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EDITORIAL

Esperanza 

E
xiste cierta inquietud entre los comerciantes sobre 
cómo se va a desarrollar la campaña navideña este 
año. Podríamos hablar de un prudente optimismo, 
ya que la respuesta al consumo navideño puede ser 

imprevisible. Hay quien habla de un cierto desencanto de 
los consumidores como consecuencia de la inestabilidad 
política y quien lo achaca a que la recuperación económi-
ca no es completa y llega de manera muy desigual a la so-
ciedad.  
Este fin de semana habrá tres festivos de apertura comer-
cial, hoy miércoles, el viernes y el domingo y probablemen-
te servirán de piedra de toque a los comerciantes para co-
nocer con qué actitud afrontan los terrassenses este año la 
Navidad. No cabe duda de que hay movimiento en las ca-
lles, otra cosa es la presencia de compradores en los comer-
cios. Parece ser que el ya famoso black friday respondió a 
las expectativas creadas, pero también habrá que ver si esa 
buena respuesta que se produjo ante las ofertas del inicio 
de la campaña afectan de alguna manera al desarrollo de la 
misma.  

Los diferentes ejes comerciales terrassenses, con el del Cen-
tre como referente más potente, han preparado para este 
año un buen número de iniciativas que pretenden generar 
un ambiente propicio para que los consumidores realicen 
aquí sus compras y no exploren otras posibilidades en otras 
ciudades o sucumban a la tentación del comercio electró-
nico, por el que también están apostando fuerte las gran-
des superficies, que lleva camino de convertirse en el gran 
enemigo del comercio tradicional.  
 

Pobreza 

U
na jueza ha anulado el protocolo que impedía a 
las empresas de suministros realizar cortes por 
impago sin un informe previo de los servicios so-
ciales de los Ayuntamientos. Es lógico que las em-

presas persigan seguridad jurídica y que la legislación se 
deba realizar en función de las competencias de cada ad-
ministración, pero es mucho más lógico que las adminis-
traciones, también la estatal, se preocupen por una reali-
dad que no puede esperar por más tiempo. La pobreza ener-
gética existe y es un problema de todos. 

La lluita pel poder
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

QUESTS dies al Teatre Lliure de 
Montjuïc s’enfronten dues rei-
nes pel poder, la justícia i la vi-
da. El muntatge ja ve del Lliure 

de Gràcia amb èxit. Estem parlant del drama 
romàntic de Fiedrich von Schiller “Maria Es-
tuard” en versió i direcció del director teatral 
de Terrassa Sergi Belbel. La seva versió se cen-
tra en la lluita pel poder de les dues reines, 
s’essencialitza l’obra en les dues dones, Síl-
via Bel i Míriam Alemany, reduint el nombre 
de personatges a vuit. De quatre o cinc ho-
res a dues hores d’espectacle, una dramatúr-
gia essencialitzadora amb una escenografia 
minimalista i un vestuari que en el cas de les 
reines és d’època i en el cas dels homes és de 
polític del segle XXI. No hi ha imatges van-
guardistes tan pròpies del Lliure, l’obra té un 
classicisme sobri. 

Aquest muntatge arriba anys després de la 
versió que va dirigir Josep Montanyès amb 
Anna Lizaran en el paper de Maria Estuard i 
Maife Gil com a Isabel I als anys 90. Una tra-
gèdia plena de suspens i bellament escrita 
per un poeta romàntic que no ha perdut la 
seva vigència ni la seva lectura per la deriva 
a què s’està sotmetent l’Europa dels nostres 

A

ULL pensar que som en un 
país de pandereta. No 
me’n sé desdir. En un to 
sorneguer, sempre he dit 

que aquesta és la “setmana de la Purís-
sima Constitució”. Entre una i altra cosa, 
no sé pas qui treballarà. Els uns marxen 
a Brussel·les (sense que jo hi vulgui afe-
gir més comentaris). Els altres no faran 
un pont, sinó un autèntic aqüeducte. A 
la capital del regne (la que en diuen “vi-
lla del oso y el madroño”) faran festa 
grossa. Commemoraran l’aniversari de 
la Constitució. Un plec de bons propò-
sits, sense gaire aplicació pràctica. 

Mai no n’havia llegit l’articulat. Fins 
que vaig pensar en el contingut d’aques-
ta columna. En acabar de fer-ho, m’ha 
semblat un conte de fades. O potser un 
viatge al país de Xauxa. Sento ésser tan 
crític, però no puc veure-ho en un altre 
sentit. Sobretot en llegir que tots els es-
panyols som iguals davant la llei (art. 14). 
No esmentaré noms i cognoms. Tanma-
teix em ve a la memòria el reguitzell in-
acabat d’imputats polítics per corrup-
ció, amb matrícula per al PP. Sense obli-
dar la sentència del cas Nóos i el seguit 
de fronts oberts en aquest entorn (Gür-
tel, Acuamed, Fitur, Bárcenas, Púnica, 
Lezo, Andratx, Brugal, Camps i Fórmu-
la 1, Taula i un llarg etcètera).  

Quan toca els temes de llibertat ideo-
lògica, religiosa o d’expressió, no puc en-
tendre les “preferències” envers la con-
fessió catòlica (art. 16 i 17). Com em xoca 
i repugna l’engarjolament de membres 
del govern català i dels dos Jordis (ANC 
i Òmnium). Tot seguit, podria repetir si 
fa no fa el mateix -mutatis mutandae- 
incidint en les amnisties fiscals que con-
travenen l’esperit de l’art. 31. Regula que 
tots els espanyols contribuirem al soste-
niment de despesa pública en base a la 
pròpia capacitat, amb un sistema tribu-
tari just, igualitari i progressiu. No cal 
aprofundir-hi més. Pura utopia. 

Per acabar, no puc oblidar el deure de 
treballar i el dret a una feina (art. 35). O 
la igualtat de sexes i el tema vivenda. 
Massa coses grinyolen de manera cla-
morosa. Fins al punt de poder exigir -
ipso facto- una reforma constitucional 
en profunditat. No tan sols bo i pensant 
en el conflicte català, molt mal trampe-
jat per ambdós bàndols. Massa coses gri-
nyolen. Tal vegada tenia una bona dosi 
de raó quan parlava d’una Constitució 
puríssima.

V

“Maria Estuard” 
s’ofereix en el lliure 
de Montjuïc,                               
en la versió i direcció 
del terrassenc                
Sergi Belbel

dies. Una tragèdia implacable sobre els me-
canismes del poder. La trobada literària de 
les dues dones en un jardí és la part de ficció 
que es fa cos i que en la versió de Sergi Belbel 
no ha patit la tisora. Una tragèdia que és una 
lectura de la història del passat i del present 
de les nostres circumstàncies, que mereix 
veure’s pel bell i sobri estil de les paraules, des 
del principi es crea un suspens que mai es 
perd fins al tràgic final.  

Dues dones que tenen un punt de noblesa 
i que no volen mentir, són els homes els que 
menteixen i canvien de jaqueta. Hi ha espec-

tadors que en fan una lectura política aplica-
da a Catalunya. 

A més de les dues dones protagonistes, Síl-
via Bel i Míriam Alemany, l’obra compta amb 
Jordi Bonacolocha, Àlex Casanovas, Carles 
Martínez, Fina Rius i Marc Rius. Tots al servei 
del duel de reines, com si d’una partida d’es-
cacs es tractés, l’espectador es queda amb 
aquest diàleg emocional de les dues reines. 
Al final no se sap qui és la perdedora, si la que 
no aconsegueix el regne i és executada o la 
que es queda amb la corona i amb un paisat-
ge interior desolador. Dues reines que es con-
templen en el mirall dels ulls de l’altra. El vi-
atge emocional de la llibertat i la presó com 
no podia ser d’altra forma en un drama ro-
màntic. 

L’escenografia està fortament implantada 
pels barrots d’una presó on posa en joc els lí-
mits del poder i la batalla de reines en un món 
dominat per homes que escriuen la Història. 
A Europa la reina d’Anglaterra sempre ha en-
carnat el concepte de la dona Estat, en aquest 
sentit Miriam Alemany fa un paper ple d’alta 
tensió i sorprenent profunditat. 

La justícia, la política i la humanitat dels 
personatges es creuen en una autopista que 
porta cap als paral·lelismes de l’Anglaterra de 
lluita de religions entre els catòlics i els pro-
testants i entre la legalitat i la idea de poder. 
Dues cosines que es tracten d’igual a igual, 
de reina a reina, el duel està servit cada nit.
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