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FUNDAT EN 1889

a vigília de Tot Sants, que la influència
nord-americana ha convertit per a a
alguns en la Nit de Halloween, un grup
de nens d’entre 10 i 12 anys va llançar
ous a la façana de la casa d’un veí de
Tossa perquè l’home no havia atès la

seva demanda de donar-los dolços. El veí, sense ante-
cedents, va acabar detingut per haver amenaçat els
nois que l’havien atacat. L’escriptor i col·laborador
del Diari de Girona Miquel Martín explicava en el seu
article de diumenge passat que havia hagut de supor-
tar «tot el sant vespre i tota la santa nit» un altre grup
de joves tocant el timbre de casa seva i amenaçant-lo
igualment amb el llançament d’ous si no s’avenia a
donar-los diners, també amb el pretext de la Nit de
Halloween. Pitjor sort va tenir un veí de Llagostera,
que l’estiu de 2008 va veure com un grup de menors
l’amenaçava davant de casa seva i ha acabat condem-
nat a indemnitzar-los, i a més a pagar les costes del
judici, per haver causat lesions a un d’ells quan el va
intentar retenir mentre esperava l’arribada de la poli-
cia. Ha estat condemnat tot i que una altra sentència,
en aquest cas del Jutjat de Menors, ha resolt que els
nois l’havien agredit a ell. És evident que ningú no pot
impartir justícia pel seu compte, però si que existeix
el dret a defensar-se i sobretot el dret que tenim totes
les persones a ser protegides pels poders públics da-
vant les amenaces, agressions o invasions de la nostra
esfera privada. I la solució, en una societat democrà-
tica i de llibertats, no passa, com recomana la jutges-
sa que ha dictat la sentència condemnatòria al veí de
Llagostera, per tancar-se a casa seva. La creixent im-
punitat davant algunes accions delictives, de més o
menys gravetat, abona comportaments com el dels
nois de Llagostera, que van etzibar a la persona agre-
dida: «Nosaltres som menors d’edat i si truques a la
policia et tancarem a la presó perquè direm que ens
has fet mal». No estaven mancats de raó.
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EDITORIAL

En els darrers dies, Diari de Girona ha informat de
diversos casos de persones que s’han vist agredides en la
seva propietat particular i que han acabat detingudes o
condemnades. El tema mereix una reflexió pel que
suposa d’atemptat a la llibertat de les persones.
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ÒPERA A CATALUNYA

AMB LA V DE BERGÉ

Joaquim Ferrer

activitat operística en aquest país té dos grans elements:
el Gran Teatre del Liceu a Barcelona, prou conegut i que
és una referència internacional en aquest camp de la
cultura musical i l’òpera, que des de Sabadell promouen

l’Associació d’Amics de l’Òpera d’aquella ciutat, obres que després
de representar-s’hi viatgen a d’altres ciutats en el que s’anomena el
Cicle d’Òpera de Catalunya.

El fenomen de l’òpera a Sabadell té, com sempre en qualsevol
camp, l’origen en un nucli de persones que, apassionades per una
activitat, s’organitzen per dedicar-hi energies, recursos, creativitat i
organització. En el cas de Sabadell, el 1982 es creà l’Associació d’A-
mics de l’Òpera a Sabadell que té com a element dinamitzador des
del primer moment la soprano Mirna Lacambra, que incansable
aconseguí formar el nucli, eixamplar-ho i que aquesta Associació
des d’aleshores promogui espectacles d’òpera de gran qualitat.

L’Òpera que es fa a Sabadell i que després viatja per Catalunya
crec que té un estil que des de fa molts anys ha atret un públic que la
segueix amb atenció i amb aplaudiments. És un estil de presentar
l’òpera amb un disseny escenogràfic modern i alhora d’un gran res-
pecte al que significa cada obra. L’espectador de l’òpera que ve de
Sabadell sap que li serà presentada una obra d’acord amb el que
l’autor volia representar, en cap moment hi haurà dissociació entre
l’emoció d’una escena i el que es canta i l’escenografia, condició que
no sempre pot dir-se de l’òpera que veiem representada actualment
en molts escenaris.

Les obres que promouen els Amics de l’Òpera de Sabadell tenen
una cristal·lització en l’escenari que es alhora de disseny modern i
amb la preocupació que no sigui feixuc, per la senzilla raó que en
acabar les representacions que es fan a Sabadell, les obres empre-
nen el viatge per la resta de Catalunya.

En l’àmbit dels Amics de l’Òpera de Sabadell va néixer el 1987
l’Orquestra Simfònica del Vallès, que cal reconèixer que fou una em-
presa arriscada però que des de fa any és una realitat consolidada.
Una altra prova que les iniciatives necesiten sempre dues condi-
cions: passió i intel·ligència.

Enguany a Sabadell ja hem vist Il Pirata de Bellini. D’ací a pocs
dies hi veurem Maruxa d’Amadeu Vives, a la qual seguirà, al febrer,
Carmen de Bizet i a l’abril Così fan Tutte de Mozart.

Sovint l’espectador assisteix a aquestes representacions a Lleida, a
Girona, a Reus, entre moltes altres ciutats i potser no té prou present
que l’origen d’aquesta esplèndida iniciativa que crea el Cicle d’Òpe-
ra a Catalunya neix a Sabadell de la passió per la música de gent com
ell. Aquest és el valor d’aquesta iniciativa que any rere any crea
aquest fenomen de desplegament cultural.
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Figueres, fa mandra
discutir sobre la
conveniència o no
d’instal·lar un pesse-

bre a l’Ajuntament. La proposta
del regidor popular Diego Bor-
rego es va liquidar amb quatre
retrets i un ja en parlarem, si
s’escau, a la junta de portaveus.

Molt bé. Posats a defugir la
tradició, posats a no ferir cap
sensibilitat, posats, en fi, a le-
gislar d’acord amb la pell fina,
per què no ens plantegem tam-
bé de suprimir el cagatió que
cada any muntem a la mateixa
plaça de la vila, obert, és clar, a
tothom? Per què no retirem la
subvenció als Pastorets, per què
no fem el buit a cap cantada de
nadales, per què no ens estal-
viem els llums de festa? Per què
no anul·lem la cavalcada de
Reis, el concurs de fanalets, les
visites dels mags als hospitals?
Per què no proclamem que Na-
dal no existeix? Si algun regidor
amb ganes de sortir al diari pre-
sentés una moció per defensar
al laïcitat a ultrança, per discu-
tir determinats símbols, la ca-
gueta de la correcció política li
donaria via lliure. Els resultats,
al capdavall, serien els que se-
rien –ja s’ha vist com s’ha aca-
bat l’afer dels canvis de la no-
menclatura festiva en instàn-
cies més altes–, però segur que
l’autoritat dedicaria temps i es-
menes a la proposició.

Probablement, l’Ajuntament
no ha de perdre minuts ni a fa-
vor ni en contra de pessebres ni
de postals. Tanmateix, la por en
determinats terrenys és tan ac-
centuada que acabem sent més
papistes que el papa. I no preci-
sament el papa de Roma.

A l’altra banda de la plaça,
també hi ha fonamentalistes
que critiquen amb sorna i po-
sen el crit al cel quan veuen que
els nens d’altres religions s’aju-
pen a agafar els caramels bene-
ïts pel cristianisme. Hi ha res
més bonic, res més innocent?
Doncs deixem que convisquin
la menjadora i la mitja lluna.
No posem pals a les rodes del
costumari propi. Avergonyir-se
és perdre. Mirar cap a l’altra
banda no fa progressista, fa
ignorant.
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