L’ORFEÓ US ESPERA AMB LES PORTES I ELS BRAÇOS OBERTS!
Estimats socis,
Ara que el confinament per la pandèmia del nou coronavirus ens ha recordat
com n’és d’important trobar-nos, mirar-nos als ulls, abraçar-nos i donar-nos
la mà, l’Orfeó espera més que mai poder obrir les seves portes i tornar a ser
la casa gran on compartiu les vivències, a través d’un bé tan preuat com és
la cultura.
Boccaccio, un dels pares de la literatura italiana, va escriure la seva obra
magna, el Decameró, perquè servís com a remei contra la pesta. Pensava
Boccaccio que la cultura era un magnífic remei contra la por que provoca la
pesta i qualsevol mal que es pugui propagar.
La cultura ens prepara contra les crisis, les pandèmies i els cataclismes perquè ens aporta precedents dels quals podem aprendre. Ens aferra a idees,
raons i arguments per no caure en pors irracionals. Ens fa ser més savis, en
definitiva, i ens fa sentir més serens a l’hora d’afrontar noves onades, per
molt altes que siguin o es facin.
Per tot això, esperem que algun text teatral que hagueu interpretat o
gaudit a l’Orfeó, alguna lectura que hi hagueu llegit, pronunciat o escoltat,
alguna peça musical que hagueu tocat o sentit, alguna pintura o fotografia que hagueu fet o contemplat o, simplement, alguna xerrada, col·loqui
o conversa que hagueu compartit en el nostre ateneu, us hagi enfortit i
preparat d’alguna manera per entendre i afrontar el nou virus que s’ha interposat entre nosaltres.
Tot això passarà. Llavors l’Orfeó us estarà esperant amb les portes obertes
i la seva gent amb els braços oberts, per fondre’ns en una forta abraçada i
tornar a compartir la cultura i la vida.
Cuidem-nos molt,
La junta
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