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Opinión

EDITORIAL

Una ola 

A
yer se conmemoró, sin incidentes y en un clima fes-
tivo, como suele ser habitual, la Diada Nacional de 
Catalunya. Una vez más pudimos constatar que di-
fícilmente podremos hablar de la Diada como de 

una jornada de celebración o de conmemoración unitaria; 
sólo debemos acercarnos para entenderlo a las causas que 
la motivan: la derrota de Catalunya en la lucha por sus fue-
ros y libertades en 1714. Por tanto, el perfil independentis-
ta de la celebración de la Diada no debe extrañar a nadie 
pues se trata de una consecuencia lógica tanto por su gé-
nesis como por el momento social y político que empezó a 
gestarse en 2012, e incluso en 2011. Es lógico que así sea. 
La Diada se está convirtiendo en una celebración confusa. 
Por un lado, está la movilización independentista, que es 
nítida, sin ambages, reivindicativa, festiva y masiva. Por otro 
lado, hay catalanes y catalanistas, mucho más discretos, que 
no quieren renunciar a celebrar la Diada, pero que no se 
sienten concernidos por la convocatoria de las manifesta-
ciones y actos independentistas. A lo sumo, asisten a algu-
nas de las convocatorias oficiales de pueblos y ciudades; 

cuelgan la senyera en el balcón (bandera, por cierto, que 
está desapareciendo como referente); se sitúan en una ex-
traña tierra de nadie, desubicados, incómodos con la idea 
de la independencia, y a la vez muy alejados del naciona-
lismo español; sin recursos para encontrar un encaje que 
los primeros ya no aceptarán. En el otro lado está quien no 
quiere ni tiene nada que celebrar en el 11 de Setembre, 
como decía ayer Pablo Casado, el nuevo líder del Partido 
Popular. 
Es lógico que la atención mediática se centre en el prime-
ro de los grupos puesto que cada año debe realizar una exhi-
bición, más que de fuerza, de determinación, que es en rea-
lidad lo que le da fuerza. Sorprende una vez más que uno 
de los puntos de debate sea el de las cifras. Es absurdo ca-
librar la salud del movimiento independentista catalán por 
la asistencia a sus concentraciones. La participación fue ex-
traordinaria, sin discusión. ¿La conclusión?, pues que es evi-
dente que hay una mitad que quiere soltar amarras, sin la 
que no puede haber un proyecto de España, pero no per-
damos de vista que Joan Tardà tiene razón, porque hay otra 
mitad sin la que no puede existir un proyecto de Catalun-
ya. Un sokatira complejo en el que tanto un equipo como 
otro esperan que miembros del contrario pasen a su lado 
de la cuerda o, al menos, dejen de tirar. 

El gelat de maduixa de Sergi Belbel
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

 NAMORAR-SE en ocasions pot 
ser un problema. Aquest és el 
punt de partida de l’última 
obra, escrita i dirigida, de Sergi 

Belbel (Terrassa, 1963). “Les roses de la vida” 
és una comèdia amb gos, terapeuta, cance-
llera, secretària i emprenedor. Després d’anys 
de dedicar-se únicament a la direcció, Sergi 
Belbel desembarca amb text propi al Barts 
aquest mes de setembre. 

“Les roses de la vida” és una comèdia amb 
un punt gamberro, juga contínuament amb 
el llenguatge que porta els personatges d’un 
lloc a un altre, un malabarisme de paraules i 
conceptes que van i vénen com una partida 
de tennis que té tres moments a la vora d’un 
atac de nervis. Un pur joc verbal d’oratòria, 
una dialèctica que fa riure a l’espectador. 

La comèdia s’inicia a l’entrada mateixa dels 
espectadors al teatre que són rebuts pels intèr-
prets repartint gelat de maduixa. L’objectiu 
que s’ha plantejat Sergi Belbel amb aquesta 
comèdia és celebrar la vida i fa alhora el seu 
particular homenatge al teatre de l’absurd dels 
anys seixanta del segle passat de dramaturgs 
com Jean Tardieu, amb personatges que par-
len amb dues cadires i res més. A la primera 

E

A arribat l’hora del “sant 
tornem-hi”. S’ha acabat la 
bona vida de la mainada.  
Amb els anys que fa que 

se’n parla, res no canvia pel que fa a unes 
vacances que semblen eternes… Enca-
ra, sort dels avis! Uns cops fan de can-
gurs i uns altres de taxistes. La tan es-
bombada “conciliació laboral” segueix 
essent assignatura pendent  La llibreta 
de bons propòsits dels nostres polítics 
cada vegada pesa més. Això sí, el seu grau 
de compromís fa figa reiteradament. 

En encetar aquesta nova etapa, vull in-
sistir en un seguit de reflexions. Per 
exemple la de la llei del mínim esforç… 
Traduïda en acompanyar i recollir la ca-
nalla  -al centre educatiu-  en vehicle pri-
vat. Després, se’ns fa fàcil criticar l’ajun-
tament bo i dient que la ciutat es col lap-
sa. És clar, a nosaltres que no ens dema-
nin ni un bri d´ajut ! De la mateixa ma-
nera, certifiquem el greix que s’acumu-
la a la cintura de tothom. En canvi, no 
ens dóna la real gana de caminar i fer 
exercici.  

Es tracta de trencar inèrcies. Cal esta-
blir propòsits inajornables i trencar ru-
tines fixes. No deu ésser pas tan difícil. 
Acceptar alguna mena de renúncia 
ambé és bo i positiu pel propi organis-
me. O no? 

Sé que uns dies puc agradar més o 
menys. I d’altres fins i tot algú m’engega 
a pastar fang. A voltes, pel bell mig del 
carrer  -i reconec que no em desagrada-  
em creuo amb algun conegut que em re-
colza o retreu algun dels meus planteja-
ments. Sovint perquè tal vegada esde-
vinc massa predictible. D’altres perquè 
paleso un agosarament que algú pot 
titllar de polèmic. 

Ben prometo que només persegueixo 
generar algun tipus de reflexió en el lec-
tor. Sense cap més pretensió que donar 
pas a algun debat en la terrassa d’un bar 
o en la sobretaula d’un àpat. Deixar-se 
dur per l’eterna teoria del que “qui dia 
passa, any empeny” no resulta bona pra-
xi. Insisteixo en el prec de revisar el tema 
de la durada de les vacances d’escola. En 
lluitar realment per un trànsit rodat més 
àgil. En exigir al personal docent dels 
centres que insisteixin en fixar una llei 
de mínims en el concepte educació. Arri-
bats en aquest punt, els pares no poden 
pas fiar-ho tot a la tasca dels mestres…El 
binomi família-escola ha de funcionar 
al mateix pas. De manera efectiva. Molt 
bon curs a tots plegats! Bona falta ens                 
fa.
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Quatre 
personatges                   
i un gos 
construeixen 
una obra 
esquitxada                
de petites 
crítiques morals

assistim a la partida  entre un pacient i un te-
rapeuta que s’intercanvien els papers. El pa-
cient és Enric Cambray que sosté o focalitza 
gran part d’aquesta comèdia de butaques ver-
melles, teló vermell i Gobo en forma de cor, 
amb personatges a joc amb el mobiliari amb 
certs tons rosa. El terapeuta està interpretat 
per Roc Esquius que entra contínuament en 

els parèntesis oberts pel seu pacient, un con-
tinu riu verbal entre els dos. De tal manera que 
els dos es fan teràpia mútuament. A la segona 
escena el gènere dels actors canvia, aquí ens 
trobem en amb una dona cancellera europea 
que governa el món i la seva secretària. La can-
cellera està interpretada per Gemma Martínez 
que amb la seva perruca i la seva caracteritza-
ció ens recorda inevitablement a algú que 
mana a Europa. La seva secretària està inter-
pretada per Núria Sanmartí. Una paret de gel 
s’aixeca entre les dues dones. 

Quatre personatges i un gos construeixen 
una obra esquitxada de petites crítiques mo-
rals com el fet que la gent es fa publicitat de si 
mateixa o l’explicació de la vida que és molt 
més fascinant que la pròpia realitat. Terapeu-
ta i pacient reflexionen sobre cinema i litera-
tura: De Pierre Ronsard a Patricia Highsmith 
als germans Lumière fins Hitchcock; d’autors 
teatrals com David Mamet a Ionesco. Pregun-
tes i respostes van del que s’esperava a l’ines-
perat en aquest calaix de sastre que és Les ro-
ses de la vida. 

Sergi Belbel torna a dirigir la mirada a tra-
vés dels vidres de les seves ulleres a la vida per 
reflexionar sobre els amors impossibles, la tris-
tesa, la malenconia, el sentit de la vida, la do-
minació, els traumes i una festa de l’absurd. 
Sergi Belbel a “Les roses de la vida” desplega 
un arsenal verbal  divertit i refrescant com un 
gelat de maduixa.

S’aixeca el teló

JOSEP BALLBÈ 
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