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Opinión

EDITORIAL

Jugar 

E
l pleno municipal de esta tarde se presenta morbo-
samente interesante. La elección de la persona que 
ocupará la sindicatura de greuges de Terrassa llega 
al plenario envuelta en la polémica. El equipo de 

gobierno propondrá a la abogada terrassense Isabel Cazor-
la para el cargo por ser la candidata que mayor número de 
apoyos obtuvo en el proceso participativo que tanta con-
troversia ha suscitado. Inicialmente Cazorla sólo obtendrá 
los doce votos del equipo de gobierno, del todo insuficien-
tes puesto que en primera ronda se necesitan los tres quin-
tos del pleno para obtener la designación. El bloque de iz-
quierda (TeC, ERC y CUP) no quieren que se vote, Ciuda-
danos se abstendrá y el Partido Popular se pronunciará 
abiertamente en contra por no estar de acuerdo con el re-
glamento del síndico ni con proceso participativo.  
En caso de que la votación se desarrolle así, deberá repe-
tirse en una nueva ocasión y entonces sólo se necesitarán 
una mayoría simple, precisamente lo que se pretendía evi-
tar con el proceso participativo del nuevo reglamento: lle-
var a cabo una consulta ciudadana y elevar al pleno una 

propuesta que contase con el apoyo de los terrassenses y 
de los partidos del pleno. No se tendrá ni una cosa ni la otra 
y además, no perdamos de vista que habrá votado menos 
del dos por ciento de la población. Ésta, junto a la expe-
riencia del sistema de votación es una de las grandes lec-
ciones que debemos aprender. Los procesos participativos 
deben ser esencialmente participativos y debe fomentar-
se el acceso de la ciudadanía a través de una forma fácil de 
tomar parte en ellos y, sobre todo, estar informados. Ya ocu-
rrió en el PAM. Estos procesos no se pueden hacer de cual-
quier manera porque pueden generar frustración, descon-
fianza  e incluso desdén por parte de la ciudadanía. 
El asunto del síndic tendrá un extraordinario protagonis-
mo en el pleno de hoy y es una lástima que puedan pasar 
desapercibidas otras propuestas que se someterán a con-
sideración. Una de ellas es especialmente significativa y 
tiene que ver con la utilización del espacio público. Esque-
rra Republicana quiere que se despenalice el juego en la 
calle. Realmente deberíamos reflexionar todos sobre esa 
cuestión, sobre la posibilidad, según marcan las ordenan-
zas municipales, de que los niños puedan ser objeto de una 
sanción económica o en forma de “compromiso social” por 
hacer lo que los niños han hecho toda la vida en la calle: 
jugar. 

Alejandro Carrera i el claqué de “Moustache”

JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

ENS dubte el Paral·lel barce-
loní és un lloc de llarga tradi-
ció de musicals. Als habituals 
espectacles de cabaret de El 

Molino i a l’“Scaramouche”, de Dagoll Da-
gom, del Victòria, se li ha sumat ara el 
“Moustache, The Rhythm Musical”, un nou 
espectacle de gran format creat i dirigit per 
Coco Comin al clàssic teatre Apolo, potser 
el teatre millor preparat tècnicament per 
a musicals de la capital. 

“Moustache” està basat en la disciplina 
del tap-dance com a fil conductor dels nú-
meros musicals de diferents autors, estils 
i èpoques que s’interpreten a l’espectacle. 
“Moustache” és un gran musical de claqué 
on els ballarins tenen tota la focalització 
de la posada en escena. 

Es tracta d’una producció creada ínte-
grament per professionals catalans amb 
una escenografia de Paco Azorín i un ric 
disseny de vestuari, amb més de 300 ves-
tits i un pressupost important. 

En l’apartat artístic, cal destacar la direc-
ció musical de Xavier Mestres i la direcció 
coreogràfica de les mestres de tap-dance 
Sharon Lavi i Júlia Ortínez, al costat de la 
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Niça, París, 
Berlín i...

bloc de notes

JOAN 
ROVIRA

ESPRÉS serà en algun altre 
lloc d’Europa, dels Estats 
Units, del modèlic (i desco-
negut) Canadà… O qualse-

vol punt d’Occident, un Occident cultu-
ral, que encara lidera el món, però que ja 
no és el que era i que ja no sap a on va. És 
obvi, per a qui vulgui dir les coses pel seu 
nom, que estem en guerra amb l’islamis-
me radical. Si no n’hi ha prou amb les 
bombes, amb les matances i les amena-
ces… No serà políticament correcte dir-
ho, però les coses, a vegades, tenen pocs 
matisos. Això és una forma de guerra, 
agradi o no reconèixer-ho. I, si fa mandra 
lluitar a les guerres, què hi farem: no pa-
tim, te les acaben portant a casa un dia o 
un altre. Ah, que no és progressista dir 
això? Crec que sí, però és igual, perquè, in-
sisteixo, et porten la guerra a domicili i així 
se solucionen tots els dubtes. La solució 
és Trump, Le Pen i totes les velles anima-
lades en què ja hem caigut unes quantes 
vegades? Ni de conya. Però, més enllà que 
no ens escaparem de respondre amb 
guerra a la guerra, perquè no té remei, 
com en el fons ja sabem, la sortida està en 
els valors i en la fermesa per defensar-los. 
Qui es pensi que, a base de respostes tè-
bies, covardes i ensucrades a l’islamisme 
radical, se’n sortirà, va llest. Qui es pensi 
que això és una guerra de religions, s’equi-
voca. És una oportunitat de progrés, ni 
més, ni menys. Si som igualitaris, feminis-
tes, laics, tolerants i respectuosos, siguem-
ho amb totes les conseqüències. I exigim, 
raonablement, amb una mica de pacièn-
cia i temps, però no de fluixera de cames, 
que ho siguin els que volen viure aquí. Ac-
ceptem que toca plantar cara, perquè 
toca, ens agradi més o menys, però apro-
fitem-ho per fer passos endavant: igual-
tat, llibertat, fraternitat, justícia, il·lustra-
ció. Educadament i amb fermesa. Siguem 
dignes del que hem estat i del que repre-
sentem, de la part millor del que hem es-
tat: no fem d’Europa un país atrinxerat, 
però tampoc indiferent, poruc, endormis-
cat. Hi ha una magnífica oportunitat de 
recuperar l’ànima d’Europa, just quan l’as-
setgen, la menystenen, l’agredeixen. No 
contra ningú, no en nom de cap déu, sinó 
en nom només del progrés humà. Però si 
no sabem ser europeus, i pagar-ne el preu, 
no ens queixem després dels populismes 
tronats que ens enverinen el poc que que-
da de la nostra ànima.
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El terrassenc 
Alejandro 
Carrera brilla               
en un gènere                      
que li és propi, 
com és el claqué

ball compost per vuit ballarins de la Com-
panyia de Claqué Coco Comin. Tots fan res-
sonar les seves sabates amb micro incor-
porat sobre l’escenari, sota el qual també 
s’amaguen micròfons per potenciar el so, 
a què cal sumar una orquestra de sis mú-
sics que, gràcies a la tecnologia, es multi-
pliquen. 

Després de més de 25 anys produint, di-
rigint i coreografiant musicals d’èxit, Coco 
Comin és un dels principals referents de les 
escoles de teatre musical de Catalunya. Tot 
l’elenc està lligat a l’escola de dansa i co-
mèdia musical que Coco Comin va crear fa 
45 anys. Aquest és el muntatge número 29 
en la carrera d’aquesta coreògrafa i produc-
tora i s’hi ha invertit mig milió d’euros, amb 
la idea d’amortitzar el producte a Madrid i 
a la gira de la companyia. 

L’argument de l’espectacle és el de menys 
i el sentit de l’humor sobra, el que es fa ne-
cessari són els números de ball, l’especta-
dor no pot endevinar cap a on camina l’es-
pectacle respecte a la dansa. Els veritables 
protagonistes del musical són els ballarins, 
entre ells un ballarí posseït per l’esperit de 
Fred Astaire, el terrassenc Alejandro Carre-
ra. No és la primera vegada que treballa a 
nivell professional, però en aquesta ocasió 
brilla en un gènere que li és propi, que 
emana del seu talent quotidià per al cla-
qué.
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pròpia Coco Comin. 
Els diàlegs són en castellà i és apte per a 

tots els públics. Es tracta d’un musical fa-
miliar, compta amb un elenc de nou actors-
cantants, sis músics en directe i un cos de 
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