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Bústia

EL RACÓ
DELS LECTORS

La calaixera
@ Com a professor d’histò-
ria de Catalunya de l’Associ-
ació Conèixer Catalunya,
m’agradaria rectificar un
comentari d’en Jordi de
Gràcia al programa Caça-
dors de paraules. La calai-
xera de l’Institut d’Estudis
Catalans va ser utilitzada
per mossèn Alcover i no pas
per Pompeu Fabra. Mossèn
Alcover va iniciar el Diccio-
nari català-valencià-balear.

Josep M. Vilarrúbia-Estrany
Barcelona

L’exemple dels
ajuntaments
@Des de fa més de 15 anys
els científics, pacientment,
ens anaven advertint de
l’imminent canvi climàtic i
de les seves conseqüències
si la nostra societat de con-
sum no modificava les
seves actituds. Ja el tenim
aquí.

Qualsevol ciutadà que
hagi passejat pel centre co-
mercial de qualsevol ciutat
d’Espanya deu haver com-
provat (jo ho he fet, amb el
cor encongit) com malgrat
les baixes temperatures
pròpies de l’hivern una
gran quantitat de botigues,
bars i magatzems de fran-
quícies tenen les portes
obertes de bat a bat, i lògi-
cament amb els aparells de
calefacció a tota potència.
Igualment es poden veure
milers de bombetes inne-
cessàries que cremen nit i
dia, tant si fa sol com si no.

Senyors alcaldes, senyors
del govern, vostès són els
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Què us ha semblat la llarguíssi-
ma gestió de José María Cuevas
al capdavant de la CEOE?

La pregunta d’ahir:

Les vostres respostes:

Retalls

EL RACÓ
DE L’INTERNAUTA

Data: 05/02/2007 06:48:18

Totalment anticatalana.
Només per aquest motiu és
negativa. La resta
m’interessa poc.
Per Lluc

Data: 05/02/2007 07:25:28

Ha estat un president
totalment polititzat, al
servei únic i exclusiu dels
que l’hi van col·locar.
Per Creixell

Data: 05/02/2007 07:44:56

Em sembla negativa.
Només en un país
estrafolari com Espanya un
no empresari pot presidir
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que tenen l’obligació de
donar exemple. És evident
que el ciutadà està disposat
a actuar, però si vostès, que
tenen la paella pel mànec,
no demostren la seva sensi-
bilitat i el seu rigor dictant
unes lleis estrictes i urgents,
el malbaratament crònic
que patim a les nostres ciu-
tats continuarà.

Pepe Cortés León
Barcelona

Per una escola
en català
@Després que s’hagi con-
sumat el fet que el departa-
ment d’Educació ha cedit
davant l’augment d’hores
de castellà a primària, jo tan
sols diré una cosa: ha co-
mençat el nostre camí cap a
la independència. Visca Ca-
talunya lliure!

Miquel Soler i Ramon
Sabadell

Versió lliure
de ‘Don Carlo’
@ L’òpera Don Carlo (en
versió íntegra i en francès)
estrenada al Liceu és “ul-
tracompleta”, afirma el crí-
tic senyor Xavier Cester,
que a més sosté que el di-
rector d’escena Konwit-
chny és molt fidel a la
trama (?).

El ballet La Peregrina,
que el mateix programa de
mà (pàgina 24, acte 3, qua-
dre 2) descriu amb prou
detalls com una faula en
què apareixen el rei Korall
i la Perla Peregrina, amb
un decorat també descrit,

és substituït per una esce-
na bufa (no un ballet) en
una casa moderna, en la
qual no es parla de la fa-
mosa perla adquirida per
Felip II i en la qual porten
una Pizza Hut prèviament
demanada per telèfon.

L’Acte de Fe, amb Lloll
Bertran retransmetent l’ar-
ribada dels reis d’Espanya
al Liceu a través d’una pan-
talla gegant de televisió,
amb l’acompanyament del
Gran Inquisidor i els heret-
ges encadenats i colpejats

per la policia a través del
vestíbul i el passadís de la
platea tampoc crec que
sigui gaire fidel a la idea
que va tenir Verdi d’aquest
drama líric.

Crec sincerament que
aquesta producció s’hau-
ria de denominar Don
Carlo de Giuseppe Verdi,
versió lliure de Peter Kon-
witchny.

Un gemmòleg amant de
l’òpera
Barcelona

Explicacions
públiques
@Des de fa anys tinc el cos-
tum de seguir els plens que
se celebren a l’Ajuntament
del meu poble. Trobo a faltar
l’època en què els alcaldes
que presidien aquests plens
contestaven personalment
les interpel·lacions i pregun-
tes dels grups de l’oposició,
com també les dels veïns que
assistien als plens.

Tot i els casos de corrup-
ció que surten a la llum, crec
en l’honradesa de la immen-
sa majoria de la gent que es
dedica a gestionar els inte-
ressos públics, els quals difí-
cilment sortiran mai en mit-
jans de comunicació si no és
a causa d’errors o d’actuaci-
ons irregulars.

D’acord amb tot això, m’és
difícil entendre que la màxi-
ma autoritat del municipi on
visc sigui incapaç de donar
explicacions públicament
respecte a un suposat incre-
ment patrimonial que li atri-
bueixen alguns partits polí-
tics, encara que sigui per
desmentir-lo. Senyora alcal-
dessa, sisplau, una mica de
respecte pels veïns de Sant
Vicenç dels Horts.

Josep Maillo i Pera
Sant Vicenç dels Horts

Els límits de
Can Finestres
@Aquests dies la propa-
ganda del nou Windows
Vista ens ofereix un exem-
ple de l’alta volada intel·lec-
tual dels seus publicistes.

Per emmenar el consu-
midor a conèixer els avan-

tatges del nou sistema ope-
ratiu, s’anuncien amb la su-
cosa frase ‘Descubreix’ ‘per-
que’ ‘es’ divertit. Un bon
índex: quatre errades repar-
tides en quatre paraules.

Personalment m’han pas-
sat les ganes de descobrir
res, més aviat me’n vénen de
marxar corrents. Ja pateixo
per la futura traducció cata-
lana del gran instrument...

Valentí Rossell i Riera
Barcelona

21.600
Rubianes
@ Llegeixo (amb sorpresa i
indignació) que molt proba-
blement es sancionarà en
Pepe Rubianes per unes
afirmacions que va fer al
seu dia en el programa El
Club de TV3 i que no van
agradar a alguns. Vull dir al
Sr. Rubianes que pot comp-
tar amb mi amb l’aportació
(inicial) d’un euro per pagar
la sanció. Estic convençut
que trobarem fàcilment
21.599 persones més (cata-
lans o no) que s’hi afegiran.
Salut!, i visca l’Estat de dret!
(per a alguns, és clar).

Alfred Benavent i Vallès
Vilanova i la Geltrú

Felicitats!
@Vull felicitar el Sr. Josep
Lluís Carod-Rovira i el Sr.
Joan Puigcercos per la ter-
cera hora de castellà a l’es-
cola. Això sí que és pluja
fina!

Jordi Picart i Jorba
Barcelona

Carta del dia

Record esgarrifós
@ Encara no he superat l’astorament que m’ha causat
l’afer de la tercera hora d’espanyol. Val a dir que des-
prés d’episodis com el de les banderes o els viñedos
de España no m’ha estranyat gaire veure com ha aca-
bat tot plegat. El que sí que m’ha deixat perplex és
l’acudit que el conseller Maragall explicà per justificar
la necessitat de més espanyol a les aules: segons ell,
uns nois d’Olot no parlaven prou bé la llengua d’en
Quevedo. Però del fet que molts nois de Cornellà o Ba-
dalona no parlin gens bé el català ningú del govern no
n’ha dit res, encara. És clar que a molts membres
d’aquest govern també els caldria millorar el seu nivell
de català, com un que diu “quebrats” en comptes de
“fraccions”. Potser per això el conseller té tant d’inte-
rès que les matemàtiques s’ensenyin a partir de se-
tembre en espanyol. Ja saben, com als vells temps:
“Ocho por una, ocho. Ocho por dos, dieciséis ...”. Els
qui ho vam viure encara ho recordem amb una esgar-
rifança, per això suplico als consellers d’ERC que evitin
aquesta animalada al preu que sigui. Els nostres fills
no s’ho mereixen, això.

Josep Maria Rovira i Garcia
Vilassar de Mar

L’enquesta
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La pregunta
d’avui:
¿La Generalitat
hauria de recórrer
contra la llei de
dependència per
invasió de
competències?

● Sí
● No

l’associació d’empresaris.
Per Eduard Gich

Data: 05/02/2007 08:19:49

Cuevas... un senyor
franquista que ocupa un lloc
destacat dins l’àmbit de
l’economia espanyola en
una democràcia. Un
intransigent, un estómac
agraït i un panxacontent.
Anticatalanista declarat.
Ningú, ve-t’ho ací.
Per Filigrana

Data: 05/02/2007 08:48:14

En lloc de defensar els
interessos de tots els
empresaris, ha fet una
croada menystenint
l’empresariat català pel sol
fet de ser catalans.
Per Andreu B.D.

Data: 05/02/2007 10:44:28

Sembla estrany que el
franquisme encara sigui tan
present a la vida de l’Estat
espanyol.
Per Xavier

Data: 05/02/2007 11:35:48
Cuevas és un funcionari, i
la gestió que ha fet és de
funcionari gris i mediocre.
Fins i tot la seva imatge és
penosa, d’una tristor
indefinible. És sorprenent
que les patronals catalanes
l’hagin suportat tants
anys.
Per R.S.

Data: 05/02/2007 12:48:34

Un empleat obedient.
Per Oreig

Data: 05/02/2007 13:48:16

Tenint en compte que no era
empresari, tampoc ens ha
d’estranyar la seva mala
gestió.
Per http://votant.bloc.cat

Data: 05/02/2007 14:54:55

Hi ha moments que ho ha fet
bé; però de vegades ha
volgut fer de polític.
Recordeu quan va criticar
l’Estatut.
Per Lluís
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