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Lliçó de constancia 
i superació
Aquests dies han sortit alguns arti
cles que fan referencia a la pel·lícu
la "Camí a leseóla", de Pascal Plis 
son. En aquest documental queda 
dar que l'educació comença per la 
família i és a I'escola on els xavals 
aniran adquirint hàbils de treball, 
formació i certs valors. És una his
tòria real i extraordinària de quatre 
nens i nenes, de diferents punts del 
món, que s’han d'enfrontar diària
ment a una multitud d’adversitats 
i perills per arribar a l’escola (in
comprensions, desgràcies, distàn 
da, pobresa, etcètera). Aquests 
nens comparteixen les mateixes 
ganes d’aprendre i són conscients 
que només l'educació els obrirà les 
portes a un futur millor. Crec que, 
aquesta pel·lícula, haurien deveu 
re-la tots els alumnes i pares del 
nostre país, per adonar-se del que 
suposa la cultura de l’esforç i que 
“voler és poder". Un valor una mica 
oblidat per uns i tan usat per altres. 
És una lliçó de constància i supe
ració que tant de bo molts nens 
d'ara coneguessin i aprenguessin 
de primera tinta.

M. Dolors Port González

Arriba l’hora de la veritat

Després d'una intensa campanya 
electoral i després d'uns resultats 
amb moltes sorpreses, ara arriba 
l’hora de la veritat i caldrà debatre 
molt per arribar a aconseguir una 
majoria que pugui governar la ciu

tat al llarg dels pròxims quatre anys. 
In qüestió no és fàcil i ningú podrà 
aplicar el seu programa al 100%. 
Tothom haurà de fer alguna renún- 
cia en benefid de la govemabilitat 
i els interessos del conjunt de la ciu
tadania. Allò que avui és més im
portant , a parer de la nostra entitat, 
és l'objectiu del necessari pacte. Un 
objectiu que per a nosaltres 110 pot 
ésser altre que el bé comú de la ciu
tadania, amb una dedicació espe
cial a la creació de feina i a les per
sones i a les famílies que ho passen 
més malament. É.s hora de superar 
els tacticismes dels partits polítics 
i els seus interessos partidaris, ara 
és l'hora de la generositat i del bé 
comú.

AI llarg de la campanya electoral

tothom ha defensat la necessitat 
d’assolir uns majors nivells de jus
tícia social. In crisi que patim de
mana un esforç més gran de solida
ritat i de fraternitat. Des de l’Ajun- 
tament nou s’han de promoure 
unes actuacions més eficaces que 
ajudin a la creació de llocs de tre
ball. Aconseguir un treball digne 
per a tothom, vet ací la concreció 
de l'objectiu general del bé comú.

Justícia i Pau (Comissió 
de Terrassa)

La austeridad 
no está funcionando
El nuevo informe de Cáritas Euro

pa sobre el impacto de la crisis re
vela preocupantes niveles de po
breza y privaciones en los siete paí
ses de la UE más duramente gol
peados por la crisis económica: 
Chipre, Grecia, Irlanda, Italia, Por
tugal, Rumania y España.

La UE y sus estados miembros si
guen abordando la crisis centrán
dose, principalmente, en las políti
cas económicas y, sobre todo, en los 
gastos de las políticas sociales. 
Como resultado de ello, la puesta 
en marcha de estas políticas está te
niendo un impacto devastador en 
la población europea, en particular 
en esos siete países más afectados. 
La incapacidad de la UE y de sus es
tados miembros a la hora de pres
tar apoyo concreto y con el alcance

necesario a las personas con difi
cultades, de proteger los servicios 
públicos esenciales y de crear em
pleo contribuirá a una prolonga
ción de la crisis.

El informe titulado "Pobreza y 
desigualdades al alza: la única so
lución que se necesita son sistemas 
sociales” (sólo disponible en inglés) 
es la tercera edición anual de una 
serie de análisis en profundidad 
realizados por Cáritas Europa so
bre las repercusiones que las polí
ticas de austeridad están teniendo 
en los ciudadanos de la UE, en los 
que también se constata el crecien
te número de personas que luchan 
contra la pobreza y la exclusión so
cial.

Juan García

La xiulada

Sóc catalana i estimo Catalunya 
amb tot el cor, però el dissabte que 
es jugava la final de la Copa del Rei 
davant la xiulada que es va produ
ir mentre s’interpretava l’himne na
cional em vaig sentir avergonyida.

No sé qui en són els culpables 
però denoten molt mala educació 
a més això ja estava programat i 
algú capacitat ho hauria d’haver 
prohibit, ja que no té res a veure 
l’esport amb la política. Respectem 
qui no pensí com nosaltres i aca
bem ja d'ofendre tants milers de 
persones ara per himnes ara per 
banderes... No m'estranya que ins
pirem tantes antipaties.

M. Rosa Bonals

DON EDI

Con que L-'ulntfE 
NO TÉ J-LET1Z.A

Mozart i les dones

JOSÉ ANTONIO 

AGUADO

I N ocasions el joc sol arruïnar 
| les nostres vides i no estic par- 

| lant de l'addicció als jocs d'at-
I_________ I zar, la ruleta, el bingo, les tra
vesses o la loteria, sinó al joc sobre un pro
jecte de vida que ens ha costat molt constru
ir i que per un acudit d'un tercer o una ironia 
es posa tot cap per avall, molts anys de cons
trucció i una nit o un dia per destruir-ho tot.

l>a felicitat és un edifici amb els fonaments 
de sorra que qualsevol terratrèmol pot esfon

drar, en el fons ningú pot fer-te feliç excepte 
tu mateix, l’altre sempre et genera inestabili
tat, ràbia, dolor, tristesa, complaença, cinis
me i engany. Almenys això sembla dir-nos 
Mozart a "Cos) fan tutte", una òpera que posa 
el punt de mira sobre les emocions i senti
ments, almenys així ho hem pogut compro
var aquests dies que s'ha representat al Gran 
Teatre del Liceu, sota la direcció musical de 
Josep Pons, direcció escènica de Damiano 
Michieletto, escenografia de Paolo Famin, 
vestuari de Caria Teli, il·luminació de Fabio 
Baretün i produït pel Teatre la Fenice (Venè
cia).

Pels salons d’aquest hotel de luxe en què 
s’ha convertit l'escenari del Gran Teatre del 
Liceu es mouen Jwliane Banse, Maite Beau- 
mont, Joel Prieto, Joan Marun-Royo. Sabina

Puértolas i Prieto Spagnoli. A destacar el tre
ball d’una de les enamorades. Juliane Banse, 
i la criada que agita la trama argumenta!, Sa
bina Puértolas. Vestuari i escenografia, movi
ments del cor i dels cantants ens acosten a la 
realitat dels nostres dies, fan que la peça sur
ti del museu per instal·lar-se a la nostra ciu
tat com un element més.

La trama passada als nostres dies permet a 
l’espectador establir reflexions existencials, 
compartint idees vitals i filosòfiques prenent 
com a punt de partida les situacions en què 
es troben els personatges. Com en tota gran 
història hi ha grans dosis d’amor, gelosia, sexe, 
traïcions, debilitats humanes, paradoxes de 
la vida quotidiana de dues parelles els destins 
de les quals s’entrellacen pel capritx de Don 
Alfonso, una mena de déu capritxós o destí

fatal. La trama és amena, amb una narració 
simple i que aconsegueix atrapar l’especta
dor. Algunes vegades els comentaris d’aquest 
personatge que mou els enamorats com tite
lles són fills de la manca de perspectiva i els 
podem titllar de poc objectius amb relació al 
comportament dc les dones. S'ha d’explicar 
des del ressentiment de la seva pròpia soli
tud, del seu propi caos interior que el pona a 
una visió pessimista de les relacions de pa
rella. al final la raó triomfa pels impulsos del 
cor.

No podem deixar de recomanar als nostres 
lectors l’òpera de Mozart per ser un dels es
pectacles imprescindibles, però cal tenir en 
compte que és una òpera amb un final obert 
que requereix una resposta pausada a aquest 
vodevil per alleujar els desenganys.
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