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Esforç 

La vida està plena d’esforços i de-
talls; així s’assoleix el progrés. Vull 
ressaltar, com a usuari i com a soci, 
l’esforç del Club Natació Terrassa 
de fer unes dutxes magnífiques als 
vestidors d’homes. De la mateixa 
manera, vull destacar la iniciativa 
d’apropar la cultura de la lectura 
per a grans i xics a l’espai exterior 
de la piscina. Torna a ser magnífic. 
Felicitats, president i junta directi-
va. Estic agraït per l’esforç en els 
petits detalls, que també fan pro-
grés.  

 
Jordi Turu 

Tenim una                              
molt bona sanitat 
Fa pocs dies que el diari va publi-
car la queixa d’una persona, l’àvia 
de la qual, després de ser ben ate-
sa a urgències de l’Hospital de Ter-
rassa, va haver d’esperar més de 
tres hores l’ambulància per tornar 
a la residència on estava. Tots els 
retards són de doldre i aquest sem-
bla fora mida, però està demostrat 
que la prioritat i la rapidesa que té 
la recollida d’una persona amb 
problemes es transforma en un 
servei de retorn ordinari que es fa 
quan es pot, sense presses. 

Aprofito per destacar que tenim 

una molt bona sanitat a la ciutat, 
tant els CAP com l’Hospital de Ter-
rassa com l’Hospital de Mútua són 
exemples de bon funcionament, 
sobretot en casos greus. Malaura-
dament no sempre tot és perfecte, 
ni per part dels sanitaris ni per part 
dels pacients, però tampoc podem 
aspirar a tenir-ho tot a la nostra 
disposició i al moment. En casos 
urgents el sistema funciona molt 
bé i això cal agrair-ho a tantes i tan-

tes persones que hi posen el coll.  
 

Maria Enriqueta Morera                           
i Salvador 

Felips 

Catalunya no va ser mai un regne, 
els reis eren reis d’Aragó i comtes 
de Barcelona. 

El primer que per dret de con-

questa va declarar-se rei de Cata-
lunya va ser el nét de Lluís XIV, Bor-
bó, Felip V d’Espanya, primer de 
Catalunya, pel Decret de Nova 
Planta, el 1717. L’actual Felip és      
el VI d’Espanya i segon de Catalu-
nya. 

Filant prim seria el quart d’Espa-
nya, Felipe el Hermoso, Hausburg 
i marit de Juana la Loca, va morir 
abans de ser coronat rei consort... 
de Castella.  

D O N  E D I

c a r t a s
En l’entretant, Ferran el Catòlic 

maridava amb Germana de Foix 
buscant un successor al reialme 
d’Aragó.  

 
Joan Martorell i Barberà 

Un món nou 

És cert que vivim en un món con-
vuls. Arreu a on mirem hi ha des-
gràcies, atemptats, massacres, cor-
rupció, violències, guerres..., però 
a pesar de tot això hi ha una llavor 
que germina i el seu creixement és 
inexorable. 

Com diu el papa Francesc en 
“L’alegria de l’Evangeli” (n. 276), 
on sembla que tot mor, arreu tor-
nen a aparèixer els brots de la re-
surrecció. 

Aquests dies hem tingut ocasió 
de comprovar-ho a Cracòvia (Po-
lònia) en les Jornades Mundials de 
la Joventut, la JMJ, a on milers i mi-
lers de joves han donat mostres de 
valentia, enteresa, alegria i bones 
disposicions per sortejar tots els 
entrebancs de la vida. 

Per això hem de ser optimistes i 
pensar que el que aquests joves 
han vist, sentit i experimentat po-
den ser els brots per a un món nou 
més humà, mes sensible i més so-
lidari.  

 
Rosa Lluch Serra
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Jordi Oriol és l’empestat

OS nàufrags sota la pluja i mol-
tes paraules, paraules, parau-
les... Ritme, aigua, música, 
onomatopeies, refranys, frases 

fetes, un piano i tots els volums de les gramà-
tiques catalanes, tots els llibres de rima, el ta-
lent de Jordi Oriol com a escriptor, poeta i ac-
tor i la mà mestra de Xavier Albertí han do-
nat com a joc o una competició verbal amb 
el títol de “L’empestat”. Jordi Oriol pren com 
a punt de partida “La tempesta”, l’última obra 
completa escrita pel dramaturg britànic Sha-
kespeare el 1611, cinc anys abans de morir. 
Jordi Oriol, amarat d’aigua, ofereix un dels vi-
atges més plaents al cor de les paraules i de 
la música de l’actor i pianista Carles Pedra-
gosa, que acompanya a l’escenari Jordi Ori-

JOSÉ ANTONIO 
AGUADO

D

ol sota la pluja amb un piano piscina 
d’aquests que pogués haver imaginat Joan 
Brossa. Pedragosa dóna les rèpliques i toca la 
“Sonata número 17”, de Beethoven, una so-
nata de caràcter apassionat i dramàtic com 
la mateixa peça teatral. Els dos en la solitud 
de l’illa, Caliban i Ariel, han deixat de ser es-
claus, però estan aïllats de la resta del món, 
la seva única arma és la paraula en versos lliu-
res plens de musicalitat, ritme, aforismes, fra-
ses fetes tretes de context i figures de pensa-
ment. 

El tema que ho amara tot és la llibertat de 
l’ésser humà. Un diàleg entre dos, un joc es-
cènic en el qual res no pot ser pres al peu de 
la lletra, que persegueix el més difícil d’acon-
seguir, el concepte de llibertat des de la vio-
lència, el sofriment i la introspecció. No hi ha 
moment de treva, l’espectador sent empatia 
per aquests dos nàufrags que s’ofeguen lite-
ralment sota una cortina d’aigua, tots ens en-
fonsem en l’amargor, ràbia i ressentiment que 
surten dels llavis dels personatges a borbolls, 

en ocasions les paraules es queden a la gola i 
lluiten per no sortir. Lluita i paraula unides 
per la llum de l’energia d’aquests dos actors 

que semblen que abans de sortir a l’escenari 
s’han posat les piles Duracell i com dos co-
nills rosa prenen la paraula; els actors comuns 
s’esgoten ràpidament, els actors Duracell se-
gueixen avançant sota la pluja i tenen ener-
gia per aguantar molt més, així segueixen ac-
tuant i actuant sota llamps i tempestes. L’uni-
vers d’Oriol es nodreix també del pensament 
de l’ existencialista francès Albert Camus, en 
aquest cas amb l’obra “La pesta”. 

Jordi Oriol és l’empestat vingut d’un altre 
país, és la ràbia i dolor, tots els sentiments li 
són propis menys l’amor. El seu és la parau-
la, l’intel·lecte i el joc de miralls sempre des 
de l’angoixa de l’ existència. Es tracta d’un es-
pectacle divertit, perspicaç, incisiu, una cai-
xa de ressonància literària posseïda per les ai-
gües carregades de la tradició literària d’un 
lector ferotge que reflexiona sobre la natura-
lesa de l’ésser humà. Del fons del mar resca-
ta un llibre el suc del qual beu en un intent de 
ser savi perquè en aquest temps en què vivim 
el més calent és a l’aigüera.

Jordi Oriol és 
l’empestat vingut 
d’un altre país, és           
la ràbia i dolor, tots 
els sentiments li són 
propis menys l’amor 
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