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EL PERIÓDICO publica opinions, rèpliques i suggeriments
d’interès general, respectuosos amb les persones i institu-
cions. No es consideraran les cartes de més de 15 línies,
que podran ser extractades. Tot i així, resulta impossible pu-
blicar-les totes. Tampoc es mantindrà correspondència o
contacte telefònic sobre aquestes. Hi ha de constar: nom i
cognoms, DNI, domicili i telèfon.

QUEIXES: Els lectors poden expressar les seves queixes al
diari o bé al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Al
CIC només quan considerin que s’han vulnerat els principis
recollits al Codi Deontològic, pel tractament que donen els
mitjans informatius sobre els diferents temes. Es poden diri-
gir al Consell de la Informació de Catalunya trucant al 93
317 19 20.

Horacio Altuna

Lectors

Família tipus

Magdalena M. Escayola Barcelona

T inc 41 anys i des que me’n vaig anar de casa, amb 22, i vaig formar
la meva família he estat llogatera. En aquests anys he patit tres can-
vis de domicili, sempre forçats per les condicions inacceptables dels

propietaris. Així que crec que la meva trajectòria em permet opinar sobre
l’assumpte del lloguer. I és que quan surt el tema sempre sento els mateixos
arguments. Només es parla dels problemes dels propietaris, dels que «s’arris-
quen» a llogar la seva vivenda, però mai sento res sobre la quantitat de difi-
cultats i menyspreus amb què normalment ens trobem els llogaters.

Fa 10 anys que visc al mateix pis, i espero seguir així. Però els contractes
tenen una durada màxima de 5 anys, i quan aquests s’acaben no ens queda
més remei que confiar en la bona fe del propietari, ja que de la nit al dia ens
podem trobar amb una pujada de preus sense res a veure amb l’IPC. Pa-
guem cada primer de mes –mai es parla dels llogaters no morosos, que som
la majoria–, fem millores a la casa, ens repercuteixen les obres que es fan a
la finca, paguem l’IBI –l’impost sobre béns immobles, encara que no en pos-
seïm cap–, etcètera. No obstant, un bon dia ens podem trobar que en 15 dies
hem de marxar de casa amb la nostra família, que ja estava integrada al bar-
ri. ¿Algú ha pensat en el trasbals que això suposa? Quan es dóna aquesta si-
tuació, normalment els preus s’han disparat tant que ja no es pot llogar una
vivenda al mateix lloc, així que hem de començar una nova vida en un altre
lloc. Me’n ric quan sento que volen incentivar els lloguers. Estem en un país
de propietaris on el millor que es pensa dels arrendataris és que som gent
rara, desarrelada i problemàtica.

Un país on encara és
molt difícil viure de lloguer

Aquesta és una terrassa d’un apartament turístic situat en una de les zones
més transitades de Platja d’Aro –concretament a la plaça del Doctor
Trueta–, davant d’un parc d’atraccions. La visió és lamentable. Sobren
comentaris.

Edifici turístic abandonat

Elisa Fernández Barcelona

Ediciones Primera Plana SA, editora del diari EL PERIÓDICO
DE CATALUNYA, s'oposa expressament a la reproducció comer-
cial dels continguts d'aquest diari, en la modalitat de revistes o re-
copilacions de premsa (press-clipping), sense comptar amb l'au-
torització escrita de la seva editora, als efectes del que estableix
l'article 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual.
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EL DALAI-LAMA, A BARCELONA

Actitud decebedora
Alberto Vela
Barcelona

És decebedor que Montilla no rebi el
dalai-lama. El líder budista que visi-
tarà la nostra ciutat durant tres dies.
Li recordo al president que, a més a
més de ser un líder espiritual, el da-
lai-lama també és un líder polític,
encara que visqui a l’exili. Com-
prenc que l’interès per l’economia
xinesa és important, però la compas-
sió també ho és, més encara si par-
lem del poble tibetà, que ha patit un
dels pitjors holocaustos del segle
passat.

LA MORT DE LUCIANO PAVAROTTI

Una gran pèrdua
Jordi S. Berenguer
Barcelona

Amb la mort de Luciano Pavarotti,
una de les veus mítiques del segle
XX, ens abandona algú que va saber
transmetre l’emoció de la gran mú-
sica a tots els públics. Guardo un en-
tranyable record de la seva actuació
al Camp Nou amb Josep Carreras i
Plácido Domingo el 13 de juliol de
1997. Aquella va ser una nit molt es-
pecial. La vetllada va estar a punt de
ser suspesa: feia unes hores que ha-
vien assassinat Miguel Ángel Blanco.
Però l’aleshores delegada del Go-
vern, Julia García-Valdecasas, va
anunciar que es dedicaria el concert
a la seva memòria. Tots ens vam es-
tremir quan al final de l’ària de Tu-
randot, Pavarotti llançava amb la se-
va potent veu aquell «Al’alba vincerò!
Vincerò! Vincerò!». Perquè a l’alba,
aquell misteri que ens espera més
enllà de totes les músiques, després
de la llarga nit plena d’estrelles que
tremolen d’amor i d’esperança...
Tots mereixem vèncer.

EUROBÀSQUET A LA SEXTA

Sortides de to
Eduardo J. García
Barcelona

Com a amant de l’esport, i en espe-
cial del bàsquet, em resulta difícil
aprovar la manera que tenen a La
Sexta de retransmetre l’Eurobàs-
quet. I no ho dic perquè en facin
una locució com si fos futbol –mal-
grat que són dos esports completa-
ment diferents–, sinó perquè les sor-
tides de to del locutor, Antonio Este-
va, no només són irreverents, sinó
també mancades d’un mínim de
vergonya. Frases i falques irrespec-
tuoses com «resisteix Stalingrad»,
«un enemic a les portes», o «un ame-
ricà a Moscou» –referint-se a Holden,
el base negre nacionalitzat per Pu-
tin– quan juga Rússia, i «els agents
del Mossad» quan juga Israel, prete-
nen ser gracioses, encara que en rea-
litat són lamentables, a part que de-
noten una falta de cultura alarmant
que es pensen que pal.lien amb
aquestes sortides. A un li passen les
ganes de seguir la retransmissió.

DESTINS DE MESTRES INTERINS

Quina sort que tinc
Magda Esteban
Barcelona

Sóc una de les mestres interines a
qui Educació ha donat feina. ¡Quina
sort! Vaig demanar Barcelona, no
només perquè és la ciutat on visc,
sinó perquè hi estic fent un doctorat
i necessito compaginar les dues co-
ses, però no m’han fet cas i m’han
enviat on han volgut. El departa-
ment diu que «només» som 600 els
que ens hem quedat sense el destí
que volíem. Doncs quina sort, a mi
«només» m’han enviat a uns 60 qui-
lòmetres de Barcelona, a una pobla-
ció a la qual hauré d’arribar en tren,
amb Rodalies. La meva jornada labo-
ral serà de nou del matí a cinc de la
tarda, però hauré de sortir de casa
dues hores abans i hi arribaré dues
hores després. No es tenen en comp-
te ni el temps ni les despeses que
això suposa, i que el nostre futur
alumnat tindrà uns mestres d’ofici
assignats pel departament descon-
tents amb el seu destí. ¿Com pot ser
que algú que vol seguir amb la seva

formació s’ho hagi de replantejar
perquè el seu destí no li permetrà
compaginar la tasca docent amb la
seva formació? Tot això tenint en
compte, a més a més, que divendres
de la setmana passada hi va haver
nomenaments i algunes persones
van aconseguir un lloc a Barcelona.
O sigui, que encara quedaven places
pròximes... ¡Quina sort!

LA PROGRAMACIÓ DEL LICEU

Òpera, sobretot
Rosa Cullell
Directora general
del Gran Teatre del Liceu
Barcelona

Dotze òperes. Dos ballets contempo-
ranis. Un de dansa espanyola. Cinc
concerts simfònics i cinc recitals
lírics. Aquesta és la temporada
2007-2008 del Liceu. El Liceu és de
tots, però segueix sent, sobretot, dels
amants de l’òpera. L’espectacle de
Sara Baras s’hauria venut sense ne-
cessitat d’entrar en l’abonament,
però crec, per l’entusiasme i els
aplaudiments amb què ha estat re-
buda aquesta gran artista, que una
bona part del públic liceista l’hauria
trobat a faltar. Qualsevol abonat que
hagués volgut revendre la seva en-
trada podia fer-ho a través del ma-
teix teatre, ja que la demanda ha es-
tat molt superior a l’oferta. Pel que
fa a altres espectacles flamencs, vull
aclarir que tots, amb excepció de la
Carmen d’Antonio Gades, s’han fet
fora de la temporada del teatre, a
través de promotors musicals que
l’han llogat, contribuint així a la
nostra sostenibilitat econòmica. Aju-
dant també, deixin-me dir-ho, que
altres públics entrin al Liceu. Efecti-
vament, no presentem aquest any
una producció de ballet clàssic, que
sí que vam tenir la temporada passa-
da (Giselle, amb l’English National
Ballet, i Tamara Rojo), i tindrem un
espectacle de dansa clàssica la tem-
porada que ve (2008-2009). No obs-
tant, oferim als amants del ballet,
entre els quals m’hi incloc, aquesta
nova Carmen, una estrena interna-
cional que viatjarà per tot el món,
una recent producció de Maurice Be-
jart, el clàssic més gran dins del ba-
llet contemporani, i també una co-
reografia de Mort a Venècia de l’Ham-
burg Ballet.


