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Sí al Ejército en Terrassa 

La reciente aprobación por parte de 
TeC, ERC, CUP y PdCAT de un acuer-
do de Junta en que se insta a “evitar 
la presència de l´exèrcit en qualsevol 
equipament” i “reclamant la no ce-
lebració de cap més acte de l’exèrcit 
espanyol al nostre municipi” pone 
de relieve la ignorancia deliberada y 
la mala fe de los separatistas y de 
quienes los secundan. 

Ignorancia por cuanto el baróme-
tro del CIS indica que las dos institu-
ciones más valoradas por los espa-
ñoles son la Guardia Civil y el Ejérci-
to; ignorancia por cuanto desde 1989 
el Ejército ha participado en casi un 
centenar de operaciones de mante-
nimiento de la paz con el aval de la 
ONU y el Congreso - las últimas en 
Afganistán, Líbano, Somalia y en el 
Índico combatiendo la piratería; ig-
norancia por cuanto el ejército ha 
ayudado a los catalanes a extinguir 
incendios en Rasquera,  ha llevado 
generadores eléctricos a la Vall 
d’Aran - y si no participó en la extin-
ción de los incendios del Empurdà 
fue porque la Generalitat rechazó su 
ayuda. 

Y mala fe a raudales. La hispano-
fobia acreditada por los separatistas 
y  TeC pretenden vetar la presencia 
del Ejército en la ciudad, justamen-
te ahora que está integrado como 
nunca en la sociedad. Por ejemplo, 
participando en actos solidarios en 
Terrassa y mostrando su apoyo a la 
lucha contra enfermedades minori-
tarias, como sucedió hace un par de 
semanas en el recinto ferial. 

El Ejército ha cambiado mucho, 
pero los nacionalistas y los paleo-
progres siguen enrocados en sus mis-
mos clichés y topicazos. A mí me pro-
duce risa y una infinita incredulidad 
que aquellos que quieren elevar fron-
teras, se deshagan en elogios a Otegi 
o se nieguen a condenar las agresio-
nes perpetradas por grupos ultras en 
la Universitat Autònoma de Barcelo-
na y, además, vayan por la vida de an-
timilitaristas. Será porque lo suyo es 
el paramilitarismo. 

Desde el grupo municipal de C’s 
en Terrassa expresamos nuestro apo-
yo al Ejército y pedimos que siga acu-
diendo a nuestra ciudad y colaboran-
do en acciones solidarias. ¡Casa meva 

és casa vostra! 
 

David Aguinaga Abad Ciutadans-
Terrassa 

Bombardeig a Terrassa 

Llegeixo a la columna escrita per Jo-
sep Ballbè i Urrit del passat dissabte,  
1 d’abril, que a finals de gener de 
l’any 1939 l’aviació feixista italiana 
bombejava Terrassa i Matadepera. Jo 
en aquella època tenia set anys, prop 
dels vuit, i no recordo cap bombar-
deig ni haver-ne sentit  parlar; el que 
sí que recordo que passava un avió, 
que en dèiem “la pava”, que es pas-

sejava pel cel i es parlava que era un 
observatori per a propers bombarde-
jos, però no en vaig veure mai cap. El 
que sí recordo que a l’escola ens feien 
assajos per si es produïen, posàvem 
la cadira sobre la taula i ens refu-
giàvem de cap a sota. El dia 28 de ge-
ner amb la família vàrem pujar al te-
rrat de casa i vèiem canonades a can 
Boada, que em sembla que eren 
dissuasives, perquè l’endemà les tro-
pes van entrar tranquil·lament a la 
ciutat. Durant la nit del 28 al 29 sen-
tíem els motors de camions i cotxes 
que abandonaven la ciutat. 

Aquest és el meu record, però tal 
vegada estigui equivocat, per tant 
m’agradaria que algú més ben infor-

D O N  E D I

c a r t a s
mat que jo confirmi, o no, l’existèn-
cia d’aquests esmentats bombarde-
jos a Terrassa i Matadepera i, en el 
cas que no siguin certs es rectifiqui, 
ja que a la història es dóna per cert 
el que s’ha escrit, no la veritat. 
                                                                                                                      
Pere Capella 

Hi caben moltes actituds 

Té molts avantatges Internet, i per 
descomptat cal saber aprofitar-ho. 
Per edat, ja contemplem que hi ha 
joves que podem anomenar “nadius 
digitals” i, en l’altre extrem, persones 
que per edat es consideren “pre-
històrics digitals”, renunciant als 
avantatges que ofereix. També conec 
avis i àvies digitals amb 85 i 90 anys: 
depèn de cadascú. Davant Internet 
i les xarxes socials, hi ha moltes acti-
tuds, però per descomptat és im-
prescindible tenir un discurs positiu 
i engrescador, sense quedar-nos en 
que és un món de superficialitat, 
pèrdua de temps i aïllament humà, 
encara que si té alguna cosa de tot 
això. Entre les actituds possibles, fi-
gura l’acceptació acrítica i ingènua 
per part dels pares, que farà dels fills 
“nàufrags tecnològics”, navegant 
sense criteri per la resistència obsti-
nada i cerril dels pares -temorosos-, 
i acabant en ser “robinsons ciber-
nètics”. Així ho pensa un professor 
de Dret de la Comunicació, que fa 
poc exposava que cal assumir uns 
“fills surfers per al tsunami digital”. 

 
Jesús Domingo Martínez
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Pep Plà, espàrring d’Emma Vilarasau

EP Pla ha tornat a trepitjar l’es-
cenari com a actor després de 
10 anys dirigint i gestionant 
entre bambolines les destina-

cions del CAET –Centre d’Arts Escèniques de 
Terrassa- i del festival TNT. A “La mare” in-
terpreta a Pierre, el marit d’Anne (Emma Vi-
larasau), una dona buida que als cinquanta 
es troba en caiguda lliure: alcohol, pastilles, 
paranoia i deliris. Una dona en una casa gran 
on s’han anat tots: els dos fills -Sara i Nico-
lás-, i el marit està sempre treballant o quan 
no en seminaris, la flama de l’amor s’ha apa-
gat fa anys. 

JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

P

Una hora i quaranta minuts a la sala Villa-
rroel de fortes emocions. L’obra es va entre-
nar a París l’any 2010 interpretada per l’ac-
triu Catherine Hiegel que va rebre el premi  
Molière. L’autor, el dramaturg francès Florian 
Zeller (París 1979) és un especialista en la in-
dagació de la solitud dels pares, de les seves 
arquitectures interiors, de tal manera que 
l’espectador no sap si el que està passant és 
real o és un efecte d’una ment malalta. Sa-
bem que la realitat que presenta existeix, 
però els fets estan deformats o focalitzats. 
Aquesta versió té el segell d’André Lima, ac-
tor i director vinculat amb la companyia Ani-
malario. 

El director insisteix en la juxtaposició, en 
el caos i en la passada de la realitat a la fic-
ció. En un complex mecanisme de temps 
que fa recaure el treball sobre els actors, d’ells 
depèn la veritat de l’obra. Pep Pla és un 

espàrring d’Emma Vilarasau, no es tracta de 
l’enemic, el marit destructor. Hi ha una di-
ferència entre la baralla directa i l’espàrring. 
La baralla destrueix, mentre que l’espàrring 
prepara l’adversari per desenvolupar les se-
ves habilitats de boxejador, Emma creix en 
aquest ring imaginari on Pep Plà entra i surt 
contínuament en un afinadíssim exercici de 
rèplica o silenci per provocar l’efecte desitjat 
pel Andrés Lima. Emma ataca una i altra ve-
gada al fetge, als ronyons, a la barbeta, cops 
baixos i cruels sobre el cos de Pepe Plà. Els 
cops fan plorar, emocionar i riure al públic 
en un efecte d’estranyament. Hi ha en esce-
na de la Villarroel molt d’ofici, taules i talent. 

Emma explora la fragilitat del seu perso-
natge. La fragilitat de la gran actriu que trans-
met al públic la inquietud d’estar viu, des-
pert, ser conscient de la desolació interior i 
la vulnerabilitat. Aquest recerca plena de ve-

ritat és el que fa omplir cada dia el teatre i 
prorrogar les funcions. 

Aquesta dona que sent la síndrome del niu 
buit, aquesta sensació general de solitud que 
els pares senten quan els fills abandonen la 
casa per viure les seves vides. El fill Nicolás 
que se’n va per viure la seva vida, Òscar Cas-
tellví, amb la seva parella Élodie, Ester Cort. 
D’aquesta lluita maternofilial neix l’humor 
negre. 

“La mare” ens porta de la compassió, al te-
rror, del terror a l’angoixa vital, de l’angoixa 
vital a l’humor negre, de l’humor negre a la 
desesperació. L’obra és un carrusel d’emo-
cions esgotador. L’espectador empatitza amb 
aquesta dona en caiguda lliure i els personat-
ges que l’envolten. La mare i una mirada sar-
càstica sobre la soledat, la parella, la família 
i l’abandó ... exposa els nostres fantasmes 
més ocults. No se la perdin.
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