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Opinión

EDITORIAL

Justicia gratuita 

A
yer se celebró el Día de la Justicia gratuita y del Tur-
no de oficio. Los abogados, también los de Terrassa, 
como suele ser habitual, salieron a la calle para rei-
vindicar una necesidad básica, el derecho de la ciu-

dadanía al acceso a la justicia independientemente de sus 
recursos económicos. El acceso a la tutela judicial efectiva es 
un derecho fundamental que recoge la Constitución y los re-
cursos económicos no deben ser un impedimento para ello. 
Los sectores más vulnerables de la sociedad, como las mu-
jeres maltratadas, que deberían tener el asesoramiento de 
un abogado cuando presentan la denuncia, los migrantes, 
los refugiados, los sobreendeudados y los afectados por la 
pobreza energética deben tener garantía de asesoramiento 
jurídico profesional.  
Al mismo tiempo, el 12 de julio, es una jornada reivindicati-
va de la figura del abogado voluntario del turno de oficio, en 
ocasiones desprestigiado y tratado con escasa delicadeza 
pese a una dedicación prácticamente altruista. Los colegios 
de abogados, garantizan una asistencia jurídica de calidad a 
través de sus colegiados, que deben acreditar una formación 

específica al margen de la titulación universitaria y una ex-
periencia demostrable para acceder al turno de oficio. El abo-
gado del turno percibe tarde y mal una remuneración sim-
bólica, que alcanza una media de unos 130 euros por asun-
to según se decía esta misma semana, a los que hay que res-
tar impuestos y los gastos que genera el turno de telefonía, 
material de oficina, carburante o párking.  
Por no hablar de los problemas con los que se encuentran 
para el buen desarrollo de su actividad profesional. En este 
sentido, los abogados mantiene, como hemos comentado en 
alguna ocasión una controversia con el cuerpo de mossos 
d’esquadra. El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal cuyo redactado responde a la transposición de una di-
rectiva europea, exige que el abogado, cuando asiste a un de-
tenido en una comisaría, disponga de los elementos suficien-
tes para conocer las circunstancias que han rodeado la de-
tención. Los mossos, en una interpretación más que restric-
tiva de la norma, la única información que dan es el motivo 
de la detención, es decir, tipificando el delito, cuestión para 
la que no están facultados. La norma se refiere simple y lla-
namente al atestado algo a lo que el abogado sólo accede mi-
nutos antes de la declaración judicial, siendo mínimo el tiem-
po del que dispone para establecer la estrategia de defensa 
de su cliente. Lo peor es que los mossos lo niegan. 

Joan Baixas enfront de Cildo Meireles
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

OQUES vegades tenim l’opor-
tunitat de veure la col·laboració 
de dues arts en un mateix espai. 
En aquesta ocasió a la Sala Pe-

tita del Teatre Nacional de Catalunya es fusi-
onen la pintura i el teatre en un espectacle di-
rigit per Joan Baixas. “Daurrodó” és un espec-
tacle que es mou a la frontera entre les arts 
plàstiques i les arts escèniques. Es tracta d’un 
espectacle molt mobilitzador i ple de talent, 
de vegades sorprenent. La llibertat que es res-
pira a la creació i el rigor dramatúrgic i plàs-
tic ens fan sentir com a espectadors que pot-
ser no tot està perdut en el món de la creació, 
amb la urgència del present i el nivell pla de 
molts dels espectacles de la cartellera que no-
més busquen la rendibilitat econòmica. Joan 
Baixas ens proposa un espectacle en cinc mi-
nipeces, que compta amb el presentador de 
pista que és el mateix Joan Baixas, de vegades 
ens recorda el realisme màgic d’un García 
Márquez i en altres la poesia visual d’un Joan 
Brossa i que vol fer visible el treball de Cildo 
Meireles (Río de Janeiro, 1948), creador que 
ha redefinit l’art conceptual i que s’ha impli-
cat en l’espectacle de Joan Baixas. En ocasi-
ons l’espectacle deriva en conferència didàc-
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El TOP

bloc de notes
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L TOP era el “Tribunal de 
Orden Público” en temps 
del franquisme. S’encar-
regava, bàsicament, de tri-

turar (amb la llei a la mà, per suposat) 
qualsevol forma d’oposició, de dissi-
dència, de crítica… La seva funció era 
castigar els “antisistema” de l’època. La 
llei, en aquest país tan legalista i tan poc 
democràtic, és sempre una cosa mor-
ta i dura. Òbviament, al franquisme hi 
havia lleis, i la policia i la justícia s’en-
carregaven de fer-les complir. L’eina 
dura, la trituradora, era el TOP. Una 
mica de wikipèdia pot ajudar a fer-se’n 
una idea, per a aquells als quals això els 
soni a prehistòria… Però potser no és 
tan vell ni està tan superat el concepte 
de “tribunal polític”. Ara mateix tenim 
uns quants casos que s’hi assemblen… 
El dels tuits de Guillermo Zapata, a qui 
una part de la justícia busca fins a pas-
sar-lo per la pedra. El dels titellaires em-
presonats brutalment per “enaltiment 
del terrorisme”. I ara el cantant de 
DefconDos, també per uns tuits imbè-
cils en els quals es quedava ben de gust 
i barrejava conceptes que no tenen res 
a veure. El terrorisme és la gran excusa 
per combatre la llibertat d’expressió i 
fins i tot la llibertat d’imbecil·litat. Vés 
amb compte amb el que dius, no sigui 
que t’acusin de complicitat amb el ter-
rorisme, d’humiliar les víctimes o de 
qualsevol altra exageració. Clar que hi 
ha excessos i animalades, especialment 
a les xarxes. I clar que d’alguna mane-
ra cal aturar-les o almenys limitar-les, 
amb moderació i delicadesa… Però no 
tot és terrorisme, ni de bon tros. Ens es-
tan ressuscitant els delictes d’opinió, 
ens estan ressuscitant el TOP, amb la llei 
a la mà, amb l’excusa de lluitar contra 
el terrorisme. Franquisme pur, amb to-
tes les lletres, però disfressat com sem-
pre de legalitat: la llei és la llei, clar que 
sí. I, si no, sempre queda allò tan solem-
ne de “l’imperi de la llei”, que ja sona a 
cosa dura que et pot caure algun dia al 
cap, però mai, mai, mira tu quines ca-
sualitats, al damunt dels que estan per 
damunt de la llei. George Orwell tenia 
una paraula per a això: “crimdepensa”. 
Però no és futurisme. És pur franquis-
me. I a Espanya sempre torna, sempre. 
Perquè mai no el vam enterrar. En sen-
tit figurat, per suposat, no fos cas que 
algú s’ofengui...
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“Daurrodó” 
fusiona la 
pintura i el 
teatre a la Sala 
Petita del TNC

tica o explicació d’alguna cosa que l’especta-
dor percep amb molta claredat, a poc a poc el 
ritme de les peces augmenta i la qualitat de la 
posada en escena puja de nivell fins al núme-
ro final, on es condensa tot el saber fer dels ar-
tistes implicats en aquest treball apassionant. 

L’espectacle té una dimensió social i ètica, 
l’equip ha aconseguit construir un autèntic 
producte, són subtils observacions sobre l’art 
i la política, sobre el dèbit i el crèdit de l’arit-
mètica relació del creador amb una societat el 

motor de la qual no és l’ ètica ni la intel·ligèn-
cia, sinó el motor econòmic. El discurs dels ac-
tors, les màscares i les intal·lacions són impe-
cables i senzills. D’aquesta senzillesa que te-
nen els clàssics, és sens dubte tot un encert en 
la programació del Festival Grec 2016. 

“Daurrodó” juga amb l’efecte sorpresa des 
que l’espectador entra a la sala i no seu sinó 
que inicia tot un recorregut per unes intal·la-
cions artístiques als passadissos laterals que 
envolten la Sala Petita del Teatre Nacional de 
Catalunya. Sona una campana i l’espectador 
ocupa el seu seient, a partir d’aquí la feina de 
Laura Calvet, Andreu Martínez, Isabel Pla, Xavi 
Estrada, Al Víctor i el mateix Joan Baixas arren-
ca com un procés que porta l’espectador al 
hall d’entrada del Nacional, on cada especta-
dor es fabrica el seu propi espectacle amb unes 
peces que manipula en una mena de teatre fò-
rum plàstic. 

“Daurrodó” neix d’una necessitat de contar. 
D’alguna manera reprèn la figura del conta-
dor de contes que construeix com a motor per 
fer art o dramatúrgia; és tenir una idea i com-
partir-la amb els altres, un conte ben constru-
ït i humà. Les performances visuals són àgils 
i divertides amb un punt de món poètic ins-
tructiu i plaent. Aquestes cinc peces són espe-
cials. No només perquè ens permeten albirar 
un personatge com Cildo Meireles, sinó tam-
bé perquè se sostenen per dret propi com a 
delicioses vinyetes de la vida.
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