un 
canvi de criteri de la fiscalia. Els dos nois 
van gosar criticar una perversió policial 
(el famós cartell terrorista era una prova 
falsa fabricada per la policia) i els va cau-
re al damunt tot el pes no de la llei, sinó 
de l’arbitrarietat, de la ràbia, de la fúria 
inquisidora. I ara, mesos després, resul-
ta que no n’hi havia per tant, que en el 
fons tot ha estat un malentès… Així fun-
ciona “l’imperi de la llei” a Espanya, com 
la santa Inquisició, en mans d’àngels de 
la guàrdia com l’entranyable Marcelo del 
ministre, que més aviat semblen agents 
dobles al servei de Satanàs. No lluny de 
la perversa maquinària que ara vol con-
vertir el 9-N en una nova Inquisició, en 
una nova eina de pressió per aconseguir 
la rendició incondicional de l’indepen-
dentisme. Aquesta és la pitjor Espanya 
que es podia imaginar, cada dia més cor-
cada amb els vells vicis del franquisme. 
La que pretenen que ha estat absolta a 
les urnes, com si haguessin donat per-
mís per continuar avançant pel camí de 
la degradació moral, sempre pel bé de la 
pàtria. O de “l’Estat”, que és una de les 
expressions més repetides a les conver-
ses del despatx del ministre. Els titellai-
res ja no serveixen, ara la trituradora deu 
estar buscant noves víctimes...
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“Shaking 
Shakespeare”,  
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al Maldà

ció i a la guerra final, dels fracassos, de la sang, 
de la venjança, de l’amor, de les il·lusions i del 
convenciment de saber que hi ha coses de les 
quals l’ésser humà no arriba a comprendre els 
misteris entre el cel i la terra. No és d’estranyar 
que molts compositors s’hagin inspirat en el 

gran Willy per compondre cançons. “Shaking” 
repassa les composicions inspirades en les 
obres i textos del mestre des de l’època isabe-
lina fins als nostres dies amb el format d’un 
cabaret en què ajudats amb un piano els ac-
tors cantants passen del madrigal del Renai-
xement al musical contemporani de Broad-
way. 

Totes les cançons tenen el fil conductor de 
Bernat Cot, que fa de William Shakespeare, i 
el trobem en entrar assegut al nostre costat lle-
gint i després es transforma en un gran mes-
tre de cerimònies juntament amb el pianista 
Paul Perera. 

El teatre era ple i porten des de Nadal, dues 
vegades per setmana. El talent i l’humor del 
grup són percebuts per l’espectador que ob-
serva els actors bulliciosos i elèctrics de tal ma-
nera que l’espectacle passa en un sospir. 

William Shakespeare des de fa 400 anys és 
el més contemporani dels autors, un creador 
al qual encara intentem comprendre. Gelosia, 
disputes, desdenys, confiances, desconfian-
ces, ràbia, desig, sospites, malentesos, malen-
conies, alegries... tot cap en aquestes veus pro-
digioses amb un repertori que va des de la ver-
sió moderna de “Romeu i Julieta”, “West Side 
Story”, fins a la versió moderna de “Hamlet” a 
“El rei Lleó”, res s’escapa al sentit de l’humor 
d’aquest grup de bufons, aquest grup de can-
tants i coristes d’aquest cabaret de confeti que 
ens alegra la nit.
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