
Miércoles, 10 de enero de 2018  Diari de Terrassa   14 Opinión 

Opinión

EDITORIAL

Conflicto 

F
oment del Treball, la patronal catalana, ha decidido 
abrir un expediente de expulsión de la organización 
de la vallesana Cecot. Se trata de un episodio más 
de la pugna que desde hace algún tiempo enfrenta 

a ambas entidades y que ahora ha tomado visos de afron-
tar un episodio definitivo en un sentido o en otro. Para en-
tender mínimamente el conflicto debemos partir de la base 
de que la patronal de Catalunya es Foment del Treball y que 
Cecot, presidida por Antoni Abad, es un ente territorial vin-
culado a esa organización superior y que ejerce su activi-
dad patronal al amparo del organismo que preside en es-
tos momentos Joaquim Gay de Montellà.   
Los desencuentros se han sucedido desde hace algunos 
años pese a que desde Cecot, como es el caso hoy, se quita 
hierro al conflicto alegando una percepción errónea de lo 
que sólo son diferencias de criterio sin la importancia ne-
cesaria para promover una expulsión. Se habla de diferen-
cias personales, políticas y de gestión de todas ellas indivi-
dualmente y también en conjunto. Probablemente haya un 
poco de todo. Ninguna de ellas es determinante por si mis-
ma, pero todas en conjunto han provocado una situación 
que puede dar lugar, ahora sí, a una solución definitiva. 
Se ha hecho evidente a lo largo de los años las diferencias 
personales entre Abad y Gay de Montellà, quien no lleva 

nada bien, por ejemplo, que Cecot celebre la Nit de l’Em-
presari en Barcelona y que la fiesta de la patronal terrassen-
se se convierta en un acto de reafirmación del independen-
tismo, como ocurrió este año en torno a la figura de Carles 
Puigdemont. La efervescencia del procés en aquel momen-
to fue con toda seguridad el motivo de la contención en la 
reacción de Foment al nuevo desafío de Cecot. 
Por otra parte, Cecot es una patronal moderna que adelan-
ta a Foment por el carril del dinamismo que le proporcio-
na un buen uso de las nuevas tecnologías y las redes socia-
les ante la paquidérmica linea de actuación de Foment. Su 
interlocución directa con la Generalitat y las iniciativas que 
lleva a cabo en muchas ocasiones incluso ante el propio Go-
bierno de Madrid, con reacciones inmediatas ante temas 
de actualidad tampoco son plato del gusto de los dirigen-
tes de Foment, que se sienten en ocasiones puenteados por 
los reflejos de Cecot.  
Quizás la situación pueda ser menos grave de lo que lo pin-
ta la ejecutiva de Foment y, del mismo modo, mucho más 
complicada de lo que opinan los dirigentes de Cecot. Está 
claro que la apertura de un expediente de expulsión, no pue-
de ser una simple advertencia, puesto que ya ha habido 
otros episodios de tensión no resueltos. La cuestión está sa-
ber qué consecuencias puede tener para Cecot tanto exter-
nas como internas, una eventual expulsión del paraguas de 
Foment; si se mantendrá en los foros de decisión en los que 
ahora participa, si mantendrá su estatus de interlocución y 
cuál sería la respuesta de sus asociados. 

Donizetti a la Itàlia de Mussolini
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

’any ha començat al Gran Tea-
tre del Liceu amb una reposició. 
Un d’aquests espectacles que 
no passen mai. Es tracta de 

l’obra de Gaetano Donizetti (1797-1848) “L’Eli-
sir d’amore” amb direcció escènica de Mario 
Gas i musical de Ramon Tebar. El projecte va 
néixer el 1983 al festival Grec i va ser produït 
pel Liceu el 1998 i ha tingut reposicions el 2005 
i el 2012. Podríem dir que és tot un clàssic, 
aquest muntatge. Mario Gas reinventa i repe-
teix l’èxit d’una òpera que cada dia creix lluny 
de la caricatura o de la comicitat previsible, 
per endinsar-se en el realisme amb tocs d’hu-
mor en la psicologia dels dos enamorats. 

Es tracta d’una història d’amor rural entre 
dos pagesos joves: Adina i Nemorino. Tant la 
soprano australiana Jessica Pratt com el tenor 
Pavol Breslik van rebre al final de la represen-
tació llargs aplaudiments del públic. Junt a ells 
el xerrameca Dulcamara, venedor ambulant 
representat per Roberto de Candia, i un ofici-
al militar professional, Belcore, interpretat per 
Paolo Bordogna, al costat d’una amiga d’Adi-

L

OVINT m’he manifestat 
contrari a la tesi “indepe” 
dels qui ens governen. Cer-
tament és una aspiració lí-

cita i desitjable. Això sí, sempre i quan es 
plantegi amb cara, ulls i seny (que no ha 
estat el cas). Evidentment, clamo contra 
la cabronada injusta de la presó de qua-
tre catalans. Només faltaria! A banda 
d’això, el tema semiòtic del llaç groc em 
sembla una manera més d’entabanar el 
personal. M’explicaré. 

El groc és un color que té malastrugan-
ça. Els castellans el qualifiquen de “gafe”. 
Porta intrínsecament la maledicció. La 
qual cosa té l’origen en Molière, quan 
vestia de groc en la darrera representa-
ció de l’obra “El malalt imaginari”. Vet ací 
que el dramaturg francès va morir -de 
tuberculosi- després de la funció. D’ales-
hores ençà, s’intenta obviar aquest color. 
No tan sols al món teatral. També al món 
dels braus, a l’esport, a Can Barça i molts 
indrets més. No endebades em perme-
to recordar que aquest color era el pre-
ferit de la casa dels Àustries, que fou der-
rotada pels “nostres” Borbons (a la tris-
tament famosa Guerra de Successió). Ar-
ran del fet, Felip V va dictar un edicte, 
condemnant a mort qui portés una cin-
ta o llaç grocs... En fi, sembla ésser que 
els catalans som masoquistes. Ja ho de-
mostrem, i estic tip de dir-ho, celebrant 
la derrota de l’onze de setembre. Com, 
alhora, escollint -els nostres parlamen-
taris- l’únic himne del món en to me-
nor... Quan “La senyera” li dóna milions 
de voltes a la tristor de “Els segadors”. 

Ens ho hem de fer mirar. A més a més, 
encara tenim la barra d’algun nefast per-
sonatge que pretén donar lliçons de con-
ducta als de fora. Què fou, si no, d’aquell 
depriment crit “que n’aprenguin”? Sen-
se oblidar un nostre expresident -de molt 
mal record- que, després de pactar amb 
dretes i esquerres, suggeria el “model 
econòmic català” per a la resta peninsu-
lar. Al cap i a la fi, tingué la barra de situ-
ar els seus calés (d’origen dubtós) a An-
dorra.  

No cal ésser gaire perspicaços per de-
duir que no anem bé. Van mal dades...  

...Mira que té matisos l’arc de sant 
Martí ! En canvi, justament hem/han ha-
gut de triar el groc per exigir la llibertat 
de quatre catalans presos. Polítics o no 
polítics. Però privats de llibertat. Per què 
no, per exemple, el verd de l’esperan-    
ça?

S

 

Mario Gas 
reinventa i 
repeteix l’èxit 
d’una òpera que 
cada dia creix

na Giannetta que interpreta Mercedes Gance-
do, formen la base sobre la qual s’estructura 
aquesta òpera bufa. Mario Gas no ha volgut 
anar pel camí de l’esperpent, ni pel de l’exa-
geració còmica o bufonesca, el seu és un mun-
tatge que aposta pel realisme, tot situant l’ac-
ció a la Itàlia de Mussolini. El vestuari dels anys 
trenta, responsabilitat de Marcelo Grande, ser-
veix perquè el cor, dirigit per Conxita Garcia, 
es coverteixi en una veritable passarel·la de 
models, especialment al final del primer acte. 
En aquesta òpera el cor juga un paper molt sig-

nificatiu: elegant, divertit. 
En aquesta Itàlia feixista plena d’estafadors 

o vividors, l’amor passa pels camins de les es-
tratègies sentimentals per aconseguir l’atrac-
ció de l’altre. En aquest camí d’anades i vin-
gudes, d’una magistral destil·lació de la músi-
ca, trobem al final del segon acte una de les 
àries més cantades arreu del món des de fa 
anys: “Una furtiva llàgrima”. Tots recordem la 
versió commovedora de Luciano Pavarotti. En 
un moment de desesperació i d’intimitat ro-
màntica Nemorino canta la famosa ària dei-
xant en suspens els espectadors que omplien 
el Liceu. 

Mario Gas ha fet la seva contribució a l’òpe-
ra de Donizetti, la tasca del director d’escena 
és precisament aquesta, la d’oferir una mira-
da diferent que involucra l’espectador, com 
passa al final quan enmig dels aplaudiments 
finals apareix a platea Dulcamara venent eli-
xirs d’amor entre els espectadors. Mario Gas 
realitza una posada en escena en què té cura 
de la innocència, la puresa dels sentiments, la 
ingenuïtat, la intimitat psicològica, les percep-
cions socials i una minuciosa captació de l’art 
operístic que moltes vegades troba punts 
d’unió amb el teatre, en què Mario Gas es tro-
ba com peix a l’aigua des de fa molts anys com 
a actor i director.
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