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Opinión

EDITORIAL

Responsabilidad 

A
yer fue día de trabajo en torno al accidente del tren 
de Rodalies en Vacarisses. De atender a los heridos, 
valorar la situación e iniciar las tareas para recupe-
rar la normalidad. Nunca se recuperará en casa del 

joven que falleció en el accidente. Hoy ya se debe iniciar el 
análisis de lo sucedido. 
En primer lugar, estamos ante un tramo conflictivo en el 
que se han llevado a cabo diversas intervenciones por par-
te de ADIF, la empresa administradora de las infraestruc-
turas de Renfe. En 2015 se llevaron a cabo una intervención 
de cierta relevancia para asegurar los taludes en ese mis-
mo paso de las vías.  
El domingo, maquinista o un viajero de Renfe tomó un ví-
deo de la zona. Por ambos taludes bajaba una auténtica ca-
tarata de agua. Esas imágenes, que ayer ofreció TV3, pro-
vocaron, parece ser, una inspección de técnicos de Adif que 
determinaron que no existía peligro para la circulación de 
trenes en la zona. La realidad ha sido bien diferente. Qui-
zás sería arriesgado hablar de negligencia en la inspección. 
Si cuando más agua está cayendo por los taludes después 
de varios días de lluvia intensa, se entiende que la tierra 
está asegurada, la decisión debe estar basada en criterios 
técnicos, pero es evidente que algún fallo se ha producido 

en alguno de los protocolos de intervención de ADIF. An-
tes, durante o después de las lluvias, máxime si se sabe que 
el punto ha presentado complicaciones en otras ocasiones. 
Por otra parte, este incidente viene a agravar la polémica 
sobre la falta de inversiones de Renfe en su red ferroviaria 
catalana y en la de Rodalies en particular, que le ha depa-
rado no pocos quebraderos de cabeza. 
 

Reprimenda 

La síndica ha reñido al alcalde por la gestión de los impa-
gos del servicio de comedor en las escuelas públicas terras-
senses. En realidad, esa es la función de la sindicatura de 
greuges, velar porque la relación de la administración mu-
nicipal con la ciudadanía sea la adecuada. Un importante 
número de niños, cuyos padres no habían hecho efectivo 
el pago del comedor escolar se quedaron el pasado 29 de 
octubre  sin menú y se les facilitó un bocadillo como con-
secuencia del impago. Es verdad, la gestión no fue buena 
y si ese era el protocolo, no era el adecuado, como denun-
ciamos aquí en su momento. Parece ser que ese protocolo 
ha cambiado y lo fundamental es que sea efectivo y que 
ningún niño sea discriminado en su centro escolar por nin-
guna circunstancia.  Por ello debe velar la síndica y tam-
bién el alcalde Vega.

Drons i intel·ligència artificial                              
al servei de la dansa
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

OT allò que és contemporani, fu-
turista, modern, creatiu, ho po-
dem associar a les tecnologies i 
tot allò que és sorprenent davant 

del que és passat, vell i previsible, com una pan-
talla ja passada, habitual o ja vist és una cosa 
que no ens atrau; per contra, quan el producte 
artístic planteja la ruptura, el resultat sol ser com 
a mínim interessant.  

Un dels artistes que estan revolucionant la 
posada en escena de la dansa contemporània 
és el japonès Daito Manabe, l’home que fa ba-
llar els robots, qui es va encarregar de la ceri-
mònia de lliurament de bandera al Japó als Jocs 
Olímpics de Rio de Janeiro el 2016 i forma part 
de la direcció del grup d’electropop Perfum. A 
més forma part del grup Elevanplay, dirigit per 
Mikiko, directora general d’escena i coreògra-
fa dels Jocs Olímpics de Rio i un dels vuit mem-
bres de l’equip de planificació de les cerimòni-
es dels Jocs de Tòquio 2020. Daito Manabe és 
capaç de convertir les sabatilles d’esport en 
mescladors d’àudio, traduir a música els senyals 
elèctrics del cos humà i crear espectacles visu-
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VUI fa divuit anys que una 
banda de poca-soltes es va 
carregar n’Ernest Lluch. 
ETA l’assassinà justament 

perquè era un home de pau. A més d’és-
ser qui va establir i garantir la sanitat pú-
blica, gratuïta i universal. Era una perso-
na oberta al diàleg, que estimava els bas-
cos i Euskadi. Parafrasejant en Bertold 
Brecht, avui més que mai em permeto la 
llicència de transcriure una citació seva: 
“Els vençuts d’avui són els vencedors de 
demà”. 

Fa uns dies, el president de la Genera-
litat va tenir la idea d’entrevistar-se amb 
el lehendakari. Encara, a hores d’ara, no 
sé encara què se li va perdre per aquells 
verals. Li agrada molt posar normes, mal-
grat que ell sempre va al seu aire. De ben 
segur que faria bé de prendre, entre d’al-
tres, l’exemple de l’Ernest. Per moltes i 
variades raons que durien serenor i cla-
redat al futur del nostre país.  

Escric aquesta columna el mateix dia 
que Barcelona ha retut un sentit home-
natge a na Montserrat Caballé. L’am-
pul·lositat d’un acollonant “Rèquiem” de 
Verdi ha retronat a la catedral de Barce-
lona. Recordo un altre “Rèquiem” brutal 
-el d’en Gabriel Fauré, que encisava el 
nostre personatge- a la catedral de Do-
nosti, interpretat per l’Orfeó Donostiar-
ra i retransmès (en directe) per “Catalu-
nya música”. Demà, dijous, se celebra la 
festa de la patrona de la música, en ma-
júscules (santa Cecília). Aquest art abas-
ta un munt de vessants que enlairen l’es-
perit, commouen el cos i refermen els lli-
gams d’unió entre els pobles. En aquest 
sentit, harmònicament no s’afinen els 
acords quan hi ha un diàleg de sords. En 
Quim Torra fixa la negociació amb els 
partits com a objectiu, quan ha d’ésser 
eina d’arranjament. 

A banda del record emocionat envers 
la figura d’en Lluch, no puc entendre una 
notícia que he conegut fa pocs dies: com 
és possible que rebrolli la ultradreta po-
lítica amb un partit com VOX, presidit per 
en José Antonio Ortega Lara?.. Em per-
meto remarcar que aquest antic funcio-
nari de presons va patir un segrest -per 
part de la banda terrorista- de cinc-cents 
trenta-dos dies. Un cop passats més de 
vint anys d’aquell fet, què l’ha dut, però, 
a l’altre extrem de plantejar una via tan 
oposada a les tesis de l’exministre socia-
lista? No anem bé. Malgrat que plantegi 
una certa quimera, tant de bo que sor-
geixin figures polítiques de la talla del ma-
teix Ernest! 

A

La combinació 
de tecnologia  
i dansa dóna 
un resultat 
sorprenent 
que atrapa 
l’espectador 
des del primer 
moment

als que proposen noves tendències artístiques. 
El creador Daito Manabe va pel món amb el 

seu espectacle universal amb actuacions a Mon-
treal, San Francisco, Tòquio, teatres del Canal 
Madrid i l’Auditori de Cornellà, on vam tenir 
l’oportunitat de veure’l en directe. 

L’espectacle va estar organitzat per l’ambai-
xada del Japó amb motiu del 150è aniversari de 
l’establiment de relacions diplomàtiques entre 
els dos països, tenim relacions amb els japone-
sos des de 1868. Per clausurar l’aniversari es va 
programar aquest espectacle contemporani a 
càrrec de Rhizomatks Research x ELEVENPLAY. 
Tècnicament demolidors el programador Dai-
to Manabe Rhizomatiks, Motoi Ishibashi (engi-
nyer i artista), la coreògrafa Mikiko’s Elevanplay 

(dissenyadora d’escenari i coreògrafa), en col·la-
boració amb Kyle McDonald (artista i progra-
mador), un equip de deu creadors i cinc balla-
rines. Tot aquest grup al servei d’un espectacle 
de dansa joiosament inhumà. A mig camí entre 
les preguntes de la ciència i la subtilesa dels ar-
tistes. 

La presència física de cinc ballarines que in-
teraccionen amb figures virtuals en temps real 
que fan que les figures generades per ordinador 
estiguin sincronitzades amb els moviments de 
les ballarines en tot moment. A més es generen 
ballarines virtuals que apareixen en una panta-
lla. 

Podríem definir la vida com a moviment. 
“Discretes figures” és un espectacle ple de vida, 
la combinació de tecnologia i dansa dóna un re-
sultat sorprenent que atrapa l’espectador des 
del primer moment. Un espectacle intens, ple 
d’imatges visuals oníriques que desafien la raó 
humana i ens endinsen en el món futur, en les 
arts escèniques que vindran.  

Els protagonistes són els grans projectors, pa-
nells envoltats de leds, càmeres de vídeo, focus, 
projectors de llum, una càmera en directe i tot 
el saber de la realitat virtual. No es tracta de de-
mostrar que tenim grans equips tècnics, sinó de 
posar-los al servei de la creativitat i les noves 
tendències, noves realitats.

Gran Ernest!
JOSEP BALLBÈ 
I URRIT
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