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Opinión

EDITORIAL

Apariencia 

T
errassa en Comú subió hace pocos días el tono de 
su crítica al equipo de Gobierno, esta vez en la per-
sona del teniente de alcalde Miquel Sàmper (PDe-
CAT), responsable de la cartera de Desarrollo Eco-

nómico, Industria y Empleo. Los comunes denunciaron una 
presunta incompatibilidad de la actividad política del con-
cejal con la privada de su despacho de abogados. Todo sur-
gió como consecuencia de la aparición en este diario de un 
anuncio en el que el despacho de Miquel Samper publici-
taba sus servicios en torno a las cláusulas hipotecarias abu-
sivas. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha un servicio de información municipal so-
bre ese asunto cuyo responsable es el propio Sàmper. TeC 
establecía el presupuesto de que se podría dar un conflic-
to de intereses. 
El anuncio es producto de un error, como reconoce el pro-
pio concejal en privado, porque aparecía él mismo en la fo-
tografía que lo ilustraba. La dedicación a un cargo público 
no es de la misma naturaleza que la que se lleva a cabo en 
una empresa privada, en la que el trabajador suele ser due-
ño de su tiempo libre. Sàmper tiene permiso para dedicar 

a su trabajo personal 30 horas al año. Un informe del secre-
tario municipal, exculpa a Sàmper de cualquier irregulari-
dad, aunque da un toque de atención por la presencia de 
Miquel Sàmper en la fotografía del anuncio. Ese gesto ul-
trapasa las limitaciones que el permiso municipal estable-
cía. En política suele haber pocos grises y es probable que 
Sàmper haya aprendido bien la lección de que las formas 
son a veces más importantes que los fondos.  
Con todo, se antoja más importante que la declaración de 
inocencia de Sàmper, el subtexto del informe. El secretario, 
personalizando en el caso relacionado con el concejald e 
PDeCAT, hace especial hincapié en la imposibilidad de con-
trolar de forma fehaciente la actividad particular de los con-
cejales a dedicación exclusiva. El texto es clarificador: “No 
existen elementos que permitan valorar la posibles incom-
patibilidad” y añade que no hay constancia de que Miquel 
Sàmper haya utilizado su condición de edil para ejercer ac-
tividades profesionales personales. En definitiva, no hay 
pruebas y éstas son muy difícil es de conseguir.  
TeC, en un comunicado mucho más contenido en su for-
ma que la denuncia pública, reclama actitudes éticas, pero 
pone énfasis en adevertir de que si no hay mecanismos que 
permitan comprobar la estricta separación entre la dedica-
ción política y la actividad personal, que no se deben dar 
autorizaciones. Otro debate abierto. 

Sergi Belbel enfront de Mercè Rodoreda
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

Mercè Rodoreda, mentalment 
la tenim a la caixa de les no-
vel·listes, però el món del teatre 
en aquests darrers temps s’ha 

entestat a situar-la entre les dramaturgues del 
segle XX. Fa poc vam assistir a l’èxit de públic 
de la versió teatral de la seva millor novel·la, 
“La plaça del Diamant”, interpretada per Lo-
lita, i ara el Teatre Nacional de Catalunya ha 
revisitat la seva peça teatral “La senyora Flo-
rentina i el seu amor Homer”, que es va estre-
nar sota la direcció de Mario Gas al Teatre Ro-
mea i ara n’agafa el testimoni Sergi Belbel, que 
fa una intel·ligent, divertida i absolutament 
captivadora direcció d’actors, sota les seves 
mans de mestre el text ofereix més del que a 
primera vista sembla.  

En el repartiment tenim Mercè Sampietro 
(Florentina), Elisabet Casanovas (Zerafina), 
Toni Sevilla (Homer), Teresa Urroz (Júlia), Car-
me Callol (Zoila), Enric Cambray (Jaume, 
Francisquet, Miqueló i vigilant), Margarida 
Minguillón (Perpètua) i Gemma Martínez 
(Sra. Rosa/noia). 

Sense cap mena de dubte hem d’aplaudir 
aquesta producció del Teatre Nacional de Ca-
talunya, perquè aquesta ha de ser la funció 
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La tomba 
del 3% i              
la mutació

bloc de notes

JOAN 
ROVIRA

Í, a Madrid hi ha gent molt 
dolenta, decidida a enfon-
sar com sigui qualsevol as-
piració catalana a ser algu-

na cosa més que una mena de Franja: un 
espai residual, amb una mica de folklore 
lingüístic i para de comptar. Sí, a Madrid 
l’àngel de la guarda Marcelo ha fet de les 
seves, acompanyat dels efectes diabòlics 
del “florero” de la Camarga, dels conspi-
radors saragossans, de les alícies al País 
de les Meravelles, les exnovietes i tot el 
que es vulgui… Però, com deia Maragall 
(i ni els seus no van voler escoltar), vostès 
tenen un problema i aquest problema es 
diu tres per cent. Un problema que co-
mençava en un palau, el de la Música, 
continuava en un altre palau, el de la Pu-
jolaritat, i estenia les seves xarxes arreu de 
Catalunya i part de l’estranger, sense mas-
sa manies: des d’Andorra fins a l’aznaris-
me i el felipisme, o el juancarlisme, grà-
cies a allò que s’anomena “patente de cor-
so” i que els monarques atorguen gene-
rosament a canvi d’alguns petits favors. 
Maragallades, sí, però ja veiem que no 
anava tan desencaminat… Aquests dies, 
amb el judici del cas Palau (el de la Músi-
ca, però també l’altre), es veu clarament 
que no tot el mal està a Madrid: aquí tam-
bé teníem una monarquia corrupta que 
aspirava a perpetuar-se al tron i que va 
deixar un hereu temporal, provisional, 
mentre preparava el terreny per consoli-
dar la dinastia pel bé de la pàtria. Aquí 
està el nus que bloqueja el futur del cata-
lanisme (paraula que s’ha perdut pel camí 
aquests darrers anys), un nus que caldrà 
deslligar abans de “passar pantalla”, que 
és el que agradaria a tots els que jugaven 
al joc del tres per cent i van abraçar l’in-
dependentisme com a única esperança 
de sobreviure al naufragi. Llàstima per 
aquest president digne que és en Puigde-
mont, però el que necessita el catalanis-
me, abans de continuar, és fer neteja: ju-
dicial i simbòlica. Després de la catarsi del 
tres per cent, que no és culpa de cap mal-
vada bruixa madrilenya, vindrà una mu-
tació imprescindible. I ja veurem. Però ara 
per ara aquesta herència és una llosa. 
Com ja imaginava Tarradellas, que tenia 
claríssim qui era realment el personatge...

S

Belbel llegeix                
una Rodoreda                    
en la qual posa               
en funcionament 
tot el seu talent                
al servei de                         
la comèdia, d’una 
comèdia paròdica, 
caòtica, lúdica, 
irònica, còmica                     
i reivindicativa

dels teatres públics, la de redescobrir els au-
tors que formen part de la història de la litera-
tura d’un país. Mercè Rodoreda escriu una co-
mèdia que uneix la dimensió de la comèdia i 
la part de reivindicació del paper de les dones. 
Rodoreda és una escriptora de primer nivell i 
va escriure una comèdia que se’ns fa curta. 

Sergi Belbel llegeix una Rodoreda en la qual 
posa en funcionament tot el seu talent al ser-
vei de la comèdia, al servei d’una comèdia pa-
ròdica, caòtica, lúdica, irònica, còmica i rei-
vindicativa del paper de les dones. Una comè-
dia de costums brillant, divertida, amena i sub-
tilment irònica, amb un final èpic. 

Per trobar el paper de la criada, Zerafina, ha 
costat tres mesos de durs càstings, perquè Ser-
gi Belbel volia una jove que s’aproximés als 18 
anys, propis del personatge, i l’espera ha val-
gut la pena perquè Elisabet Casanovas treba-
lla amb mecanismes d’alta precisió el seu per-
sonatge papizot i innocent, i encarna la inge-
nuïtat i el deliri del que és còmic. 

Sergi Belbel ens presenta “La senyora Flo-
rentina i el seu amor Homer” tot col·locant la 
seva vista en cinc dones al barri de Sant Ger-
vasi de Barcelona del 1915, a la recerca de l’alli-
berament personal, la història d’una gran 
amistat de dones soles que no suporten la uti-
lització que els homes en fan. La ingènua Flo-
rentina espera com Penèlope el seu príncep 
blau però res és el que sembla, ni les coses 
semblen anar per on haurien d’anar. Sergi Bel-
bel capta com ningú el món femení, les seves 
maneres de reformular la llibertat personal 
dels seus personatges, mecanismes manejats 
amb la minuciositat d’un rellotger suís i en-
greixats amb un humor que s’enganxa d’es-
pectador a espectador. 

L’escenògraf ha transformat la Sala Gran del 
TNC en una galeria d’un baix del Sant Gerva-
si modernista, on les flors que tant adorava Ro-
doreda envaeixen l’espai escenogràfic de la mà 
de Max Glaenzel.  

Sens dubte, “La senyora Florentina i el seu 
amor Homer” és la millor producció del TNC 
de l’any.
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