
Espai reservat per a
bones notícies
● M’indigna veure tantes notí-
cies negatives. Em fa girar
fulls del diari, m’expulsa de la
butaca davant del televisor,
m’empeny a canviar d’emisso-
ra. No vull creure que el món
és així.

Què es pot fer quan les notí-
cies constructives no surten?,
quan la feina de tants ciuta-
dans que ajuden, col·laboren i
fan almoina no té difusió?
Quan la política de comunica-
ció de tantes ONG catòliques
és precisament no fer política
de comunicació? Quan el ser-
vei que presta una mare es
considera rutina?

No caldria dedicar un espai
a bones notícies? Com als
parcs naturals, caldria una re-
serva de bones notícies, un es-
pai informatiu lliure de fum,
unes pàgines amb antivirus,
unes planes amb limitació de
velocitat, unes columnes ex-
clusivament per a vianants,
unes imatges sense pèrdua de
qualitat. No seria gens difícil
omplir-les: hi ha tanta heroïci-
tat quotidiana a casa nostra!
/ JANA MACIÀ. Cervera.

Valors cristians
● En certa ocasió el bisbe Tor-
ras i Bages va proclamar: «Ca-
talunya serà cristiana o no se-

rà.» Avui dia és moda prescin-
dir del cristianisme, fins i tot
de tota mena de valors. Però
sovint ens enfrontem a deter-
minades circumstàncies difí-
cils i llavors ens veiem impul-
sats a recórrer a instàncies su-
periors en demanda d’ajuda.
No fa gaire vam viure el fet,
per alguns considerat com una
anècdota, que el conseller
Francesc Baltasar, arran del
problema insoluble de la falta
d’aigua al nostre país, va tenir
la valentia, malgrat el seu ma-
nifestat agnosticisme, de re-
córrer a la Moreneta en de-
manda d’ajuda.

Aquests últims dies hem
constatat que el pacífic Mare
Nostrum s’ha enfurismat i ha
castigat durament la costa ca-
talana. Potser abans els mari-
ners invocaven sovint la pro-
tecció dels seus patrons, que
consideraven que tenien un
cert poder i bondat, i ara tot-
hom prescindeix olímpicament
dels valors que ens van llegar
els nostres avantpassats.

Si seguíssim les indicacions

del gran bisbe Torras i Bages
hauríem de reprendre els va-
lors cristians per tornar a una
Catalunya autèntica, encara
que sigui perseguida, ja que
aquest fet no està en contradic-
ció amb l’essència del cristia-
nisme. Com més perseguida,
més autèntica. / JORDI SANS. Sant

Feliu de Llobregat.

Israel, no; Hamas,
tampoc
● Els diaris i les televisions
ens tenen al dia de les infor-
macions i imatges que ens arri-
ben de Palestina. Deplorable.

Després d’un segle XX en
què hi ha hagut tantes guerres i
genocidis, sembla que els ho-
mes encara no hem après la lli-
çó: gran purga a la Unió So-
viètica sota Stalin; Holocaust
dut a terme pels nazis contra
jueus, gitanos i cristians; revo-
lució cultural a la Xina, on van
morir milions de persones per
la dura repressió i la fam a
conseqüència de les polítiques
estatals; el genocidi de Ruanda

i el genocidi de Bòsnia. Què
més ha de passar?

Tot plegat, molt recent, però
la velocitat que imposen els
mitjans de comunicació no ens
deixen aturar-nos a reflexio-
nar. Ara, l’actitud prepotent
d’Israel. Una guerra que no
sembla que busqui la pau i la
llibertat de cap poble, sinó
l’extermini de l’altre. Però no
ens equivoquem. Darrere de
Hamas (i la seva inferioritat
potencial) hi ha un grup terro-
rista, i es vol posar dins del
mateix sac tot el poble palestí
i, de retruc, tot el món àrab. Ni
tots els àrabs són fonamenta-
listes islàmics, ni tots els pa-
lestins que viuen a Palestina i
Israel són de Hamas.

És més, molts palestins són
cristians. I us puc ben assegu-
rar que cap d’ells no està a fa-
vor de la violència de cap dels
dos bàndols. No participaré en
cap de les manifestacions i
concentracions en contra d’Is-
rael i a favor de Hamas. Si ho
faig, serà a favor de la pau i la
bona entesa i el respecte entre

tots els pobles del món.
Aquests dies em torno a po-

sar el mocador palestí que vaig
comprar a Jerusalem; si algú
em pregunta per què el duc, li
diré: «Israel, no; però Hamas,
tampoc. Sí a la pau i l’amor
entre tots els homes i dones de
bona voluntat.» / JOSEP MON-

TOYA. Valldoreix (Vallès Occidental).

Provincialisme i
transgressió
● Amics de la Ciutat, associa-
ció fundada l’any 1935, ha tre-
ballat a fons en defensa del pa-
trimoni cultural i artístics de la
ciutat, la capital de Catalunya,
tant en temps de les llibertats
com en els temps més foscos
de la nostra història.

El concert de Sant Esteve és
una fita anual assenyalada per
la tradició en el desplegament
d’un programa de cançó cata-
lana de Nadal que presentava
les obres dels autors catalans,
que són d’alta qualitat i sovint
romanen somortes als arxius
musicals de la institució amb
un oblit que fa feredat. El pro-
grama desenvolupat enguany
la tarda de Sant Esteve, any
del centenari, ha traspassat tots
el límits i ha transgredit allò
que en podem dir el marc de
catalanitat de la institució Or-
feó Català. No dubtem que els
seus fundadors, L. Millet,
Amadeu Vives i el mestre Ni-
colau condemnarien de la ma-
nera més clara aquesta cir-
cumstància desgraciada; eren
homes de convicció i sabien
per què s’havia fundat l’Orfeó
i s’havia construït el Palau de
la Música Catalana.

Tanmateix, Amics de la

el lector escriu
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● Moltes vegades m’he preguntat quants di-
ners hi ha al món i què passaria si se’n fes un re-
partiment equitatiu per habitant. Doncs bé, al
món hi ha 47 trilions d’euros, calculem 202 pa-
ïsos i som 7.000 milions d’habitants, aproxi-
madament. Fent una simple divisió, ens toca-
rien uns 6.714 euros per habitant. Bé, si la ten-
dència és a igualar les grans diferències i un dia
poguéssim ser tots iguals de rics, pensin què
passaria. Estaríem millor o pitjor?

Recordo una frase del meu pare: perquè
existeixin rics, hi ha d’haver pobres. Jo crec
que no és tot blanc o negre, els esclaus van llui-

tar contra l’esclavitud i van triomfar. Per tant,
els pobres de les societats injustes també han
de lluitar per una societat on no es permeti rea-
litzar especulació econòmica i tinguem igual-
tat de possibilitats. No sé si el sistema capita-
lista tindrà capacitat de corregir aquestes dife-
rències; l’única cosa que puc afirmar és que no
es corregirà mentre l’economia es mogui per
països o regions.

Al meu entendre, només s’és pobre quan un
es rendeix a les dificultats que ens planteja la
vida. / JOSÉ MEGÍAS VERGÉS. Sant Adrià de Besòs

(Barcelonès).

Pobres i rics

ust quan acaba de superar el
primer lustre de vida, la Sa-
la Trono de Tarragona ja és
tot un referent en especta-

cles de teatre de petit format de
qualitat. La seva programació, a
més, s’enriquirà aquesta tempora-
da amb la presentació de les obres
guanyadores de la Mostra de Tea-
tre de Barcelona. Els responsables
de la Trono es marquen com a pro-
pòsit del 2009 «que les coses con-
tinuïn com fins ara». Els ha anat
bé. A la qualitat teatral, s’hi afe-

J geix el suport del públic, ja que, en
un any, 102 persones han adquirit
el Carnet d’Amic de la Sala, amb
el qual obtenen descomptes. El
problema és que si un dia tots
aquests amics anessin de cop a una
funció, no cabrien a la sala, que té
una capacitat de menys de cin-
quanta localitats. Els gestors de la
Trono fa temps que s’han posat en
contacte amb l’Ajuntament per
aconseguir un local més gran, però
les coses de l’administració van
lentes. Cal reclamar celeritat.

Un nou teatre per a la Trono
avien de començar el
2007. Després es van fi-
xar altres límits: la pri-
mavera del 2008, pri-

mer, i a finals d’any, després. El cas
és que les obres que han de recon-
vertir l’edifici de la Chartreuse de
Tarragona en la seu de l’Escola Ofi-
cial d’Idiomes (EOI) encara no han
començat i, d’aquesta manera, s’han
anat incomplint, una a una, totes les
promeses, anuncis de bones volun-
tats i compromisos dels consellers
de torn (han passat tres consellers

H pel Departament d’Educació des
que, ara farà quatre anys, es va treu-
re del calaix el projecte d’adequació
de l’antiga fàbrica en centre de for-
mació). Arribats en aquest punt, en-
cara no hi ha un finançament clar
d’aquesta actuació, que ha de fer
realitat el llargament reclamat centre
per a l’EOI i que també ha d’evitar
la degradació, cada cop més greu, de
l’antiga fàbrica de licors. Tornem a
ser al davant d’una llastimosa gestió
política que permet que projectes
com aquest s’eternitzin.

Sense data per a l’EOI


