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Opinión

EDITORIAL

Voluntad 

L
a Agència Catalana de l’Aigua hará finalmente una 
propuesta al Ayuntamiento en el sentido de realizar 
una intervención de urgencia en la riera de Les Are-
nes. El contenido amplio de la propuesta en cuanto 

al alcance de la intervención y la fórmula de financiación 
no se conocerá hasta la semana que viene, concretamente 
el 5 de octubre, momento en el que se llevará a cabo la re-
unión prevista entre el Ayuntamiento de Terrassa y el ACA. 
El organismo de la Generalitat no ha querido adelantar de-
talles para mantener unas normas de cortesía con la admi-
nistración municipal. 
La noticia es francamente buena, porque parece que el ges-
to, promovido por el conseller Josep Rull ante la protesta 
vecinal, puede desencallar una situación jurídicamente 
compleja y socialmente inquietante. De toda formas no está 
de más aplicar la lógica axiomática a la situación para lle-
gar a la conclusión de que la cultura popular es savia y que 
es bien cierto aquello de que “el que no llora...”. Veamos. 
Hace años, desde el inicio de la crisis económica y la apli-
cación de recortes presupuestarios que no se lleva a cabo 

intervenciones relacionadas con el mantenimiento de la 
riera de Les Arenes, a excepción de unas importantes obras 
de seguridad que se llevaron a cabo en la zona de Can Pa-
rellada y Les Fonts. Como se sabe, Ayuntamiento y Genera-
litat se han enzarzado en una batalla jurídica, que, por cier-
to, va perdiendo el Ayuntamiento, para dirimir a quién le 
corresponde asumir el mantenimiento del lecho de las rie-
ras. Mientras, la riera de Les Arenes se ha convertido en un 
auténtico bosque.  
Los vecinos organizan una protesta debido, como decíamos 
ayer, a la especial sensibilidad que del asunto de las rieras 
se tiene en la ciudad. El conseller moviliza a la ACA y el or-
ganismo va a poner una propuesta encima de la mesa. Por 
lo tanto, se puede deducir que la ACA es perfecta conoce-
dora del estado de la riera y de la necesidad de una inter-
vención de urgencia. El propio ayuntamiento es conocedor 
del estado y de la necesidad de limpiar el lecho, no ya por 
una razón estética, que también, sino por una cuestión de 
seguridad. 
En definitiva, que se ha tenido que esperar a que los veci-
nos protesten y amenacen con un contencioso para que un 
conseller intervenga y provoque el diálogo entre las admi-
nistraciones. Al margen del fondo jurídico, de lo que no cabe 
duda es de que con voluntad, las cosas se solucionan. 

Héctor Alterio
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

QUESTA obra podria estar ba-
sada en fets reals. Relata una re-
alitat associada al pas del 
temps. Un thriller diabòlica-

ment pervers sobre la pèrdua de connexió 
amb la realitat. Un home ancià en pijama i la 
seva filla. La necessitat d’admetre ajuda per 
tirar endavant; l’oposició del pare als desitjos 
de la filla. Se li posen moltes etiquetes: demèn-
cia senil, Alzheimer, etcètera. Es tracta de 
l’ocàs d’un ésser humà, en aquest cas un pare. 
Una peça per a un actor en plenes facultats 
com Héctor Alterio al Teatre Romea. Tota la 
història transmet un sentit de l’humor molt 
bo per a la salut de l’espectador i amb un fi-
nal terriblement commovedor on Héctor Al-
terio desplega tots els elements propis del me-
lodrama. Un pare que no es resigna a caure 
en l’inevitable, tossut com una mula, que 
s’obstina a desconfiar de les infermeres con-
tractades per ajudar-lo. La filla, Ana Laborde-
ta, que lluita des del temor, des de l’amor de 
la filla cap al seu pare. Els personatges estan 
interpretats a flor de pell i transmeten una vi-
sió lluminosa del món. 

La direcció i adaptació que ha fet José Car-
los Plaza de l’obra del francès Florian Zeller 

A

“Ande me 
pongan los 
compañeros”

bloc de notes

JOAN 
ROVIRA

RASE per a la història. Fra-
se lapidària, digna del “su-
sanismo” que té com a 
missió històrica l’enterra-

ment del socialisme espanyol, de la mà 
del “sanchismo”, disposat a tot per no ar-
ribar a res. Però anem a la frase, que re-
trata pornogràficament la política espa-
nyola. “Yo estaré donde me pongan los 
compañeros, en la cabeza o en la cola.” 
Susana Díaz dixit. Algú es creu que ella, 
o tots (i totes) els que pronuncien frases 
similars estan disposats (o disposades) 
a enganxar cartells i anar al darrer lloc 
de la llista? Ni de conya, oi? Doncs ho re-
peteixen una i altra vegada, amb aque-
lla naturalitat que atorga estar acostu-
mat (o acostumada) al porno dur. “Estic 
a la disposició dels meus companys, faré 
el que em diguin, aniré al lloc que deci-
deixin.” Òndia, tu. Més generositat, im-
possible. I, si hi afegeixes alguna altra co-
seta, millor encara: la governabilitat, per 
exemple. O allò que Espanya (o Catalu-
nya o el que sigui) està per damunt dels 
interessos del partit. O el patriotisme, a 
veure qui té nassos de dir que determi-
nades formes de patriotisme no són res 
més que estupidesa o estafa… El patri-
otisme és indiscutible, encara que signi-
fiqui coses absolutament contraposa-
des: apa, ara vés tu i digues que passes 
del patriotisme… El truc, ja ho sabem, 
és dir una cosa i fer-ne una altra. I, a so-
bre, acusar els que fan el mateix que tu: 
posar en primer lloc, en segon i en ter-
cer els seus interessos personals. Politi-
queria barata, en poques paraules. Una 
bona manera de començar a canviar se-
ria dir les coses pel seu nom: mira, sí, tinc 
un projecte i per tant em poso al capda-
vant i, si vols, ja saps, vine amb mi, que 
tinc idees clares i no m’avergonyeixo de 
les meves ambicions, que tampoc no 
són absolutes. Estem preparats per a 
això? No. Dius això i estàs mort (o mor-
ta). Preferim el vell joc hipòcrita: estic a 
la disposició dels companys i compa-
nyes… I, si falla això, sempre queda el 
patriotisme, la responsabilitat, la gover-
nabilitat… I tothom sap que la veritat és 
una altra, que el joc és un altre. I que així 
no anem ni anirem enlloc mai.
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“El padre” és  
una desbordant 
mirada sobre            
la integritat           
de la vellesa

(1979) -un dels dramaturgs i novel·listes joves 
més populars del teatre francès actual- són 
molt àgils i saben desxifrar i mostrar a l’espec-
tador els temes que l’autor es va plantejar a 
l’hora d’escriure aquesta obra: què fer amb els 
vells? Tant a la novel·la com en el teatre el dra-
maturg francès se centra en els problemes fa-
miliars: de parella, de mares/pares amb els 

seus fills, de les dones abandonades... “El pa-
dre” va ser escrita el 2012, una barreja d’allò 
còmic i tràgic de la condició humana. 

Aquest és un dels melodrames en què més 
hem plorat i rigut. En aquest tipus d’obres la 
vida puja a l’escenari de manera cruel i crua. 
El teatre compleix la funció de posar el focus 
sobre una realitat que moltes vegades ens en-
testem a ignorar. Andreu, el protagonista, pas-
sa de viure a casa seva a la casa de la seva filla 
i d’allí al centre d’internament, la transició es-
cenogràfica proposta per Francisco Leal juga 
amb aquest univers desequilibrat de la velle-
sa en deteriorament, en caiguda lliure. Una de 
les virtuts de l’obra és presentar sempre la 
perspectiva del vell desconcertat. Més enllà de 
la identificació de l’espectador com a pare o 
com a fill en un dels dos bàndols se’ns radio-
grafia la malaltia en general, la paranoica rea-
litat que ens allunya del món real, amb l’ame-
naça constant de la bogeria com a teló de fons, 
en un intent sempre de buscar el seny, el rao-
nable i la pèrdua de la memòria. “El padre” és 
una sorprenent experiència comuna en la 
ment d’un vell, una desbordant mirada sobre 
la integritat de la vellesa, sobre les relacions 
pare-filla i les relacions sentimentals de la fi-
lla, per sobre de tot l’epopeia del vell que llui-
ta contra la destrucció mental, alliberant les 
pors i les angoixes. La ment meravellosa 
d’Héctor Alterio als seus 87 anys ens ofereix 
una “tour de force” admirable. No se la perdin.
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