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Calendari bíblic

Quan jo era petit, a l’escola, a més de 
llegir i escriure, ens ensenyaven reli
gió i un dels aspectes més assenya
lats era la història sagrada, que cal 
dir que era la part més distreta de 
l’assignatura; començava amb la cre
ació del món, que Déu va fer en sis 
dies i el setè. diumenge, va descan
sar. Com més grans ens fèiem més 
insostenible resultava la història, ja 
que els estudis més científics anaven 
per altres camins més entenedors. 
Va arribar un moment que la matei
xa Església va rectificar, manifestant 
que els dies de la creació s'havien 
d'entendre com a períodes 0 eres. no 
pas de vint-i-quatre hores. Això ens 
va tranquil·litzar a tots, segurament 
més els mestres sacerdots, ja que po 
dien harmonitzar les sagrades es
criptures amb la ciència, per tant po
díem continuar creients, sense aban 
donar els coneixements, ni calia con
fessar els dubtes interiors. Per tant, 
era acceptable que el món s’hagués 
creat en milions d anys.

Tot això m’ha vingut al cap quan 
vaig sentir que preguntaven al nou 
president de Catalunya. Carles Puig- 
demont, si podríem obtenir !a inde
pendència de Catalunya amb el full 
de ruta de divuit mesos; de la respos
ta vaig entendre que els divuit me
sos s'havien d'entendre en el sentit 
bíblic, penso que en aquesta qües
tió el president ha estat tan intel·li
gent com l'Església al seu dia. això 
molesta els independentistes més ra
dicals. però. en canvi, tranquil·litza 
els que pensem que no cal córrer

quan el camí es mostra planer í el 
que cal és obtenir el fi.

Benvingut, senyor president, que 
ha optat pel camí del seny, segueixi 
pel mateix.

Pere Capella Puig

El pont de pas que dóna 
accés a l’antic Hospital 
del Tòrax
Vull, amb aquest escrit, fer denúncia 
pública de l'estat en el qual es troba 
el pont de pas -i el qual dóna accés- 
a l'antic Hospital delTòrax, accedint 
bé des dels camps de conreu que se

situen a prop 0 bé des de la mateixa 
carretera que porta a l'hospital.

Aquest. situat en un lloc de pas ha
bitual de caminant s, conedors i ci
clistes, entre d’altres, ja fa molt de 
temps que acumula sediments vin
guts d’una mica nu s amunt, és a dir. 
de la mateixa pista de terra ferma i la 
qual dóna lloc a aq uest pont. De fet, 
és tal la quantitat de terra acumula
da en el mateix pom de pas, que els 
murs que cl contenen ja fa molt de 
temps (anys) que s’estan cobrint 
d'aquests sediments, ajudats perles 
puntuals -tot i que sovint intenses- 
pluges típiques de les nostres contra
des. i amb un perill més que evident, 
el qual deixa a la seva sort qualsevol

dels anteriorment citats usuaris 
d’aquest pas. com ciclistes, grups o 
individus que corren 0 caminen 
quan el sol ja s’ha amagat, i per no 
afegir el risc de precipitar-se al buit 
per part de menors, potser ignorants 
del perill que amaga el pas, ja que po
den relliscar a causa tam de la sorra 
acunuüada al terra com de l’alçada a 
la qual se situa, a banda i banda, cl 
mur protector (uns 30-50 cm) segons 
el punt. alçada del tot inadequada 
per a la protecció per caiguda lliure, 
i evidentment fora de tot marc legal.

Així. situats des de fa anys en 
aquesta tessitura de la no operativi- 
tat o "inoperativitat" per pan dels res
ponsables d’aquesta infraestructura,

irotser ignorants de la situació de risc 
en la qual es troba aquesta, fóra bo 
que, mitjançant aquesta denúncia 
pública, reflexionessin al respecte i 
donessin una solució a aquest perill 
potencial, amb opcions que podri
en passar des de la instal·lació de 
tanques protectores als dos costats 
del pont fins a la neteja dels sedi
ments acumulats en aquest, per 
exemple.

Serveixi, doncs, aquesta denúncia, 
per aflorar aquest perill potencial 
que ens podem trobar durant una 
rutinària passejada pels agradables 
paratges que l’envolten.

Ricard Díaz Lanuza

Llibertat i llibertats
S’ha escrit molt sobre la diferència 
abismal que hi ha entre aquests dos 
temies (“llibertat " i "llibertats"), apa
rentment semblants però diametral
ment oposats de fet. Ser lliure supo
sa capacitat de lliurar-se d'esclavi
tuds, viure sense lligams, per poder 
seguir un camí que em porta a la 
meva realització personal, que aca
ba, per a tot home, en la gran festa 
de la visió de Déu. Les llibertats amb 
massa freqüència són justament lli
gams. Llibertats per fer a cada mo
ment el que em ve de gust. és el que 
ofereixen en general molts polítics, 
sabent quants cauran en aquest pa
rany. Són llibertats que no alliberen, 
sinó que lliguen.

Jesús Domingo Martínez

TE(2gAT(2EMOL A rteÚLUA.

6e rt'HA HOGÜT LA-< 
DEMTADURA POVtiSSA

“Otello”, deVerdi

JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

'aixeca el teló vermell del Gran 
Teatre del Liceu i apareixen 
davant la vista gairebé cent Ili-

I_________ | teres del que l’espectador veu
com un gran camp de refugiats amb moni
tors on viu el cor i que impacta en l'espec
tador en el primer moment. Un creu que as
sistirà a una gran epopeia amb una inspira
dora crida a l'esperança i la fortalesa huma
na. però el llibret que tinc entre les mans 
posa “Otello”, deVerdi, és clar que es tracta 
de la tragèdia absurda de la gelosia, aques
ta terrible xacra que pateixen les dones a

mans dels homes.
Aquest inici tan potent escenogràficament 

parlant ens captiva per pertànyer a l'àmbit 
de les escenografies poderoses poques ve
gades vistes en temps de crisi econòmica, el 
responsable n'és Harald Thor. El moment 
per a la intimitat ve quan l'habitació de l'ofi
cial baixa i llavors les escenes entre Desdè- 
mona i Otel lo cobren una dimensió intima 
i privada davant de la contínua observació 
a què es veuen sotmesos al mig de la genta
da del camp nens, homes, dones i joves 
d’ambdós sexes corrent per l’escenari ocu
pat pels militars encarregats de controlar el 
camp i incapaços de controlar les seves vi
des personals, els seus desitjós i les seves in
seguretats.

COtello", de Verdi. és com el de Wliüam 
Shakespeare, un drama de personatges en

conflicte en el qual el paper de Jago, el gran 
manipulador interpretat per Marc Vratogna, 
es menja teatralment Otello. interpretat per 
José Cura. La parella José Cura (OteHo)-Er- 
monela Jaho (Desdèmona), belles escenes 
de delicat lirisme interior, d’un amor, un ric 
material sentimental, apassionat i enverinat 
pel verí de la gelosia.

Els homes d'MOtello" es mostren sense 
control sobre els seus sentiments, incapaços 
de controlar l'enveja o la gelosia, sentiments 
tòxics els dos per a l’ésser humà. El desig de 
posseir el que altres tenen porta els éssers 
humans a comportaments fora de la raó 
Som responsables de les nostres accions, 
quan parlem deixem de pensar, el pensa
ment neix de la necessitat de reflexió interi
or. de l’energia que des de dins et condueix 
pel que és raonable.

Malauradament la violència masclista surt 
de 1 escenari per assassinar dones víctimes 
d'uns éssers violents que després es donen 
morí com Otello. Ens agradaria viure en una 
societat lliure de violència de gènere, on els 
homes no estrangulessin les seves Desdè- 
mones, si no és de forma fingida sobre un 
escenari de teatre com en el cas de l’obra de 
WilJiam Shakespeare, del qual es complei
xen 400 anys de la mort, o sobre l’escenari 
d’un teatre d’òpera com passa amb 1' “Ote- 
lío" deVerdi. La música deVerdi sens dubte 
és una de les meravelles més absolutament 
genials, que fan sentir a l'espectador, des de 
la primera fins a l'última nota, una enorme 
càrrega emocional un veritable carnaval per 
a les orelles. "Otello", deVerdi, al Gran Teatre 
del Liceu, un moment per pensar en les veus 
de la mort.
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