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E
l portavoz de ERC, Isaac Albert, se ha manifestado 
con dureza contra el equipo de gobierno tanto en el 
fondo como en la forma. A pesar de su contunden-
cia, no es habitual que hable de vergüenza a la hora 

de calificar acciones de sus adversarios políticos, en este caso, 
del equipo de gobierno. Sus declaraciones son por tanto sor-
prendentes, especialmente por el tono. 
No hace muchos días hablábamos en este mismo espacio de 
la importancia del debate en torno a los presupuestos cuya 
discusión y aprobación es la acción política más importan-
te del curso. En realidad, el destino de los recursos económi-
cos de cualquier administración, el establecimiento de las 
prioridades y la planificación del gasto es pura acción polí-
tica, mucho más que cualquier otra decisión que se pueda 
llevar a cabo o sobre la que se pueda influir, también en los 
ayuntamientos. Es precisamente eso, el debate sobre las prio-
ridades y los objetivos lo que reclama Esquerra. 
En un escenario de mayoría suficiente del equipo de gobier-
no, como ha ocurrido en otros mandatos, las declaraciones 
de Isaac Albert no hubiesen pasado de anecdóticas, pero te-

niendo en cuenta el momento procesal en el que nos encon-
tramos, no hay que perderlas de vista. No olvidemos que el 
equipo de gobierno se apoyó en ERC y TeC para la aproba-
ción inicial de las ordenanzas, paso previo a la discusión de 
los presupuestos. De la misma forma, no olvidemos que las 
mismas ordenanzas que encontraron el apoyo de los parti-
dos de izquierda, se deben ratificar en el mismo pleno en el 
que se debaten los presupuestos. Es por ello por lo que qui-
zás se deben tomar las declaraciones de Albert no sólo como 
una reivindicación, sino como una advertencia.  
La pista ya la dieron TeC y ERC en las ordenanzas. Ambas for-
maciones reclamaron un debate global sobre la fiscalidad 
municipal, más que una aprobación a cambio de pequeñas 
concesiones como ocurrió el año pasado. Con los presupues-
tos se reclama exactamente lo mismo. 
El equipo de gobierno está pendiente de diversas cuestiones 
normativas para fijar los números, pero queda poco tiempo 
y habrá que ver cómo se afronta la negociación definitiva. Es 
poco probable que haya tiempo de plantear un diálogo en 
los términos en que reclama Esquerra y habrá que ver si el 
equipo de gobierno accede. Siempre queda buscar el calor 
de Ciudadanos, pero el equipo de gobierno se siente más có-
modo en la izquierda y buscará acabar el trabajo iniciado con 
las ordenanzas.  

Papito, a la nova Sala Beckett
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

ARCELONA estrena un espai de 
la Sala Beckett, continuació de 
la vella Sala Beckett de Gràcia 
ara trasplantada al barri del Po-

blenou a l’antiga cooperativa de Pau i Justí-
cia. Fidel al seu estil, la sala és un espai de cre-
ació teatral, de formació de dramaturgs i d’ex-
perimentació per renovar les formes moder-
nes i que no quedi el teatre com una cosa fos-
silitzada en el temps, sinó que serveixi d’eina 
a la societat com a zona de reflexió sobre els 
problemes presents. El director artístic de la 
sala, Toni Casares, amb un pressupost d’uns 
dos milions d’euros per temporada, vol ser un 
punt de referència dels dramaturgs vius. 

L’obra escollida per aixecar el teló és “La 
desaparició de Wendy”, un homenatge al món 
del teatre de Josep Maria Benet i Jornet diri-
git per Oriol Broggi. L’obra va ser publicada el 
1974 i múltiples companyies des de llavors 
l’han fet seva; ara, de la mà de Joan Anguera, 
el músic Carles Pedragosa i els actors Diana 
Gómez, Mar del Hoyo, Antònia Jaume, Xavi 
Ripoll, Josep Sobrevals i Armand Villén, assis-
tim a la representació d’una obra banyada per 
una estranya atmosfera de malenconia. A tra-
vés de personatges de conte veiem la infàn-
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Canvi                  
de rasant

bloc de notes

JOAN 
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veure qui és el valent o la 
valenta que gosa dir-ho: 
no hi haurà referèndum 
ni, encara molt menys, in-

dependència. Les aigües han arribat 
fins aquí, fins a un canvi de rasant que 
s’està començant a dibuixar en la polí-
tica catalana i espanyola. Hi ha encara 
molt de camí per recórrer, han de pas-
sar encara moltes coses, però ningú no 
es podrà quedar fix, palplantat, exacta-
ment allà on és ara. Ni els que només 
saben recórrer a la llei i els jutjats, ni els 
que pensen que es pot proclamar la in-
dependència d’un país sense trencar 
alguns plats, en sentit literal i figurat, ni 
els que ignoren que més de la meitat 
dels catalans no acabem d’estar con-
vençuts amb això de la independència, 
per molt que ens emprenyin i ens ofen-
guin molts dels greuges que hem hagut 
d’aguantar. Alguna cosa es mou en el 
rerefons, discretament, suaument, amb 
totes les cauteles del món. Ningú no vol 
enganxar-se els dits ni moure peça 
abans d’hora. S’aniran dissenyant es-
cenaris per rebaixar la tensió política i 
l’escenografia inflada dels darrers anys, 
es buscaran fórmules impossibles per-
què ningú no hagi d’admetre que es 
baixa els pantalons i apareixeran alguns 
esbossos d’acords, de canvis… No es-
perem res de l’altre món, sinó pur prag-
matisme i ganes de passar una pàgina 
que tothom sap que està acabada. Les 
relacions de Catalunya amb Espanya 
no tornaran a ser les que eren, sens 
dubte.  

S’ha esquerdat una cosa molt pro-
funda i encara ho veurem més clar en 
els propers anys, amb noves generaci-
ons cada vegada més desconnectades. 
Espanya no es regenerarà en absolut 
però sí que donarà una mà de pintura 
a la façana, sense canvis significatius i 
amb més resignació que altra cosa. I 
aquí haurem de seguir pensant en un 
“nou país” però de veritat i sumant-hi 
més gent, trencant també els vells mot-
lles, reinventant la catalanitat i somi-
ant poques truites. Per aquí poden anar 
els trets, ara per ara, a no ser que en al-
gun dels revolts del camí, abans de cul-
minar el canvi de rasant, algú perdi el 
control i passem directes a la pàgina en 
blanc que hi ha al final del guió...
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el teló és               
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de Wendy”, un 
homenatge al 
món del teatre 
de Josep Maria 
Benet i Jornet

cia de Josep Maria Benet i Jornet, “Papito”. A 
través de Peter Pan i la Ventafocs el dramaturg 
ens mostra la seva habilitat per multiplicar les 
variacions sobre el món del teatre reinterpre-
tades per Oriol Broggi. L’obra es converteix en 
una fantasia sobre el passat on tot val, des de 
la taules de multiplicar i l’educació amb les 
monges fins a les relacions entre la ficció i la 
vida. Un joc teatral ple de seducció i atractiu. 
Per sobre de tot, Josep Maria Benet i Jornet re-
clama la necessitat de la imaginació en la vida 

per sobreviure. A nivell de direcció l’obra ofe-
reix moltes possibilitats; el seu director ha es-
collit una línia melancòlica agredolça en la lí-
nia de les seves últimes direccions carregades 
de lirisme, malenconia i delicadesa artística. 
Hi ha en l’obra un joc del teatre dins del tea-
tre, la comunicació directa amb el públic, amb 
la fantasia de l’actor i el personatge que somia 
o reinterpreta la seva infància, sempre des del 
desig de no créixer, el desig de viure en un te-
atret de fusta de joguina, el desig de viure en 
una maqueta teatral que et permet milers de 
viatges: el gran viatge del teatre, una suggesti-
va indagació en el paper de l’actor i també en 
el de l’autor, el de l’escriptor que jugava amb 
soldadets quan era petit i el seu pare el castra-
va llevant-li del seu cap les fantasies. Oriol 
Broggi ens submergeix en les músiques que 
diuen coses en la línia del projecte que té en-
tre mans, una inventiva torrencial que surt de 
la seva forma de veure una peça enlluernado-
ra atrapada en el món de la mitologia dels con-
tes d’una infància en la qual vivim feliços i sen-
se responsabilitats. Però que no s’enganyi nin-
gú, aquesta obra no és un espectacle infantil, 
és una obra per als que sobreviuen instal·lats 
en un somni impossible, els que no donen el 
seu braç a tòrcer i aposten per la racionalitat 
del cor. Jo de vostè, amable lector, no em per-
dria aquest espectacle que reprodueix el que 
podríem qualificar com les absurdes simfoni-
es de la imaginació.
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