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Opinión

EDITORIAL

Destino 

D
espués de más de un siglo de vida en los que ha  de-
sempeñado diversas identidades, la Masia Freixa se 
apresta para la que puede ser definitiva, un centro de 
interpretación del modernismo terrassense. Es una 

buena decisión, sin duda, mejor que la de restaurante, idea que 
no hay que desmerecer, pero en la que no acabamos de ver al 
viejo icono terrassense. 
La Fira Modernista ha dado un impulso excepcional a un pa-
trimonio que teníamos infravalorado o por tanto infrautiliza-
do como tal. Ahora somos conscientes de lo que significa esas 
piezas arquitectónicas, civiles e industriales para la ciudad, pero 
es bueno que exista un lugar donde explicarlo. Y por supuesto, 
no existe mejor espacio que la Masia Freixa, que reúne todos 
los elementos de la cotidianidad del modernismo con que se 
quiere distinguir la ciudad; incluso la construcción previa so-
bre la que se convirtió en vivienda era una estructura fabril. El 
destino estaba marcado. 
Por lo tanto, bienvenidas la adecuación de la obra de Lluís Mun-
cunill y el lavado de cara que se le va a hacer, especialmente con 
la reconstrucción del tejado, al que se van a reparar las hume-

dades y devolverle su imagen esmerilada, tan deteriorada por 
el tiempo.  
El parque de Sant Jordi también acogerá obras de mejora. El 
vendaval de ahora hace dos años provocó un importante dete-
rioro y se va a aprovechar para recuperar en lo posible el dise-
ño original de los que fueron jardines de la Masia Freixa hasta 
que hace poco más de cincuenta años pasaron a ser propiedad 
municipal. Ayer se presentaron las obras y los responsables mu-
nicipales salieron al paso de las críticas de algunos vecinos que 
se quejaron de que el Ayuntamiento había talado cipreses del 
parque sin avisar. Al margen de la conveniencia o no, se entien-
de que es una intervención pertinente desde un punto de vis-
ta técnico e incluso de seguridad, lo interesante de la cuestión 
es cómo se vuelven contra el Ayuntamiento los procesos parti-
cipativos. esta afirmación necesita una explicación. Se pidió 
ayuda a vecinos y usuarios del parque para llenar de usos y de 
vida el parque. Los vecinos, que formaron parte de la comisión, 
se quejan de que no se ha avisado al entorno del parque, del 
que ellos forman parte, de esas obras de adecuación. Los pro-
cesos participativos precisan de una gestión antes, durante y 
después de llevarlos a cabo para evitar frustración y malenten-
didos. El caso del parque es ciertamente anecdótico, pero ilus-
trativo. Se dieron episodios de naturaleza diversa en la Plaça 
del Progrés, en la Rambla y en la Plaça Nova. 

Benet i Jornet, al Lliure de Montjuïc
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

NA de les tasques imprescindi-
bles del teatre públic és la de fo-
mentar la incorporació al món 
laboral de noves fornades de 

professionals del teatre. Un exemple, el tenim 
a l’obra “Revolta de bruixes”, de Josep Maria 
Benet i Jornet (Barcelona, 1940), interpretada 
per la renovada companyia del Lliure amb 
Clàudia Benito, Raquel Ferri, Andrea Ros i Jú-
lia Truyol, al costat de les experimentades ac-
trius Chantal Aimée i Àurea Márquez i el mes-
tre d’actors Xicu Masó. Tres anys té per davant 
aquesta jove “Kompanyia” del Lliure amb vuit 
actors vinculats a projectes diferents. Clàudia 
Benito, filla de l’actor consagrat Andreu Beni-
to, a qui hem vist en “L’inframón”. A Clàudia, 
l’havíem vist a la tele a “La riera” i ha treballat 
al Lliure i al Nacional al costat d’actors com 
Jordi Boixaderas i directors com Xavier Alber-
tí en una altra peça de Josep Maria Benet i Jor-
net, “Com dir-ho?”; obres on la paraula és pro-
tagonista. Clàudia Benito aporta a “Revolta de 
bruixes” la seva proverbial finor d’estil, que 
s’expressa sempre amb un punt d’emoció. La 
valenciana Raquel Ferri ve de “La riera” i de 
treballar amb Pablo Ley a “Joana 1015. Bata-
lla campal”. A Andrea Ros, la vam veure a “Un 
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Burques a 
l’holandesa

bloc de notes

JOAN 
ROVIRA

O és el major dels nostres 
problemes, sens dubte. Ni 
el menor. Però algun dia 
caldrà afrontar amb me-

sura i amb un cert rigor igualitari la 
qüestió dels burques. A Holanda ho 
acaben de fer, i potser ho podríem si-
tuar en el context de l’onada populista 
i xenòfoba europea: a escoles, hospi-
tals i transports públics, el burca esta-
rà prohibit i s’imposaran multes. A qui? 
A les dones, se suposa, per variar. Les 
esclaves que porten aquesta indumen-
tària ofensiva i humiliant encara hau-
ran de pagar uns quatre-cents euros. 
Una gran mesura igualitària, sens dub-
te. Com faran a França si guanya Fillon: 
perseguir l’animalada dels burkinis, i si 
pot ser castigant doblement les dones, 
millor, clar que sí… Tanmateix, entre la 
prohibició i la indiferència que permet 
aquesta misèria, bé deu haver-hi algun 
marge de maniobra, dic jo, especial-
ment per a les persones i els partits pro-
gressistes. Si els extremistes segresten 
la lluita contra la infàmia del burca, es-
tem llestos. Aquesta hauria de ser una 
de les banderes de l’esquerra europea, 
que en teoria s’hauria d’indignar da-
vant de cada burca i que no ho fa per 
no buscar-se més maldecaps dels es-
trictament necessaris. El burca, i tot el 
que representa, ens ha d’ofendre no 
des de l’integrisme occidentalista, 
blanc o cristià, sinó des de la lluita per 
la igualtat, que forma part de l’ADN del 
millor ideal europeu. Però anem fent, 
permetent que els talibans occidentals 
es facin seva aquesta lluita, quan en el 
fons el seu objectiu final no és en abso-
lut la igualtat entre sexes ni cap altra 
forma d’igualtat. Anem fent veure que 
no veiem els burques (pocs, cert), ni tot 
el masclisme brutal que simbolitzen. 
Seguim així, sí, que no passa res i la 
qüestió ja s’anirà solucionant per ella 
mateixa, o en tot cas ja ens hi acostu-
marem, com si fos una cosa anecdòti-
ca. Anem renunciant alegrement a 
l’ànima d’Europa, als vells ideals de lli-
bertat, igualtat i fraternitat… I  ja ens 
ho trobarem. Però no patim, aleshores 
sempre podrem indignar-nos i dir que 
la xenofòbia, el populisme i el neolibe-
ralisme són els culpables. Sens dubte. 
Serà molt tranquil·litzador.
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“Revolta de 
bruixes” està 
interpretada  
per la renovada 
companyia           
del Lliure amb 
Clàudia Benito, 
Raquel Ferri, 
Andrea Ros                 
i Júlia Truyol

enemic del poble” i a “L’onada”. De Júlia Truyol 
només tenim elogis després de seguir cadas-
cun dels espectacles de “La calòrica”, sens dub-
te el millor grup de teatre nascut a les aules de 
l’Institut del Teatre de Barcelona. Júlia Truyol, 
una actriu apassionada amb els seus papers, 
personalíssima, tensa i irònica, però sense pro-
hibir gestionar als seus personatges des de la 
intel·ligència i l’energia. El Teatre Lliure amb 
aquesta “nova” “Kompanyia” juga sobre ter-

reny segur, ja experimentat, no se la juga en 
cap moment. 

L’obra planteja la revolució d’un grup de do-
nes de la neteja que, cansades de treballar dues 
hores i mitja i només cobrar-ne dues, decidei-
xen organitzar una vaga de braços caiguts. 
L’obra escrita per Josep Maria Benet i Jornet 
reflectia els canvis ideològics i lluita de classe 
dels anys 70, la transició de la dictadura fran-
quista a la democràcia. L’obra es va estrenar el 
1976 a TVE amb Ovidi Montllor en el paper 
d’encarregat acompanyat per Àngels Moll, 
Rosa Maria Sardà, Nadala Batiste, Carme For-
tuny i Margarida Minguillón. 

Amb el pas del temps i a causa de la crisi 
econòmica en què vivim permanentment des 
de fa uns anys, en què treballem més hores per 
sous cada dia més competitius, és a dir, més 
baixos, amb condicions laborals d’explotació 
en alguns sectors, la peça teatral cobra de nou 
interès i actualitat. La versió de l’estrena tele-
visiva tenia un to transcendent, la nova versió 
de la peça amb direcció de Carles Martel té un 
to d’humor, el to més melodramàtic queda 
submergit. En totes dues, però, ens trobem 
amb un món de dones que intenten sobreviu-
re cadascuna en el seu univers en què tot en-
caixa però res sembla tenir sentit en una nit 
de feina en una empresa qualsevol. Al princi-
pi produeix perplexitat, però ràpidament el di-
rector treu punta al llapis del sarcasme, l’hu-
mor i la ironia d’un temps gris.
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