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Agraïment                                        
a Mútua Terrassa 
Fa pocs dies que hem perdut la 
nostra mare. El seu cor fràgil va dei-
xar de bategar i va marxar tran-
quil·la als seus 93 anys. Ella sempre 
ens deia que tenia una doctora ex-
cel·lent juntament amb tot el seu 
equip (d’UFC) a Mútua Terrassa. 
Ara volem en nom d’ella agrair el 
tracte d’humanitat i de professio-
nalitat. Només recordant com la 
miraven veiem que era la seva mi-
llor medecina. Gràcies a la doctora 
Mariné, a la Pili, a la Tània i a la seva 
estimada Carmen. No podem obli-
dar el servei d’HAD, que per pocs 
dies la van atendre. La doctora 
Arancibia i les seves infermeres. 

Durant uns anys ens hem sentit 
alleugerides en veure que la nostra 
mare estava en les millores mans. 
Ens heu donat el millor, ajudant-
nos que la Conxita tingués la millor 
qualitat de vida, fins al seu últim 
sospir.  

Mai deixarem d’agrair tot el vos-
tre suport, fins i tot cap a nosaltres. 

Un cop més, gràcies. 
 

Família Aguilera-Sánchez 

Teatre del bo, a Amics         
de les Arts 
No us perdeu l’obra “Un lloc comú”, 
del prolífic dramaturg català Joan 
Yago, als Amics de les Arts de Ter-

rassa, fins al 18 de desembre. 
Magnífica posada en escena de 

la seva directora, Maria Miralda, 
que aconsegueix que el meravellós 
treball que fan les cinc actrius a dins 
l’escena sigui com una simfonia 
perfecta, sense cap desajust, dese-
quilibri o improvisació. Un treball 
ben cuinat, on les actrius assumei-
xen sense forçar res el seu paper i el 
seu rol d’una forma molt natural. 

Cinc estereotips de dona, dibui-
xats a la perfecció per l’autor, que 
troben el seu lloc comú, després 
d’un sopar imprevisible. El clima va 
pujant progressivament, fins que 

arriba el moment culminant de 
l’obra, quan acaben desmitificant 
el mateix home que havien estimat, 
tot encarant-se, sense pietat, amb 
la realitat més crua, i sobretot amb 
la veritat. Una reflexió valenta so-
bre aquest curt espai que va entre 
la vida i la mort, sobretot quan re-
corres a la mentida, intentant dis-
fressar els fracassos i les debilitats 
humanes... 

No us la perdeu. Gran teatre fet 
per grans del teatre amateur. 

Felicitats, Maria Miralda, Anna 
Clariana, Laura Castillo, Marta Es-
pachs, Mercè Coll i M. Mercè Mon-

terde... I evidentment a tot el grup 
de Teatre 

 
Joan Tamayo Sala 

La ruta de la libertad                 
en Cuba 
Concluidos los fastos tras la muer-
te de Fidel Castro, Cuba abre ahora 
el reto de afrontar su futuro inme-
diato. Es verdad que las declaracio-
nes de Raúl Castro en el propio dis-
curso de despedida a su hermano 
no permiten ser demasiado opti-
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c a r t a s
mistas en el corto plazo. Al afirmar 
que se podrá superar cualquier 
obstáculo o amenaza en su firme 
empeño de construir el socialismo 
en Cuba, que identifica con la ga-
rantía de independencia y sobera-
nía de la patria, el máximo manda-
tario cubano ha enviado un men-
saje inequívoco de continuidad en 
una Cuba entregada al castrismo, 
ahora sin Castro. Pero no es menos 
cierto que la libertad horada la pie-
dra y al final termina por abrirse 
paso. Queda por saber cuánto 
tiempo tardará en caer del todo el 
muro cubano. 

En medio de la complejidad de 
la situación presente, y de un ago-
tamiento evidente del régimen, la 
esperanza es real y hay que seguir 
alimentándola para que los cuba-
nos recorran la verdadera ruta de 
la libertad más pronto que tarde. 

 
José Morales 

Fe de errores 

En la entrevista publicada el vier-
nes a Marià Galí, presidente de 
Mina, Aigües de Terrassa, se desli-
zó un error. El municipio en el que 
un tribunal ha revocado un acto 
administrativo por vulnerar dere-
chos privados en un proceso de re-
municipalización del servicio de 
agua es Torrefarrera, en Lleida, y no 
Torrefarrusa como indicamos por 
error. 
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Persones

SCOLTO, interioritzo i miro 
de comprendre. Sovint m’in-
terrogo sobre què està pas-
sant al nostre món, al nostre 

entorn més proper i a les nostres llars. És 
un exercici vital per a mi i també per a la 
modesta tasca educativa que porto a ter-
me. 

Llegeixo que és el dia “internacional” 
de… I penso que, al cap i a la fi, això dels 
dies internacionals acaba essent simple-
ment el nom que es dóna a la celebració o 
commemoració d’una causa promoguda 
per alguna organització internacional. Dia 
internacional de les nenes, de l’eradicació 
de la pobresa, de la no violència, de la do-
na… M’és igual quin sigui el motiu perquè 
la pregunta que em sorgeix continua essent 

ANNA BEL-CARBONELL

E
la mateixa: realment necessitem els dies in-
ternacionals? Ens fan més conscients de les 
necessitats o dels col·lectius que suposada-
ment els protagonitzen? 

També llegeixo que s’ha posat de moda 
implantar-se xips per fer pagaments o per 
obrir portes o que hi ha algú que s’ha com-
prat un animal per milers de dòlars. No en-
tenc la finalitat d’alguns esdeveniments que 
em semblen de ciència ficció, i em qüesti-
ona si els que figuren que són tan rics en di-
ners ho són també en felicitat. 

Els meus alumnes són adults i acostumo 
a debatre amb ells temes d’actualitat que 
generen dilemes morals i posen en terreny 
pantanós certs valors. Un curs més, els miro 
d’explicar que treballar en l’àmbit social és 
fer-ho amb i des de les persones. És creure 
en la PERSONA en majúscules, sense cul-
pabilitzar-la, sense judicis previs i sense ca-
tapultar-la despietadament a la saca dels 

“marginats”. Acompanyar i escoltar cada 
persona, sigui quina sigui la seva edat, con-
dició, mancança o necessitat, serà una de 
les seves prioritats quan iniciïn les pràcti-
ques i posteriorment s’endinsin en el món 
laboral. Per sobre de qualsevol idea precon-
cebuda han de saber veure, en aquell sen-
se sostre, en l’infant maltractat, en aquella 
dona víctima de la violència de gènere, en 
un jove immigrant, en una família amb pro-
blemes, en aquells avis amb demència, en 
el refugiat que ho ha perdut tot, en un ado-
lescent absentista o en un malalt mental, 
una persona valuosa per si mateixa, sim-
plement per ser qui és, per existir, a la qual 
no calen etiquetes de dies internacionals, 
ni de les darreres extravagàncies dels nous 
rics o d’aquells que volen ser diferents per-
seguint una moda o una tendència. 

Persones com qualsevol de nosaltres que 
ens mal anomenem “normals”. Persones 

amb els seus “ets i uts”, amb les seves dife-
rències i els seus valors, plenes d’il·lusions 
i anhels, de pors i d’angoixes, de vida i de 
mort.  

Persones que, a vegades, més amb bona 
voluntat que no encert, miren d’ordenar les 
seves vides, de ser-ne els protagonistes, de 
prendre decisions i tenir criteri, malgrat els 
nombrosos “imputs” socials, que no sem-
pre ho posen fàcil. Éssers humans que de-
sitgen vincular-se i formar part d’un grup, 
d’una comunitat o d’una societat que om-
ple els seus discursos de paraules boniques 
i políticament correctes, de celebracions de 
dies internacionals, però que no sempre es 
creu les seves pròpies proclames i s’oblida 
de posar per davant de qualsevol altre dret 
el fet que tothom sigui reconegut amb l’es-
tatus de persona. 

 
* L’autora és educadora
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