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c a r t a s
Les orelles

Fa dies que sembla que tingui taps 
a les orelies. no hi sento massa bé. 
Demano hora al GAP perquè el met
ge em miri si tiñe cera. Em diu que 
no. però em demana hora a l’Hos- 
pital perqué em miri Totorino".

Passat un mes rebo dues citaci
ons de 1'Hospital, una per fer-me 
una audiometria i l'altra perqué em 
vegi el metge.

Fins aquí tot bé, però quan miro 
la data em quedo ben sorpresa... És 
per a mitjan novembre, o sigui qua
si un any després d ’haver anat al 
metge.

No m'agrada queixar-me però 
això m’ha semblat que ho havia de 
dir,

Mala organització, falta de met
ges, retallades... I fa 40 anys que es
tic pagant la Seguretat Social!

Montserrat Ueonart

¡Terminen ya las obras 
en San Lorenzo!
En julio de 2009 la Generalitat y el 
Ayuntamiento de Terrassa firmaron 
un convenio para instalar ascenso
res externos en los bloques de vi
viendas del barrio de San Lorenzo.

Comenzaron las obras de los edi
ficios que tenían pensado reestruc
turar al mismo tiempo hasta que las 
interrumpieron. Cinco años des
pués todavía seguimos esperando

a que las terminen.
Yo vivo en uno de los bloques 

afectados y conozco los problemas 
que ocasiona a los vecinos. Lleva
m os cinco años con la escalera a 
medio construir, aguantando la su
ciedad y las malas condiciones de 
vida que ello implica. El ascensor ya 
está instalado pero nunca ha llega
do a funcionar, dejando sin recursos 
de movilidad a los vecinos de más 
avanzada edad.

Aunque las obras ya están paga
das. al m enos la parte correspon
diente a las comunidades, hace im 
año que los albañiles no trabajan en

nuestra escalera y las últimas veces 
que vinieron no traían consigo los 
materiales necesarios para poder 
avanzar.

Con esta forma de trabajar y lle
var a cabo los proyectos siento ver
güenza ajena de la forma cómo tie
nen de llevar a cabo las necesidades 
del barrio.

Anna Espinosa

Moltes gràcies!

La cara de sorpresa que veiem en la

gent quan llegeix el rètol ens ho diu, 
i quan entren a la botiga, perquè 
nosaltres ho confirmem, ens ho cer
tifica: ens tanquen, marxem, però 
quant de greu que us sap i quant ens 
estimeu, els clients!

Som les tres venedores de Prena
tal Terrassa, que hem estat molts 
anys convivint i ajudant tots aquells 
que ens ho han preguntat i que ho 
han necessitat en m om ents una 
mica complicats, com pot ser l’arri
bada d'un nou membre a la família.

Han estat dos m esos de comiats 
continus, de paraules d'ànim i m os
tres d ’afecte, que fa que marxem

amb el cor trencat per l'època que 
s'acaba, però ple de tots els vostres 
missatges de bona sort i amb la for
ça que ens heu transmès per tirar 
endavant, que no es cosa fàcil, 
quant saps que et quedes sense fei
na.

Ens heu dit que hem estat alguna 
cosa més que venedores i que ens 
trobareu a faltar! Imagineu-vos nos
altres!

Gràcies, moltes gràcies! A tots 
vosaltres que, en un moment 0  

altre, heu traspassat les portes de 
Prenatal a Terrassa, per a nosaltres 
heu estat alguna cosa més que cli
ents.

Ens emportem molta amistat i 
molt d’afecte, fins sempre!

Núria Anglada, Florinda Cardona 
i Montse Ferrer

Fe de errores

En la información sobre la inaugu
ración de la plaza dedicada al coo
perante y misionero Vicenç Ferrer 
en el barrio de Sant Pere, publicada 
en nuestra edición del martes, se 
deslizó un error con respecto a uno 
de los familiares presentes en el 
acto. Anna Ferrer, esposa del coo
perante. estuvo acompañada en 
esta inauguración por su sobrino. 
Jordi Folgado Ferrer, y no de su hijo 
tal como se informó. Jordi Folgado 
es el director de la fundación en el 
Estado español.
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Una lliçó de Lluís Pasqual

JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

ENS dubte és una sort per ais 
espectadors que ei Teatre Lliu
re tingui com  a director Lluís 
Pasqual i que cada temporada 

muntí un espectacle a quin més sorprenent, 
superant el fet fins ara, aquest és el cas de "El 
rei Lear". L’última versió que vam veure del 
dàssic del mestre William Shakespeare va ser 
al TNG. una brillant producció del Centre 
Dramàtic Nacional dirigida per Gerardo Vera 
en versió de Juan Mayorga. Ara amb un re
partiment de luxe: Jordi Bosch. Laura Cone
jero. Núria Esperí, Teresa Lozano. Ramon Ma- 
daula, Julio Manrique i David Selvas entre 
d’altres... ha tingut l’aforament del Lliure de

Montjuïc ple cada dia. l’èxit ha estat tal que 
tom en amb el mateix repartiment la tem po
rada que ve.

L’obra, com  totes les tragèdies de William 
Shakespeare, és un reflex de l’essència de l’és
ser humà, amb les passions m és altes i les 
m és baixes: de l’amor pur a l’egoism e més 
ranci, de la traïció més cruel a la fidelitat del 
bufó, el repartiment del regne, la tempesta, 
el judici de les filles ingrates, el salt al buit de 
Gloucester, el retrobament del Lear i Cordè- 
lia, etcètera. Important en una obra com  
aquesta, ladaptació. perquè segons quines 
traduccions un pot sortir corrents i perdre’s, 
no és el cas afortunadament, la traducció de 
l’anglès ha estat a càrrec d’un mestre en això 
de la traducció: Joan Seilent. Gran pan dels 
textos literaris traduïts al català, els devem a 
la seva ploma, pel que ha rebut nombrosos 
premis. És im ponant quan sentim l’alè dels 
clàssics una traducció que ens els faci prò

xims. sense perdre’n l’essència.
Una de les claus de l’èxit és aquest reparti

ment de luxe amb una Núria Esperi fent d’un 
rei Lear per a la història del teatre. No anem  
a descobrir aquí que a Catalunya com ptem  
amb unes actrius de primer nivell i que hem  
pogut veure durant molts anys exercint el seu 
magisteri. Volem ara que parlem de grans ac
trius i papers brillants recordar Rosa Novell 
que ens ha deixat aquest cap de setmana, tre
ballant en el seu ofici d ’actriu fins als últims 
moments.

Lluís Pasqual ha 
dirigit “El rei Lear” 
al Teatre Lliure

Núria Esperi manté en escena el més difí
cil, la progressió de la bogeria de Lear, el de
teriorament mental portat gradualment fins 
al col·lapse definitiu amb la seva filla menor 
moria entre els braços, una cosa tan senzilla 
i humana que arriba al públic de forma direc
ta.

Juntament amb aquest grup d'actors de 
luxe, la direcció i la traducció, cal sumar-li la 
posada en escena de caràcter cinematogrà
fic amb m oments d’acció trepidant reforça
da pels efectes especials i les característiques 
tècniques d’una sala com  la Fabià Puigserver 
del Teatre Lliure, amb efecte visuals i de so 
d’efecte aclaparador, millorant en molts m o
ments el cinema.

Si no l’han vist haurien d’abonar-se la tem
porada que ve al Lliure perquè em temo que 
les entrades s’esgotaran quan surtin a la ven
da. No es perdin aquesta lliçó de teatre de Llu
ís Pasqual.
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