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l’obra al butlletí municipal de
data 25 de gener, on consta una
fotografia de l’arranjament realit-
zat. Des de l’Ajuntament deCano-
velles ens esforcem per mantenir
en bon estat els carrers del muni-
cipi així com els del polígon.

JOSÉ ORIVE VÉLEZ
Alcalde de Canovelles

m Deuda griega
m Mucha gente cree que los
préstamos que Atenas ha recibi-
do desde que estalló la crisis han
servido para financiar el gasto
griego. La realidad, sin embargo,
es que la inmensa mayoría del
dinero prestado a Grecia se ha
utilizado para pagar los intereses
y el principal de la deuda. Se po-
dría pensar que la política euro-
pea supone un rescate económi-
co no para Grecia, sino para los

bancos de los países acreedores,
y que elGobierno griego actúa co-
mo intermediario (mientras que
a los ciudadanos griegos, que han
visto caer en picado su nivel de
vida, se les exige que hagan aún
más sacrificios para que ellos
también puedan aportar fondos a
ese rescate). Es cierto que Grecia
tomóprestadas demanera volun-
taria unas sumas enormes de
dinero. Sin embargo, también es
verdad que los bancos de Ale-
mania y del resto del mundo le
prestaron a Grecia todo ese dine-
ro demanera voluntaria. En con-
diciones normales, cabría espe-
rar que las dos partes responsa-
bles de ese error de juicio paga-
sen por él. La verdad es que na-
die cree que Grecia pueda pagar
todo lo que debe.

JOAN PALACÍN COLL
Caldes de Montbui

m Historiografia actual
m Vull respondre a la carta del
senyor Juan Marín Martos “In-
terpretar la història” (2/II/2015).
En el passat s’han succeït guer-
res, revolucions i períodes de cri-
si o de progrés econòmic i social.
Quines han estat les causes? L’ac-
tual historiografia intenta fer una
recerca científica estudiant la po-
lítica, l’estructura social, l’econo-
mia, la cultura i la religiositat
d’un temps i d’un país concret.
L’historiador, en interpretar els
fets o els processos, intenta ésser
elmés neutral possible, però l’ob-
jectivitat absoluta no existeix.
Altres historiadors poden reba-

tre les seves conclusions, gene-
rant-se un debat que ens porta a
tenir una idea més clara del que
va succeir. Cal que siguem cons-
cients que es tracta d’analitzar
uns fets o uns processos del pas-
sat en el seu context que poden
contrastar amb la nostra visió
com a ciutadans del segle XXI . I
sóc conscient que hi ha historia-
dors, polítics, escriptors i perio-
distes que transmeten una versió
distorsionada d’uns fets històrics
per justificar una posició política
determinada.

ANTONI MONTELLÀ
Mataró

m Un abús més a Gràcia
m Pocs espais a Barcelona te-
nen un ús tan desmesurat com la
plaça del Diamant. És l’antítesi
del que mereixeria la seva fama
literària i el record de Mercè Ro-
doreda. El cap de setmana passat
vam viure un dels exemples més
foramida amb la festa dels fogue-
rons, una festa mallorquina im-
portada que podria estar molt bé
en un espai obert, però que a la
Vila de Gràcia és un abús total i
un atemptat als veïns que no po-
den dormir fins ben entrada la
matinada. El fum, la pudor, el so-
roll i la brutícia que provoca
aquesta festa són fenomenals en
un espai tan reduït i tancat. I ens
la volen vendre comuna tradició!
Molt més tradicionals són les

fogueres de Sant Joan, i amb
tants controls les han fet desapa-
rèixer. Els foguerons deuen tenir
bons padrins perquè sónmolt pit-
jor tant pel volum de foc com pel
volum de gent que convoquen.
Però això no és un obstacle
perquè les autoritats municipals
els autoritzin en el lloc menys
adequat. Pels assistents els veïns
no compten per res, no existei-
xen. Per ells la plaça només és un
decorat.

JOANA MARISTANY
Barcelona
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F
ins als anys cinquanta,més omenys, lamajo-
ria de la població participava en els rituals
religiosos per viure el dol en comú. També
els laics tenien rituals complexos, cerimò-

nies que es desenvolupaven a la memòria del finat i
que no tenien res a envejar a un ritual religiós. Des-
prés, les coses van canviar. El dol públic es va fer
cada vegada menys palpable, més discret i, sobretot,
més breu. Els rituals per demostrar el dol es conside-
ren avui dia una cosa molesta i obsoleta, que fa per-
dre un temps preciós. Són incompatibles amb les nos-
tres agendes carregades, amb la sagrada feina i amb
el ritme dels temps. Tant és així que quan em van
trucar de Planeta per avisar-me que dimarts se suspe-
nia el lliurament del premi Ramon Llull (a causa de
lamort de JoséManuel Lara), em va semblar gairebé
estrany, un gest de respecte encomiable: era un cap
estimat, un personatge entranyable i el cop, tot i que
esperat, ha estat dur. Però si la trucada em va sor-
prendre en positiu és perquè, últimament, mai no se
suspèn res important quan algú esmor, ni tan sols les
festes, llevat que els morts siguin molts o que el fet
luctuós tingui una dimensió política que involucri
l’actualitat d’alguna manera. Avui dia, la manifesta-
ció externa i pública del dol va quedant reduïda a la
mínima expressió. Bona prova d’això és l’èxit que té
a tot el món el famós minut de silenci, una ridiculesa
si el comparem amb les fastuoses cerimònies fúne-
bres del passat, i tot un símbol indicador de la poca
estoneta que estem disposats a consternar-nos pels

absents. Ben mirat, pe-
rò, deu minuts sense
un cop d’ull al mòbil
serien encara pitjor:
massa arriscat perquè
pogués acabar bé.
Diuen els experts en

ments que aquesta fal-
ta de rituals per demos-
trar el dol en públic
ens condemna a inte-
rioritzar el dol, a viu-
re’l en la intimitat com
si es tractés d’un mal

que s’ha de camuflar. I que això provoca, en els que
no tenen recursos expressius, trastorns psicològics
que en el passat no eren habituals. És significatiu que
cada vegada hi hagi més llibres sobre la mort i se
sentimés la necessitat de parlar-ne quan alhora dedi-
quem el mínim de temps a viure-la.
És evident que ens falta alguna cosa, i potser un

dia ens tornarem a reconciliar amb els rituals de la
mort. Demoment, els americans, sempre tan empre-
nedors, han creat unamena d’agències de rituals que
organitzen mostres de dol per a les famílies i
cerimònies per posar en comú el dolor. Com que
som tan rucs que ara paguem per tot el que abans
fèiem de franc, ja estic veient que acabarem pagant
també per plorar els morts.
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m L’altre dia vaig anar al Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) amb dues persones que van amb cadira de rodes
i sí que tenen una zona adaptada per a les cadires de
rodes, però que es troba a l’última fila. Ens van col·locar
a la fila 24 i al davant teníem unes 10 files buides. Des
d’on estàvem vam poder veure l’obra de teatre però no
vam gaudir com els que estaven més endavant, ja que
des de la distància no es podien apreciar ni les cares
dels actors i actrius. Per tant, m’agradaria que els tea-
tres, a més d’estar adaptats, tinguin més consciència
d’aquest col·lectiu perquè no tot és tenir un lloc per
a ells a la sala, sinó que puguin gaudir de les obres
igual que les altres persones.

LAURA CUIXART BARONET
Barcelona

m En primer lloc, li agraïm la seva presència a la Sala
Gran i lamentem les molèsties ocasionades pel fet de no
poder seure més endavant de la fila 24 per qüestions de
mobilitat. Des del Teatre Nacional de Catalunya (TNC)
som especialment sensibles a aquests temes i, conscients
d’aquesta situació, estem treballant per millorar-la.

Actualment tenim un projecte d’obra per adequar
l’equipament cultural a les necessitats bàsiques de les
persones amb discapacitat física. Aquest projecte inclou
l’execució d’unes obres de gran complexitat i estem tre-
ballant per fer-lo possible. No dubti que per nosaltres
és un objectiu prioritari solucionar aquesta situació com
més aviat millor ja que, com a teatre de referència
a Catalunya, volem ser el teatre de tots.

MÒNICA CAMPOS
Directora executiva del Teatre Nacional de Catalunya El minut de silenci

és tot
un símbol de la
poca estoneta que
estem disposats
a consternar-nos
pels absents
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