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Cambio 

L
a política es cada día vertiginosa y lo que es válido 
hoy puede no serlo por la tarde. Los argumentos que 
justifican la toma de decisiones se fabrican con ma-
yor o menor creatividad, con mayor o menor capa-

cidad de convicción en función de lo que interesa proyec-
tar en cada momento. La diferencia entre táctica y estrate-
gia  se convierte muchas veces en artificio semántico y lo 
mejor de todo es que si no lo pasamos por el tamiz de la 
coherencia, todo es políticamente irreprochable. 
Decimos esto por la posición de Terrassa en Comú, Esque-
rra Republicana y Ciudadanos en torno a la aprobación de 
los presupuestos municipales. Simplificando mucho, resul-
ta que TeC y Esquerra invocaron el “frente de izquierdas” 
para aprobar las ordenanzas fiscales, no se conformaron 
con la asunción por parte del equipo de gobierno de algu-
nos de sus postulados, sino que reclamaron una redacción 
conjunta exigiendo especialmente al PSC que decidieran si 
querían aprobar las ordenanzas con la izquierda o con la 
derecha. El PSC buscó un pacto de izquierdas y accedió y 
todo parecía indicar que en la aprobación de los presupues-

tos se produciría un escenario diferente. Pero ciudadanos 
ha decidido que no fuese así. 
El partido de Javier González ha decidido apoyar los presu-
puestos con lo que ha desactivado hábilmente el “frente” 
de izquierdas. El PSC tiene aparentemente garantizada la 
aprobación de los presupuestos con Ciudadanos, pero TeC 
y ERC dice que pueden apoyarlos también a cambio, no de 
una redacción conjunta como en las ordenanzas, sino a 
cambio de la inclusión de algunas de sus reivindicaciones. 
Lo que no tenía ningún sentido en las ordenanzas es aho-
ra responsabilidad y compromiso y sirve en esa extraña ne-
cesidad de visibilidad en los presupuestos. 
Si tuviésemos que ser muy gráficos para describir el estado 
de Alfredo Vega, el teniente de alcalde que defiende los pre-
supuestos del equipo de gobierno, podríamos referirnos al 
emoticono de los ojos muy abiertos: menos la CUP y PP, va 
a conseguir lo que se presumía imposible, que el resto de 
formaciones apoye su propuesta.  
Terrassa en Comú y Esquerra Republicana, que hicieron 
ayer una rueda de prensa conjunta, pese a negociar por se-
parado, apelan a la fibra sensible del alcalde diciendo que 
estos son los presupuestos del agua y le invitan a encontrar 
el consenso con la izquierda y no con Ciudadanos. Y Gon-
zález, a lo suyo. 

Àngels Margarit versus J.S. Bach
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

 ACK ÀBAC” és el títol del nou 
espectacle de la coreògrafa ter-
rassenca Àngels Margarit (Ter-
rassa, 1960) que aquests dies 

hem pogut veure al Mercat de les Flors, del 
qual ha estat nomenada directora recent-
ment. L’espectacle està dirigit a tots els pú-
blics. Manejat amb magistral exactitud, amb 
precisió matemàtica, la coreògrafa, amb la 
seva companyia, Cia. Mudances, s’enfronta 
al repte in-tel·lectual d’unir la transversalitat 
del circ, la dansa, les matemàtiques i la figu-
ra de Bach. Com va fer Carles Santos a “La 
pantera imperial”, el primer pas va ser treure 
Johann Sebastian Bach de l’espai musical i 
portar-lo a maquillar, vestir, a la llum i a la pa-
raula. El segon pas, el dóna Àngels Margarit 
portant-lo al terreny del joc, l’especulació fre-
da i calculada del moviment en tensió lúdica, 
conceptes contraris en un joc de miralls, de 
pesos i contrapesos, de cossos i equilibris que 
ens enlluerna amb una peça que ens fa veu-
re la música de Bach, en una deliciosa sines-
tèsia dels sentits. A través d’aquesta explora-
ció de la figura de Bach arribem a la idea d’in-
finit en una partitura escènica. L’espectacle 
explora a fons cada moviment d’uns ballarins 
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Justícia valenta

bloc de notes

JOAN 
ROVIRA

NA vegada perduda la fe 
(injustificada i infantil) en 
la política, només ens que-
da la fe en els jutges “de ba-

se” i la seva capacitat per fer valdre la llei 
per damunt dels excessos de la força, dels 
abusos, del poder… No és que siguin una 
legió de nous Robin Hood disposats a de-
fensar els febles, però sí que s’estan pro-
duint interessants moviments que per 
una vegada no van sistemàticament a fa-
vor dels abusos emparats en lleis injus-
tes, sinó de la justícia. Un exemple? La 
sentència d’un jutge de Barcelona que ha 
anul·lat algunes clàusules d’un contrac-
te hipotecari de Bankia i que ha accep-
tat, de fet, la dació en pagament. No és el 
primer cas, però fins ara han estat po-
quíssims. El que fan és retornar la hipo-
teca al seu esperit original: si no pagues, 
perds el pis que era la garantia del crèdit, 
però no et quedes amb deutes envers el 
banc per a tota l’eternitat, a més d’uns 
interessos exponencials. I tampoc no ar-
rossegues els desgraciats que et van ava-
lar, si fos el cas. El jutge barceloní no s’in-
venta una llei diferent, en absolut: resul-
ta que es recorda que tenim una Consti-
tució que diu algunes coses més que allò 
de la sagrada unitat de la pàtria, que hi 
ha altres lleis, que hi ha directives i sen-
tències europees que a Espanya són ig-
norades sistemàticament… Vaja, que no 
totes les lleis estan fetes pel poder polític 
a la mida de la banca, sinó que n’hi ha 
que protegeixen els interessos dels ciu-
tadans. Oh meravella de meravelles. 
Mentre els nostres legisladors toquen la 
lira a dalt dels núvols, com si en aquest 
país no s’estigués produint un abús con-
tinuat per part de la banca, hi ha jutges 
que troben maneres legals, ajustades a 
dret, de fer justícia. Extraordinari. I això 
no és cap revolució ni ibsumissió ni des-
obediència ni punyetes, sinó purament 
i simplement una reivindicació consti-
tucionalista. Al·lucinant. Ja s’encarrega-
rà Bankia i qui sigui de recórrer sentèn-
cies fins al dia del judici final, que per a 
això tenen diners i temps per contractar 
advocats i fer veure que no passa res, 
però comencen a tenir un seriós proble-
ma. Com amb els ajuntaments que po-
sen sancions pels pisos buits. Se’ls està 
acabant la impunitat i el poder absolut 
amb què han trepitjat, arruïnat i destros-
sat el mateix país que, indecentment, els 
ha hagut de rescatar dels seus excessos. 
Això es comença a posar interessant...

U

La coreògrafa, 
amb la seva 
companyia, 
uneix la 
transversalitat 
del circ, la 
dansa, les 
matemàtiques            
i la figura                       
de Bach

que llueixen el color de les fitxes de l’àbac, en 
un joc eficaç. 

Sobre un linòleum blanc pur, enlluernador, 
la coreògrafa utilitza el sentit del ritme des de 
la pedagogia del coneixement de la pàgina en 
blanc, a partir d’aquí els ballarins escriuen la 

seva coreografia de color. En la segona part el 
joc de llistons de fusta sobre els quals ballen 
buscant un equilibri de nàufrag. En aquest 
llenç en blanc apareix l’univers del pintor ne-
erlandès M.C. Escher que es creua en el camí 
de la transversalitat amb els seus treballs en 
fusta, on el gravat té com a tema principal la 
perspectiva, el punt de vista de les coses, un 
joc en el qual no es poden veure totes les figu-
res a la vegada perquè una fa de fons perma-
nent, transformant les figures geomètriques 
de la cultura àrab a figures on unes són el fons 
per a altres. El resultat és un espectacle que es 
mou entre l’especulació intel·lectual en bucle, 
la ficció de tota creació d’arts escèniques, la 
vida i l’enlluernador joc de la música de Bach 
i manté amb el cap en moviment i en suspens 
els espectadors de totes les edats fins a l’últi-
ma nota, fins a la darrera catàstrofe final on tot 
s’ensorra com un castell de cartes curosament 
aixecat per Eneko Alcaraz, Dory Sánchez, Fà-
tima Campos, Mireia de Querol, Miquel Fiol, 
Joan Palau, Francesca Lissia, Jorge Albueme, 
Sergio Pla, Marcela Meloni, Celso Pereira i José 
Luis Redondo. Treball en equip per construir 
l’arquitectura d’un espectacle viu, que ens fa 
pensar en un audaç experiment de transver-
salitat que Àngels Margarit barreja amb sen-
sibilitat i paradoxes infinites, que van del rit-
me a la plàstica, de la dansa al circ; un exem-
ple d’una creadora que segueix tan fresca i in-
tensament cerebral com el primer dia.
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