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cartas
Miquel Sàmper 
y las consecuencias 
de estar en la AMI
El pasado L5 de octubre el segun
do teniente de alcalde Miquel 
Sàmper acompañó al President de 
la Generalitat. Artur Mas. en su ci
tación ante elTSJC como imputa
do por los delitos de desobedien
cia, usurpación de funciones, pre
varicación administrativa y mal
versación. En algunos medios lo
cales se señaló que la actuación 
del señor Sàmper se hacía en 
nombre de nuestro Ayuntamien
to y por tanto se deduce que acu
dió ataviado con la banda y la vara 
correspondiente al cargo; el pro
pio Sàmper se vanaglorió de su 
participación en redes sociales, en 
esa manifestación de apoyo al Pre
sident imputado (parece ser que 
con lágrimas en los ojos según se 
desprende de informaciones pe
riodísticas).

Ciutadans preguntó en el pleno 
municipal de octubre si era cierto 
que el señor Sàmper acudió al 
TSJC en representación del Ayun
tamiento, y si fue así si lo hizo a 
instancia de que Terrassa formara 
parte de la AMI, gracias a Jos par
tidos independentistas represen
tados en el pleno y al PSC. Nos pa
recía muy grave que el líder de 
Convergència en Terrassa repre
sentara a todos los tarrassenses en 
una acción de presión antidemo
crática al poder judicial.

Miquel Sàmper respondió que 
sí, efectivamente, asistió para res

paldar al President de la Generali
tat en funciones y actuó en repre
sentación del ‘govern de la ciutat"; 
“govern de la ciutat”, eufemismo 
que pareció haber sido sugerido 
con sagacidad in extremis por el al
calde, Jordi Ballart. No satisfecho 
con la respuesta, apostilló en tono 
amenazante que ésa era una de las 
consecuencias de que Terrassa 
perteneciera a la Associació de Mu
nicipis per la Independència.

El tono empleado por el socio de 
gobierno independentista del al
calde del PSC nos invita a pensar 
que aún veremos más cosas ex
traordinarias en relación a la per

manencia de Terrassa en la citada 
asociación, esteladas en las róton- 
das quizá, subvenciones a la AMI 
de los impuestos municipales y 
quién sabe...

Javier González portavoz del 
Crup Municipal de Ciutadans (Cs)

D’on no n’hl ha, 
no en raja...
La majoria de partits polítics no es
colten, no són capaços d’esbrinar 
on rau el problema per por a per
che el que els manté a la poltrona.

els vots. Això els allunya de la co
herència parlamentària.

El que haurien de fer és un re
partiment de la riquesa en relació 
amb la producció de la mateixa, 
perquè qui la produeix té moltes 
més despeses que qui només la 
rep. Quant a infraestructures. 
s'haurien de distribuir en concep
te de necessitat. Quantes autovies 
gratuïtes hi ha arreu de l’Estat que 
gairebé van buides o un índex 
d’usuaris molt baix, quan aquí gai
rebé totes són de pagament i van 
molt plenes? Les que ho són aug
menten l’endeutament de la nos
tra terra (i ses habitants).

El “café para todos” estava molt 
bé, al principi, però quan ens hem 
d'estrènyer el cinturó veiem que 
zones que no les necessiten, a so
bre, se’n foten i ens indigna. Crea 
una mala maror unànime en una 
bona part del poble català, que es 
veu tractada com una colònia de 
l’època de n'Hernán Cortés.

Caldria que es posessin les piles 
i deixessin d'esprémer la vaca per 
al seu benefici i tornessin els re
cursos a qui els produeix. Possible
ment incitarien la resta de l’Estat 
a prendre iniciatives productives, 
però atès que estan capficats en el 
passat i només posen traves al des
envolupament (nostre i seu) hem 
decidit trencar amb la seva tutela 
i establir-nos pel nostre compte. 
Serà dur al principi, però serà.

Quim Román Moreno

Sense tu...
Només unes paraules per fer pú
blic el meu agraïment a tot el per
sonal i a tota la comunitat de reli
gioses de la Residència Sant losep 
Oriol, per fer que aquest centre 
hagi estat una veritable llar per a 
la meva mare. Agrair-los, també, 
la seva professionalitat i l’amor 
amb què l’han tractada.

I, sobretot, i és el que em moti
va a escriure aquestes línies, vull 
donar les gràcies per haver-li do
nat confort i escalfor fins al final.

Neus Cervelló i Úbeda

Què necessitem per ser feliços?

JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

| OM de costum, la barreja de la 
I intel·ligència, la frescor i el 

I | sentit de l’humor és el que ge-
I________ ] nera una bona part de l’atrac
tiu d'una obra de teatre en aquest cas, “You 
sayTomato”, que vam anar a veure a la Sala 
Muntaner, interpretada per una irresistible 
Anna Moliner i per un emotiu i savi Joan Ne- 
grié.

Aquesta és una obra agradable, irònica, 
molt digna de veure i plena d'humor negre 
sobre l’ofici d’actor. Del que saben molt 
d’una banda l’autor de text, Joan Yago, com

ponent de la companyia la Calórica, en 
aquesta ocasió s'ha prestat a un projecte fora 
de la companyia, un grup d’amics sortits de 
l’Institut del Teatre que tenen a les seves es
patlles alguns títols importants del teatre ca
talà, al meu parer el seu millor treball, 
"L’editto búlgar”, un espectacle document 
que posava en escena un dels més notables 
escàndols de la Itàlia governada per Berlus- 
coni. Seu va ser també un espectacle en llen
guatge pseudorus -"Ekstraordinamyy ”- so
bre un adolescent ucraïnès que somia fer-se 
famós gràcies a internet, un espectacle que 
es va poder veure al Teatre Lliure. Van rebre 
el Premi Adrià Gual per "La nau dels bojos”, 
inspirada en el quadre homònim del Bosco, 
que vam poder veure en aquesta tempora
da a la Seca-Espai Brossa. “Bluf" és la cin
quena producció del dramaturg i director

Joan Yago que li va valer el Premi Quim Masó 
l’any passat. Es tracta d’un compendi d’his
tòries entrecreuades sobre personatges que 
decideixen canviar de vida i sortir a buscar 
la felicitat. Aquests personatges han trencat 
la corda de la quotidianitat per trobar la re
cepta que els faci feliços, els personatges són 
ciutadans comuns que es plantegen l’avalu
ació de la seva pròpia vida.

D’altra banda un altre gran de l'escena ca
talana que combina la seva part creativa amb 
la docència, Joan Maria Segura Bemadas, els 
treballs amb Egos Teatre els tenim a la me
mòria, especialment “La casa sota la sorra”. 
Joan Maria Segura mou els actors com a ex
pert titellaire.

L'obra planteja el tema d’una parella que 
sacrifica la seva vida pel somni del teatre mu
sical, pel somni de formar un duo musical

que aspira a l'èxit: la tele, els discos, la fama, 
els concerts... La realitat és una altra i l’es
pectador assisteix a la reflexió dels dos sobre 
si val la pena seguir en el camí, si lluitar pels 
somnis és encara viable i sobretot, com a 
"Bluf”, què necessitem per ser feliços?

La comèdia planteja les relacions de pare
lla des de les diferents crisis que volen com 
corbs: la crisi dels trenta, la crisi dels quaran
ta, la rutina, la manca d’estímuls sexuals, el 
fracàs professional... i al mateix temps l’obra 
transcendeix als propis protagonistes i surt 
al carrer i reflecteix el problema del món de 
les arts escèniques amb multitud d’artistes: 
cantants, actors, dramaturgs..., que han sor
tit de la fàbrica de la indústria cultural des 
de l’Institut del Teatre o de tantes escoles 
professionals que lluiten per sobreviure en 
uns temps molt negres per a la lírica.
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