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Opinión

EDITORIAL

Hacerlo bien 

L
a última novedad en torno al proceso de designa-
ción del Síndic Municipal de Greujes de Terrassa es 
que el equipo de gobierno, con buen criterio, ha de-
cidido que no nombrará a un síndico interino has-

ta que se designe al nuevo. La verdad es que sería poco re-
comendable por cuanto, entre otras cosas, se puede caer en 
la relajación para establecer y llevar a cabo el proceso de se-
lección del sustituto natural de Isabel Marquès. Se ha ha-
blado incluso de su nombre como síndica interina, inicia-
tiva que no hubiese sido de buen gusto después de  las cir-
cunstancias que rodearon su dimisión.   
Hace pocos días hablábamos de diversos asuntos que es-
tán siendo objeto de controversia en el devenir del manda-
to de Jordi Ballart como alcalde. Hablábamos de los auto-
buses, de la limpieza, del agua y también del proceso de de-
signación del síndic municipal de greujes de Terrassa. So-
bre este último asunto decíamos que se habían cometido 
ciertos errores, posiblemente algunos de ellos sin volunta-
riedad, sin soberbia y en algunos casos, también, con el am-
paro del resto de partidos que componen el pleno munici-

pal. La situación ha llegado a tal punto, que lo mejor es la 
reflexión para hacer las cosas bien hechas. De este manda-
to se pueden sacar muchas conclusiones positivas, entre 
ellas que gobernar en minoría es difícil, pero es posible. Es 
una situación nueva tanto para el partido que lidera el go-
bierno como para la propia oposición,  
Si tomamos como ejemplo la elección del síndico, una de 
las conclusiones que mayor trascendencia puede tener de 
cara a próximas iniciativas es que los procesos participati-
vos, además de llegar a la ciudadanía, deben ser extrema-
damente rigurosos, con reglamentos claros y con las garan-
tías necesarias. En este momento se impone probablemen-
te la reflexión y tener muy claro lo que se quiere, lo que hay 
que hacer y establecer para conseguirlo un libro de ruta, sin 
improvisar y, lo más importante, sin precipitaciones. Qui-
zás no deberíamos hablar de precipitaciones a la hora de 
establecer el proceso fallido, sino de falta de experiencia, al 
margen de poca fortuna en la toma de decisiones. 
Y si el rigor de los procesos participativos es importante no 
lo es menos el acometer los asuntos, si no con prisa, sí sin 
pausa. Hay asuntos, como este del Síndic que se alargan 
quizá innecesariamente, o al menos eso parece desde fue-
ra. Sólo esperar que la designación del nuevo síndico no se 
eternice. 

Una dona dirigeix l’orquestra del Liceu
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

ICHARD Wagner es va inspirar 
en un turmentat viatge per mar 
fugint dels seus deutes per 
compondre la seva quarta òpe-

ra: “L’holandès errant”. El llibret va ser escrit 
pel propi compositor alemany. Una òpera que 
arriba al Gran Teatre del Liceu amb una direc-
ció d’escena cinematogràfica i pictòrica del 
cineasta Philipp Stölzl (director de pel·lícules 
com “El metge”, “L’últim testimoni”, “Cara 
nord”, “Fugitiu”, “Goethe” o “Baby”) i amb la 
direcció musical d’una dona, la directora ucra-
ïnesa Oksana Lyniv, un fet molt important pel 
caràcter simfònic de l’òpera, l’orquestra té una 
importància cabdal en aquesta peça wagne-
riana. El patró de director home està molt ar-
relat entre els espectadors d’òpera, és una 
bona notícia que dones com Oksana Lyniv co-
mencin a normalitzar la imatge de la profes-
sió de director d’orquestra. Per abordar aques-
ta òpera tan lírica, la directora musical col·loca 
un gran pes en el cor dirigit per la sempre efi-
caç Conxita Garcia. 

Enmig d’una impressionant biblioteca una 
jove llegeix i un enorme quadre que presideix 
l’estada pren vida, de les entranyes de la tela 
emergirà una tripulació i els seus fantasmes: 

R

L temps ho situa tot a 
lloc. Amb el títol de la 
columna, ja anticipo de 
qui vull parlar. Tinc ga-

nes de poder explicar una anècdota 
que vaig tenir amb Jordi Pujol. Presen-
tat pel Salvador Cardús, va fer una 
conferència (al Centre Excursionista 
– 13 de novembre de 2013). La sala era 
plena de gom a gom. Raó per la qual 
em vaig haver de quedar dret. Sort, en-
cara, que -a l’hora del col·loqui- mol-
ta gent va escampar la boira. Fou lla-
vors que li vaig demanar aclariments 
sobre el suposat model financer cata-
là. Amb més motiu, en base al dalta-
baix del transatlàntic de les caixes 
d’estalvis del Principat. Alhora, li vaig 
requerir que em digués on i com ha-
vien volat més de vint mil milions de 
les antigues pessetes de Banca Cata-
lana. La seva resposta literal: “Això, ara 
no toca”. No cal dir que vaig rebre in-
sults, improperis i menyspreu de bona 
part dels presents. Em retreien una su-
posada manca de respecte. 

La resposta, tanmateix, va venir al 
cap de gairebé nou mesos. Exacta-
ment el 25 de juliol de 2014. Com si 
hagués estat un part, va llegir el seu 
acte de contrició. Òbviament, sense 
acceptar ni una sola pregunta dels pe-
riodistes. Vaja!: una rebuscada roda de 
premsa “light”. Com una paella sense 
arròs… No fos cas que el posessin 
contra les cordes. Amb la barra i la ta-
barra d’imputar-ho tot a una imagi-
nària deixa de l’avi del clan. Algú pot 
ésser tan babau de creure-s’ho? 

Gràcies a la tasca de periodistes i 
jutges, les peces van quadrant. Fa ben 
poques hores, només ha faltat la nota 
manuscrita de la “mare superiora” del 
convent pujolista. Ordenava una 
transferència de dos missals al rector 
de la parròquia. Quins pebrots! Cal 
obtenir més arguments i/o evidènci-
es? Ho deixo ací. Amb el neguit de sa-
ber el ridícul i rebuig de bona part dels 
ciutadans espanyols envers els cata-
lans per culpa d’aquesta màfia. No hi 
ha dret. Tampoc és necessari cercar 
més proves. Més clar, l’aigua!.. I, a par-
tir d’ara, que Déu ens agafi confessats! 
Tot i que pot ésser que, de penitència, 
només li posin quatre parenostres i 
una avemaria.  

Encara em queda la tranquil·litat de 
no haver-lo votat mai.
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Arriba al Liceu 
l’òpera 
“L’holandès 
errant” amb               
la direcció 
escènica                   
del cineasta 
Philipp Stölzl

personatges maleïts, ambicions, passions, àn-
sies d’amor i recerca de la pau eterna d’un na-
vegant errant, el mar i la tempesta apareixen 
per tot arreu. Un vaixell fantasma que serveix 
a Wagner per parlar de la tempesta interior 
d’un espectre vagabund i de la lluita entre el 
bé i el mal d’aquest capità errant que ha fet un 
jurament com si fos el jueu errant. El llibret 
està basat en una antiga llegenda, que va res-
catar i va reinterpretar el poeta Heinrich Hei-

ne, centrada en un dels temes propis de l’es-
perit romàntic de l’època: la redempció a tra-
vés de l’amor fidel. Aquest mariner troba mol-
tes dones sempre que desembarca, però cap 
li és fidel, pel que ha de seguir errant pels gè-
lids mars. 

Philipp Stölzl no ens proposa un vaixell des-
comunal que intimidi l’espectador com va fer 
la Fura en la seva versió. Aquí el que tenim és 
la mirada de somni de la protagonista feme-
nina, Senta, filla de Daland, encarnada en Ele-
na Popovska i Anja Kampe,  és aquesta mira-
da de somni literari i llibresc que ho envolta 
tot en aquesta gegantina biblioteca i en aquest 
exemplar del qual no se separa mai. Senta és 
una dona que no para de somiar i no accepta 
la realitat en què viu. Com moltes dones Sen-
ta s’enfronta al seu món masclista i es lliura 
per escapar a un món fronterer entre realitat 
i fantasia. L’amor idealitzat que sent el perso-
natge des de nena es manté viu quan es fa 
adulta, una dona sotmesa pel seu pare, el ma-
riner Daland, i un possessiu pretendent, el ca-
çador Erik. En aquest món d’homes terribles, 
ella es lliura per complet i de forma gairebé ni-
hilista al seu somni impossible. Aquesta bar-
reja de la vida sobrenatural amb la vida quo-
tidiana fa d’aquesta òpera romàntica un som-
ni fascinant que ens atrapa per la seva part li-
terària i pictòrica i que musicalment ens anun-
cia el Wagner que vindrà després de la tetra-
logia.

Redacción y Administración: 
Vallhonrat,45. 08221 Terrassa 
 
Teléfono                                                   93 728 37 00 
Fax redacción                                           93 728 37 19 
Tel. publicidad                                         93 728 37 17 
Fax publicidad                                         93 728 37 18 
E-mail publicidad anuncios@diarideterrassa.es

Director General: Raúl Sanz Álvarez 
Coord. de publicidad: Nuria Hernández      
Ortega 
 
 
 
 
Depósito legal: B-19.719-77

Presidente Editor: 
Julián Sanz Soria 
 
Director: Pedro Millán Reyes

Jefe de redacción: Josep Arnero Argüello 
Jefe de Cierre:  Josep Mª Riera Pintó Jefa 
de sección de Terrassa: Laura Hernández 
Rojas  Jefe de sección Deportes:  Josep 
Cadalso Borjas  
Coordinador de fotografía: Nebridi Aróz-
tegui Galí  
Coordinadora de Gent DT: Teresa Romero 
Serrano  

Diuen, diuen, 
diuen...
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