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a meua filla viu a Londres. A
Coptic Street. Enfront mateix
del Museu Britànic. Fa uns me-
sos, en una de les visites que li

fem la meua dona i jo, passàrem tots junts a
visitar l’impressionant museu, el segon en
importància del món (després del del Cai-
re) en arqueologia egípcia. Allí, en la secció
de l’antic Egipte, em vaig assabentar –o re-

cordar, que ja no sap un quantes coses
guarda en la memòria–, que coptic (copte,
en valencià) és l’idioma antic dels cristians
egipcis. Copteés també el nom d’aquell po-
ble cristià evangelitzat per sant Marc, du-
rant els primers anys de la nostra era, que
ha aconseguit arribar “viu” fins els nostres
dies a pesar que a meitat del segle VII Egip-
te va patir una imponent invasió musulma-
na, la influencia de la qual perdura i matxu-
ca, immisericorde, els no creients.

El copte fou utilitzat com a llengua po-
pular fins el segle XVI, però hui tan sols es
emprat pel clero, com a llenguatge litúrgic,
en les esglésies. Hi va haver un temps en el
qual aquesta antiga llengua arribà a tenir
una importància transcendental, ja que
ajudà a poder desxifrar els jeroglífics egip-
cis. Els coptes conformen, en l’actualitat, el
deu per cent de la població egípcia. Mal-
viuen marginats, quasi sempre reclosos en
guetos. Freqüentment són fustigats en el
marc d’un clar genocidi. Així i tot, mante-
nen, amb plena vigència, les seues tradi-
cions culturals i les seues creences religio-

ses. Passe el que passe. Pareixien gaudir
d’un cert suport polític per part del presi-
dent Hosni Mubarak, però des que aquest
fou enderrocat el passat febrer per la revo-
lució del 25 de gener, fa l’efecte d’haver cai-
gut, una vegada més, en desgracia. Els dia-
ris de tot el món s’han despertat aquesta
setmana amb la tragèdia de la mort de 28
coptes i de més de 300 d’ells ferits per l’ac-
tuació desmesurada de l’exèrcit egipci
quans aquells estaven fent una manifesta-
ció de protesta perquè una de les seues es-
glésies cristianes havia sigut cremada.
Molt lluny del Caire, al sud del país, en la
població d’Edfu, a la província d’Assuan.
La indignació dels coptes acabà en violèn-
cia quan el governador de l’esmentada
província justificà la crema perquè l’esglé-
sia no tenia permís d’edificació (situació
habitual per als cristians a Egipte). El poble
copte, enfervorit, es llançà al carrer i du-
rant els disturbis l’exèrcit, que ara nega els
fets, actuà amb inusitada violència. Vídeos
i fotos són testimoni de la mentida. Una
massacre!

Com és possible que el 2011 puguen
morir 28 persones en una manifestació?
Per causa religiosa! És ben cert que en
nom de la religió s’han fet verdaderes bar-
baries el llarg de la història, però en el se-
gle XXI? Quina legalitat té una religió quan
desitja, quan justifica la mort dels no
creients? Quina esquizofrènia dels qui
creuen! Quines mans mes brutes de sang
en el nom de Deu! Quines ànimes més
apòcrifes! Fal·làcia!

Quin és el valor d’una vida? No val igual
per a tot el món? Ací... Quin menyspreu del
valor més fonamental! Quin tarannà el del
pare que permet col·locar una bomba al pit
del seu fill! Quina bogeria la del qui estave-
lla un avio, un camió carregat de dinamita
contra objectius replets de persones! La im-
molació com a arma! La immolació per a
obrir les portes del cel! Follia! 

Que passarà en cas d’un conflicte global
amb aquesta gent? Com podrem aclarir-
nos amb ells?... En quina taula haurem de
raonar?...Quin nivell d’intel·ligència caldrà
emprar?... Feredat!
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Anem Fent!

TAVERNES
Concierto por Cáritas. El coro de cá-

mara Quinze de Març ofreció el viernes
en Tavernes un concierto solidario a be-
neficio de los más necesitados, en co-
llaboración con Cáritass. Los asistentes
pudieron hacer entrega de distintos ali-
mentos que irán destinados al econo-
mato de la ONG católica. El coro Quinze
de Març cuenta ya con un gran número
de actuaciones por toda la geografía va-
lenciana y catalana, y obtuvo además la
medalla de plata en el Concurso Nacio-
nal de Música de Adviento y Navidad de
Praga, en la sección de coros de menos
de 25 voces. F FRANCISCO TEODORO



Escaparate

GANDIA
Nueva camarera de la Hermandad del Cristo de las Angustias. La Hermandad el Cristo de las An-

gustias de Gandia ha realizado esta semana la petición de su camarera. Ana Luci Martí Morant pasa a ocu-
par el cargo de manera oficial, aunque desde hace 25 años lo desempeñaba de forma interina. El relevo
se produce tras el fallecimiento, de su suegra, Amparo Frasquet, que mantenía el título de camarera.



GANDIA
Encuentro de hermandades del Descendimiento. El Salón de Plenos de la casa consistorial acogió el

viernes el primer acto del Encuentro Nacional de Hermandades del Descendimiento que se celebra estos días
en Gandia. El alcalde, Arturo Torró, les dio la bienvenida y agradeció la elección de Gandia para celebrar esta
cita que ya va por la novena edición y reúne a hermandades de diversos puntos de España.



Villalonga celebra hoy el dia de
su patrona, la Mare de Déu de la
Font. Una «despertà» al despun-
tar el dia marca el inicio de la jor-
nada, seguida de un pasacalle
con l’Agrupació Musical de Villa-
longa. De los actos de la mañana
destacan a las 11,45 horas, el tras-
lado de la Virgen desde su Capi-
lla hasta la Iglesia, donde habrá
una misa cantada por la Coral
Renaixença de Villalonga. J.A. RO-
SELLÓ VILLALONGA

Villalonga celebra el
día de su patrona

MARE DE DÉU DE LA FONT

La coral Veles e Vents de Gandia
ofrece hoy el último de sus con-
ciertos de pop-rock en el Pub La Le-
yenda del Albornés de Gandia (Le-
gionario Bernabeu 6, junto a Plaza
Prado). Será a partir de las 19 h. El
concierto que variará su estructura
respecto a las últimas actuaciones
de la coral, volverá a centrarse en el
repertorio de grandes éxitos del
pop-rock que comprende obras
míticas de la historia de estos gé-
neros musicales. LEVANTE-EMV GANDIA

Concierto de pop-rock
de la coral Veles e Vents

GANDIA

La Casa de Cultura de la Font
d’en Carròs acoge hoy, a partir de
las 18 horas, la representacióin de
la obra «Druidas», a cargo de la
compañía Insomni Teatre. Se tra-
ta de un espectáculo lleno de hu-
mor y sorpresas, números aluci-
nantes y un ritmo fresco y vibran-
te. Narra la historia de un druida
y su ayudante que resuelven sus
problemas utilizando los recursos
de la naturaleza con sabiduría y
respeto. LEVANTE-EMV LA FONT

La Font d’en Carròs
acoge la obra «Druidas»

TEATRO INFANTIL

El Espai d’Art de Gandia inaugu-
ró ayer la exposición «Ulls de Mus-
sol. Obra recent». La muestra que
recoge las obras pictóricas de esta
asociación cultural permanecerá
abierta hasta el 6 de noviembre.
«Ulls de Mussol» nació como un
grupo de pintores y escritores a fi-
nales de 1972. El mismo Coll Alas
dio nombre al grupo, cuya vida se
ha mantenido hasta hoy, con casi
40 años de presencia continua en
Gandia. LEVANTE-EMV GANDIA

Muestra de la asociación
cultural Ulls de Mussol

GANDIA

Mañana lunes, a las 18 horas, se
inaugura la exposición itinerante
del Creart Jove de la Safor en el
anexo de la Casa de Cultura de Pal-
ma de Gandia. El Creart Jove es un
proyecto del Calaix Jove, la red ju-
venil de la Mancomunitat de Mu-
nicipis, y reúne obras de diferentes
discicplinas. LEVANTE-EMV PALMA

La exposición del Creart
Jove llega a Palma

Breves


