
eatralització es una pa-
raula que s’escolta prou
estos dies. arriba, reitera-

dament, a través de les ones i de les
linotípies dels diferents mitjans de
comunicació. la teatralització de
la política, és clar! la situació pos-
telectoral d’espanya ha fet que els
actors principals dels diversos par-
tits estiguen, les darreres setma-
nes, representant dalt de l’escenari
polític diferents papers, estudiats i
assajats a priori, per a aconseguir
el que les urnes no els ha donat. la
rotunditat matemàtica dels resul-
tats obtinguts obliga els líders a
una sèrie de volantins en forma de
pactes, als quals, ni dalt ni baix de
l’escenari públic estàvem acostu-
mats. vist el que hem vist fins ara i
sense albirar fins on es pot arribar,
esta farsa escènica diària de l’ac-
tual vida pública es mou entre l’es-
perpent i la tragèdia.

el teatre és literatura i represen-
tació. l’actual literatura política
s’escriu en funció dels interessos
que es volen abastar. declaracions,
manifests, promeses. Un equip
d’assessors d’idees i de programes
ajuden a redactar-les. Per a la re-
presentació teatral es posa cura en
tots els recursos de l’art escènic:
vestuari, attrezzo, il·luminació, me-
gafonia, etc. els assessors d’imatge
s’ocuparan de tot. l’objectiu final és
arribar al públic, quan més nom-
brós millor, ràpidament, i aconse-
guir guanyar-se’n la voluntat.

guanyar-se la voluntat dels al-
tres, expressada en vots favorables,
no és nou. la teatralització de les
formes per a aconseguir-la, tam-
poc. Sols han canviat les maneres.
Sobretot ara per l’avanç imparable
de la tecnologia de la comunicació.
Però sempre el que ha sigut més
important és fer arribar el missat-
ge. en l’antic senat romà al costat
dels savis senadors n’hi havia d’al-
tres togats que tenien la virtut de

saber explicar al poble aquella sa-
viesa. durant centenes d’anys, on
les decisions es prenien des dels
centres de poders unipersonals i el
poble estava abocat a l’obediència
o a la mort, la informació arribava
en forma de bans o de la boca i
dels actes dels recaptadors de del-
mes agrícoles o monetaris. Quan
sorgiren els parlaments, foren con-
siderats els temples de la paraula,
els sacerdots dels quals eren els
grans oradors, simbiosi de missat-
ge, veu i tarannà interpretatiu. n’hi
ha referències! d’abans no n’hi ha.
no sabem si aquell senador que
explicava la saviesa dels altres ho
feia a l’estil de Boris Izaguirre,
amb la simpatia de José Mourinho
o amb la brusquedat de Mike
Thysson. no sabem el to de
les veus senatorials ni co-
neixem les imatges de les
seues figures, tret de la dub-
tosa realitat d’algunes està-
tues. encara sort que, fóra
com fóra, ens han arribat
escrits, ens han transmés fi-
losofies. 

de l’època fosca de les
primeres edats de l’home
civilitzat no hi ha imatges ni
so dels personatges deci-
sius, tan sols referències
històriques escrites, també,
amb la dubtosa credibilitat
dels historiadors a domicili.
És a través dels pintors de
les corts reials com ens arri-
ben les primeres imatges
dels grans actors i personat-
ges d’eixe temps, la qual
cosa, junt a la descripció
dels seus actes —encara

que foren transmesos pels trans-
missors oficials contemporanis—
comença a donar-nos la dimensió
realista de la història i fa aparèixer
els primers signes de la teatralitza-
ció de la vida política. Probable-
ment la primera imatge «realista»
del teatre de la política fou el qua-
dre de Jacques Louis David sobre
l’autocoronació de Napoleóen la
catedral de notre dame el 1804 da-
vant del papa Pius VII. Perquè el
quadre va ser encarregat al pintor
l’endemà de la cerimònia i el va fer
en uns mesos. el quadre és la imat-
ge de l’esdeveniment i sobre el que
va passar allí hi ha suficients refe-
rències escrites. ens falten les veus
d’eixa representació teatral, feta fa
212, anys, on l’actor principal es va

col·locar ell mateix la corona pas-
sant prou del papa de roma.   

Però fou amb l’aparició de la
premsa escrita, la ràdio i el cinema-
tògraf quan començà la nova di-
mensió del personatge públic i el
descobriment de les possibilitats
de transmissió dels seues missat-
ges polítics al poble pla. aleshores
s’adonaren de la necessitat de po-
sar en cura les formes i les mane-
res. S’inicià la teatralització de la
política. Ja no sols eren importants
les idees polítiques, era fonamental
com transmetre-les, qui havia de
fer-ho i en quin escenari tindrien
més impacte. el discurs queMar-
tin Luther King feu a Washington,
el 23 d’agost de 1963 en acabar la
marxa pel treball i la llibertat és,
probablement, l’expressió màxima
de la representació política teatral:
rodejat dels seus fidels seguidor
amb el teló de fons de l’impressio-
nant lincoln memorial i davant
d’una multitud de 250.000 perso-
nes que abarrotaven el national
mall, i amb aquelles paraules esga-
rrades i amb aquell moviment des-
esperat del cap dient repetidament
i matxucadament: «i have a dre-

am!» («Jo tinc un somni») és insu-
perable. Fidel Castro, Hitler, Mus-
solini, Churchill, De Gaulle, Ken-
nedy tingueren els seues moments
de glòria davant d’un públic enfer-
vorit, però no hi arribaren tan lluny
ni tan fons com el de King.  

ara tot ha canviat. la literatura
s’escriu en forma de missatges,
curts i de gran calat emocional que
viatgen a través de les xarxes so-
cials. algú ha dit que es podria cre-
ar una nova opció política a base
del lliurament d’estos missatges i
que, una vegada aconseguit, es
buscaria la persona per a liderar-lo.
Però continua sent important la re-
presentació dels líders dalt de top
tipus d’escenaris sent conscients
de la importància que tenen tots
els detalls que ajuden a afavorir la
transmissió dels missatges. es bus-
ca el to de veu, es cuida el lloc on es
fa, es tria la vestimenta. la imatge
ha de copsar, atrapar, conquerir.
tot està meticulosament triat: les
barbes, les camises a quadres i les
jaquetes de pana del primers anys
socialistes; el jersei de llana gruixut
de Marcelino Camacho, el coll
descamisat i despitralat de Nicolás

Redondo—mai cap sindi-
calista més ha anat a cap
reunió vestit amb jaqueta i
corbata— anar vestit de
cambrer a l’entrevista amb
el rei i de maître al lliura-
ment dels premis goya
(com diu Carlos Herrera);
dur el nadó al congrés i do-
nar-li allí el pit. tot val si hi
ha públic que s’ho creu.
Jorge Luis Borges deia

que el teatre és un pacte de
fingiments on en l’escenari
uns actors fingeixen ser
uns personatges que no
són i en el pati de butaques
els espectadors fingeixen
que s’ho creuen... o no! i en
el rerefons de les bamboli-
nes de l’escenari polític del
país la més que probable
repetició de les eleccions
generals.

T
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Martin Luther King, en el seu famós discurs al National Mall de Washington. LEVANTE-EMV

s necessari per a la salut
democràtica de la socie-
tat valenciana i espanyo-

la fer memòria i retre un just reco-
neixement a les dones i homes
que al seu dia optaren per plantar-
li cara a la dictadura construint de
baix cap amunt una organització
sindical que poguera respondre al
temps que vivia la classe treballa-
dora, on la manca de llibertat fou
clau perquè apareguera un sindi-
cat d’avantguarda i de referència
per a la lluita contra la dictadura.

comissions obreres del País
valencià compleix 50 anys en
2016. Un sindicat sempre identifi-

cat i compromès amb la defensa
dels drets de les treballadores i
dels treballadors valencians. Un
compromís revalidat dia a dia  a
tot arreu del territori i dels sectors
productius. 50 anys en la defensa
ferma de la identitat del poble va-
lencià, del seu autogovern, origi-
nant al llarg del temps sinèrgies i
espais de solidaritat. 

comissions obreres és un
col·lectiu de dones i d’homes amb
un bagatge històric de lluita per la
democràcia i la llibertat. en la dè-
cada dels anys 60 naixeria el sindi-
cat confederal, de classe, demo-
cràtic, sociopolític, independent,

unitari i internacionalista. malgrat
molts entrebancs i situacions difí-
cils de governar no hem nimbat
en les nostres conviccions mes
arrelades a la classe treballadora, i
seguim sent fidels a la nostra prò-
pia història.

el temps passa i bastant sovint
solem oblidar fets i moments que
han marcat la història del movi-
ment sindical. comissions obre-
res del País valencià és part im-
portant de la construcció i naixe-
ment de les cc oo. Som hereus
de la lluita social, del sindicalisme
prepositiu, reivindicatiu i negocia-
dor, hem protagonitzat les majors
mobilitzacions conegudes per la
societat valenciana i espanyola
defensant drets socials, de ciuta-
dania, i laborals. Hui comissions
obreres representa la majoria dels
treballadores i de les treballadores
en el centre de treball, l’empresa i
davant les institucions públiques.
tenim vocació i obligació de ser
un sindicat amb una estratègia
d’acció sindical general i de proxi-

mitat que atén treballadors immi-
grants, aturats, col·lectiu més des-
afavorits de la societat i que a més
a més organitza i impulsa des de
les seues fundacions espais de so-
lidaritat a través de la formació
(escola vicent ventura- citmi-
cite) i del treball amb el tercer
món de (Pau i Solidaritat) a més
del centre Primer de maig que
aleshores treballa constantment
en la formació de sindicalistes y
treballadors. 

doncs bé, situar-nos hui en el
present és el més important i per
això volem mantenir el compro-
mís permanent davant els treba-
lladors i la societat valenciana. 50
anys en són molts i sense dubte
nosaltres hem contribuït a la ver-
tebració i a la cohesió social al País
valencià, un objectiu sempre per
acabar. comissions obreres és un
sindicat d’homes i de dones ferm
en la defensa dels drets de la dona
i de la llibertat d’elecció sexual de
les persones, compromès amb la
defensa de la salut laboral, el medi

ambient i els drets humans.
com en tota història hi ha om-

bres i llums, però triem la part po-
sitiva d’aquesta lluita plena d’hon-
radesa, d’humilitat i de militància.
aquest sindicat noms i cognoms a
banda de persones molt significa-
tives en la història del moviment
obrer, del sindicalisme, de la cul-
tura, el periodisme, del dret, de
les Universitats i col·lectius socials
que han aportat molt al projecte
durant 50 anys de vida per a que
per damunt de tot hui podem dir
que comissions obreres ha sabut
identificar-se com un col·lectiu i
una força sindical organitzada al
servei de les treballadores i dels
treballadors. celebrarem dintre
del programa organitzat per la
secció ccooPv a la ribera i a la
Safor el 50é aniversari fent actes i
exposicions fotogràfiques, bus-
cant i donant a conèixer a la ciuta-
dania a través d’una mirada re-
trospectiva tot un món sindical de
solidaritat i coherència. visca les
cc oo-Pv!
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