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EDITORIAL

Reinventarse 

E
l círculo terrassense de Podemos quiere reconsti-
tuirse en Terrassa. Imbricado en la confluencia que 
tomo la forma de Terrassa en Comú, Podemos en 
Terrassa no ha tenido hasta ahora el protagonis-

mo que se podía esperar. El auge de los denominados “co-
munes” que capitanea Ada Colau ha capitalizado buena 
parte del tirón de las diversas formaciones que componen 
esa confluencia. De hecho,  Podemos no sólo se está re-
construyendo en Terrassa, Xavier Domènec quiere refun-
dar Podem  después de la ruptura generada por Dante Fa-
chín y sus seguidores con el proceso independentista de 
telón de fondo, que también afectó al círculo terrassense. 
Domènec pretende revitalizar Podem mediante una lista 
transversal en la que tengan cabida todas las sensibilida-
des de la formación. La vieja atomización de la izquierda 
que debe siempre buscar espacios de encuentro.  
Es cierto, Podemos en Terrassa no ha tenido presencia o 
no toda la que cabía esperar de una formación al alza, in-
cluso sus inicios estuvieron rodeados de cierta polémica 
interna. La calidad democrática está también en la plura-
lidad y, por tanto, es bueno que las formaciones políticas, 

sea cual sea su capacidad de movilización encuentren su 
sitio.  
 

Democracia 

S
obre calidad democrática hubo un interesante de-
bate el lunes en Terrassa. Interesante por cuanto, 
en general, pensamos que la democracia es única-
mente votar y el concepto encierra un significado 

que va mucho más allá del simple acto de introducir un 
voto en una urna cada cuatro años. La participación, la de-
sigualdad, el diálogo, las minorías, los recortes, los dere-
chos, la “cacofonía social” de la que hablaba uno de los po-
nentes. Estos y muchos otros conceptos de los que se ha-
blaron en el debate son elementos que influyen positiva o 
negativamente en la calidad de nuestra democracia. Se-
guramente es difícil establecer un termómetro con el que 
medir la democracia en las sociedades. Los parámetros 
clásicos que determinan la calidad de esa democracia qui-
zás sean fácilmente acreditables, pero, sin duda, lo que 
protege la democracia es la implicación del ciudadano y 
es verdad estamos muy alejados de esa implicación im-
prescindible si para nosotros la democracia es sólo votar. 

Manifestacions, família i joves irats
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

A Perla 29 ha tornat a portar a 
la Biblioteca de Catalunya una 
obra de teatre absorbent, refle-
xiva i fascinant: “Sopa de po-

llastre amb ordi”, del dramaturg britànic Ar-
nold Wesker (1943-2016). Les produccions 
de la Perla 29 són tot un esdeveniment cul-
tural marcades per una intensitat extraordi-
nària, es despulla els personatges fins a ar-
ribar a l’essència dels seus sentiments. Hi ha 
una marca corporativa de la casa. 

La direcció d’aquest últim espectacle por-
ta la signatura de Ferran Utzer, que va en-
trar a la Perla 29 amb un projecte de teatre 
portàtil pels patis i les cases particulars, des-
prés va ser ajudant de direcció d’Oriol Brog-
gi i es va consolidar com a director amb “La 
presa”, de Conor McPherson, i “Dansa 
d’agost”, de Brian Friel. Ferran Utzer es fica 
a la pell, als ossos i a les vísceres d’aquesta 
família d’esquerres, jueva, a Londres, al llarg 
de dues dècades, per reflexionar sobre la cri-
si de les esquerres. Resulta molt útil fer una 
relectura en clau política catalana actual i 
veure els paral·lelismes amb el procés. Ar-
nold West va ser clau en la renovació teatral 
de la Gran Bretanya dels cinquanta del se-
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ENVINGUTS al Festival de 
Jazz! Una fita consolidada 
que, enguany, arriba a la 
seva 37a edició. Un fet que, 

junt amb la tradició castellera, l’hoquei 
herba i l’encant íntim del conjunt monu-
mental de Sant Pere, m’enorgulleix de 
sentir-me egarenc. És un luxe presumir 
de terrassenquisme gràcies a aquests 
quatre elements amb tant de pes. 

Quan s’ensuma la primavera, a banda 
de les orenetes, ja esperem amb cande-
letes el jazz. Música màgica, relaxant, in-
timista, profunda, sòlida i enganxosa. Ens 
convida a sortir, respirar aire pur, com-
partir la companyonia i reviure vells 
temps. És un estil importat de New Orle-
ans, on nasqué a l’albada del segle pas-
sat. Combina ritmes afroamericans amb 
instruments del tot ianquis. Com trom-
petes, contrabaixos, clarinets, guitarres 
baixes, pianos, platerets, trombons, tu-
bes i saxos. Ací, em ve de gust recordar 
una frase mítica d’en Federico García 
Lorca: “Les úniques coses que els Estats 
Units han donat al món són els gratacels, 
el jazz i els còctels”. Ben curiós, oi? A tota 
hora (matins o vespres) podrem gaudir 
d’un ventall ampli d’activitats al seu vol-
tant. Com ara concerts, sessions de cine-
ma, exposicions, xerrades formatives, ba-
llades de swing, concursos i fins i tot ru-
tes gastronòmiques. Enguany, hem de re-
marcar una major obertura del festival a 
l’entorn comarcal que configuren -per 
exemple- Viladecavalls, Matadepera i Va-
carisses. Així, a més dels concerts locals 
(i de franc) al bell mig del carrer (places 
Vella i Catalunya, parc de Vallparadís/Píc-
nic Jazz, etcètera), tindrem l’ocasió per 
gaudir d’actes programats a la Jazz Cava 
i el Centre Cultural. Convé que, a nivell 
particular, inundem les xarxes socials i 
altres tipus de via tecnològica amb la mà-
xima publicitat sobre l’esdeveniment. 
Terrassa ha d’ésser, del 7 al 24 d’aquest 
mes, la “capital mundial” del jazz. Entre 
tots, hem de fer-ho possible. No hi ha ex-
cusa vàlida per escaquejar-se’n. Podrem 
triar i remenar. La música i la primavera 
ens hi conviden. Indirectament i de pas-
sada, retrem un merescut homenatge a 
les “velles glòries” que mantenen aques-
ta flama viva. Em sabria greu deixar-me’n 
cap, però sobretot citaria en Valentí Grau, 
en Josep-Maria Farràs, n’Adrià Font i al-
gun altre “il·luminat”. Sense ells, certa-
ment no seríem pas avui al punt en què 
ens trobem. 

B

“Sopa de 
pollastre amb 
ordi” s’ofereix        
a la Biblioteca 
de Catalunya

gle passat, un teatre que posa l’accent en allò 
social. 

L’obra reflecteix la vida de la classe obrera 
a l’est de Londres, en el si d’una família jue-
va emigrada de l’Europa oriental amb una 
consciència clara de la lluita de classes. Els 
personatges d’aquesta obra són militants an-
tifeixistes amb una visió esperançadora de 
les classes treballadores. Però el pas del 
temps amb els cops de la història fa que les 
utopies s’allunyin pel desguàs. 

A Espanya les obres d’Arnold Wesker en els 
anys seixanta es van muntar de la mà de Ma-

rio Gas o Fabià Puigserver. Entre finals dels 
anys cinquanta i primers seixanta West es-
criu “La trilogia Wesker”, una autobiografia 
dramàtica construïda per les obres “Sopa de 
pollastre amb ordi” (1958), “Arrels” (1959) i 
“Estem parlant de Jerusalem” (1960), on el 
dramaturg torna al seu passat familiar. 

Els espectadors trobaran en el treball dels 
actors molt de què gaudir: Míriam Alamany, 
Màrcia Cisteró, Ricard Farré, Pol López, Ma-
ria Rodríguez, Josep Sobrevals i Lluís Villa-
nueva. Un repartiment en plena complicitat 
amb el seu director. Les referències a la Guer-
ra Civil espanyola fan que l’obra se’ns acos-
ti a la situació en primera línia en aquesta 
ironia cruel, profunda malenconia i desen-
cantament. L’estanilisme que va massacrar 
els jueus és un cop terrible per a la lluita de 
classes; el cansament de les il·lusions tren-
cades, el treball alienant i la falta d’il·lusions 
fan que els personatges es trobin en una es-
piral que els condueix a la paràlisi com a pare 
o la fugida cap al camp com li passa a la fi-
lla, altres s’apunten a la societat capitalista i 
tots posen entre cometes el concepte de pro-
grés. L’enfrontament final de la mare i el fill 
serà el far que il·luminarà el camí de l’espec-
tador. La direcció d’actors, l’escenografia de 
Josep Iglesias, l’assessorament gestual de 
Marta Gorchs i la música en directe fan 
d’aquesta obra un exemple de pur estilisme 
marca Perla 29.
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Terrassa, 
capital del jazz
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