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Opinión

EDITORIAL

Tranquilidad 

L
os responsables municipales describen una transi-
ción tranquila en el cambio del modelo de gestión del 
suministro de agua en la ciudad. Taigua ya es una rea-
lidad. Seguramente, esta transición no está siendo tan 

tranquila como se presume, puesto que los ajustes para al-
canzar la velocidad de crucero en la gestión no son nunca 
plácidos en un cambio de esta magnitud, pero, sin duda, mu-
cho más de lo que algunos vaticinaban. El acuerdo con Mina 
ha sido esencial para esto sea así. La operación, como hemos 
dicho en más de una ocasión es buena para la ciudad y no es 
mala para los intereses de Mina. Es, al menos, la menos mala 
en un escenario que se presumía, se puede decir sin temor 
a exagerar que especialmente complicado para las dos par-
tes. Para el Ayuntamiento por la premura y los problemas de 
asumir la gestión sin más y para Mina por perder el vinculo 
con el servicio en la ciudad. Tanto para la administración mu-
nicipal como para la empresa, el acuerdo ha permitido pa-
tear el balón hacia adelante, asentar los cimientos de la co-
laboración y ver qué ocurre en los próximos años. 
El punto de inflexión en esta toma de contacto de la nueva 

empresa con el servicio lo constituye la primera facturación, 
una operación que implica mayor dificultad de lo que pue-
da parecer y que permite a Taigua disponer de la tesorería 
suficiente para afrontar sus compromisos y alcanzar esa ve-
locidad de crucero que sitúe a Taigua en la normalidad de la 
gestión. Se ha hecho, la coordinación con Mina está siendo 
correcta, como no podía ser de otra forma y lo que es impor-
tante, los usuarios no están notando el cambio. Ese es el ob-
jetivo. 
 

Igualdad 

El Servei Català de la Salut realizará una evaluación del ser-
vicio que se presta en la atención primaria concertada. En 
Terrassa, la atención sanitaria se presta a través de Mútua y 
Consorci Sanitari. Si debemos hacer caso a las cifras que se 
hicieron públicas en el pleno municipal del pasado mes de 
noviembre, será interesante conocer las conclusiones de la 
evaluación que se realice de los centros de atención prima-
ria de Terrassa donde se dan horas para los médicos de ca-
becera a un mes vista (sí, es verdad, existe servicio de guar-
dia, pero no es lo mismo)

Què podem fer pels altres?
JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

L teatre en temps de crisi es 
converteix en un observador 
de la realitat. La precarietat la-
boral, la pobresa i la vida a l’ex-

traradi són els objectius en què centra la 
seva mirada Marilia Samper en la seva obra 
“L’alegria” que vam poder veure a la Sala 
Beckett. L’obra neix d’un encàrrec de la sala 
a l’autora com a dramaturga resident.  

Samper tracta el tema del món obrer, del 
barri, de les famílies amb dificultats per ar-
ribar a final de mes. La dramaturga pren per 
al seu treball els referents literaris del món 
anglosaxó molt més acostumat a dignificar 
la vida de la classe obrera. Ha tractat en 
“L’alegria” reivindicar el col·lectiu enfront 
de l’individual, en les ciutats tendim a una 
vida individualista en què ningú és solidari 
amb ningú, per pur desconeixement;  plan-
teja la recuperació de la consciència de tei-
xit social col·lectiu. 

L’obra es va estrenar la temporada passa-
da i aquest Nadal s’ha refet. És un exemple 
més del suport que la Beckett dóna als nous 
creadors, orfes en aquests moments de tea-
tres públics on poder estrenar. 

En aquest context de crisi econòmica i so-

E

AVENT superat les 400 co-
lumnes en aquest mitjà, 
convinc que se’m fa un pe-
tit nus a l’estómac cada 

dia. Sobretot per triar el tema. I, si no 
tinc clar el títol, m’és impossible bastir 
l’argument. Ja no es tracta d’agradar 
més o menys. El més important i res-
ponsable de tot és “mullar-me”. No puc 
fer com alguns polítics o preveres que, 
en acabar una plàtica, no han aconse-
guit deixar un sol pòsit. Dit altrament, 
es han estat garlant una estona… per 
no dir res. I, d’aquests, n’hi ha. 

Tal dia com avui de l’any 1941, nas-
qué na Joan Báez. Una cantant i activis-
ta nord-americana que no necessita 
presentació. Trobo genial una frase seva: 
“Mai no he tingut opinions humils. Si 
en tinc una, per què hauria d’ésser-
ho?”… Totes les meves són valentes. 
Tinc el coratge d’expressar-les, des del 
respecte. Emparat en la deontologia i 
amb el criteri de denunciar tot allò que 
em sembla millorable.  

En aquest temps, mai no m’he anco-
rar en un sol tema. Política, literatura, 
música, religió, natura, tradicions i un 
ventall infinit de camps. Algú pot creu-
re’s que el meu únic “conflicte” seriós ha 
estat amb la cúria? Algú pensarà que 
cerco protagonisme. O potser que vaig 
begut abans de fer aquesta afirmació. 
Ben lluny de la realitat! 

M’autoexamino i crec haver arribat a 
concloure que, posant el dit a la nafra, 
no sóc culpable de res. Ans al contrari. 
La teòrica “malifeta” va al llom de la per-
sona que es pugui haver molestat.  

Arribat en aquest punt, tibo d’una es-
trofa de la mítica cançó “Donna, don-
na”, de na Joan Báez: “How the winds 
are laughing / They laugh with all the 
their might / Laugh and laugh the who-
le day through / And half the summer’s 
night” (“Com riuen els vents / Es riuen 
amb tota la seva força / Riure i riure tot 
el dia/ I la meitat de la nit d’estiu.”) 

Reforço el sentit del meu pensament 
amb un extracte d’en Raimon, el can-
tant de Xàtiva: “La vida ens dóna penes. 
Ja el néixer és un gran plor. Però nosal-
tres al vent, la cara, el cor, les mans, els 
ulls, al vent del món”... Mentre segueix 
bufant el vent, la veritat té un sol camí. 
Per tant, em passo pel folre del clatell 
l’orgull prepotent d’aquella opinió que 
creu tenir més senyoratge que la meva, 
que és ben humil. 

H

“L’alegria”, de 
Marilia Samper, 
centra la mirada 
en la precarietat 
laboral, la 
pobresa i la vida 
a l’extraradi

cial, una mare, Júlia -Lluïsa Castells-, i el seu 
fill -Alejandro Bordanove-, que, afectat per 
una malaltia neurodegenerativa, viu en la 
seva cadira de rodes i no pot sortir del seu 
pis. El conflicte es posa en marxa quan la 
mare decideix treure el seu fill al carrer, com 
que no pot amb la cadira de rodes i el pes del 

fill, decideix posar una rampa per poder treu-
re el seu fill al parc a prendre el sol i veure el 
món. El pare no apareix en aquesta pintura. 
La mare porta sola el pes de l’existència dels 
dos. Ella treballa en una cambra frigorífica i 
quan arriba a casa aporta tota la calor que el 
seu cor és capaç de generar al seu fill. 

El problema ve quan, per als veïns, la ram-
pa per superar nou graons suposa un cost 
econòmic, quan la generositat i l’interès per 
l’altre vénen juntament amb una despesa;  
la proposta es converteix en una guerra en-
tre junta de veïns i la mare. El veí de dalt, amo 
del pis on ella viu de lloguer, és el president 
de l’escala i està interpretat per Andrés Her-
rera, Ramon, que intenta fer d’intermediari 
en la situació, però que viu també la seva 
pròpia tragèdia amb la seva dona. El quart 
personatge d’aquesta història és una veïna 
traductora de rus interpretada per Marta Mi-
llà. El jove en cadira de rodes és el narrador 
de la història i al mateix temps es desdobla 
en altres personatges les veus dels quals sen-
tim però no veiem. En aquest ambient gris i 
trist, ple de dificultats i petites tragèdies, la 
mare coratge s’imposa com a dictadura: l’ale-
gria. Fent gala del refrany clàssic: al mal 
temps bona cara. L’actitud amb la qual en-
frontem la nostra realitat quotidiana marca 
l’esperit amb què afrontem les dificultats de 
l’existència. Marilia Samper sembla donar-
nos una lliçó de vida.

La humilitat 
d’una opinió
JOSEP BALLBÈ 
I URRIT
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