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EDITORIAL

Asilo 

L
os alumnos del colegio Ramón Pont tuvieron ayer la 
oportunidad de conocer de primera mano el drama 
de los refugiados. Escucharon la historia de Ali y Fa-
rouk, dos jóvenes sirios que tenían una vida cómo-

da en un país que tuvieron que abandonar en una huida in-
cierta hacia la seguridad de Europa; escucharon cómo la 
guerra les expulsó de su tierra y también de la sociedad, de 
cualquier sociedad. También pudieron comprobar cómo hay 
personas que se refugian de la violencia humana. No es ne-
cesario que haya una guerra oficialmente declarada para 
que una familia deba abandonar su país por miedo. Ese fue 
el caso de Omar y Esperanza, un matrimonio Salvadoreño 
que puso rumbo a España por el temor a no poder garanti-
zar la seguridad de sus hijos en las calles de su ciudad.  
La celebración del Día de la No violencia y la Paz ha inun-
dado de actividades los colegios de Terrassa. Es una buena 
forma de transmitir a los más jóvenes el valor de la paz, de 
la seguridad, de la democracia. En especial, el acto en el Ra-
món Pont tiene la virtud de poner cara, nombre y apellidos 
a un drama que vivimos de lejos y contra el que probable-

mente, con el paso del tiempo, nos estemos impermeabili-
zando. Europa no ha solucionado el problema de los refu-
giados, se lo intenta quitar de encima y de la misma forma 
que dio la espalda a Alemania dejando que cargase con la 
responsabilidad de la acogida, mira hacia otro lado, no sólo 
ante lo que está ocurriendo en Oriente Medio, sino ante lo 
que pasa en el Mediterráneo o en Grecia o en Italia o en el 
norte de África.  
Y por si fuese poco, el nuevo presidente de Estados Unidos 
promulga un veto migratorio de consecuencias imprevisi-
bles que pone en cuestión la esencia misma de los valores de 
su país. Con la excusa del terrorismo, Donald Trump ha ve-
nido a dinamitar las más elementales convenciones interna-
cionales tanto económicas como sociales del mundo civili-
zado. Cualquier discriminación es peligrosa e injustificada, 
pero que su objeto tenga que ver con la religión y con la más 
seguida del planeta adquiere una dimensión extraordinaria.  
Es difícil prever cómo evolucionará el mundo con un Do-
nald Trump que con sus primeras decisiones ha puesto de 
manifiesto toda una declaración de intenciones sobre cómo 
será su política interna y externa y en ella no hay lugar para 
la legalidad internacional ni los valores que rigen la convi-
vencia entre estados. El problema es si estamos ante una de-
cisiones de máximos o de mínimos.  

Una comèdia que és pura dinamita
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

ON esiste l’amor, Parole Parole, 
Buona sera signorina, La lluny, 
Il ragazzo sud delphino, Statte 
Vicino Amme, Love in Portofi-

no, Buona sera signorina, Mama Mia, Mam-
bo italià...” Cançons que formen l’espai d’una 
comèdia commovedora i carregada d’huma-
nitat i ritme. Pau Carrió Llucià, el seu director, 
ens planteja una versió del clàssic de Carlo 
Goldoni “L’hostalera”.  

No estem a la Venècia del segle XVIII. No 
sona Vivaldi. Ni hi ha personatges vestits de 
comèdia de l’art. Els actors canten cançons 
d’Adriano Celentano, Fred Buscaglione, Car-
lo Buti, Carlo Savina, Marino Marini, Renato 
Carosone, Sophia Loren, Domenico Modug-
no, Mina... La comèdia viatja a Itàlia als anys 
cinquanta i seixanta amb les seves melodies 
i ritmes, perquè la trama encaixa en aquesta 
festa italiana on els actors el mateix fan de 
cambrers i ens serveixen un plat de macar-
rons i un got de vi que canten o toquen un ins-
trument musical. 

Mirandolina, l’hostalera, és una dona ale-
gre, lliure, enginyosa i capaç de fingir per tri-
omfar sobre la cort d’homes que la perseguei-
xen en una mena de guerra de sexes. Una 
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Trump sí 
que pot

bloc de notes

JOAN 
ROVIRA

O tot el que fa Trump és una 
barbaritat. Prometia emo-
cions fortes i està donant als 
americans i al món exacta-

ment el que va prometre. Necessita enca-
ra una mica de temps per posar en mar-
xa la seva agenda. I ho farà, mentre el seu 
país i el món estan en estat de “shock”. Sí, 
sí, estem tots (bé, tots no, oi?) molt esve-
rats amb les animalades que ens promet 
el president Trump. Que malvat que és, 
que impresentable… I totes aquestes co-
ses, d’acord. Però ell va a la seva i aprofi-
tarà els primers mesos, abans que no hi 
hagi reaccions organitzades que es plan-
tegin seriosament parar-li els peus. I on 
està la “no-barbaritat” en tot això? Molt 
simple i complex alhora: Trump ha redes-
cobert la política. Es poden fer coses. Es 
poden canviar coses. El que cal és valor, 
tot i que en el seu cas es tracta més de te-
meritat. Però sap perfectament quin po-
der té un president. El primer truc és no 
treure el peu de l’accelerador. El segon és 
no tenir res a perdre. El tercer, crear-te una 
imatge de líder poderós. Així és com es po-
sen en marxa les revolucions, les bones i 
les dolentes, i el mandat de Trump té tot 
l’aspecte d’una revolució d’aquelles que 
canvien el món, no forçosament per mi-
llorar-lo. Té idees, té una agenda política, 
té valor i està disposat a passar a la histò-
ria per la porta gran, peti qui peti. Això no 
el fa invencible, però sí temible. Mentres-
tant, les esquerres de mig món el posen 
de tots colors, l’insulten, anuncien l’apo-
cal·lipsi i… no fan res. És el mateix que va 
passar amb la revolució neoliberal: ha 
guanyat claríssimament la partida, a base 
d’idees clares, empenta i una bona dosi 
de joc brut. Trump, vist des d’aquest punt 
de vista, pot acabar essent una benedic-
ció: el seu mandat estarà ple de lliçons per 
a les esquerres, a condició de voler-les 
aprendre, cosa que està per veure. Si ell 
pot, Obama podia, per suposat, però va 
preferir passar vuit anys tocant la lira a dalt 
dels núvols. Però Trump va per feina. És 
perillosíssim, sí, entre altres raons perquè 
no està clar que s’acabi estimbant. En 
qualsevol cas, qui vulgui canviar el món 
ja té un mestre, per maligne que sigui. Dei-
xant de banda les formes, el fons i el circ, 
Trump és política en estat pur. Menyste-
nir-lo, com a Reagan, serà un gran error. 

www.joanrovira.blogspot.com
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La Perla 29         
ha muntat                   
un autèntic 
hostal italià                      
a la Biblioteca 
de Catalunya

guerra dialèctica amb constants entrades i sor-
tides d’escena. La Perla 29 ha muntat un au-
tèntic hostal italià a la Biblioteca de Catalunya, 
taules amb estovalles de quadres, pasta al ragú 
i una escenografia integrada en el teatre, no hi 
ha quarta paret, l’espectador està dins de l’es-
cenari, forma part d’aquest gran sopar col·lec-
tiu on els sentiments dels personatges pugen 
i baixen, en un continu tobogan d’emocions 
protagonitzat per Laura Aubert, David Verda-
guer, Júlia Barceló, Javier Beltrán, Jordi Oriol, 

Alba Pujol i Marc Rodríguez. 
Mirandolina, Laura Aubert, es proposa ven-

jar les dones pels segles de domini dels homes, 
però, un cop ficada a l’empresa, en l’embolic 
de la trama, ella es mostra feble, fa un pas en-
rere, no està disposada a renunciar al seu pe-
tit món burgès, ni de bon tros al seu hostal, a 
la seva propietat. En aquest moment s’esta-
bleix una lluita entre la passió amorosa, des-
tructiva, i la raó. Com a bona obra del Segle de 
les Llums la raó surt triomfant. 

Destaca el treball de Jordi Oriol en el paper 
de l’abnegat cambrer enamorat de la seva se-
nyora. Mostra una sensibilitat i contenció ca-
ricaturesca que confereixen al personatge uns 
trets de vell estil del cinema en blanc i negre 
de principis de segle, un Charles Chaplin o un 
Harold Lloyd. Com ja ens té acostumats, Lau-
ra Aubert és pura dinamita, i deixa l’especta-
dor àvid, desitjant més i més girs de la histò-
ria, més i més entrades i sortides. 

Del muntatge sorprèn fins a quin punt ha 
pogut transformar l’espai escènic donant sen-
tit al text. En aquest sentit cal assenyalar el tre-
ball esplèndid de Sebastià Brossa i els seus aju-
dants, Talsa Camps i Ximena Ros. Com passa 
al Teatre Lliure l’efecte camaleònic de l’arqui-
tectura amb la idea de l’espai escènic forma 
una mateixa cosa, que sens dubte ajuda a en-
trar dins el joc teatral. Augurem un gran èxit a 
una comèdia on se sopa i es beu en l’entreac-
te i pel mateix preu de l’entrada.
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