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EDITORIAL

Resistir 

D
e entre las diferentes alternativas que se plantea-
ban antes de la celebración del pleno de investi-
dura del Parlament de Catalunya, una era la de la 
suspensión, quizás la que más incógnitas estable-

ce debido a una situación inédita en la historia de las insti-
tuciones catalanas y también de las españolas. La decisión 
del presidente Roger Torrent de suspender la sesión abre, no 
sólo un nuevo compás de espera,  sino seguramente un de-
bate sobre la situación, los plazos para el nuevo pleno de in-
vestidura e incluso para la convocatoria automática de unas 
nuevas elecciones. 
No cabe duda de que la resistencia que está protagonizan-
do Carles Puigdemont persigue fortalecer su posición, aún 
desde el extranjero como presidente legítimo de Catalunya 
y el de su partido como ganador de las elecciones en lo que 
al bloque independentista se refiere. Puigdemont quiere ha-
cer valer su “presidencia” en el exilio y el resultado de las 
elecciones. Pero su pulso no es sólo contra el gobierno que 
preside Mariano Rajoy, sino también contra Esquerra Repu-
blicana. Es mas, también lo mantiene con una parte impor-

tante de su propio partido. La denominada “llista del presi-
dent” es algo más que un grupo de nombres, es un grupo de 
poder dentro de PDeCAT y del propio independentismo.  
En este sentido, ayer surgió de Esquerra Republicana una 
frase que es suficientemente ilustrativa: “Estamos a diez mil 
votos de diferencia y nos han tratado como hace veinticin-
co años”, según publicaba el digital de El Periódico de Cata-
lunya. 
El enroque de Puigdemont juega a su favor, como juega a su 
favor este tenso impás que se abre ahora y como jugaría a 
su favor la convocatoria de nuevas elecciones. La huida de 
Carles Puigdemont a Bruselas hizo que su partido recupe-
rase el terreno que Esquerra Republicana creía haber gana-
do. Por tanto, la eventual convocatoria de elecciones podría 
significar para él y para su lista el empuje definitivo para dis-
tanciarse de forma relevante de Esquerra Republicana. Mien-
tras tanto, la CUP continua presionando, quizás sin tanto 
poder como atesoró en la anterior legislatura y los partidos 
constitucionalistas, un tanto desdibujados ante la imposi-
bilidad matemática de generar una alternativa.  
Por las mismas razones que a Puigdemont, pero en el otro 
extremo del hemiciclo, también para Ciudadanos podría ser 
una buena idea la convocatoria de unas nuevas elecciones, 
pero ¿sería beneficioso para Catalunya?

“Cabaret”, al Victòria
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

A setmana passada es comme-
morava, el 26 de gener, a tot el 
món el fet de l’alliberament del 
camp d’extermini d’Auschwitz 

situat en territori polonès. Va estar en funcio-
nament des de 1940 fins al 26 de gener de 
1945, estava administrat per les SS, sota el co-
mandament de Himmler; prop de 7.000 
membres de les SS van treballar en l’extermi-
ni d’un milió cent mil persones aproximada-
ment. Terrassa s’ha sumat a la commemora-
ció a través d’un acte a l’atri de l’Ajuntament 
i amb la posada en escena al Teatre Principal 
de Terrassa de l’estrena mundial de l’adapta-
ció de còmic MAUS, d’Art Spiegelman, per 
part dels alumnes del batxillerat d’arts escè-
niques de l’INS de Viladecavalls. 

El teatre sempre ha estat un gènere que s’ha 
utilitzat per denunciar el nazisme, una de les 
obres més conegudes sobre el tema s’està re-
presentant aquesta temporada al Teatre Vic-
tòria de Barcelona, es tracta del musical “Ca-
baret”. 

El musical parteix de la novel·la “Goodbye 
to Berlin”, de Chistopher Isherwood, que va 
donar origen a la pel·lícula del mateix nom di-
rigida per Bob Fosse premiada amb vuit Os-
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A és un clàssic. Cada any, 
en aquesta data, em plau 
parlar de Dom Bosco, en 
un mitjà o altre. El funda-

dor dels salesians i les salesianes (Filles 
de Maria Auxiliadora). No és pas que el 
santoral del calendari m’ho recordi. Ho 
duc al cor. A Terrassa, ambdós ordes hi 
són presents. De fa seixanta-un anys el 
primer i deu menys el segon. Val a dir, 
per cert, que duent a terme una tasca 
pedagògica i social de molts quirats. En 
puc donar fe des de la meva condició 
d’antic alumne d’ells. Ho he viscut en 
pròpia carn i me n’enorgulleixo molt. 

La figura minúscula del sant amara 
un conjunt d’activitats i moviments al 
seu entorn. Ja no parlo tan sols d’ense-
nyament reglat i/o escoles professionals. 
L’esperit que traspua es perllonga en els 
centres juvenils, les llars Dom Bosco, les 
associacions d’antics alumnes, el movi-
ment dels cooperadors i un munt d’al-
tres activitats, difícils de llistar. Enguany, 
tal dia com avui, s’acompleixen cent 
trenta anys del traspàs del fundador. 
Una xifra màgica des de la perspectiva 
que iguala el nombre de països on l’orde 
té presència. 

El seu carisma com a prevere i educa-
dor del jovent -amb una marcada pre-
dilecció envers els col·lectius més neces-
sitats i desvalguts- palesa un tarannà i 
un rerafons fantàstics. Amb gran dosi 
d’humilitat i empatia, els salesians acon-
segueixen captivar i capgirar l’interior 
de nois i noies. No endebades Dom Bos-
co ho va mamar de la seva entranyable 
“mamà Margarida”, que enviudà quan 
en Joan tan sols tenia vint-i-un mesos. 
La forma com ella educà els seus dos fills 
i un fillastre tingué molt a veure en el fu-
tur del seu apostolat. Un bastiment an-
corat al bell mig de la senzillesa, la po-
bresa, un bon toc de disciplina i un nu-
cli de religiositat profunda. 

Ell sempre es va referir al fet que s’ha-
via complert -fil per randa- el contingut 
d’un somni que tingué als 9 anys. No pas 
a cops de puny sinó amb molta amabi-
litat va aconseguir fer seus els joves. Mit-
jançant el que ell patentà com a “siste-
ma preventiu”, els imbuí de l’espiritua-
litat salesiana. D’aquella petita llavor, 
podem copsar actualment la forta em-
branzida de la gran obra salesiana. Un 
bon motiu, certament, per tal que tots 
plegats fem festa grossa. Es mereixen tot 
el nostre reconeixement.
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“Cabaret”                
té diverses             
de les cançons 
emblemàtiques 
de la història 
dels musicals

cars, dotze premis Tony, tres premis Oliver i 
tres premis Drama Desck i interpretada per 
Liza Minnelli, Michael York i Joel Grey. El lli-
bret va ser adaptat per Joe Masteroff amb mú-
sica de John Kander i lletres de Fred Ebb. Am-
bientat al Berlín de 1931, l’argument gira en-
torn del Kit Kat Klub i la relació entre la can-
tant Sally Bowles i l’escriptor nord-americà 
Cliff Bradshaw que accepta tota la filosofia de 
vida del cabaret: “Deixin els seus problemes 
fora. Aquí la vida és divina”. Fora, la vida co-
mençava a ser un autèntic infern. 

Des del mes de setembre podem veure al 
Victòria les funcions de Jaime Azpilicueta. 
Aquesta segueix els passos de la versió de Bro-
adway de 1966 dirigida per Harold Prince i la 
de Sam Mendes. “Cabaret” té com a protago-
nista el mestre de cerimònies Iván Lavanda i, 
en el paper de Sally, Elena Gadel, encara que 
un accident de cotxe ha fet que no actuï en to-
tes les funcions. Nou músics i una vintena 
d’actors, cantants i ballarins ens esperen al 
Berlín dels anys 30. 

“Cabaret” té diverses de les cançons emble-
màtiques de la història dels musicals: “Willko-
men”, “Cabaret” o “Money Money”. Però el que 
ens sorprèn sempre a “Cabaret” és aquesta 
barreja de felicitat i terror. Amor entre dues 
persones grans, amor entre dos joves i odi pro-
fund al no alemany, esvàstiques i camps de 
gas. Una barreja que ens posa sempre la sen-
sibilitat a flor de pell. No deixa cap espectador 
indiferent la presència en escena d’una molt 
coneguda cançó nazi o el desplegament d’un 
teló on està brodada una esvàstica. Sens dub-
te musicals com “Cabaret” són una bona va-
cuna antinazi. L’obra ens fa reflexionar cada 
vegada perquè al costat de l’horror hi ha molt 
sentit de l’humor, un fruiter que regala pinyes 
a la seva enamorada, un cabaret ple de can-
çons i acudits i la tragèdia de la vida de dos en-
amorats als quals sempre els quedarà Berlín. 
Aquest musical, com una aranya, construeix 
fil a fil l’estranyesa inherent de la vida.
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