
Diari de Terrassa Jueves, 5 de febrero de 2015 Opinión 1 17

c a r t a s
La remuneración 
de los políticos

El debate sobre la rem uneración 
de los po líticos ha crecido con la 
preocupación sobre la corrupción. 
Es lógico que queram os saber 
cóm o se emplea nuestro d inero  
público. La transparencia es nece
saria, pero cierto  m aniqueísm o 
está d ifund iendo  la idea de que 
todo lo que tiene que ver con los 
políticos (la casta) es malo.

El ascenso del populismo es una 
señal de alarma a la que hay que 
prestar atendón. Se ha abieno una 
fosa entre las instituc iones y  los 
ciudadanos. Y de lo que está pa
sando somos responsables todos: 
los partidos por haberse encerra
do en un m undo autosufíciente y 
los ciudadanos que hemos ignora
do nuestro compromiso con el es
pacio común.

José Morales M artín

La crisi, una cosa 
del passat?
Cada día se semen més discursos 
dels governants dient-nos que això 
de la  crisi és una cosa del passat i 
que Espanya ja se n'està sortint. És 
possible que a certs nivells i  en cer
tes activ ita ts això sigui cert però, 
per a la gran majoria de les fam íli
es i de les persones que més estan

patin t la crisi, no s’aprecia cap se
nyal de m illora que pugui alim en
tar la seva esperança.

A m b més de 100.000 fam ílies a 
Catalunya que no tenen cap ingrés 
fix  o amb més de 20.000 persones 
a Terrassa que vo ldrien treballar i 
que no troben feina, com es pot d ir 
que la crisi és una cosa del passat? 
Només es podrà d ir que superem 
la crisi quan les xifres de l ’atur i de 
les fam ílies sense ingressos es re
dueixin significativament, la  crisi 
ha po rta t m olts  canvis a la nostra 
societat i caldrà repartir m o lt m i

llo r la feina. Atesa la proxim itat de 
diverses campanyes electorals h i 
ha un risc greu de falta de rigor en 
les promeses que es puguin íér. Les 
creixents desigualtats, entre uns 
rics cada dia més rics i uns pobres 
cada dia més pobres, s’han de po
der aturar.

Escau recordar que per poder su
perar les greus mancances actuals 
fan falta menys promeses i més so
lidaritat.

Justícia i Pau (Comissió 
de Terrassa)

La felicitat

És un estat m o lt buscat i preuat, 
però aquesta no es troba en quel
com  m ateria l, n i en un esdeveni
m ent de tipus polític, ni en un re
gal de m o lt valor... Això po t donar 
satisfacció temporal però no la fe
lic ita t ben entesa. El qu id  de la 
qüestió està en un mateix, p rin c i
palment tenint pau interior. La vida 
és llu ita i capacitat d’adaptació a les 
d iferents circum stàncies que ens 
trobem; de fet, com es diu, l ’expe
riència  de la vida és "un  grau".

Com? Pensant menys en tu i més 
en els altres, escoltant les persones, 
ded icant temps, tra ient ferro a 
grans disgustos, o b rin t el nostre 
cor i donant esperança i, sobretot, 
no agobiant-se pel demà. no cal! 
L’ah ir ja va passar, el demà és in 
cert; l ’avu i és el que h i ha i a on 
hem d ’estar atents, cada dia és nou 
i irrepe tib le  i és un  nou repte a 
l 'o b rir els ulls al matí. En resum, la 
veritable fe lic itat és estar bé i feliç 
amb un mateix, a pa rtir d 'aquí la 
vis ió de la v ida es transform a en 
l ’entrega als altres i h i arrela la fe
lic ita t. Tot això es tradueix a esti
mar.

Escrivia un  sant del segle XX; 
"Vols ser feliç? Estima. Vols ser més 
feliç? Estima més. Vols ser m olt fe
liç? Estima m o lt’’.

Mercè Marquès Amat

Fe de errores

En nuestra edición del miércoles 
in form ábam os de la aprobación 
del Pía D irector de Cooperació al 
D esenvolupam ent y del Regla
m ent del Consell M unicipal de So
lidarita t i Cooperació Internacio
nal. E l p rim ero  se aprobó con el 
voto en contra del PP y, en el se
gundo, el grupo m unicipal del Par
tit Popular se abstuvo y no votó ne
gativam ente com o po r e rror se 
dijo.
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ACÜD'lT COBERT PER LA NEU.
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Cese Gelabert i la mirada de Xavi

JOSÉ ANTONIO  
AGUADO

O NZE jugadors contra onze cor
rent darrere d una p ilota des
perten la passió al públic quan 
el joc  és especialment bonic. 

L'art s’ha aproximat al futbol per aportar una 
dimensió poètica i estètica, en aquest cas al 
moviment del cos humà en forma de dansa 
contem porània. A la Sala Tallers del Teatre 
Nacional de Catalunya Cese Gelabert mos
tra amb la seva companyia de dansa contem
porània la relació especial que h i ha entre els 
jugadors i els ballarins, els dos móns es do
nen cita a l ’escenari per mostrar a l ’especta
dor de futbol i  el de dansa una visió d ’aquest 
esport i  d'aquesta disciplina artística que ens 
sedueix. De la passió pel m ovim ent i el cos

neix aquest espectacle singular.
La fascinació que Cese Gelabert ha sentit 

des de petit pel Barça, l ’ha portat a generar 
un espectacle en el qual s'ensenya de mane
ra didàctica com les passades, regats i carre
res dels jugadors del Barça al rectangle de joc 
són sim ilars als passos que realitzen els ba
llarins de dansa contemporània a l ’hora d 'in 
terpretar una coreografia dins l ’escenari. .Sota 
la daurada resplendor dels focus, els fu tbo 
listes duen a terme la seva poètica del m ovi
ment amb l'objectiu de col·locar dins dels tres 
pals de la porteria  una p ilota. Un esdeveni
ment adornat amb bonics passis d'estratègia 
calculada al vestidor per l'entrenador i el seu 
equip, tot aquest ritua l deixa bocabadats els 
vuitanta 0  noranta m il espectadors que om 
plen el Camp Nou. Com a contrapunt 
d ’aquest joc de masses, la dansa contem po
rània m ou un nombre sensiblement menor 
que el futbol, però amb la mateixa passió.

Espectacles com el de Cese Gelabert són

dels que fan afieló. A l'escenari de la Sala Ta
llers del Teatre Nacional de Catalunya es po
den veure algunes de les m illo rs jugades de 
Messi, Iniesta, Xavi, Valdés i Puyol, que són la 
font d ’inspiració dels moviments dels balla
rins de la Com panyia Gelabert-Azzopardi 
que, juntam ent amb el mestre, Gelaben, co- 
reografien els diferents passos dels jugadors 
de futbol; el resultat és un espectacle magní
fic que ens regala moments d ’un altíssim n i
vell de precisió com el llançament d 'un pe
nal.

La dansa 
contemporània 
mou menys 
masses que 
el futbol, 
però amb la 
mateixa passió

la són uns quants els intel·lectuals que no 
menyspreen el futbol o els esports de masses 
incorporant-los al seu món d ’artístic o crea
tiu, van ser els casos de Pier Paolo Pasolini. 
Umberto Eco, Juan Villoro, Eduardo Galeano, 
Javier Manas, Am onio Hernández, Juan Bo
nilla. Sergi Pàmies, David Tmeba. Jesús Gar
cía Sánchez i  molts altres, grans aficionats. El 
menyspreu a les masses i al que és popular 
ha estat relegat i s'ha incorporat a l'imagina- 
ri dels creadors l ’esport, són moltes les pel·lí
cules, novel·les, obres de teatre i llibres de 
contes que tracten l'esport des de punts de 
vista ben diferents, només cal recordar la me
ravellosa novel·la negra de Manuel Vázquez 
Montalbán “El delantero centro fue asesina
do al amanecer’’, publicada per l'editorial Pla
neta.

Cese Gelabert, com Xavi, planeja l ’estratè
gia del joc en un espectacle que cap aficionat 
a la dansa contem porània ni al Barça hauria 
de perdre's...
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