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Opinión

EDITORIAL

Decisiones 

L
a política es la toma de decisiones. Si acotamos más 
la definición, podríamos decir que se trata de defi-
nir prioridades y por eso, los presupuestos de ayun-
tamientos consejos comarcales, diputaciones o de 

la Generalitat, se convierte en la acción de mayor calado 
político de cuantas se realizan en un curso. El hecho de que 
la Generalitat se niegue en redondo a construir una resi-
dencia para gente mayor en Sant Pere Nord es una decisión 
política y es bueno que se sepa. Como es bueno que se co-
nozca el motivo: “No habrá ni un euro para equipamien-
tos” ha afirmado la consellera Dolors Bassa, porque la po-
lítica de la Generalitat es la de generar plazas para personas 
mayores en conciertos con residencias privadas. Pero se da 
la circunstancia de que no sólo no hay dinero para equipa-
mientos, sino que no se concertarán las 1.5000 plazas que 
estaban previstas en Catalunya. 
Es, evidentemente, una decisión política que va contra el 
parecer, no sólo de Sant Pere Nord, que lleva décadas recla-
mando ese y otros equipamiento para el barrio, sino con-
tra la unánime petición que realizó el pleno municipal el 

pasado mes de octubre, con la que se ponía de manifiesto 
las carencias de la ciudad en ese ámbito. 
La concertación es un modelo que ha funcionado en Cata-
lunya con la enseñanza, la sanidad y también con el tercer 
sector. No se trata de poner en cuestión el modelo, aunque 
es un tema interesante sobre el que vale mucho la pena de-
batir, puesto que habría que ver si con él se garantiza la asis-
tencia a todas las personas que lo necesitan; se trata de 
cómo abordar un problema real que afecta a Catalunya y 
en especial a Terrassa.  
Todas las proyecciones alertan sobre el envejecimiento de 
la población. Esta circunstancia generará la obligación de 
dar respuesta a una serie de necesidades asistenciales im-
prescindibles. Al margen del déficit histórico de inversio-
nes en el barrio de Sant Pere, Terrassa sólo dispone de una 
residencia pública para la tercera edad, que es Mossèn 
Homs y tal como denuncia hoy el alcalde Jordi Ballart, no 
se halla a pleno rendimiento porque todavía tiene plantas 
cerradas. 
Lo peor de todo es que la residencia estaba aprobada des-
de hace diez años, se invirtió en el proyecto técnico, que se 
concluyó en 2009 y estaba presupuestada su ejecución. La 
crisis no sólo se ha cargado la residencia, sino también un 
nuevo criterio. Eso es política.  

Un dia de casament al Gran Teatre del Liceu
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

OCS músics tenen la sort que va 
tenir Mozart de trobar un llibre-
tista com Lorenzo da Ponte. Ell 
va escriure l’òpera que aquests 

dies es representa al Gran Teatre del Liceu “Le 
nozze di Figaro”, a partir d’una comèdia de 
Beaumarchais; també li va escriure el llibret 
de “Don Giovanni” i “Cosí fan tutte”. Coneixe-
dor d’aquest matrimoni, llibretista i músic, 
Lluís Pasqual potencia tota la part escènica 
amb un moviment de personatges totalment 
teatral i ambienta la seva versió als anys 30 
amb una escenografia camaleònica de Paco 
Azorín. L’òpera es va estrenar el 1786 a Viena 
i va arribar per primera vegada al Liceu el 
1916. Da Ponte va anomenar aquesta òpera 
“commedia per musica” i no òpera bufa, des-
tacant no tant la comicitat, sinó les càrregues 
de profunditat ideològica amb relació al seu 
temps. No en va Da Ponte, que en realitat es 
deia Emanuele Canegliano, era jueu i es va 
canviar el nom en convertir-se al catolicisme, 
va poder mirar amb distància la societat i 
l’aristocràcia vieneses. 

Lluís Pasqual posa l’accent en el poder de 
les dones, tot i que l’obra mostra les mil cares 
dels homes, el director les posa al descobert 

P

Vides 
cremades

bloc de notes

JOAN 
ROVIRA

NA dona de Reus ha mort 
cremada per culpa de Gas 
Natural Fenosa, dels go-
verns espanyol i català i dels 

parlamentaris que podrien fer lleis que 
impedissin la ignomínia de la pobresa 
energètica. Culpa? Sí, amb totes les lletres, 
tot i que evidentment no es tracta d’un 
concepte jurídic, sinó d’una culpa ètica. 
No ho solucionen perquè no volen. De la 
mateixa manera que no solucionen el 
drama dels desnonaments o de l’endeu-
tament desorbitat i injust de tantes famí-
lies, de tanta gent arruïnada per a tota la 
vida. Aquesta dona va incendiar el seu pis 
perquè feia dos mesos que vivia a les fos-
ques, il·luminant-lo amb espelmes. Tenia 
aigua perquè el seu Ajuntament li paga-
va les factures, cosa que diu molt de 
l’Ajuntament i de la situació de misèria 
en què vivia. Però li van tallar la llum i la 
van condemnar. El seu no és un cas únic, 
segons afirmen els bombers: la pobresa 
energètica és una de les principals causes 
d’incendis domèstics. Però això no im-
porta en absolut ni a les empreses que vi-
uen dels ciutadans ni als governs que en 
teoria els han de servir. És dur de dir, i hi 
ha tota mena d’argúcies argumentals per 
dissimular-ho, però, quan es vol, es pot. 
Evidentment que existeixen recursos per 
evitar aquestes tragèdies inhumanes, 
però hi ha gent, hi ha poders, hi ha inte-
ressos, que senzillament no volen. El cas 
d’aquesta dona gran de Reus és un de 
tants, un de molts. S’han cremat i destros-
sat milions de vides, amb una indiferèn-
cia espantosa. No importen, això està clar. 
Importen més altres coses, els interessos 
econòmics que hi ha al darrere. I, pel que 
fa als poders públics, és evident que n’hi 
ha que sí que es preocupen per la gent, 
puguin més o puguin menys, i d’altres 
que senzillament passen de tot, perquè 
tenen altres prioritats. No ho diuen, però 
ho fan. Hi ha una línia vermella d’indig-
nitat que molts poders públics han tras-
passat amb naturalitat, sense traumes. 
Són insensibles al dolor, al drama, a la mi-
sèria, a la injustícia. Viuen en un altre 
món. I no passa res. Mor una dona i ens 
n’oblidarem en uns dies. Hi ha altres dra-
mes, ens n’oblidarem. Compten amb 
això, amb l’oblit col·lectiu. També és part 
del problema, com totes aquestes vides 
cremades i destruïdes.
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per la mirada intel·ligent de les dones. Trobem 
en aquest muntatge un elogi admirable de les 
dones vistes per Mozart, aquestes dones que 
prenen les decisions més intel·ligents segons 
el cas per salvar una realitat negra, que elles 
transformen en lila. Tota la sensibilitat de Pas-
qual, un dels directors d’escena més intel·li-
gents en el nostre món cultural, per compren-
dre el món en què les dones es debaten en un 
anar i venir de relacions, intrigues i emocions 
a dues bandes creat per Mozart i Da Ponte. Els 

espectadors podran comparar l’òpera amb el 
teatre al Lliure que al desembre portarà als 
seus escenaris “Les noces de Fígaro” amb la 
reposició de la direcció que va fer en el seu mo-
ment Fabià Puigserver amb Joan Carreras, Mò-
nica López i una Mar Ulldemolins en plena 
forma en el paper de Susanna i la sàvia mà de 
Lluís Homar. 

Amb la posada en escena incisiva Leo Cas-
taldi com a director d’escena i Josep Pons a la 
direcció musical i el repartiment com a Fíga-
ro (Kyle Ketelsen), el comte d’Almaviva (Gyu-
la Orendt), la comtessa (Anett Fritsch), Gem-
ma Coma-Alabert (Cherubino) i Susana (Ele-
na Copons) porten a escena un llibret dens, 
íntim i definitiu sobre els canvis socials hereus 
de la Revolució Francesa. Un tema central, 
l’abús dels homes de la noblesa sobre les do-
nes del poble, per a una òpera en què tot és 
profundament teatral. La queixa d’una dona 
traïda per un home que atén més els instints 
primaris que el compromís sentimental a 
mans del llibretista es converteix en un dia de 
casament en què les dones reflexionen de ma-
nera angoixant i profunda sobre la traïció.  

Al final de l’òpera dues dones amb un ob-
jectiu comú, enfront de la irracionalitat mas-
culina. Potser la comtessa no va ser prou va-
lenta o va ser massa racional, la qual cosa la va 
moure a no canviar l’ordre establert, en tot cas 
en pocs casaments es veu el que hem vist en 
aquest.
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