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La Iglesia se manifiesta

El influ jo de la vida cristiana es visible 
en buena parte de la sociedad espa
ñola porque vive el respeto a los valo
res morales que ello implica, y se rige 
por sus enseñanzas. La Iglesia subsis
te desde hace 2.000 años navegando 
entre bonanzas y tempestades pero 
firme en su andadura, sabiendo que 
es Dios quien lleva el timón. Actual
mente la Iglesia habla y concreta, ha 
editado un libreto insertado en la Van
guardia del mes de junio actual, que 
detalla con exactitud sus proyectos, 
iniciativas, estadísticas, su misión 
apostólica..., con la cooperación de 
cientos de miles de voluntarios que 
son una ayuda inestimable para llegar 
a todas partes.

Se pretende, debido al mapa políti
co actual, borrar todo signo de religio
sidad, suprimir crucifijos, cerrar ora
torios en centros católicos de enseñan
za, desvalorizar tradiciones religiosas, 
para demostrar la inexistencia de Dios. 
Vivimos un nuevo despertar en la Igle
sia con sus instituciones renovadas, 
con un líder indiscutible que es el Papa 
que rige con sabiduría su destino, con 
un creciente número de jóvenes que 
entran en el seminario, con múltiples 
y variados movimientos sociales, 
como son Cáritas o Manos Unidas, 
que esparcen por el mundo el autén
tico amor y caridad entre los hombres.

M. Teresa Josa

Jomada de l’Orgull Caí

Aquest mes de juliol se celebrarà el 10è 
aniversari de la modificació del Codi 
Civil que permet el matrimoni entre 
cònjuges del mateix sexe i que conver
tia Espanya en el tercer país del món a 
prendre aquesta mesura. Dit en altres 
paraules, celebrem els 10 anys de ma
trimonis entre persones homosexuals, 
i no només això. Celebrem també 
l’equiparació de drets en adopció con
junta, herència i pensions.

Segons l'estudi del PEW Research

Center, Espanya (88%) és el país més 
tolerant amb rhomosexualitat seguit 
d’Alemanya (87%), República Txeca i 
Canadà (80%). No obstant això, la to
lerància no vol dir acceptació i aquest 
22% molt probablement encobreix un 
altre percentatge que li fa vergonya re
conèixer la seva homofòbia. Darrera 
les xifres esperançadores que ens ga
ranteixen poder fer una vida normal, 
sense pors i amb acceptació per part 
dels nostres veïns i veïnes segueix que
dant molta feina per fer per aconseguir 
la igualtat real i afectiva

A Terrassa hem anat més enllà en la 
lluita per assolir aquesta plena igual
tat. El mes de febrer del 2015, es pre
sentava al ple municipal un Pacte per 
la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identi
tat de Gènere. Un pacte pioner, on es 
fomenta el respecte a la diversitat se
xual i d'identitat de gènere des de les 
entitats adherides al pacte 0 des del 
mateix Ajuntament de Terrassa, ara en
cara més reforçada amb la nova regi
doría LjGTBIQ liderada per Lluïsa Mel
gares. Més enllà de la festa del Pride. 
Festival Circuit i altres actes més co

mercials. cal recordar i reconèixer que 
la lluita per aconseguir la igualtat real 
i el respecte per part de tota la societat 
també es fa en el dia a dia. des de les 
institucions, les entitats, les escoles...

Aquest any, la jornada de l'Orgull 
Gai ha denunciat especialment elbu- 
lling LGTBIQ, que lamentablement 
encara pateixen els més petits i els jo
ves a les escoles i instituts. També s’ha 
recordat que en el mercat laboral, en
cara avui costa “sortir de raiman” i que 
a la nostra gent gran, que han viscut 
una gran repressió sota règims polítics 
autoritaris, encara actualment en re
sidències 0 famílies els costa poder 
mostrar-se tal i com són.

A Catalunya tenim una llei que ens 
protegeix. A Terrassa hem anat més 
enllà i ja temin els mecanismes per fre
nar les intoleràncies i les actituds dis
criminatòries; ara més que mai fem vi
sibles els insults verbals, les agressions 
i coaccions i fem pinya per denunciar 
aquests fets.

Xavier Cardona (PSC Terrassa)

Fe de errores

El nuevo nombre que aprobó el pasa
do viernes la asamblea extraordinaria 
de la Peña San Pedro para la próxima 
temporada es el de Terrassa FC 1906y 
no Terrassa FC 2016 como se deslizó 
por error en nuestra edición del mar
tes.

DON EDI
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Cristina Martínez sonoritza “La pista”

JOSÉ ANTONIO
AGUADO i
u NA de les drogues mes potente 

de la nostra societat capitalis
ta són els diners, única forma 
de cultura que molta gent co

neix. En època de crisi econòmica, precarie- 
tat laboral, atur, els desheretats de la societat 
creixen per l’Europa de les oportunitats, la 
igualtat i la llibertat. En aquest context un 
grup d’actors recuperen l'esperit que Sydney 
Pollack ens va proposar en els anys seixanta 
sobre el capitalisme salvatge de la crisi del 29 
als Estats Units. Aquest fantasma recorre Eu
ropa pujat en el seu cavall i com a banda so
nora el ritme de la música que acompanya
va aquells buscavides, gent àvida d'èxit, lliu
rada a l’espectacle terrible de ballar sense 
pausa, durant dies, amb l’única finalitat de

poder somiar amb els diners del premi final. 
Els concursants estan disposats a fer el que 
sigui en una mena de modern circ romà on 
tot està permès amb l'única finalitat dels di
ners. Els concursants tenien un lloc on dor
mir i menjar mentre altres passaven fam a la 
depressió econòmica de 1929. Els concur
sants posaven al límit les seva resistència fí
sica i psíquica, una multitud venia a la pista 
a veure el seu patiment per divertir-se i en- 
tretenir-se, tot era un gran negoci. Sydney Po
llack dirigia llavors Jane Fonda, Michael Sar- 
razin, SusannahYork...

LaSala Atrium ens proposa un treball d'in
vestigació realitzat per Jaume Viñas i sota la 
direcció de David Maqueda amb un reparti
ment de joves actors: Aïda Bellet, Boris Car
tes, Oriol Escalé, Oriol Guillem, Marc Joy, Da
vid Maqueda, Marina Mulet, Núria M. Mon
tes i Joana Sureda. L’obra porta per títol "La 
pista", molt important en el muntatge és la 
música que compta amb la sonorització 
d'una actriu de Terrassa, Cristina Martínez,

sortida de l’Institut del Teatre i que té un llarg 
matrimoni amb la música com demostra en 
el seu grup Sense Sal i en tot el que fa amb els 
seus dits sobre les tecles blanques i negres 
d'un piano. “La pista" està sostinguda sobre 
un ritme trepidant en contrast amb el tràgic

“La pista” és 
una lliçó de 
vida brillant i 
aterridora on un 
grup d’actors 
demostra el seu 
enorme talent

monòleg dels seus protagonistes.
“La pista” és una lliçó de vida brillant i ater

ridora on un grup d’actors demostren el seu 
enorme talent. Un surt del teatre pensant en 
aquest terrible i aterridor “tour de forcé" sal
vatge i compulsiu que han de viure els perso
natges d'aquesta peça. En aquests temps de 
crisi, quan la necessitat estreny, apareixen si
tuacions kafldanes, terribles explotadors de 
negocis com la pista extensible a moltes em
preses que exploten per sous miserables i per 
la necessitat de trobar feina una quantitat de 
ciutadans cada vegada més gran. Per això vo
lem aplaudir laparició d'aquest projecte -“La 
pista"-, aquest tipus d'espectacles plens de 
joves actors amb molt talent que haurien de 
ser molt més freqüents, les indústries cultu
rals públiques i privades haurien de posar les 
plataformes al servei de la intel·ligència, 
l’energia i la necessitat d’explicar una histò
ria, sobretot en temps de crisi, on els diners 
sembla ser l’únic valor moral sobre la pista 
per la qual ens arrosseguem.
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