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Perdrà Catalunya
0 perdran els bancs?
Cada dia som més la gent que tenim 
l'esperança de poder viure en una 
Catalimya lliure on puguem decidir 
democràticament la millor forma 
de governar-nos. Malauradament, 
aquesta possibilitat posa nervioses 
moltes institucions, darrerament els 
bancs i les caixes. Han arribat a dir 
que moltes marxarien de Catalunya
1 que tindríem un mal servei.

Que no s’adonen que som nosal
tres els clients? Si se n van hi per
dran més ells que nosaltres. Que no 
es preocupin que. si treballem de 
valent i tenim una bona economia, 
ja vindran altres bancs a donar-nos 
servei. Quan ens volen espantar 
amb tot això, només han de mirar 
com se’n surten, de bé, altres països 
semblants al nostre.

M. Enriqueta Morera i Salvador

Històries
d’independència
Des de 1492 en què Colom va des
cobrir les Amèriques, Espanya no 
ha aconseguit tractar bé els seus 
súbdits, de tal manera que aquests 
s han anat independitzant i s’està a 
un pas que Catalunya també ho 
faci. A les Cortes de Cádiz de 1812 
es va aprovar la Constitució espa
nyola en què deia: "La nación espa
ñola es la reunión de los españoles 
de ambos hemisferios". Peí que la 
península i les terres d'ultramar for
men part indissoluble d’Espanya.

Des de llavors i malgrat que sem
pre ha estat en contra de les lleis i la 
Constitució vigent en cada moment, 
d’aquell "imperio en que no se po
ma el sol” s'han anat independitzant 
tots els països i illes dels cinc conti
nents que depenien d'ell. Cap dels 
països que s han alliberat d’Espanya 
ha volgut tornar.

IbLs els líders de les independèn
cies són considerats "libertadores". 
A tots aquests països celebren com 
a data molt important el “Día de la 
Independencia”.

Només cal llegir els llibres d’his
tòria o la wikipèdia per comprovar- 
ho.

La independència dels EDA va te
nir trets molt semblants als dels pa

ïsos que s'han separat d’Espanya. 
George Washington, Benjamín 
Franklin i d'altres, que posterior
ment van redactar la Declaració 
d'Independència o van ser pares de 
la Constitució americana, primer 
van intentar de totes les maneres 
possibles que Gran Bretanya reco
negués els drets que demanaven i 
que no fossin maltractats política- 
ment i econòmica. Perí>, quan van 
veure que l’imperi Britànic rebutja
va totes les seves demandes i enca
ra empitjorava el tracte, es van po
sar al capdavant del procés d’inde
pendència. perquè van veure que 
era l'única opció de progrés per a 
ells i per a les futures generacions 
d'americans.

Encara que avui sembli mentida, 
Espanya, per interessos polítics i 
econòmics, es va posar a favor dels 
EUA, que anaven en contra de les 
lleis establertes, que prohibien la in
dependència, i va fer la guerra en 
contra de Gran Bretanya, que evi 
dentment al principi volia fer por.

Després de tot això. actualment 
Espanya encara no ha après la lliçó 
i vol posar per davant les lleis i la 
Constitució i evitar allò inevitable. 
Com tantes vegades li ha passat. El 
dia abans de la independència de 
Cuba el govem espanyol encara deia 
que era impossible.

Rajoy no està fent res diferent del 
que van fer els reis i els governs es
panyols i britànics abans que molts

països s’independitzessin. Realment 
està atrapat i no pot fer res més. La 
independència portarà molts dub
tes i sacrificis a curt termini, però 
servirà per tenir grans beneficis a 
mitjà i llarg termini. La viabilitat 
econòmica de Catalunya està prou 
demostrada.

Al final, com va passar als EUA, en 
què la votació per fer la Declaració 
d’Independència va ser molt ajus
tada. també els que l'havien perdut 
es van posar al servei del seu país 
per tirar endavant el que democrà
ticament es va aprovar. 1 els brità
nics i els americans al cap d’uns 
anys de la declaració van firmar el 
Tractat d'Independència. Espanya 
també ho haurà de fer perquè en 
cas contrari el retorn del seu deute 
és impossible i Europa la forçarà a 
firmar.

És també comprovable que, dels 
aproximadament 200 països que hi 
ha actualment a l'ONU, la gran ma
joria s’han independitzat anant en 
contra de les lleis que hi havia abans 
que s'independitzessin dels seus 
respectius països, i no han quedat 
exclosos dels organismes internaci
onals. Quan s’arriba a un cert punt 
d’engany, menystenimem i perju
dici econòmic evident, la por ja no 
fa efecte, perquè la gent veu que se
guir igual només porta a la desapa
rició com a país. 1 que rúnica ma
nera de poder portar a terme les mi
llores socials imprescindibles que 
ens corresponen pel que generem 
és aconseguint independitzar-nos- 
en.

Josep Jori i Coll
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L’imperatiu de somiar

JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

A vellesa, la pèrdua de memò
ria, l’alzlieimer, el pas del 
temps, el sentit de la vida. el fi-

I_________I nal i el principi de les coses...
Aquests són els temes de la companyia La Za
randa. que porten més de 30 anys sobre els 
escenaris treballant amb la coherència que 
els dóna la recerca d'uns valors eterns dins 
del món del teatre. Una companyia que es fa 
dir "inestable d'Andalusia la baixa", són de Je
rez, que busca l'art i resperit. lluny de mer
cantilismes, porten molts anys investigant en 
el tema de la vellesa, el pas del temps, corn

succeïa a “El règim del pinso”. Ara al Teatre 
Romea ens han mostrat el seu treball "El gri
to en el cielo", una peça més de la consagra
ció d’aquest equip que compta amb el cer
vell pensant de la companyia, el dramaturg 
Eusebio Calonge (1963), irrenunciable paper 
de portaveu d'una companyia que busca l’es
sència de l'esperit a la frontera entre la parau
la i el silenci.

“El grito en el cielo" ens situa en un gerià
tric asèptic, on es practica la sedadó pal·lia
tiva que a poc a poc desintegra en el no res 
els seus clients. Un grup de residents decideix 
escapar, iniciar el .seu particular \iatge a en
lloc. El dramaturg Eusebio Calonge el que fa 
és elevar aquest viatge a una categoria míti
ca i al·legòrica, que no obstant això no perd 
la tendresa i el sentit de l'humor negre.

Com en el teatre de Fernando Fernán Gó

mez els seus personatges derrotats per la vida 
i la degeneració física, que tot pas del temps 
compona, caminen perduts a la recerca d’un 
sentit que han oblidat. És en aquest terreny 
on els grans dramaturgs demostren que les 
més genuïnes creacions teatrals transcendei
xen cap a Tàmbit de la reflexió i el testimoni 
del valor històric, social i real perquè malgrat 
estar parlant per a l'eternitat “El grito en el ci
elo" tracta un tema del present.

El tema de fons, més enllà del mer lament 
pel pas del temps i la degeneració física de 
l'ésser humà, és el de la capacitat de l’ésser 
humà de generar somnis. Encara que la situ
ació sigui totalment absurda. Genial l'escena 
de l'obra de teatre dins de l'obra de teatre, 
com en una caixa xinesa, totalment delirant, 
moderna, original i suggestiva d'una potèn
cia tan gran que, si l'espectador s'atreveix, no

deixarà de buscar aquesta companyia en el 
seu recorregut pels escenaris de mig món.

El talent de La Zaranda està en el creador 
d’uns textos que tenen molt a dir, en una di
recció d'actors impecable i un equip d’actors 
i treballadors del món de l’espectacle com
promesos amb la recerca d'una poètica trans
cendent sense perdre la quotidianitat per fer 
que l'espectador comparteixi les seves prò
pies pors i els seus propis somnis amb 
aquests personatges contemporanis que no 
estan renyits amb el mite, la simbologia que 
ens recorda l’imperatiu de somiar, de vèncer 
les dificultats de l’existència pel costat peri
llós, a risc de patir dolor, la pèrdua de la me
mòria o la privació de la llibertat perquè més 
enllà de la pols de la incineradora, de l'irraci
onal i el catastròfic, hi ha el poder de la llum 
en el somni de la vida.

Imprime:

impressions Intercomarcals SA

Los textos destinados a la sección de cartas no deben exce
der de un folio. Deben ir firmados por sus autores con cons
tancia de su DNI. domicilio y número de teléfono. DIARI DE 
TERRASSA se reserva el derecho a publicarlos, extractarlos o 
resumirlos, y no facilitará información postal o telefónica so
bre los mismos. Para remitir colaboraciones para esta sección, 
puede utilizar el sistema tradicional de correo o la dirección 
electrónica 0plni0n@diarideterra5sa.es

Diari de Terrassa 
no comparte 
necesariamente 
las opiniones 
que aparecen en 
sus páginas.

oede
Esta publicación no puede ser reproduci
da. ni en todo ni en parte, ni registrada 
en. o transmitida por. un sistema de re
cuperación de información, por ningún 
medio, sea mecánico, fotoquímico, elec
trónico. magnético, electroóptico. por fo
tocopia. o cualquier otro, sin el pemiiso 
por escrito de la empresa editora


