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Opinión

EDITORIAL

Balance 

L
a oficina de la sindicatura de greuges de Terrassa ha 
hecho público el balance su gestión a lo largo del año 
2016. Como suele ser habitual, las multas y la grúa son 
los asuntos que en mayor medida movilizan a los te-

rrassenses a solicitar el amparo de la sindicatura municipal. 
El balance de gestión, en el que se establece cada año el rán-
quing de las quejas con cifras, con asuntos, procedencia etcé-
tera es una herramienta orientativa sobre cuáles son los pun-
tos sensibles de la relación entre la ciudadanía y la adminis-
tración, que es el sentido mismo de la existencia del síndico.  
Defender o denostar la figura del síndico no son cuestiones 
que deban tener como referencia el balance de la gestión, sino 
si creemos en la figura desde un punto, si se quiere filosófico. 
En términos maximalistas, la defensa del síndico puede ba-
sarse en la necesidad de reforzar las garantís y la transparen-
cia en la relación de los ciudadanos y la administración públi-
ca. El rechazo a esa figura se puede basar en que el procedi-
miento administrativo pone a disposición de la ciudadanía los 
recursos suficientes para garantizar la preservación de sus de-
rechos. Es cierto que la figura del síndico, aún no teniendo una 

tradición en el Estado español, sí que ha ido adquiriendo con 
le paso de los años un cierto peso específico, convirtiéndose 
en una suerte de voz de la conciencia de la propia administra-
ción.  
En ese sentido, la función de gestionar y tramitar las quejas de 
los ciudadanos debe incardinarse en su día a día, pero la fun-
ción que se antoja más importante es la que pueda llevar a 
cabo de oficio. Isabel Marquès la anterior síndica terrassense 
entendió que esa función, la de detectar carencias, disfuncio-
nes o conductas mejorables de la administración municipal 
debía significar una parte importante de su dedicación a la 
sindicatura. Habría que ver si, precisamente, esa otra vertien-
te tan necesaria como posiblemente incómoda le granjeó al-
guna antipatía a Isabel Marquès. No es cuestión de revivir vie-
jos episodios poco edificantes, sino de reflexionar sobre la fi-
gura de la síndica y entender que no se trata de una herra-
mienta cosmética y de que  su función va más allá de la mera 
atención de las quejas, como hacen otros síndicos, Rafael Ribó 
sin ir más lejos. 
El futuro de la sindicatura terrassense está en el aire y pare-
ce ser que depende de la recomendación que realice precisa-
mente Rafael Ribó, que se ha convertido en un ejemplo de ri-
gor y seriedad en sus funciones. Pero la decisión, recomen-
dación al margen, debe ser municipal.  

Oriol Broggi enfront de Wajdi Mouawad
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

RIOL Broggi i la Perla 29 apos-
ten per un valor segur, el rei de 
la tragèdia contemporània, el 
dramaturg canadenc Wajdi 

Mouawad. “Incendis” va ser l’obra que va ca-
tapultar a l’Olimp dels déus el dramaturg 
d’origen libanès. Oriol Broggi a la Biblioteca 
de Catalunya ha muntat “Boscos”, la peça que 
tanca la tetralogia publicada en català per Edi-
cions Periscopi. Hi ha molt de lectura a les 
obres teatrals de Wajdi Mouawad, es tracta 
d’un teatre per ser llegit, jo diria més, la lectu-
ra prèvia de l’obra ajuda a encaixar els dife-
rents drames que apareixen en escena, tres 
segles en quatre hores d’espectacle amb pau-
sa a les dues hores. Bona part del temps ens 
el vam passar en el bosc de les Ardenes prop 
d’Estrasburg, però a més d’aquesta arcàdia 
impossible passem per atemptats, hospitals, 
residències geriàtriques, cases nobles, carrers 
i llocs que van des de 1871 fins al 2006. 

“Boscos” és una obra de dones que se ser-
veix dels mecanismes de la novel·la policíaca 
per plantejar una indagació sobre la identitat, 
l’amistat, el perdó, la família, l’abandonament, 
la malaltia, la bogeria, l’amor i la reconcilia-
ció. Una autèntica trama policíaca construï-
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L conjunt de Sant Pere 
és quelcom únic al 
món. Situat al bell mig 
de Terrassa, opta a és-

ser declarat Patrimoni de la Huma-
nitat per part de la Unesco. No té 
perdó de Déu que, a hores d’ara, en-
cara hi hagi egarencs que no l’hagin 
visitat..., després de la rehabilitació. 
Gràcies a fons comunitaris, s’hi van 
poder esmerçar aproximadament 
onze milions d’euros. Una xifra que 
va permetre fer-ne un rentat de cara 
fantàstic. Fa un goig espaterrant. 

La Seu d`Ègara ofereix arquitec-
tura variada: dels primers segles cris-
tians, de l’època visigòtica, del ro-
mànic, dos retaules gòtics preciosos. 
Fins i tot, serrells renaixentistes i bar-
rocs. Aquesta carta de presentació 
configura un pack impressionant. 
D’una bellesa incommensurable. 

Un adagi català (“No s’ha fet 
l’anell d’or per al nas del porc”) s’hi 
escau com a anell al dit. No en tinc 
prou amb l’excusa de la manca de 
temps. Això no arriba ni a la catego-
ria de mentida pietosa. És un autèn-
tic embolat. Un bon berenar de 
duro. Un tòpic sense cap mena de 
base. 

La visita guiada completa no arri-
ba a les dues hores. El cost del tiquet 
és del tot simbòlic. Què ho fa, doncs, 
que fins i tot vingui a conèixer-lo        
-estadísticament parlant- més gent 
de fora? 

Sant Pere és un autèntic monu-
ment. Una joia, en tota l’extensió de 
la paraula. En formen part tres es-
glésies: la que li dóna nom, Sant Mi-
quel i Santa Maria. Es troben a la 
confluència dels torrents de Vallpa-
radís i Monner. A més, fou l’origen 
de l’antic poble de Sant Pere… Un 
barri més de la nostra vila. Un cabal 
inacabable d’història. De nosaltres 
depèn que no es perdi. Que es trans-
meti de pares a fills.  

Ara que s’apropen els dies de lleu-
re de Pasqua, tan difícil és quadrar 
agendes? Més enllà, cada cap de set-
mana hi ha possibilitats ben reals de 
trobar el moment adient. No dema-
no pas la lluna en un cove. Au, vin-
ga!
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Broggi                          
ha muntat 
“Boscos”                           
a la Biblioteca 
de Catalunya

da amb els codis del drama teatral de les tra-
gèdies clàssiques. Les virtuts, les passions, les 
qualitats i defectes dels éssers humans mai 
canvien. Ja en la literatura grega Clitemmes-
tra, cega de ràbia perquè el seu marit sacrifi-
ca la filla gran de tots dos, Ifigènia, perquè els 
déus afavoreixin els aqueus en la guerra, pren 
com a amant Egisto, un cosí jove del seu ma-
rit, que per raons familiars rivalitza amb Aga-
mèmnon. Wajdi Mouawad aprofundeix en els 
drames interiors dels personatges femenins, 
els masculins acompanyen en aquesta histò-

ria que concep la història contemporània amb 
tints de mitologia grega. 

Loup és la furiosa mal parlada adolescent 
que protagonitza l’obra intentant superar el 
trauma de l’abandonament seguint el rastre 
de set dones de la família en un puzle disse-
minat en diferents punts que l’espectador 
atent ha de reconstruir i que, si no ha llegit el 
text prèviament, surt del teatre pensant ara 
hauria de tornar a veure l’obra per gaudir de 
la trama. Clara de Ramon interpreta aquesta 
rebel amb causa que és Loup acompanyada 
de Ramon Vila, que interpreta Douglas Du-
pontel, els dos són el fil conductor de tota la 
història. La interpretació dels dos actors sepa-
rats en edat ens trasllada en la densitat del 
temps a la situació plantejada, mordaç i en al-
guns moments terriblement commovedora. 
La mà de Broggi en la direcció està present en 
ells i a la resta de l’elenc, amb una Marissa Josa 
extraordinària al costat de Màrcia Cisteró, Cris-
tina Genebat, Xavi Ricart, Xavi Ripoll, Marc 
Rius, Carol Ruano i Sergi Vila. Tots formen les 
peces d’aquest trencaclosques que Loup, ca-
brejada amb el món, intenta comprendre i 
comprendre, segueix un rastre de sang a tra-
vés de les guerres, les traïcions, les atrocitats, 
les passions, els camps de concentració, les 
mines on s’explotaven els nens... I al final 
aquesta jove llop arriba a la maduresa a través 
d’aquesta tristesa, d’aquest viatge dolorós per 
uns temps poc propicis per a la lírica.
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