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Reivindiquem-nos!
ÀNGELS FONT

I ES dones hem progressat
molt pel que fa als nostres 
drets, però encara són nota-

I________ I bles els esculls que cal que
superem com a societat per arribar a una 
igualtat realment efectiva.

Aquest 8 de març, Dia Internacional dels 
Drets de les Dones, hem hagut de reivin
dicar el paper femení en el món laboral. 
Avui en dia. homes i dones encara no co
brem el mateix per una responsabilitat 
igual. Hem de treballar perquè això can
viï. mitjançant una llei d’igualtat laboral i 
un reglament que garanteixi la igualtat 
d'oportunitats laborals d'accés, manteni
ment i promoció. No pot ser que una dona 
hagi d'escollir entre el fet de ser mare o se
guir progressant professionalment. Cal 
que la societat en prengui consciència, 
que els horaris facin compatible la vida 
personal i laboral i que els homes siguin 
partícips i s'impliquin activament en 
l'educació dels fills.

Així mateix, hem de seguir garantint el 
dret de les dones a decidir sobre la seva 
maternitat, protegint la Llei de salut sexu
al i reproductiva i d'interrupció voluntà
ria de l'embaràs, que el PP ha intentat can
viar en diverses ocasions.

La igualtat no pot ser una qüestió “de pa
raules" sinó que calen fets concrets. 1 la fei
na cal que la comencem de ben petits, ja 
als centres escolars. Hem de promoure un 
ensenyament que garanteixi la formació 
en igualtat i amb valors no sexistes que fo
menti noves masculinitats. Els infants del 
present seran els adults del futur i és la 
nostra responsabilitat que les societats fu
tures siguin socialment més justes i igua
litàries.

Cal que fomentem la presència de do
nes a la vida política, que reivindiquem 
càrrecs de responsabilitat en mans feme
nines a les nostres empreses. Entre tots i 
totes, hem de treballar perquè homes i do
nes siguem iguals, mantenint sempre els 
nostres trets diferencials, perquè això ens 
fa més rics.

Les dones sempre hem avançat en els
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nostres drets quan hi ha hagut un govern 
progressista al capdavant; no deixem que 
les retallades de les dretes ens facin retro
cedir ni un sol pas.

Per últim, aquest 8 de març, hem hagut 
de reclamar un cop més un pacte d’Estat 
contra la violència masclista. Aquesta xa
cra social que lamentablement seguebe co
brant-se víctimes entre nosaltres, que ma 
ca la vida de moltes persones i també de 
les seves famílies. Hem de protegir les víc
times, empoderar-les i garantir jurídica
ment la seva seguretat i la dels seus fami
liars, especialment la dels infants que es 
veuen involucrats en un cas de violència 
masclista. En aquesta qüestió no poden 
existir diferències, hem de treballar tots i 
totes junts, cap a un objectiu comú: que 
cap dona torni a patir violència per part de 
la seva parella, exparella, pare o superior 
laboral.

En el Dia Internacional dels Drets de les 
Dones, reivindiquem-nos!

L’autora és secretària d’Igualtat del 
PSC de Terrassa

Punt i seguit

JOSE ANTONIO 
AGUADO

A companyia de teatre Punt 
i Seguit ens va oferir dissab
te a la Sala Maria Plans “Lam- 
pedusa", una peça de teatre 

d'Anders Lustgarten, un dels dramaturgs 
britànics emergents les obres del qual ocu
pen la cartellera del Sobo Theatre londi
nenc. El dramaturg anglès com a artista, 
com a persona d’idees, no pot estar 
d'acord amb la crueltat com es tracta des 
de la perspectiva europea la immigració 
massiva.

L'obra suposa una reflexió sobre la nos
tra societat, aquesta reflexió, la realitza a 
través de dos monòlegs entrellaçats. Un 
està interpretat per Stefano, Francesc Fal
guera, un expescador italià que ens diu 
que el Mediterrani, aquest mar de cultu
res i de rica vida marina, a l'actualitat està 
mort i que ara ell ja no pesca peixos sinó 
éssers humans, es guanya la vida resca
tant els cossos dels immigrants que han 
mort fent el perillós viatge en vaixell des 
del nord d'Àfrica fins a Itàlia.

La visió que ens vol transmetre l'autor 
es completa amb el monòleg de Denise. 
Marta Bou, una cobradora d'una compa
nyia de préstecs.

La pobresa i la desesperació dels éssers 
humans és el material dramatúrgic que

utilitza el director de l 'espectacle, Eloi Fal
guera, perquè el públic reflexioni en aban
donar les seves butaques sobre aquest dra
ma humà.

L'espectador ràpidament estableix con
nexions paral·leles entre Stefano i Denise, 
tots dos estan tractant amb persones que 
viuen la injustícia del repartiment de la ri
quesa al món capitalista en què vivim.

La vella Europa, l’Europa de la cultura
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DON EDI

mil·lenària, està podrida, ens diu el dra
maturg anglès. El vell fantasma del poema 
de Rafael Alberti que galopava per Europa 
sembla que torna a galopar a les nostres 
consciències, la vida d’Modibo, Al Oussey- 
nou Ndiaye, serveix de metàfora d'una re
alitat que el teatre posa sobre l’escenan. 
Aquesta és una de les velles funcions de l 
teatre o la teatralitat, aquesta propietat hu
mana que permet al subjecte observar-se 
a si mateix en acció, d’aquesta maner» 
obres de teatre com “Lampedusa" tenen 
aspectes com l'artístic, l'educatiu, el polí
tico-social i el terapèutic. Una hora i quart 
que serveix per a tot això i que comp
ta amb la música de Saliou Diatta com a 
eix per marcar el temps de la representa 
ció.

La representació ens ofereix un escena
ri nu perquè res destorbi al missatge ide
ològic que ens llança: l'espectador davant 
faetón dos excel·lents actors, Francesc Fal 
güera i Marta Bou. No hi ha una sola pa
raula d'aquests dos actors que no compti, 
que no estigui aquesta per pensar, no com 
un joc estètic, sinó com una lliçó d'ètica, 
que sembla dir-nos que no tot en la vida 
és una qüestió econòmica.

La producció compta amb el suport del 
Centre d’Arts Escèniques de Terrassa. Sens 
dubte aquest és el camí que ha de tenir un 
centre de producció, esperem que l'acti
vitat tant de la Sala Maria Plans com 
del Caet continuï en aquesta línia de su
port als grups teatrals de la ciutat de Ter
rassa.
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