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c a r t a s
El musical “ IsaVel”, 
a Terrassa

Fa unes setmanes ei meu m a
rit i jo vam ser agraciats amb el 
sorteig de Girona 10, la qual 
cosa ens va portar a un cap de 
setmana a preu de ganga a Gi
rona. Crec que és una idea que 
podríem aplicar a Terrassa.

Però el que volia aprofitar 
per esmentar és l'ocasió que 
vam tenir de veure el musical 
"IsaVel" al Teatre Municipal de 
Girona. Va ser una obra senzi
llament vibrant, amb una m ú
sica extraordinaria -emotiva i 
de nivell- i amb uns cantants 
molt bons com Carlos Grama- 
je (el saïd de "M ar i cel”), Iris 
Vilà -excel·lent en el paper de 
protagonista-i el popular Car
ies Casanovas, i el terrassenc 
Karl Svensson, que hi fa un pa
per extraordinari.

Cobra explica la vida de la 
primera sindicalista catalana, 
Isabel Vila. Realment és una 
gran obra, altament recoma
nable. Ara hem sabut que 
aquesta obra recala al Centre 
Cultural de Terrassa el día 8 de 
març. Dia Internacional de la 
Dona Treballadora. No us la 
perdeu!

Cem m a Santos i Pere Sans

La barana del carrer 
de les Escáleles
Els veïns del carrer de les Escá
leles hem tingut contínues 
lluites. N ’hem perdudes més 
que no pas guanyades. Però

ara es tracta de celebrar que 
hem  estrenat una barana 
nova. Després d'omplir ins
tàncies sens ha col·locat una 
nova barana. L'altra se la van 
endur a trossos per revendre- 
la com a metall. Una victòria, 
"tots junts vencerem", que vam 
cantar amb Pete Seeger al pa
velló de la Sagrada Família. Era 
una tarda grisa d'hivern i pels 
voltants del pavelló hi aparca
ven furgonetes grises i policia 
a cavall. Però vam cantar com 
un sol hom e dins el pavelló. 
Era el 7 de febrer de 1971. Ara 
que ens ha deixat el cantautor 
americà valgui com a comiat i 
record.

Les derrotes han estat dures. 
El bar musical que es va ins

tal·lar al carrer ens molesta- Comte de Barcelona
va.

Vam remoure cel i terra, ens 
vam carregar de raons. Però el 
bar encara hi és.
Ia  segona derrota va ser 

amb les parets guixades, em - 
brutades contínuament. Els 
primers temps s'anaven ta
pant amb una pintura de co
lor de gos com fuig.

Després se’ns va comunicar 
que podíem pagar el servei 
nosaltres, els veïns. Si vols les 
parets netes, paga que és gata!

Així tenim ara les parets, ben 
galdoses. Però ara tenim la ba
rana. i això és un motiu d’ale
gria.

Jaume Valls

D O N  E D I

Sí, que Joan Carles és comte de 
Barcelona i com a tal és l ’he
reu de tots els Borrell, els Jau
me, els Pere. els Martí... Però, 
per dir-ho en anglès, “no 
much one" , ho és però no 
exerceix. Doncs bé, jo crec que 
hauria d'exercir. Una paraula 
de Joan Carles podria ajudar a 
“parar els trens” i a alliberar la 
llengua d'en Mariano Rajoy i a 
treure’s els guants per allargar 
la mà. Caldria recordar a Joan, 
Carles que Carles I, l’empera
dor, un dia va dir: "M'estimo  
més ser comte de Barcelona 
que emperador de Roma”.

Joan Martorell i Barberà

V Ü L L  A V O G T A fc

b l o c  d e  n o t e s
JOAN ROVIRA V '

Manifestòdroms controlats

H I ha vegades que Barcelona i M adrid estan més 
a prop del que sembla. En aquest cas, els seus 
ajuntaments. El madrileny està seriosament pre
ocupat per la m ania que té la gent d’anar a m a

nifestar-se a la Puerta del Sol. Per altra banda, a l ’Ajuntament 
barceloní, el neguiteja que les protestes al carrer puguin atu
rar els autobusos públics. L’un i l ’altre ja estan donant voltes 
a mesures de control i de m ulta sobre els manifestòdroms 
ciutadans. Són temps incerts, en els quals un cert tipus de 
gent tendeix a valorar sobretot l’ordre públic: reglaments, or
denances, multes i policies a dojo. I, en cas extrem, pilotes de 
goma 0  garrotades. H i ha qui ho fa am b mala llet o  arrosse
gant els peus, però la tendència és ben visible, a M adrid i a 
Barcelona i arreu de les Espanyes. Ordre, ordre i ordre, que la 
cosa no està per a bromes: les protestes s’han d’encarrilar i 
moderar, aquest és el zum -zum  de fons, de la llibertat al lli
bertinatge hi ha un pas... No és quejo sigui partidari que tot

hom faci el que vulgui al carrer, és evident que cal endreçar 
una mica les coses perquè l’espai públic sigui realment de tot
hom. Vaja, que sí. que els autobusos no s’haurien de frenar 
per una mani. Però, ja posats a preguntar-nos coses, no sé si 
els autobusos s’haurien d ’aturar en cas d ’una vaga, ja que 
també afecten els ciutadans,.. I això ens portaria a veure com 
endrecem les vagues, que també cal, però millor que ho dei
xem estar, perquè amb l ’excusa de vetllar pel bé general ens 
“colaran" noves mesures d’ordre i repressió... Prou fotuda, ve
xada, robada, estafada i humiliada que està cada dia aques
ta societat, com perquè ara el problema siguin les manifesta
cions o els autobusos que no poden circular. Endrecem els 
autèntics problemes d’ordre públic, primer, i després pen
sem en eís autobusos i les manis. És a dir, comencem per allò 
que fa que la gent protesti cada vegada més. Sí. ja sé que no 
ens deixaran fàcilment, però bé que haurem d’aturar algun 
dia el viatge cap a la prehistòria que està fent aquest país...

Afrontar els 
canvis èticament
JOSEP M . FORCADA I CASANOVAS

STEM en una etapa històrica de pobresa, 
especialment a Occident, que demana una 
reestructuració de molts paràmetres so- 
cioeconòmics afeblits i que han fet vulne
rables moltes capes de la societat . Cal re

visar moltes formes socials, algunes d'elles basades en la 
lluita de classes: per què avui hi ha encara tantes rivali
tats entre estaments socials? Per què molta de la diver
gència sindical no es podria replantejar amb un altre ti
pus de diàleg i de propostes que no es basessin només 
en la confrontació?

Possiblement, s’hauria de pensar més a obrir portes a 
la capacitat promotora d’idees realitzables, generadores 
de recursos, tant intel·lectuals com materials, que servi
rien per millórar el bé social. Caldrà repensar moltes ac
tituds que es donen per bones, com pot ser la capacitat 
d’especulació 0  les ganes de créixer econòmicament, si
gui com sigui. I què se n’ha de dir, del llenguatge incívic 
de la corrupció, que a molts els sembla una xacra tolera
ble? I de la compra de coses o béns que un no necessita 
i que quan s’aconsegueixen són moltes vegades una 
mena de càrrega absurda? Potser s’haurà de pensar més 
a deixar de viure per damunt de les nostres possibilitats 
i recuperar cl terme “esforç personal" i “col·lectiu”. No 
oblidem que el llenguatge del pessimisme ens porta so
vint a no fer res. També èl llenguatge de la resignació, que 
duu a la paràlisi. La filosofia de l'èxit encara plana da
munt la societat, on té un lloc especial i on només valen 
els que triomfen.

La penúria de les classes socials més desafavorides i el 
fet de viure en una societat líquida, en què un relatfvis- _  
me exagerat fa que aquesta no tingui una consistència 
mínima, ja que no hi ha continguts acceptats per tothom; 
perquè les majories callen, es conformen, encara que no 
lii estiguin d'acord, i donen per bo tot el que se’ls posa al . 
davant. Les actituds passives suren per damunt de tot.
La sensació que no hi ha res que valgui la pena 0  que tin- • 
gui valor provoca una impressió de buidor que afecta 
bona part de la societat del nostre temps.

Hi ha aspectes com el relativisme 0  la insolidaritat da
vant el concepte de persona que deformen les relacions 
humanes i, a vegades, es deixa esmorteir la valoració de 
l’existència dels altres, cosa que provoca una manca d'en-"* 
tusiasme per viure la pròpia vida. Quanta penúria per 
l’amagriment del concepte de gaudir de ser vius! Quants 
no saben aprendre a ser, però no s’obliden pas de tenir... 
Molts avui tenen cura d’ensenyara tenir, però no a ser.

Hi ha una gran força interior en la persona que no es 
fa servir per als altres. I, en canvi, aquesta creu en l'espe
rit de servei i la solidaritat. Molts pensen que la capaci
tat espiritual és per a uns quants que no toquen de peus 
a terra i, fàcilment, se’ls titlla d’idealistes. Quants corrents 
ideològics no treballen per amortir la dimensió espíritu- •  
al de la persona! L’estretor econòmica fa silenciar la rea
litat global d’aquesta de manera que li arracona i neuleix 
la personalitat i. en el fons, li empetiteix l'existència. Un 
munt de gent dins d’aquesta situació de crisi despullen, 
el concepte de persona i el redueixen a la pura raciona
litat o, encara pitjor, li neguen al concepte de persona 
qualsevol transcendència. És ben cert que la destrucció 
dels principis sòlids condueix al caos i fa que alguns bus
quin activitats que massifiquen i ensopeixen la societat.

Entre d’altres coses, potser caldria pensar en la neces
sitat de potenciar una pedagogia dels valors en el món 
de l’economia pública i privada, és a dir, en la societat ci
vil i en els que governen, tant als municipis i a les famíli
es com en els individus, i treballar, fonamentalment, per- 
què els valors siguin reconeguts i viscuts en la ciutada
nia que també viu la penúria moral, la de la convivència 
0  la de les relacions socials.
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