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c a r t a s
Josep Boada, campió 
del món de veterans
El passat 30 de març es va ce
lebrar a Budapest el Campio
nat del M ón de Mitja Marató 
per a veterans. En aquesta 
competició l'atleta local Josep 
Boada, component de l'equip 
espanyol, es xa proclamar gua
nyador i campió del món 
d’aquesta modalitat atlètica.

Josep, quan el mateix dia a 
la tarda em vas comentar la 
notícia vaig sentir una gran sa
tisfacció. Automàticament em  
van venir a la memòria aquells 
inicis teus, ara fa més de 25 
anys, en què vàrem estar com
partint durant molt de temps 
entrenaments diaris a les 6 del 
matí, estiu i hivem, amb fred, 
calor i pluja, conjuntament 
amb el Mateu Parré. En aque
lles èpoques no érem massa la 
gent que corríem de manera 
assídua. Aquesta circumstàn
cia va propiciar una bona 
amistat, com a conseqüència 
de compartir comentaris a ve
gades seriosos del nostre dia a 
dia i d’altres més distesos, però 
amb un objectiu comú: co
mençar el dia amb alegria i po
sitivisme. Quantes anècdotes 
viscudes podríem explicar 
d’aquella entranyable etapa. A 
còpia d’anys en Mateu i jo m a
teix vàrem haver de deixar 
aquesta activitat per raons fí
siques i tu afortunadament 
amb els anys has anat a més, 
fins a arribar a l’elit mundial de 
la teva categoria. M e n’alegro 
moltíssim; has treballat dur i 
t’ho mereixes. Per últim  em  
permeto demanar-te, i prego 
que no et sàpiga greu, que ens

deixis gaudir tam bé com a 
nostra una molt petita part 
d'aquest gran èxit. Felicitats i 
una forta abraçada “xaval".

Emili Asín

ja n’hi ha prou!
Sí, ja n'hi ha prou del perill que 
correm la gent gran en passe
jar 0  anar de compres pel cen
tre de la ciutat i en el seu punt 
neuràlgic, la Plaça Vella, ja que 
l’eixam de patinets, monopa- 
tins, pilotes, bicicletes i cotxes 
pul·lulant per tots els carrers 
per a vianants està a l’ordre del 
dia i això per a nosaltres és un 
veritable calvari. Fa pocs dies 
un patinet va atropellar pel 
darrera una amiga nostra que

en caure al terra va sofrir unes 
grans macadures per tot el cos 
amb la consegüent topada de 
boca que a part dels dolors 
ocasionats li reporta la despe
sa del dentista. També ja fa un 
temps un ciclista a la Font Ve
lla va atropellar una persona 
gran, coneguda nostra, i li pro
vocà la fractura del fémur, i po
dríem esmentar altres exem
ples que coneixem. En el cas 
de la caiguda a la Plaça Vella, 
el pare de la criatura ni es va 
disculpar. Ens preguntem: es 
poden consentir aquests as- 
setjam ents indiscriminats? 
Què fa el nostre Ajuntament al 
respecte? On són els munici
pals? H i ha solucions? Nosal
tres creiem que sí. En primer 
lloc, molta vigilància, sancions 
als qui traspassin les regles del

civisme, adequar alguns llocs 
idonis a fi que les criatures pu
guin esbargir-se... A Terrassa 
n’hi ha, de llocs adients, clar 
que això comportaria el sacri
fici dels pares i no creiem que 
molts estiguin disposats a 
acompanyar els seus menuts.

Ara que ja ha arribat el bon 
temps, els que som grans ja 
comencem a témer que tran
sitar pels nostres carrers sigui 
una cursa d’obstacles que 
haurem de sortejar com pu
guem. La gent gran tenim me
mòria i quan arribin les elec
cions municipals tindrem  
molt en compte l'actitud de 
l'Ajuntament en aquestes 
qüestions.

Maria Soler Piera i dinou 
signatures més

D O N  ED I

b l o c  d e  n o t e s
JOAN ROVIRA

Ah, que la política no interessa?
A bona, sí. Agradi més o menys el resultat, per 
una vegada al Congrés dels Diputats dimarts vam 
veure política. Amb el teatre de sempre (són in- 

_ separables), però política. I  el que continua a par
tir d'ahir és també política i de la bona, la que t’obliga a deci
dir què vols i a intentar arribar a majories prou clares. Perquè 
la política sigui bona no cal que et donin la raó ni que t'agradi 
el que et diuen, només que tracti sobre allò que realment ens 
interessa i ens afecta. El bloc nacionalista espanyol (i la seva 
formidable maquinària mediática) fa trampa, i tant que sí. I el 
bloc sobiranista català, també. És el joc, en aquesta fase, no sé 
de què ens estranyem. Fins que arribi el dia de la veritat. Ah, 
que no es pot fer un referèndum? Doncs fem unes eleccions. 
Molt clares, claríssimes, no com aquell embolic de pregunta 
que es van treure de la màniga per confondre’ns a tots. Caldrà 
aclarir-se. Sí o no, i prou. Independència sí 0  no. 1 allà cadascú

amb les conseqüències. No cal que això sigui demà passat, ne
cessitem encara un cert temps per debatre, pensar, discutir, es- 
verar-nos. asserenar-nos... Pot ser perfectament al 2016, clar 
que sí, quan toqui, quan tinguem les idees clares, quan tothom 
hagi pogut pensar i sentir què vol. Queda molt bonic per sant 
Jordi? Sens dubte. És necessari o tan urgent? En absolut. Cada 
dia tinc més clar que votaré "s f (i "no’’ a l’Espanya actual, tot i 
que m’ho repensaria si fos possible que canviés, cosa que dub
to), però també que vull saber quina mena de Catalunya po
dem construir. Si ha de ser una Espanya-bis, canviant Rajoy per 
Mas, o fins i tot per Junqueras, no mereix el risc brutal al qual 
ens exposem. Ha de ser una cosa que valgui la pena, que des
perti la il·lusió, l'esperança. No una bandera, no, ni una fron
tera. Una terra amb valors de veritat. I, per pensar això, fa falta 
una mica de temps. No fos cas que comencéssim un viatge cap 
a ítaca per acabar al Palau (transversal) de la Música.

Vicky Peña, 
“Kabul”

JOSÉ A N TO N IO  

AG UADO

P
OTSER ens trobem davant d 'una de les 
peces més im portants en la trajectòria 
de Vicky Peña. Després d 'una breu es
trena al Teatre Romea, l ’actriu ha tor

nat de la m à de M ario  Gas al Teatre Lliure am b un  
monòleg dur, "Hom ebody/Kabul”, de Tony Kushner 
(1959).

Sempre és un espectacle de la cultura el fet de veu
re un actor enfrontar-se a un text a cara descoberta. 
El text ens parla d ’una dona anglesa entrada en anys, 
el m atrim oni naufraga al m ar dels antidepressius i 
d ’un m ón extraordinari ple de vida que s'obre cam í 
a través d'uns barrets. La dona voreja la bogeria des 
del sarcasme al més pur estil anglès i s’endinsa m it
jançant la lectura d ’una guia de viatges en el m ón  
dels somnis impossibles i la fragilitat dels desitjós 
més ocults als quals la realitat destrossa. Uns temps 
en què la m entida de la imaginació causa el mateix 
alleujam ent que els llibres m entre que la cruesa de 
la veritat et destrossa la vida.

L’enfrontam ent entre aquesta dona de classe alta 
i que cada dia lluita per obrir-se cam í entre l'estupi
desa dels de la seva m ateixa classe de què s’avergo
nyeix i els últims vestigis d’una civilització que ha pa
tit la guerra, la colonització, l'atac dels russos i la de
vastació dels talibans donen com a resultat un dels

enfrontam ents, a so
bre de l ’escenari de 
l’Espai LÜure, més tre
pidants del teatre m o
dern. Hi ha una atrac
ció oculta, però pode
rosa, entre el perso
natge que in terpreta  
Vicky Peña i la màgia 
de Kabul. Al m ateix  
tem ps cada un d ’ells 
està acostum at a 
mantenir el control de 
la gent del seu voltant, 
la qual cosa augm en
ta les tensions entre  
els dos móns. La seva 
atracció va en contra 
dels valors m orals i 
culturals dels dos; els 

seus conflictes, d’alguna manera, il·lustren el con
flicte entre les societats que representen: la força bru
ta de la natura és tan  poderosa com  els prejudicis 
morals d ’una societat anglesa que viu d ’esquena a la 
realitat de Kabul.

L’obra ens parla de la brutalitat de la nostra socie
tat davant el m ón del somni fem ení ple de reflexions 
culturals. L’autor del text és un dels dramaturgs con
tem poranis  més reconeguts i polèm ics als Estats 
Units, seu és el guió de la pel·lícula "M unich”, d irigi
da per Steven Spielberg, les seves obres mostren una 
ruptura am b el realisme típic, en aquesta ocasió dóna 
un pas més en les relacions entre l ’islam i Occident. 
El personatge que interpreta Vicky Peña inicia un vi
atge em ocional com  a form a d’aprenentatge en la 
recerca del desconegut i la felicitat personal, perdu
da fa m olt temps en el pantà del seu m atrim oni, en 
aquesta ocasió O rient no està vist de form a negati
va com  acostum em  a trobar-nos en els m itjans de 
com unicació, aquí recobra tota la càrrega cultural 
d'un passat que m ai s’ha de perdre.

Mario Cas 
dirigeix en el 
Teatre Lliure 
“Kabul”, de 
Tony Kushner, 
amb Vicky 
Peña com a 
protagonista
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