
20 Opinión Miércoles, 31 de diciembre de 2014 Diari de Terrassa

c a r t a s
Pessebres a la Mola

Som una colla d'excursionistes que, 
des de fa catorze anys, estem posant 
un pessebre a l ’in ici dels Graons de 
Mura, prop de l ’A lzina del Salari, i 
durant els últims anys, des que se'ns 
va exigir rautorització de la direcció 
del parc, així ho hem complert. En
guany, quan vàrem fer la petició, 
sens va d ir que si no érem una en
titat no ens autoritzaven a posar cap 
pessebre i que. en tot cas. aquest any 
hi hauria una certa tolerància, ja que 
en els propers es prohibiria la posa
da de pessebres a la muntanya de 
Sant Llorenç. He de d ir que, aprofi
tant la tolerància, aquest any també 
l'hem posat.

Lamentem aquesta decisió de la 
direcció del parc de Sant Llorenç i 
Serra de l ’Obac, ja que el nostre ob
jectiu i el de tants altres visitants que 
posen el seu pessebre no és altre que 
mostrar, amb aquest tradicional 
símbol nadalenc, l'esperit de germa
nor de tots els que ens trobem a la 
muntanya.

Ens agradaria que es reconsideres 
aquesta decisió i es permetés conti
nuar aquesta tradició tan nostra de 
posar pessebres per Nadal.

Pere Capella

Pastorets a l’escola Airina

He assistit el dia 17 d'enguany a la

representació dels Pastorets a la Sala 
Crespi de la ciutat, amb la total par
ticipació de pares, mares i professo
rat.

Seguint amb la lín ia  tradicional 
dels Pastorets clàssics, han incorpo
rat noves coreografies musicals, junt 
amb cançons actuals adequades que 
converteixen l'obra en una explosió 
d'alegria i de recreació que fan reviu
re el goig i tendresa anticipades del 
Nadal.

N ’hem gaudit petits i grans d'una 
manera total.

Només queda felicitar la direcció

artística i els novells autors per la 
seva realització tan esplèndida.

M. Teresa Josa

Cabezas bien amuebladas

Me ha gustado mucho el anuncio de 
IKEA que hace un juego de palabras 
comparando una casa bien amue
blada con una cabeza bien amuebla
da. Esta última debe tener: sentido 
común, sentido del humor y mucho 
amor. Ideas claras que se correspon

dan con una vida coherente y hon
rada, Así seríamos todos más felices.

Pilar Roca Porto

Cultura navideña 
y bíblica
Europa se enfrenta a un problema 
de falta de devoción religiosa, pero 
también de falta de cultura religio
sa. navideña en este caso. La falta de 
devoción se mide por la asistencia a 
las iglesias, y la falta de cultura reli

giosa y navideña se mide con estu
dios como el que este año ha reali
zado la asociación inglesa Christmas 
Starts W ith Christ (la Navidad em
pieza por Cristo), que ha sondeado 
a 2.000 familias y ha descubierto 
que:

1) Uno de cada 3 niños de 10 a 13 
años no sabe que la Navidad marca 
el nacimiento de Cristo.

2) Sólo un 10% de adultos puede 
afirmar cuatro cosas correctas sobre 
el nacimiento de Jesús.

3) La m itad de los encuestados 
afirma que Jesús no es relevante en 
sus celebraciones navideñas. ¡Y es 
su cumpleaños!

4) El 12% cree que Papá Noel sale 
en la Biblia.

5) El 7% cree que el árbol de Na
vidad sale en la Biblia.

Los resultados son, sin duda, de
salentadores. Si la encuesta se hu
biera realizado en España, el por
centaje sería mejor, pero mucho me 
temo que también dejaría clara la 
falta de sentido cristiano y la igno
rancia bíblica con que encaramos 
cada Navidad.

Propongámonos hacer visible la 
Navidad, destacando sus raíces. 
Con más fe y menos consumismo: 
más humana y menos egoísta: más 
familiar, con más esperanza y me
nos pasoüsmo; con más alegría y 
menos amargura. Aún estamos a 
tiempo.

Fina Millán-Hita

“Maria Stuarda”

JOSÉ ANTONIO  
AGUADO

A QUESTA ópera de D onizetti 
que ara podem  veure al Gran 
Teatre del Liceu p lanteja una 
guerra entre dues reines. Dues 

dones enfrontades per un home, la gelosia 
com a m otor de l ’acció i els regnes que llu i
ten per obrir-se pas en el panorama europeu. 
Els ingredients de la tragèdia es cuinen a foc 
lent i acaben amb una decapitado. Estrena
da a la Scala de Milà el 1835, “ Maria Stuarda", 
juntament amb "Anna Bolena" i  "Roberto De- 
vereux". formen la trilogia "Tudor".

La posada en escena és un al·legat a favor 
de la m odernitat d'aquesta òpera, el vestua
ri d ’Agistubi Cavalca ens planteja una antíte
si entre el passat h is tòric  representat per la

roba de les dues reines, vestides a la manera 
de Gran Bretanya de 1587, i la resta dels per
sonatges, que porten robes modernes. 
D 'aquest contrast entre passat i present es 
produeix un subtil intercanvi de passades 
temporals, l'espectador puja a una màquina 
del temps i baixa i puja d 'un temps a un altre, 
mentre que el suspens de la situació política 
creada ens acompanya fins al desenllaç final 
on la persiana de la finestra es tanca i el bot
xí compleix amb el ritua l del seu ofici.

L'òpera té dues lectures, d'una banda la per
sonal. la de dues dones enfrontades per una 
mateixa passió, i la segona, una lectura polí
tica. Maria Estuarda, reina dels escocesos, mor 
decapitada gràcies a la signatura de la seva r i
val. la seva cosina Isabel I, que va decretar la 
seva condemna per traïció. L'obra presenta 
els ressorts del poder. En aquesta Catalunya 
moguda per la política i el xoc de trens, obres 
com "Maria Stuarda" podrien prestar-se a una 
lectura en què els ressorts del poder sempre

actuen de la mateixa manera, al segle XVI i al 
XXI. A més de la lectura política és memora
ble el joc de passions que es posa en escena, 
quan dues dones s'enfronten en un joc de rei
nes la partida és d ’ah risc, amb el teló de fons 
de rh o rro r de la pena de mort, vigent als Es
tats units, i la solitud d'un condemnat amb el 
seu botxí, realitat que pot viure qualsevol pres 
en qualsevol lloc calent del planeta, on botxí 
i  víctima comparteixen l'antesala de la mon.

La posada en escena 
és un al·legat a favor 
de la modernitat 
d’aquesta òpera

Les veus són de primer nivell: Elisabetta està 
encarnada per ta mezzosoprano Silvia Tro 
Santafé i Marianna Pizzolato; Maria Stuarda, 
joyce DiDonato i Majella Cullagh; l'home ob
jecte de la disputa és Roberto Leicester. inter
pretat pel tenor Javier Camarena i Antonio 
Gandia.

Al costat de les veus, la direcció musical de 
Maurizio Benini 1 la direcció d'escena de Pa- 
trice Caurier i Moshe Leiser. Un altre dels 
punts sorprenents d'aquesta versió és l'esce
nografia moderna on prim a no la reconstruc
ció arqueològica, sinó la contextualització en 
la nostra realitat, on la substància de l ’obra 
cobra vida convertint-se en un regal per als 
espectadors que passegen pel present i el pas
sat.

Un plus tindrà qu i vegi la funció amb la fa
mosa mezzosoprano nord-americana Joyce 
DiDonato, a qui l ’any passat vam veure a 
"Cendrillon”, a la suggestió de la qual no és fà
cil sostreure's.

Imprime:
IMPRINTSA
Impressions Intercomarcals SA

Los textos destinados a la sección de cartas no deben exce
der de un folio. Deben ir firmados por sus autores con cons
tancia de su DNI. domicilio y  número de teléfono. DIARI DE 
TERRASSA se reserva el derecho a publicarlos, extractarlos o 
resumirlos, y no facilitará información postal o telefónica so
bre los mismos. Para remitir colaboraciones para esta sección, 
puede utilizar el sistema tradicional de correo o la dirección 

electrónica opinion@dlarideterrassa.es

Diari de Terrassa 
no comparte 
necesariamente 
las opiniones 
que aparecen en 
sus páginas.

aede

■  .

Esta publicación no puede ser reproduci
da; ni en todo ni en parte, ni registrada 
en. o transmitida por. un sistema de re
cuperación de información, por ningún 

medio, sea mecánico, fotoquímico. elec
trónico. magnético, electroóptico. por fo
tocopia, o cualquier otro, sin el permiso 
por escrito de la empresa editora.


