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c a r t a s
Agraïment en el 
cínquantenari de la mort 
de Ferran Canyameres
El passat dia 22 d'octubre, a la Bi
blioteca Central, es tancà el cicle 
d'actes dedicats a l escriptor terras- 
senc Ferran Canyameres. Actes 
com m em oratius en el cinquante- 
nari de la seva m o rt (27 setembre 
1964).

La conferència “ Ferran Canya
meres, un escrip to r com plet i to 
tal". a càrrec de Jaume Aulet, va 
cloure dones el programa d ’activi- 
tats organitzades a través de l ’Ar- 
xiu H istòric Comarcal, la B ibliote
ca Central i l 'e n tita t Am ics de Ies 
Arts. Cinc en total. La conferència 
“ Ferran Canyameres dins la cu ltu 
ra catalana del segleXX", a càrrec 
de Gustau E rill, biògraf, així com 
“Ambients i personatges de la Ter
rassa del noucents", sota la d irec
ció de Pepi Sabría, a la Nova Jazz 
Cava, i la ruta literaria “Ferran Ca
nyameres a Terrassa” han aportat 
molts elements per recordar a bas
tament la figura de l  escriptor. Sen
se deixar de banda, naturalm ent, 
l'exposic ió  “ Ferran Canyameres. 
Les sub-versions de la literatura” a 
l'A rxiu  H istorie Comarcal, que ro 
mandrà oberta fins al proper 12 de 
desembre.

Activitats que del no-res han anal 
prenent cos i que, gràcies a l'A jun- 
tament de Terrassa, a les diferents

entitats col·laboradores i a les per
sones que h i han intervingut, s'han 
pogut dur a terme per com m em o
rar aquesta efemèride.

Com que a lu lt im  acte no vaig te
ñ ir  temps de donar les gràcies per 
to t el ventall cultural que s'ha anat 
desplegant, m’adreço al D iari de 
Terrassa per fer-les arribar a totes 
aquelles persones que hi han par
ticipat com també a les que hi han 
assistit.

Tal com va d ir Jaume Aulet en la 
seva conferència, el meu pare és un 
escriptor cent per cent terrassenc.

que pertany del tot a Terrassa. Així 
és, ja que hi va néixer (1898), h i va 
viure fins al 1939, h i va treballar 
(Cambra Oficial de Comerç i Indús
tria), va ser un dels membres fun 
dadors dels Amics de les Arts i, so
bretot, des de m olt jove es va in ic i
ar en el camp de les lletres com a re
dactor inesgotable dels periòdics 
terrassenes El Dia, El Xerraire, El 
Heraldo de Tamisa i Crónica Soci
al.

Agraeixo, doncs, aquest càlid re
coneixem ent envers la seva vàlua 
literària com a escriptor, poeta, edi

to r i p rom otor cultural. De tot cor 
moltes gràcies.

Montserrat Canyameres i Casals

Caritas: testimonio 
de esperanza 
y  de solidaridad
Cada año Cáritas Española nos pre
senta las ciñas de su memoria, todo 
un testimonio de esperanza y  soli
daridad, como ha dicho su secreta
rio general, Sebastián Mora. En una

coyuntura tan delicada com o la 
que estamos atravesanao, la bue
na noticia es que ha crecido el apo
yo de voluntarios y dorantes a la 
acción social de Cáritas en toda Es
paña. Junto al ejem plo de coraje 
que dan quienes son los beneficia
rios directos de la acción de Cári
tas, el verdadero valor ce esta me
m oria anual viene marcado en esta 
ocasión po r la generosidad y el 
com prom iso cada vez m ayor de 
voluntarios, socios y donantes, 
para estar allí donde no está nadie 
y cam inar al lado de los últimos.

La memoria nos pone ante el es
pejo un retrato duro, pero también 
posiúvo, de la realidad española, de 
un escenario social sembrado 10- 
davía de muchas dificultades, pero 
donde late con más fuerza aún el 
corazón de Cáritas para que, sólo 
durante 2013, más de cinco m illo 
nes de personas fueran reconoci
das en toda su dignidad y ayuda
das en sus necesidades más bási
cas. que no siempre son de tipo  
material.

Ese corazón de Cáiitas, por m u
cho que algunos m ientan sobre 
ello, es el corazón de la misma Igle
sia. Cáritas es Iglesia su expresión 
más genuina de la caridad que nos 
interpela y  nos invita a crear juntos 
una nueva realidad, muy distinta a 
la de la cultura del descarte.

Suso do Madrid

D O N  ED I

Valle-Inclán al TNG

JOSÉ ANTONIO  
AGUADO

! NA de les joies de la temporada del Tea- 
I tre Nacional de Catalunya són aquestes 
| “Comedias bárbaras”, de Don Ramón 

|_________ I María del Valle-Inclán. L  obra està prota
gonitzada per Ramón Barea i dirigida per Ernesto Ca
ballero, sens dubte la novetat està en el fet d ’incorpo- 
rar to t un cos de ball: els animals cobren vida, els sants 
de l'església es transfiguren i l'an im alització tan p ro
pia de l'esperpent cobra sentit. Els éssers humans es 
converteixen en bèsúes, en llops, en animals salvatges 
que viuen dels seus instin ts més bàsics i per als seus 
instints més bàsics. Tota raó està desterrada, aquí mana 
la viscera, el p rim ari, el m ón medieval gallee, pie de 
bruixes, pescadors, pagesos i terratinents. El mateix 
Don Ramón María del Valle-Inclán se sorprendria gra
tament en veure que de les seves tres obres “ Cara de

plata". “Águila de Blasón" i “ Romance de lobos" han fet 
un espectacle total, on el sentit de la paraula vallincla- 
nesca cobra vida i força, en un món podrit i corrupte 
que necessita una regeneració, com l ’Espanya de les 
corrupteles, les retallades en educado i en sanitat. JVA 
cultural al 21 per cent i gestors que només miren pels 
seus instints més bàsics, país a simple vista que no ha 
canviat, ni que no pot canviar perquè són “ los mismos 
perros, con diferentes collares”.

El dram aturg Don Ramón María del Valle-Inclán 
planteja en els seus esperpents el tema de la degrada
ció de l'hom e per raons polítiques, econòmiques i al 
mateix temps la dignificació del mateix per idèntiques 
m otivacions o sim plem ent per haver nascut en una 
terra amb una trad ic ió  bàrbara des del p rin c ip i dels 
temps fins al present. Sens dubte a ju tjar per la realitat 
política el dramaturg gallec està de radiant actualitat.

Enm ig d 'una n it tempestuosa un cavall desbocat 
sembla córrer l 'Europa de la rescissió, en la qual la gran 
fortuna de Juan Manuel Montenegro és cobejada pels 
seus cinc fills, com si fos un  rei Lear gallec el senyor 
Montenegro voreja la bogeria quan obre la tomba de

la seva dona morta i l'abraça mentre els cucs corroei- 
xen el seu cos. Ramón Barea, en el m illo r paper de la 
seva carrera, porta al seu punt perfecte l'an im alitza
ció. deformació sistemàtica de l'h ipòcrita , cu ltiu  del 
grotesc en l ’ésser humà, model dels monstres de Gaya.

Ernesto Caballero desembolica els fils dels perso
natges d'una Espanya de finals del segle XIX vistos des 
de dalt. escoltats de titelles, imatges zoològiques, màs
cares, ridículs i mesquins éssers humans interpretats 
per Mona Martine, Rebeca Matellán o un  enFuema- 
dor Janfri Topera. Els personatges van i vénen en 
aquest esperpent sobre la realitat espanyola. Tots 
aquests procediments hiperbòlics tan vallincl.méseos 
no són, en realitat, més que una aguda autodefensa, 
l ’ú ltim  regust amarg davant d ’una realitat despobla
da d'atractius d ’un intel·lectual lúcid, la mirada de Don 
Ramón María del Valle-Inclán es tom a a cops de de
form ació atenidoram ent lúcida. I només quan el do
lo r o el desencís arriben a un lím it emprat antigament, 
es tanca tota escletxa a la brom a, l ’esquinç grotesc, 
aclaparada la m irada per la desolada vulgar tal o per 
l'enlluem adora grandesa d’un paisatge en runes.
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