
 Opinión 13Diari de Terrassa  Miércoles, 26 de abril de 2017  

Opinión

EDITORIAL

Decisión 

L
a designación del nuevo síndic de greujes lleva cami-
no de convertirse en un problema de una cierta rele-
vancia. Hace pocos días hablábamos de falta de tac-
to en todo lo relacionado con esta figura desde hace 

tiempo y la cosa no hace más que complicarse. El equipo de 
gobierno ha cometido, de forma individual y junto al resto 
de partidos que forman parte del arco político municipal, di-
versos errores y de ellos se deriva una situación compleja que 
puede generar una cierta incomodidad entre el equipo de li-
dera el alcalde Jordi Ballart y el resto de formaciones. Algu-
na incomodidad ha generado incluso entre los socios de go-
bierno, pero parece ser que el disenso está por el momento 
solucionado.  
Si bien el reglamento de la sindicatura, en la que la forma de 
designación era el elemento de mayor importancia, obtuvo 
un amplísimo consenso en el pleno municipal las divergen-
cias han llegado con los criterios para gestionar la elección 
tras el proceso participativo que debía designar al sucesor de 
Isabel Marquès. El proceso participativo, sobre el que debía 
pivotar la propuesta que le junta de portavoces debe elevar 

al pleno provocó la denuncia de algunas entidades ciudada-
nas. Una denuncia que llegó a Rafael Ribó, Síndic de Cata-
lunya. La oficina del síndic emitió un dictamen en el que se 
hacía mención a la falta de garantías del proceso participa-
tivo. El equipo de gobierno no acaba de entender que esa 
afirmación invalide el proceso en su globalidad. Pero el pro-
blema es que el alcalde, que siempre ha dicho que Ribó le 
aconsejó primero la renovación de Isabel Marquès como sín-
dica y le desaconsejó posteriormente recurrir a un proceso 
participativo para la elección del nuevo defensor del ciuda-
dano terrassense, se reunió con Ribó y poco menos que vino 
a pedirle ayuda para solucionar la situación creada. 
Según parece, se han producido una serie de malentendidos 
que incluso pueden haber distanciado al Ayuntamiento de 
Terrassa y la oficina del síndic catalán. No se entiende, si no, 
el hecho de que Ribó se reuniese la semana pasada, prácti-
camente en secreto con los candidatos, sin resultado algu-
no, sin que tuviesen conocimiento ni siquiera el equipo de 
gobierno al completo ni mucho menos los partidos de la opo-
sición.  
Parece que ahora el Ayuntamiento ha decidido prescindir del 
concurso de Ribó y seguir adelante con el proceso de elec-
ción, en función de lo realizado hasta ahora. No va a ser fá-
cil la situación, de ninguna manera. 

III Festival Didó de titelles i música
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

QUEST cap de setmana Terras-
sa va ser el centre del món dels 
titelles amb música en directe;  
famílies senceres van gaudir del 

Festival Didó organitzat pel CEM Escola de 
Música de Terrassa, Ajuntament de Terrassa i 
Amics de la Música. Es tracta del tercer Festi-
val Didó que va rendir homenatge al titellai-
re de Terrassa Ezequiel Vigués “Didó”. 

No es tracta tant de representar l’estil Didó, 
sinó de tenir-lo com a capçalera i programar 
companyies que portin al seu espectacle el bi-
nomi titelles i música. L’espai per a les repre-
sentacions va ser el Vapor Gran i enguany, 
com a novetat, s’ha programat al Teatre Prin-
cipal de Terrassa, incorporant els teatres pú-
blics de la ciutat al festival. Aquest any, entre 
la dotzena de propostes, va destacar l’espec-
tacle “El petit piano”, de la Companyia de Te-
atre Titelles de Lleida. 

L’any passat el Batxillerat d’Arts Escèniques 
de Viladecavalls va participar en el festival i 
aquest any ho ha tornat a fer ampliant la seva 
participació amb dos espectacles de creació 
pròpia: “La rosa del Dot” i “Titelles de l’uni-
vers”. En els dos espectacles alumnes del CEM 
i alumnes del Batxillerat d’Arts Escèniques 

A

NY rere any, el Concurs 
de Relats Breus de Dia-
ri de Terrassa agafa nova 
embranzida. Alhora, les 

noves tecnologies ajuden a interna-
cionalitzar-lo. El dia vint-i-u d’abril es 
va fer públic el veredicte del jurat, a la 
Jazz Cava. En el decurs de l’acte, en 
Pedro Millán (director del diari) va 
avançar que la propera edició comp-
tarà amb una vessant adreçada al sec-
tor jove. Ho celebro joiosament. Si 
més no, entre altres motius, pel fet 
que ja va bé que s’ofereixin oportuni-
tats i reptes a tot aquest col·lectiu.  

Recordo molt gratament la lliçó 
magistral del professor Josep Gòrriz, 
en aquell just moment. Va fer una 
glossa meravellosa envers la utilitat 
de la lectura i l’escriptura per oxige-
nar el cervell. Són molts els qui han 
abandonat aquest costum tan sa. Pre-
tenen justificar el fet en la manca de 
temps i no pas en un cert endormis-
cament intel·lectual. Traduït en altres 
mots, por i aversió a l’esforç personal. 
Convé interioritzar un raonament tan 
aclaparador. 

És evident que proposar-se llegir 
un volum de moltes pàgines reque-
reix quelcom més que ganes. Intrín-
secament, un mateix ha de tenir un 
convenciment ferm a adquirir un ba-
gatge de coneixement. A banda, so-
vint ens mentalitzem amb la idea que 
ens cal fer exercici físic. En canvi, obli-
dem que el motor de tot plegat s’ubi-
ca, clarament, en el nostre cervell. Si 
no l’entrenem, malament rai! Tard o 
d’hora, ja ens ho trobarem. 

No fa ni tres setmanes que festejà-
vem la diada de Sant Jordi. Està rebé 
mantenir la tradició. L’hàbit de la lec-
tura, però, mai no es pot circumscriu-
re als volts d’aquesta efemèride. De la 
mateixa forma que hi ha qui pensa 
que les joguines tan sols es poden re-
galar amb motiu de la diada de Reis. 

Per tot plegat, suggereixo la figura 
dels relats breus (de qualsevol autor) 
com a llibre de capçalera. Al moment 
d’anar a fer nones. No costa gens ni 
mica. Quan un s’hi acostuma, arriba-
rà a entendre que tothom pot ésser 
escriptor en potència. Al cap i a la fi, 
només fa falta creure-s’ho. A partir 
d’ací, qualsevol vivència personal és 
vàlida.

A

Aquest any              
ha premiat              
la trajectòria                  
de Cesc Serrat, 
que dóna valor 
al concepte 
“Cultura”               
en majúscules

han treballat colze a colze en dos projectes que 
van tenir el moment de representació dissab-
te amb gran assistència de públic, sobretot el 
de la tarda. Establir ponts entre diferents cen-
tres artístics ajuda en el desenvolupament de 
la feina del docent i dóna sentit pràctic a la fei-
na a l’aula. Els alumnes troben en aquestes 
col·laboracions unes noves maneres per al seu 
desenvolupament personal i artístic tant en el 
camp de la música com en el de les arts escè-
niques. Els titelles animats resulten altament 
eficaços en els àmbits pedagògics. El titella és 
un bon mestre per trencar les inhibicions i es-
timular les ganes de parlar, escriure, llegir i to-
car música. Els alumnes treballen l’expressió 
corporal del titella, exploren les possibilitats 
de moviment i de sonoritat, de moviment amb 
ritme. 

L’experiència de l’artista pedagog condueix 
els alumnes cap a un viatge interior on els pe-
tits detalls dels titelles i la música marquen els 

passos de la por, de la il·lusió, de l’esperança i 
dels somriures a la cara d’un nen, visualment 
i sonorament, en aquest sentit cal destacar la 
bona feina del professor de violí Nuno Men-
des amb els seus alumnes. Tota aquesta recer-
ca dels sentiments es fa a través del joc, del pla-
er d’experimentar amb titelles tractant de te-
mes universals més fàcils d’utilitzar a través 
de la persona interposada, a través de l’altre, 
que és el titella. El món dels titelles és ideal per 
treballar en els centres d’ensenyament la 
transversalitat. Els alumnes del Batxillerat 
d’Arts Escèniques i els músics que s’estan for-
mant a l’escola de música de grau professio-
nal esdevenen mèdiums o mediadors que 
connecten amb la imaginació i l’expressió. Els 
titelles tenen el poder de fascinar, divertir, pro-
vocar i apassionar el públic, però també el pro-
pi manipulador del titella i el músic. El titellai-
re com a còmplice del músic en un projecte 
comú, en un esforç de comunicació amb l’àni-
ma de l’espectador, no importa l’edat. Ja sigui 
a través del visual o mitjançant l’oïda l’artista 
comunica sumant disciplines totes elles en-
caminades a l’enriquiment espiritual d’un pú-
blic i uns artistes que busquen experimentar, 
investigar i aprendre de forma lúcida. 

Aquest any el festival ha premiat la trajectò-
ria d’un titellaire i contacontes, Cesc Serrat, 
que dóna valor al concepte “Cultura” en         
majúscules. Ja frisem per gaudir de la IV edi-
ció.
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