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Opinión

EDITORIAL

Papel 

L
a Generalitat ha presentado recientemente una cam-
paña que pretende el fomento de la lectura entre los 
niños. “Fas 6 anys. Tria un llibre” quiere estimular los 
hábitos de lectura entre los niños y se ha elegido la 

edad de 6 años como la idónea para ello. Un total 83.314 ni-
ños catalanes recibirán en su casa una tarjeta por valor de 
trece euros que podrán canjear por un libro de ese valor o 
inferior en unas librerías de referencia. 
En un momento en que las pantallas lo invaden todo, rei-
vindicar el papel como herramienta de transmisión del co-
nocimiento podría significar un contrasentido; no obstan-
te, el libro, el papel como soporte histórico continúa plena-
mente vigente y todavía tiene mucho recorrido. Es cierto 
que el porcentaje de lectores que se inclina por los sopor-
tes digitales para leer va en aumento y ha pasado de un 5,8 
por ciento a un 24,3 en tan sólo seis años, pero esto no quie-
re decir, al menos de momento, que se esté produciendo 
una inversión inexorable de los hábitos. Cualquier vía de 
acceso a la lectura es bueno, pero por qué negar a los niños, 
todavía, el placer sensorial de elegir, abrir y sumergirse en 

un buen libro. Y son familias las que deben promover y pro-
porcionar ese placer o al menos abrir la puerta a esa posi-
bilidad para con los más pequeños. 
 

Informes 

La matrícula viva ha puesto de manifiesto que ha aumen-
tado la movilidad y que Terrassa vuelve a ser destino de 

migrantes tanto internos como externos. Aunque la cifra de 
alumnos que se han matriculado en centros terrassenses 
después de los plazos establecidos no se ha cerrado toda-
vía debido a que a lo largo del curso se seguirán producien-
do cambios, se ha podido observar ya un aumento reseña-
ble con respecto a años anteriores que contrasta con el des-
censo de la demanda en P3. En cualquier caso, estamos ha-
blando de cifras que únicamente necesitan de gestión por 
parte de las autoridades, lo que sigue preocupando es el es-
tudio de la Fundació Bofill que determina que Terrassa es 
la ciudad catalana donde se da una mayor concentración 
de alumnado inmigrante en las aulas. La Diputació hará un 
estudio para analizar este informe y llevar a cabo propues-
tas para revertir la situación. Se hace imprescindible.   

El ciberassetjament, a la sala Atrium
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

A Sala Atrium de Barcelona ha 
iniciat la programació d’una sè-
rie d’obres que reflexionen al 
voltant de la temàtica del món 

femení i la seva implicació social. La tempo-
rada es va iniciar amb “Cinco tonos de color 
azul”, una obra que reflexiona sobre el dol i les 
fases que ha de passar una persona per supe-
rar-lo: negació, ira, depressió, negació i accep-
tació. En l’actualitat la sala té en cartell “Aman-
da T” una obra teatral que té com a fons un 
fet real: el cas d’Amanda Todd. La seva histò-
ria va començar amb una fotografia que va 
pujar a la xarxa i que no hauria d’haver pujat, 
a partir d’aquí va venir el xantatge d’un des-
conegut, la burles i l’assetjament escolar; els 
canvis de ciutat i la roda torna a rodar en una 
nòria sense final. 

A l’esquena del director, actor, guionista i 
pedagog de les arts escèniques a l’Escola Eò-
lia Àlex Mañas (Barcelona, l974) una llarga tra-
jectòria com a dramaturg, guardonat per “ En 
cualquier otra parte”. D’entrada no es va en-
caminar cap al teatre, va començar llicenci-
ant-se en Dret i després va realitzar estudis 
d’interpretació a l’acadèmia Nancy Tuñón. 

Àlex Mañas s’inspira en la història d’Aman-
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Semàfors 
igualitaris

bloc de notes

JOAN 
ROVIRA

I ha petits gestos que 
són brillants declaraci-
ons d’intencions, car-
regats de simbolisme. 

Com el de  l’Ajuntament de Valèn-
cia: canviar els ninotets verds i ver-
mells dels semàfors. N’ha posat un 
amb silueta d’home i un altre amb 
silueta femenina. Coherentíssim, 
per suposat, amb el fet que més o 
menys la meitat dels usuaris d’un 
semàfor són dones. A València i a la 
resta del planeta. Una idea senzilla 
i boníssima. Hi ha qui trobarà que 
és una bajanada: solen ser persones 
que no se sorprenen mai que la 
meitat de la humanitat sigui invisi-
ble als semàfors, a la llengua, als 
símbols... Clar, un home mascle 
simbolitza perfectament tota l’es-
pècie, oi que sí? I encara diran que 
hi falta un infant, algú amb cadira 
de rodes, una persona gran... Vés 
per on, raó no els faltarà: els símbols 
funcionen quan simplifiquen, però 
hi ha simplificacions excessives, que 
no són gens casuals i que estan car-
regades d’ideologia. Els ninotets 
dels semàfors, per exemple. Unes fi-
gures aparentment innocents, un 
missatge visual útil, que en teoria 
no té  cap significat ideològic. Doncs 
sí, el té: només hi ha ninotets mas-
culins, vagament asexuats. Posar ni-
notets femenins és un gest intel·li-
gent, sensible, que no canviarà la 
història de la humanitat en dos mi-
nuts, però que contribueix a cons-
truir un paisatge d’igualtat. És un 
canvi modest, sí. Però mil petits 
canvis com aquest poden constitu-
ir una revolució: es comença per no 
obligar les dones a prendre el cog-
nom del marit, es continua canvi-
ant les icones dels semàfors o el 
llenguatge més grollerament mas-
clista i al final s’acaba arribant, amb 
contradiccions i retrocessos, a una 
societat que aprèn a ser igualitària 
i a no desdibuixar la meitat de l’es-
pècie humana. Els semàfors valen-
cians són una petita gran idea, per-
què han deixat de ser semàfors no-
més per a homes i han esdevingut 
semàfors per a éssers humans, sen-
se distinció ni discriminació. 
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Atrium ofereix 
“Amanda T”, 
dirigida per   
Àlex Mañas

da Todd per crear una línia de teatre testimo-
ni que serveix per educar els joves. Per acon-
seguir el seu objectiu se serveix de dos actors 
que es bolquen orgànicament en els seus pa-
pers. Xavi Sáez, que canvia contínuament de 
paper: productor de música, professor, 
showman televisiu, venedor de nines Barbie, 
pare angoixat per les autolesions de la seva fi-
lla, l’internauta de confiança... L’actor de les 
mil cares. D’altra banda, Greta Fernández es 
fica en la pell d’Amanda i ens transmet tota la 
seva angoixa des del primer minut amb Ivan, 
un separat, que cerca una aventura amb una 
menor. Amanda sent tots els remordiments de 
la traïció al seu primer xicot. El retrat que ens 

fa Greta Fernández és profundament commo-
vedor, el retrat d’una adolescent vulnerable 
atrapada en la seva idea de la fama. Com tan-
tes adolescents busca la fama a internet, però 
com tothom busca l’amor de veritat. L’ Aman-
da real es va suïcidar el 2012, víctima de cibe-
rassetjament. Tenia 15 anys. Tres dies abans 
havia filmat el testimoni del seu drama en un 
vídeo de nou minuts que encara es pot trobar 
a la xarxa. La força d’aquest vídeo és a la ma-
nera de Bob Dylan en el seu clip de la cançó 
“Homesick Blues”. Els cartells usats per orien-
tar l’espectador o com a elements de l’attrezzo 
de l’obra donen un punt de frescor a la peça 
on Àlex Mañas demostra de manera contun-
dent que posseeix l’habilitat especial per ca-
minar amb solvència pel filferro de funàmbul 
en el qual es mouen els temes de l’adolescèn-
cia, sabent conjugar la dimensió didàctica, una 
obra que tots els joves de l’ESO i del batxille-
rat haurien de veure per comprendre el terri-
ble del ciberassetjament, que no és un joc sen-
se conseqüències, i d’altra banda una part 
molt més creativa i artística en la creació d’una 
dramatúrgia i de l’angoixa interpretada a la 
perfecció per Greta Fernández. 

L’obra aconsegueix el que aconsegueixen les 
grans peces de teatre: despertar el debat i fer 
present un tema que moltes vegades s’oculta, 
forçant-nos a ser conscients dels grans perills 
d’internet. “Amanda T”, com en una obra d’Au-
gusto Boal, es mereixeria un fòrum final.
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