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EDITORIAL

Ritmo 

S
e hace especialmente farragoso traer nuevamente a 
colación la construcción de la B-40 o IV Cinturó para 
los románticos de la obra, que si recuerdan cuando 
se empezó a gestar, acumulan ya una biografía im-

portante. Ayer se llevó a cabo con numerosa presencia de 
autoridades, instituciones y medios el cale de uno de los tú-
neles que debe unir la autovía entre Viladecavalls y Abrera. 
Es una de las fases más complicadas y caras de la infraes-
tructura.  
Sobre la jornada de ayer todavía se pueden comentar cosas 
pese a la pereza que provoca ya lo relacionado con el IV Cin-
turó. En primer lugar, constatar lo obvio; durante los años 
que la obra ha estado absolutamente parada no ha venido 
ni una sola autoridad, ni de Madrid ni de Barcelona a dar 
explicaciones. A veces no viene mal darle visibilidad a la ob-
viedad, por dolorosa. 
En ese sentido, destacar en segundo lugar las palabras del 
ministro De la Serna, que dijo que las obras de la B-40 “van 
a buen ritmo”. Alguien debería decirle al ministro que B-40 
y buen ritmo no conjugan un binomio posible. El ministro 

también dijo que el tramo entre Abrera y Terrassa estaría 
listo en el año 2019. En otro tiempo, es afirmación hubiese 
causado una cierta expectación, pero la experiencia nos dice 
que no hay que el concepto de optimismo tampoco liga bien 
con el término B-40, máxime si como parece, se ha reduci-
do en cuatro millones de euros la partida presupuestaria 
del Gobierno para este año. 
Y si el asunto de los plazos es preocupantes, lo sigue sien-
do el de la continuidad de la vía, al menos en lo que hasta 
Sabadell se refiere, no digamos ya hasta Granollers. el mi-
nistro aseguró ayer que se trata de una infraestructura de 
interés general y que se llegará hasta Granollers con ella in-
tentando llegar al mayor consenso con el territorio (tarea 
harto compleja). El gran problema de Terrassa es que mien-
tras no se diga lo contrario va a ser el punto de destino de 
una autovía de tres carriles por sentido, por la que circula-
rán 60 mil coches diarios, con posibilidad de disponer de 
cuatro carriles si se llega a 100 mil coches diarios y que aca-
ba en la rotonda del Pla de Bon Aire. Cómo va a digerir la 
ciudad aunque sea la mitad de esa cifra. Y el problema es 
que, solucionados sus problemas de movilidad con una bue-
na ronda, Sabadell no está por la labor de acoger un nuevo 
tramo del IV Cinturó y tal como están las cosas, ese es un 
problema grave para Terrassa se mire como se mire.

Els Pirates
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NA tarima enmig de l’escenari 
de la Seca-Espai Brossa, un 
món per parlar del món. No hi 
ha cortines, però sí trampes de 

fusta per desaparèixer. Abans de la represen-
tació un espera veure aparèixer el senyor Pan-
talone i el Dottore, però apareix la companyia 
els Pirates, això sí, amb la vitalitat dels perso-
natges de la Comèdia de l’Art. Set actors que 
es multipliquen com el miracle dels peixos i 
els pans. L’agilitat i rapidesa dels canvis de ves-
tuari són fonamentals per mantenir el ritme 
trepidant d’una comèdia clàssica dels estius, 
“El somni d’una nit d’estiu”, de William Sha-
kespeare. Aquest és el segon muntatge de la 
companyia sobre el mestre anglès, el primer 
va ser “Nit de reis”, que vam poder veure al 
Cercle Maldà, lloc de residència de la compa-
nyia. Aquests actors i el seu director es van co-
nèixer fent música, això fa que la incorporin 
a la peça cantant i tocant instruments diver-
sos. Divertides i originals coreografies i músi-
ques creades per a l’ocasió per Llorenç Gon-
zález i Guillem Roma, que els actors interpre-
ten en directe. 

Dirigits i il·luminats per Adrià Aubert, Lau-
ra Aubert, Núria Cuyàs, Ricard Farré, Ariadna 

U

VUI, em proposo recupe-
rar una vella tradició. Qui 
no recorda un vell costum 
del periodista Salvador Al-

sius, en la primera etapa de TV3? Amb 
un estil peculiar i una bona dosi de sor-
negueria, repassava els sants del dia. Hi 
posava la pròpia cullerada. Desconec, 
a hores d’ara, què se n’ha fet, d’ell. Per 
això, bo i tenint en compte que tinc uns 
quants amics que celebren la seva ono-
màstica, els felicitaré tots d’una sola ta-
cada. Tant de bo que ho pugui repetir 
per molts anys! Feina feta no té destorb. 
De passada, contradiré els qui, de tant 
en tant, m’acusen d’una certa anticle-
ricalitat.  

Lluís Gonzaga fou un religiós jesuïta 
de finals del segle XVI. Es va morir als 
23 anys (any 1591), afectat per la pesta. 
Va contraure aquesta patologia, justa-
ment, en la tasca d’entrega a ajudar mi-
lers de persones afectades per l’epidè-
mia (entre 1560 i 1593) al sud d’Itàlia. 
Entre ells, fins i tot, tres sants pares de 
l’Església romana: Sixte V, Urbà VII i Gre-
gori XIV. El seu esforç és especialment 
remarcable, donat que era fill d’una fa-
mília noble, molt adinerada. Era prou 
conscient que havia de donar gràcies a 
la divinitat per tot el que li havia estat 
atorgat. A banda, intuïa que gaudiria 
d’una vida breu, raó per la qual es lliu-
rà -en cos i ànima- a la vocació del ser-
vei i compromís religiós i social. Cator-
ze anys després del seu òbit, fou beati-
ficat. En canvi, la canonització encara 
es va fer esperar cent vint-i-un anys més 
tard. Una fita que vingué acompanya-
da del títol de patró del jovent. 

Com ell, cada jorn que passa -al matí 
i al vespre- sento l’obligació de donar-
ne gràcies. Tot el que m’envolta enlaira 
el meu esperit. Àdhuc, m’impel·leix a 
mentalitzar-me que un esforç personal 
en favor dels altres (per petit que sigui) 
ajuda a bastir un món millor. Tinc la 
sort d’ésser un privilegiat, en molts as-
pectes. I sento la vivència del cor, que 
em crida a oferir quelcom envers éssers 
menys afavorits. No faig aquesta crida 
des de cap perspectiva purament reli-
giosa.  

Un món global exigeix una forta dosi 
d’humanitat col·lectiva. Amb més mo-
tiu quan som immersos en un seguit de 
problemes més que seriosos: refugiats, 
aturats, desnonats, gent gran i discapa-
citats, entre d’altres. Feta aquesta refle-
xió, imploro el patronatge de sant Llu-
ís: que ens faci veure-hi clar.

A

 

 

“El somni d’una 
nit d’estiu”,              
el podem veure 
a l’espai Joan 
Brossa fins                 
al proper dia            
25 de juny

Pastor, Laura Pau, Lluna Pindado i Àlvar Tria 
es converteixen en músics, actors i ballarins 
en un dels muntatges més refrescants d’aquest 
estiu tropical en què vivim. L’obra juga amb la 
fantasia i la realitat, éssers realistes i naturalis-
tes es barregen amb personatges fantàstics del 
bosc. L’amor com a motor de les accions dels 
personatges els condueixen a totes les gam-
mes de les emocions des de la malenconia 
més extrema fins a la festa total de l’amor, els 

seus filtres i els seus enganys, amb un final fe-
liç. Al text, se li ha aplicat la tisora per adequar-
lo als personatges i l’ordre ha estat alterat per 
facilitar el canvi de vestuari, la base textual és 
la clàssica traducció de Salvador Oliva a la qual 
s’han aplicat alguns canvis fruit del treball de 
laboratori de la companyia durant els assajos, 
d’alguna manera reinventen el sentit. Una al-
tra de les innovacions és el del canvi de la tra-
gèdia de Píram i Tisbe de l’original pel de Ro-
meu i Julieta. En aquest procés de reflexió so-
bre la comèdia de Shakespeare la companyia 
s’ha preguntat la raó de l’obra i provablement 
va ser escrita per a les noces d’uns nobles. Un 
espectacle creat per a una ocasió especial que 
es converteix en una comèdia de varietats on 
tot cap fins a convertir-la en una gran festa, 
una gran celebració de la vida del nostre estiu. 
Els Pirates han adaptat els conflictes a la nos-
tra realitat, les dues parelles d’enamorats (noi 
i noia) s’han transformat en tres noies i un noi, 
l’amor no coneix límits de gènere, les fletxes 
de Cupido no discriminen ni en gènere ni en 
condició social. Encara que sigui difícil d’en-
tendre, en els nostres dies i en la pràctica mol-
tes vegades costa acceptar l’amor entre dues 
persones del mateix gènere, el pes de la tradi-
ció romàntica segueix tenint molta influència 
en la nostra societat, per això treballs com el 
dels Pirates serveixen perquè el teatre faci vi-
sible i natural les diferents formes i combina-
cions de l’amor.
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Avui, sant Lluís
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