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c a r t a s
Moblitzacions

Des que va començar la crisi a 
l'any 2008, cada vegada em 
costa m és com prendre la 
meva societat. Portem uns 
anys on tant el Govem Central 
com el Govem Autonòmic ens 
estan estrenyent el coll fins a 
uns nivells d ’asfíxia letal. Amb 
l'excusa: “No hi ha diners", per 
una banda van retallar i per una 
altra van pujar l'IVA, L’IRPF, 
l’IBl, els rebuts de les llars, el 
transpot públic, i així fins a un 
llarg etc.

Tot i això, els ciutadans 
anem  fent com si la cosa no 
anés amb nosaltres. Som inca
paços de m obilitzar-nos ni a 
una cinquena part del que 
aquests darrers dies ho estan 
fent milions d ’egipcis que llui
ten per un país democràtic, 
lliure, am b un sistem a 
econòm ic pròsper i am b una 
justícia independent.

Tots aquests anhels em sonen 
i molt. Em sap molt greu però 
m 'és inevitable fer algunes 
comparacions i arribo a la con
clusió que som un país im m a
dur que encara no està prepa
rat pel canvi. Es troba latent a 
l’espera que per si sol muti i es 
transformi en una societat més 
justa i solidària. Un país imagi
nari.

No ens enganyem! Ho tenim 
tot per refer!

C ristina O livares Capilla

Nuevo gravamen 
para financiar 
el cine catalán
Apenas conocidos los alenta
dores datos del paro del mes de 
junio - una pequeña alegría, 
que tanto bien nos hace - el se

ñor Artur Mas nos lanza una ja
rra de agua fría, anunciando 
que va a poner una tasa de has
ta 10 euros m ás a las sufridas 
familias catalanas.

Termino de leer la noticia, la 
cotejo con otros diarios, y mi 
sorpresa e indignación alcan
zan cotas inimaginables: ese 
dinerito lo quiere ¡para subven
cionar aún más al cine catalán, 
industria en claro retroceso, se
gún se desprende de informa
ciones de Isona Passolá, direc
tora de la Acadèmia del Cine
ma Català.

Y no acabo de creerlo ¿Cómo 
es posible que el “moh honora
ble" tenga la osadía de pedir
nos más sacrificios, y con estos 
fines? ¿Acaso ignora que la fa
milia es la célula social que más 
cargas soporta y la que menos 
ayudas recibe de los gobiernos, 
siendo como es, la esencial, de 
cara al futuro?

¿No le parece suficientes sa- 
crificos los que ya hacem os 
para m antener sus absurdas 
“embajaditas", que - demostra
do está - sólo sirven para colo
car a amiguetes?. ¿Pero esta
m os locos?. Ya decía Camús, 
que ‘‘la estupidez insiste siem
pre"...

Fina M illán-H ita

Buenas maneras

Paseaban cinco niñas de unos 
15 años. Por las conversaciones 
y las mochilas que portaban se 
deduda que venían del colegio. 
No llevaban uniform e pero sí 
estaban uniformadas: todas lle
vaban unos mini shorts que me 
pareció totalm ente inadecua
do para ir al colegio. Pensaba 
¿no tendrán familia que las 
eduque en el saber estar? o¿ no

tendrán colegio que les enseñe 
la corrección en el vestir?. Una 
profesional de la enseñanza me 
decía que ya tratan de que 
aprendan buenas m aneras 
p>ero la influencia social es tan 
fuerte que muchas “pasan". La 
educación es lo más básico en 
las relaciones de unos con 
otros y creo que todos tenemos 
que esforzarnos en recuperar 
unas form as que se han  ido 
perdiendo. Todos notamos una 
sociedad mucho mas egoísta y 
mal educada. Hay que dar mas 
importancia a  la educadón in
fantil, y en este caso del vestir, 
si no  hay respuesta a las ense
ñanzas de urbanidad creo que 
el colegio tendría que prohibir 
la entrada por incorrección. 
Aunque sea la última medida a 
adoptar creo que es esta forma 
también educa.

Pilar Peña
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L’esquerda s’eixampla

J O m'ho faria mirar, però diria que a Espanya hi ha 
molts governants i polítics que viuen ben a gust amb 
la seva miopia. Vaja, que no destaquen per la seva ca
pacitat de veure-hi de lluny i prefereixen la seguretat 
que aporta no veure res a més de dos pams del ñas. 

Així de bé va Espanya, que fa goig de veure. En fi... Per si volen obrir 
els ulls una mica, la darrera enquesta del GIS els pot ajudan un 40% 
dels catalans volen directament l’autodeterminació. Altres enques
tes donen resultats diferents, curiosament varien força segons qui 
les fa... Però la tendència a augmentar de l’independentisme, el més 
excitat i el més tranquil, és una constant... Si al 40% aquest hi afe
gim un 25% que volen canviar la manera de quedar-se a Espanya, 
surt un percentatge espectacular. I encara podem enllaçar una al
tra dada: el 82,7% creuen que el govem espanyol és “desfavorable” 
envers Catalunya. El "desfavorable" inclou infinits matisos, però no

deixa de ser impactant que 8 de cada 10 catalans enquestats creguin 
que el govem espanyol s’equivoca o governa contra Catalunya. L'en
questa del QS és poc sospitosa de simpaties sobiranistes o indepen
dentistes, diria jo, a més de tenir un notable prestigi científic, o si
gui que les dades haurien de servir perquè algú, en algun despatx, 
se n’adonés que si volen ajudar a la independència de Catalunya no
més cal que no canviin la seva política. Si continuen així una tem- 
poradeta més, posem que un any o dos, poden aconseguir perfec
tament trencar Espanya... Els importa o se n’adonen? Sembla més 
aviat que no, que com que estan convençuts de tenir la única raó 
possible, creuen que acabaran guanyant el pols. Que vagin fent, sí, 
i sobretot que no es posin ulleres per veure-hi de lluny... Clar que 
potser el dia que se les posin no podran evitar veure el desastre en 
què estan convertint Espanya dia a dia... S’ha de reconèixer que s'hi 
esforcen, això sí. Una mica més i ho aconseguiran del tot.

La perla 29 ret 
homematge 
a Fellini

J. A. AGUADO

O riol Broggi ha creat alguna cosa veritable, be
lla, alguna cosa així com si el Papa et fa cri
dar. Per la via de la fragmentació, dels trossos, 

________  d’una mica d’aquí una mica d ’allà, unes imat
ges. algunes cançons i molts textos s’ha po

sat a pensar i s’ha ficat a la pell de Federico Fellini. El re
sultat d’aquest esforç o metamorfosi artística és “28 i mig” 
un espectacle de creació que aquest mes de juliol podem 
veure a la Biblioteca de Catalunya. Es tracta d ’un treball 
que té les seves arrels en la pel·lícula protagonitzada per 
Marcello M astroianni, el resultat és una peça increïble
m ent poètica i desvergonyidament transcendent, una re
flexió o concepció filosòfica sobre el m ón de l’actor cine
matogràfic.

Què busca el director? Vol fer pensar? Vol buscar la per
fecció formal? Amb la màgia de les voltes medievals i la 
nuesa escenogràfica Broggi ens passeja pel m ón del cine
ma: projeccions, fragments de diàlegs teatrals, ambicions 
i somnis que cobren vida durant gairebé dues hores.

G ara Segura, Pablo Derqui, Tomeu Amer, Xavier Boada,

/ J
Federico Fellini

Màrcia Cisteró, Pol López, Anna Madueño, Ernest Villegas 
i Montse Vall vehí posen la veu. la paraula, en ocasions la 
imatge sense paraules, a una  realitat estim ada i odiada 
amb idèntica intensitat, a una recerca del treball ben fet, 
a  un preocupar-se pels detalls petits d’una producció gran, 
un  espectacle tan potent com qualsevol del cànon fellinià, 
però molt més subversiu, més original i am b m és inventi
va gràcies a la il·luminació de Pep Narcons, al vestuari de 
Berta Riera, el disseny de so de Damien Bazin i les projec
cions de Francesc Isem. Imatge i paraula utilitzades al ser
vei de la reflexió sobre l’ofici creatiu del cinema i el teatre.

Hi ha una reflexió irònica, una mirada nostàlgica, una re
trospectiva amb am or sobre el m ón de Fellini, un hom e
natge a un personatge que va donar la vida per buscar la 
bellesa en el seu art i la no  conform itat am b el realisme 
brut. Avui dia que estem assetjats per falses utopies i per 
realitats crues i dures se’ns apareix com un  miratge al de
sert la proposta de La perla 29 per recordar-nos que no ens 
hem de sentir derrotats, conformes amb la injustícia o una 
realitat deformada del m ón de la justíc ia , l’art o el model 
social, sinó que hem de lluitar pels somnis.

A Oriol Broggi sempre se li ha reconegut per part del pú 
blic i de la crítica teatral el seu treball meritori en el treball 
de la direcció d ’actors en obres de text, en aquesta ocasió 
fa un pas m és i ens sembra la retina amb imatges que tots 
tenim en l’inconscient, imatges que hem vist i fet familiars. 
Una vegada m és la gràcia del m untatge està en el fet de 
treure el màxim rendim ent a un espai pobre en recursos i 
fer-ho ric, com un mag ha tom at a treure un conill blanc 
del barret de copa. Imprescindible aquest m es de juliol.
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