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Demà (21h) arriba al teatre de Salt
«El principi d’Arquímedes», de
Josep M. Miró, que a partir del petó
d’un monitor de piscina –i de tot el
que desencadena– a un alumne,
reflexiona sobre la moralitat a la
nostra societat. Roser Batalla n’és
una de les protagonistes

Roser: contra què batalla?
Batallo contra els problemes que la

vida va posant, i batallo també per in-
tentar mantenir uns principis, tot i que
no són inamovibles.

Arquímedes assegurava fer-ne prou
amb un punt de suport per moure el
món. A vostè què li agradaria moure?
També el món. Però no el món com

a objecte pesant, sinó el món com a cor-
rent d’energia. De fet, tota la gent que ens
dediquem a l’art estem ajudant a mou-
re l’energia del món. 

Anant a l’obra i el que desencadena

un simple petó: avui hem d’anar  molt
amb compte a l’hora de fer un petó?
Desgraciadament sí, més que abans.

Avui hem d’anar amb compte amb el
que diem, amb el que fem... Inclús molt
amb compte amb la manera d’apropar-
nos a algú. No ens podem apropar a algú
d’una manera massa carinyosa perquè
pot ser motiu de sospita, s’arriba a pen-
sar que s’amaga alguna cosa darrere d’un
gest en principi amical.

A vegades un gest amical no pot
amagar males intencions?
A vegades. Però jo continuo pensant

que en un percentatge mínim. Si ens mi-
réssim i ens toquéssim més, seria més fà-
cil detectar aquests casos que duen in-
tencions ocultes.

I llavors s’acusa falsament.
L’obra intenta, i aconsegueix, fer-nos

adonar de com de ràpidament jutgem
i ens fem una idea d’algú. Avui tot pas-
sa massa ràpid, hi ha massa informació.
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«Encara tenim 
massa por i massa 
poc cabreig per
canviar les coses»

Roser Batalla
Convé pair les coses.

Ara s’ho pensa dues vegades abans
de fer un petó?
No, de cap manera. Home, si és un

petó que implica alguna cosa més,
convé pensar-ho bé. Però no ara, ja ho
feia abans (riu).

Moralment anem enrere?
Anerm massa atabalats per plan-

tejar-nos si el que fem es correspon a
la nostra essència. Li interessa que
anem enrere a la gent que de la vida
valora el poder i els diners.

Per això s’atura el món, pendent
del líder que tria una església?
L’Església ha tingut sempre massa

lligam amb el poder. La religió hauria
de ser de cadascú a casa seva. Hi ha
poca gent dolenta, però les religions
han ajudat a crear-ne.

S’acaba de declarar il·legal el sis-
tema de desnonaments espanyol.
Tindria raó Arquímedes i hi ha coses
que es poden moure?
Estic convençuda que sí, que es-

poden moure. En altres moments de
la història bé s’han mogut. També és
veritat que s’han mogut sovint a bu-
fetades, però vull creure que també es
pot fer sense bufetades. De tota ma-
nera, encara tenim massa por i mas-
sa poc cabreig per canviar les coses. 

Què faria si un banc la fes fora de
casa?
Segurament, m’instal·laria al banc:

«Hola, si volen, els netejaré els vidres,
igual que faig a casa, però vinc a viu-
re aquí» (riu).
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ACTRIU

«Hi ha poca
gent dolenta,
però les
religions han
ajudat a crear-
ne»

Roser Batalla
lamenta que avui
jutgem amb
massa rapidesa la
gent, i explica que
l’obra en què pren
part intenta que,
precisament,
reflexionem sobre
això



CONTRACORRENT

ENTREVISTA DE

Albert Soler
GIRONA

A
N
IO

L 
R
ES

CL
O
SA

quests dies he escoltat
persones que l’últim
dia que van anar a mis-
sa devia ser a fer la pri-

mera comunió, pontificant i opi-
nant sobre què podrien votar els
cardenals, què passa al Vaticà,
quin ha de ser el futur de l’Esglé-
sia católica i, ara, què ha de fer el
nou Sant Pare, l’argentí Jorge Ma-
rio Bergoglio. Em meravella la
gent que té una opinió per a tot.
Que un dia dóna lliçons de religió
i l’altre, d’astronomia.

Ara que hi ha nou Sant Pare, va-
ticanistes i exploradors tertulians
ja estan buscant cinquanta potes
al gat. Que com que és jesuïta
apostarà per la humilitat i l’auste-
ritat (fals, perquè a la Companyia
de Jesús hi ha hagut de tot a la his-
tòria, des de l’opulència fins a la
pobresa; en l’àmbit acadèmic, té
col·legis  i universitats d’elit com
Esade a Barcelona, per exemple).
Com que és argentí, que es mirarà
les coses des d’una altra òptica,
com si les ulleres es graduessin di-
ferent en aquell país. Cert –i els
que hem viscut a l’Argentina ho
sabem– que allà la misèria i la cor-
rupció han sigut aclaparadores.
Argentina seria un dels països
més pròspers del món si no l’ha-
guessin enfonsat el seus polítics i
la societat que va apostar per
ells. Com que té 76 anys, hi ha qui
diu que serà un Papa de transició.
Hi ha analistes que, com que el
papa Francesc té un agradable
somriure i va dir el que va dir, ja es
pensen que serà un revolucionari
a l’Església.

Davant totes aquestes anàlisis i
especulacions, molta calma i pa-
ciència. Els temps de l’Església
són uns altres i al cardenal Bergo-
glio només li podem desitjar que
la força de l’Esperit Sant l’ajudi
per fer front al que li ve a sobre.
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