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c a r t a s
Agraïment del Club 
Tennis Taula els Amics

Per tercera vegada i per segon any 
consecutiu, el Gub Tennis Taula els 
Amics Terrassa hem tingut l'honor 
de ser distingits com a finalistes a 
la N it de l'Esportista de Terrassa. La 
menció d'enguany ha estat en qua
litat de m illo r dirigent esportiu per 
al nostre president, Francesc G i
bert. Volem agrair de totes totes 
aquesta distinció i, en especial, fer- 
ho a les diverses entitats i instituci
ons que ens ajuden a fer cada ve
gada més sò lid  el projecte de fo
ment del nostre centenari, olímpic 
i m o lt egarenc esport del tennis de 
taula.

Moltes gràcies a la Societat Coral 
els Amics, a l'In s titu t Blanxart i al 
Consell Esportiu Escolar del Vallès 
O ccidental - Terrassa. 1 mercès 
també en especial a tots els mitjans 
de comunicació locals de la ciutat, 
que ens ajuden a donar v is ib ilita t 
al nostre espon.

La d is tinc ió  d'enguany té per a 
nosaltres un caire del tot significa
tiu  que us volem fer arribar.

El nostre projecte necessita un 
im portan t p un t d 'in fle x ió  en ter
mes d'organització, sobretot per la 
necessitat d 'am plia r i m illo ra r les 
seves instal·lacions i consolidar així 
la política de prom oció i formació 
endegada quatre anys enrere.

Volem seguir fent oferta de va
cants a la creixent demanda de la 
nostra escola i volem seguir sent un 
club obert a tothom, on no hi hagi 
barreres d ’entrada de cap tipus i on 
tota la ciutadania de Terrassa hi pu 
gui ser present.

Volem, així mateix, seguir sent 
com petitius  a la prim era  estatal i 
poder satisfer els nostres anhels i 
m èrits com petitius a la taula amb 
la disposició dels necessaris recur
sos econòmics, els quals ara es ve
uen fo rtam ent condicionats pels

esforços d irig its a la m illora d ’ ins
tal·lacions que assegurin la nostra 
p rio rita ria  po lítica  de prom oció  i 
form ació. Ens veiem forçats a du
plicar bona part dels nostres recur
sos humans i materials, començant 
per les taules, pilotes, tanques, mar
cadors, etcètera, que estan subjec
tes a un fo rt desgast quo tid ià  pel 
constant m untar i desmuntar.

Només podem  te n ir paraules 
d ’agraïment per a totes aquelles en
titats i organismes que ens donen 
suport i tota ajuda i idea pot ser de

term inant per assolir les nostres f i
tes. Tanmateix, val a d ir que tampoc 
no volem renunciar al som ni que 
és, de fet, realitat als grans m un ic i
pis del Vallès i que caracteritza els 
clubs de primera estatal amb plan
ter i empenta: ten ir una cessió 
d’equipament públic amb instal·la
cions fixes per al tennis de taula.

Terrassa té un carrer dedicat a 
l'excels impulsor local del tennis de 
taula, l ’A n ton i Bros. El club, amb el 
seu projecte, intenta estar a l ’alça
da dels símbols, com a m ín im  te

nint-los ben presents. Volem agra
ir  que la N it de l ’Esportista hagi es
tat conscient del significat del ten
nis de taula egarenc i dels esforços 
del nostre pe tit club.

Moltes gràcies N it de l ’Esportis
ta!

Junta directiva del Club Tennis 
Taula els Amics Terrassa

La familia

Me refiero a la fam ilia formada por 
uno con una y para siempre, en la 
que se comparten las alegrías y las 
penas, la salud y la enfermedad, la 
abundancia y la escasez, en la com- 
plemenlariedad y  reciprocidad.

He experimentado estos días la 
muerte de un ser querido, al que no 
le ha faltado el calor y  cercanía de 
los suyos, hasta los últimos instan
tes de su vida. Siempre que la he 
ido a ver, me ha recibido con una 
sonrisa, y  hemos podido conversar 
suavemente, con palabras llenas de 
afecto y cercanía.

Cómo la queríamos y cuánto ha 
sabido querer a todos...

V ivió entregada a la fam ilia, y a 
los demás. Supo vivir, y  supo m o
rir, aceptando la voluntad de Dios, 
con toda paz.

Ana del Valle Bueno

Siegfried i la por

JOSÉ ANTONIO 
AGUADO n¡
u NA bona part de les cam pa

nyes electorals estaran prota
gonitzades per la por, a mane
ra de pomes podrides en una 

recepta, la por es llança d ’un adversari poli- 
tic  a un altre com si fossin pilotes de tennis. 
Sembla ser que segons qui guanyi Ies elecci
ons ens espera l'apocalipsi, però no ens hem 
d'espantar pels cants de sirena i guiem la nos
tra barca amb el tim ó del sentit comú. Enca
ra que de vegades h i ha persones fora del 
comú que no es deixen in tim idar com li pas
sa a l'heroi que trepitja aquests dies l'escena
ri del Gran Teatre del Liceu. Un heroi que des
coneix la por fins que una dona la h i ense
nya. Estem parlant de l ’heroi del nou lliu ra 
m ent de la segona jornada de la tetralogia

"L’anell dels Nibelungs" de Richard Wagner. 
Siegfried, fill dels bessons Siegmund i Sieglin- 
de, un nou hom e que ha de salvar el m ón 
amb la seva espasa, es llança a un viatge que 
el pon i a aconseguir el poder de l'anell. A Ca
talunya h i ha una fascinació des del Moder
nisme cap a la música de Wagner, i això es va 
notar en els llargs aplaudiments entusiastes 
del públic.

La lín ia  estètica d'aquest muntatge ve de 
les dues òperes que hem pogut veure al L i
ceu. el pròleg “ L’o r del Rin'' i la primera jo r
nada “La Valquíria", en aquesta mateixa línia 
de contemporaneïtat segueix aquesta sego
na jornada, on el protagonista viu en una ca
ravana i el drac té dents de pala excavadora. 
Una m oderna posada en escena de Robert 
Carsen que talla l'alè, caracteritzada per anar 
a l'essència de la història que s’està explicant 
i fer del signe que ens remet a la realitat una 
mica poètic metàfora. A ixí els espais solita
ris, els arbres trencats, el desballestament o 
ferrovelleria, la mansió amb els mobles em

balats esdevenen metàfora de la solitud de 
l'heroi i al mateix temps de la humanitat que 
camina cap a la seva autodestrucció, a causa 
de l ’ambició, el poder i l ’or. Aquest sentit me
tafòric de l ’acció que es presenta ens condu-

“Siegfried” 
és un gran 
espectacle, com 
ha de ser en una 
òpera clàssica, 
és a dir, viu 
en tots 
els aspectes

eix a la imatge poètica i cap a la reflexió, una 
cosa m olt germànica. El sentit m etafòric de 
l ’obra cobra una significació en aquesta Eu
ropa dels bancs capitanejada per la senyora 
MerkeL

La direcció musical sota la batuta de Josep 
Pons ens feia comprensible el sentit metafò
ric de la idea wagneriana, com els intèrprets, 
no vam poder sentir Lance Ryan per un pro
cés gripal, però no es va notar pel gran treball 
de Stefan Vinke. lx*s dones es van fer esperar, 
deixant de banda les breus intervencions de 
l'ocellet del bosc, Cristina Toledo, tota la sen
sualitat femenina apareix al final amb el per
sonatge de Brunhilde, en mans de la sopra
no sueca Irene Theorin.

"Siegfried" és un gran espectacle en tots els 
sentits, com ha de ser en un òpera clàssica, 
és a dir, viu en tots els aspectes. Per conclou
re, assenyalar la presència del foc com a sím
bol po ten t d'aquest desig d 'autodestrucció 
de l ’ésser humà, cosa que hauria infondre’ns, 
més que por, terror.
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