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c a r t a s
Agraïment

El passat dia 16 de novembre vam 
tenir un petit ensurt amb la meva 
filla a la Rambla, i vam haver d’acu
dir d ’urgència a Mútua Terrassa. 
Tant la Queralt (la meva filla) com  
jo volem agrair al taxista que ens va 
portar a l'hospital la seva generosi
tat i amabilitat per ajudar-nos en 
tot moment.

Carles Florenza i Ponset 
Queralt Florenza i Pérez

Europa es queda 
sense nens
Europa es queda sense nens, es 
queda sense el seu futur. Aquesta 
és una de les conclusions princi
pals de rinforme de l’Institut de Po
lítica Familiar sobre l'evolució de la 
família a Europa, que acaba de ser 
presentat.

Les dades ofertes en aquest tre
ball científic produeixen un calfred 
en la consciència, almenys a mi sí 
que m e’l produeix, d’una societat 
que es preocupi d’alguna casa més 
que del que és immediat.

A Europa, només una de cada sis 
persones és menor de quinze anys; 
el dèficit de natalitat i l'increment 
de població, a causa de les im m i
gracions. han provocat un augment 
de l’edat mitjana a la població eu
ropea. Paisos com Itàlia. Alemanya.

Grècia, Portugal, Espanya i Hongria 
estan en ple hivern demogràfic.

Alguna cosa caldrà fer. 0  no, ja es
tem bé així.

Jesús Domingo Martínez

Les Fonts, tierra de nadie
El 5 de noviembre un servidor soli
citó perm iso al Ayuntamiento de 
Sant Quirze, en nombre de una aso
ciación domiciliada en Terrassa, 
para realizar una exposición foto
gráfica en el (X  Torre Julià, situado

en Les Fonts, lado Sant Quirze. Poco 
tiempo después el Ayuntamiento 
de Sant Quirze m e denegó el per
miso aduciendo que, por no estar 
dicha asociación en el registro de 
asociaciones de Sant Quirze, no po
día exponer. Aduje que un servidor 
sí que vive en ese barrio y, por tan
to, debería poder disponer de un 
espacio que, según la señora Mun- 
di, alcaldesa de Sant Quirze, es "per 
a loLs els habitants del barri'’. Nada. 
No hubo manera. Tal vez fuese por
que las fotos eran del acto del 12-0 
o porque poco antes hubo una ex
posición de fotos del 11 -S (ahí sí no

hubo problema alguno), io cierto es 
que no me autorizaron. A título per
sonal y aun viviendo en Les Fonts 
tampoco se me permitía exponer.

El señor Bailan y la señora Mun- 
di se han repartido Les Fonts como 
quien se reparte un botín de gue
rra. Este barrio queda lejos del cen
tro geográfico de am bos m unici
pios y para ellos es sólo un enclave 
periférico y engorroso al que con
tentan con festejos y promesas va
cuas.

David Aguinaga. Responsable 
de Ciutadans en Terrassa

Poder i diner

la sabem que l’Edat Mitjana eslava 
sacsejada, assotada, per tremendes 
epidèmies com la pesta i el còlera 
que minvaven la població d’una 
manera exagerada.

El segle XXI té dues grans epidè
mies, no de tipus sanitari, sinó mo
ral, que són el poder i el diner. 
Ambdues coses portades a  l’extrem 
poden causar molt mal ais paisos 
que les pateixen.

És fàcil veure com, a mesura que 
l’afany de poder i diner es va incre
mentant. els escrúpols van dismi
nuint. Així coses com  el tràfic d’in
fluències, corrupció, enriquiments 
indeguts, falsedat de documents o 
malversació de fons públics es con
sideren coses naturals i a penes pu
nibles. De mica en mica ens anem  
acostum ant a tot, ja no ens fa ni 
fred ni calor res.

No obstant això a l’època que 
ens ha tocat viure, en el nostre 
m edi, a la nostra societat i en el 
nostre ambient, segur que hi ha qui 
no es deixa enlluernar per aques
tes dues coses.

Segur que hi ha dones i hom es 
capaços d’optar per l'honradesa, la 
justícia, la sinceritat, la fidelitat, la 
noblesa...

En una paraula, persones que sa
ben discernir entre el bé i el mal. 
Només cal decidir-se.

Rosa Lluch Serra
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D o o e d ? .

Joan Ollé versus Shakespeare

JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

| la Sala Gran del Teatre Nacional de Cata
lunya Joan Ollé dirigeix una com èdia 

¡ clàssica de William Shakespeare, "El som- 
I_________ I ni d'una nit d'estiu”. Es tracta d'una co
mèdia fresca que tradicionalment els directors associ
en a la joventut i als valors del primer amor. No obs
tant això el director ha capgirat el somni i l’ha conver
tit en un malson i la joventut en la vellesa serena d un 
Oberon (Uuís Marco) i unaTitània (Mercè Arànega). 
Aquesta comèdia és un monstre sagrat, una glòria lite
rària de la qual han gaudit centenars d ’actors i espec
tadors. De totes les com èdies del mestre Shakepeare 
és potser la més agraïda de muntar, per la multitud de 
personatges i per les tres trames paral·leles que es des
envolupen: els éssers màgics del bosc, els enamorats i

els artesans aficionats al teatre.
William Shakespeare és un dramaturg les obres del 

qual creixen amb cada versió en aquest cas en traduc
ció de Joan Sallent, rica en matisos i lèxic, i sense aques
ta pesada càrrega de l’extremadament literari. Els di
vuit actors executen les intencions del director per in
dagar en els efectes de l'amor, la nit i la lluna. La mà
gia del som ni i la cruesa de la realitat. loan Anguera, 
Enric Majó i Xicu Masó, juntament amb els ja esm en
tats Lluís Marco i Mercè Arànega, aporten la seva llar
ga experiència a un muntatge en el qual es juga amb la 
seducció, el desig, la culpa, els dimonis interiors, les re
lacions de parella, els fantasmes sentimentals i el po
der del teatre dins del teatre.

Ollé ha dirigit una obra clàssica donant la seva em 
premta personal, envoltat d’un gran equip. Cal desta
car els moviments responsabilitat d’Andrés Carchero 
qui li dóna aquest to de moviment japonès a una nit 
l'escenari de la qual està ple d’escales per pujar a una 
lluna que sembla impossible, la lluna de l'amor.

Menció especial mereix Pau Vinyals per la seva in

terpretació dc Puck, àcida, a estones divertida o com 
movedora, dura 0  tendra, que no abandona l’espec
tador quan acaba la funció, es tracta del registre més 
salvatge i subversiu del muntatge de Joan Ollé. D'al
guna manera sintetitza l’esperit de l’obra, la virtut es
sencial de la representació teatral és la d’estar viva mal
grat que s’hagi escrit fa molts anys, aquesta és la mà
gia del teatre, m és enllà de la intel·ligència del seu au
tor o el mestratge del director de l'espectacle, la peça 
ha d’estar viva, molt viva, i provocar en l'espectador 
algun tipus de sentiment.

El teatre és primitiu i orgànic com una planta, si no 
està fresca i gaudeix de bona salut el desastre està tru- 
cant a la porta. Puck amb les seves paraules finals ens 
recorda el paper del teatre, tot i que la ceguesa dels po
lítics ens posi el 21 per cent d'IVA, sempre hi haurà un 
microcosmos cultural que omplirà les sales dels tea
tres buscant la màgia, el verí i la substància addictiva 
d’aquest som ni d’una nit, que com  l’amor, és l'art del 
teatre, que de vegades s’escriu amb lletres majúscules 
com passa en aquesta ocasió.
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