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Les lletres que sonen

l teatre musical està vivint un bon moment. Dagoll Dagom torna a presentar espectacle. Primer
s’estrenarà Boscos endins a Temporada Alta, a Girona, després farà
part de la temporada al Victòria de
Barcelona, i més tard anirà de gira
per Catalunya. Dagoll Dagom i els
espectacles d’Àngels Gonyalons,
entre altres contribucions, van fer
que el modern musical pugés als
escenaris catalans i en català. Això
va crear un nou públic que ara s’ha

Una destitució injusta

tornat fidel als musicals, la qual cosa ha fet que els grans musicals de
moda de Broodway facin parada a
Catalunya, però bàsicament en
adaptacions castellanes. Dagoll Dagom, que va tenir un gran èxit amb
Mar i cel, amb text d’Àngel Guimerà, ara ha sabut contrarestar
aquesta abundància d’obres en castellà triant una obra d’àmbit internacional, però adaptant els textos
de Stephen Sondheim al català.
Una aposta que fa front a les pors
de les multinacionals dels musicals.

L’

Institut Català de la
Salut (ICS) ha destituït el director del
CAP Raval Sud de
Barcelona, Jaume Morató, per les
formes que va fer servir per expressar el seu profund desacord amb
l’ampliació horària dels ambulatoris en una carta enviada als seus homòlegs de tot el país. Ho va explicar ahir el gerent de la institució,
Francesc José María, que s’ha convertit en el centre de les crítiques de
la immensa majoria dels treballa-

dors de l’ambulatori, que s’han manifestat dos dies seguits per reclamar la readmissió de qui ha estat el
màxim responsable del CAP durant
els últims setze anys. La mateixa
consellera de Salut, Marina Geli, va
qualificar ahir Morató d’«excel·lent
professional» i de «referent del nostre sistema». La sanitat pública catalana no es pot permetre prescindir
dels metges que la fan rutllar cada
dia. I menys per una qüestió de formes a l’hora d’expressar una opinió
compartida per la majoria.

la punxa d’en jap | JOAN ANTONI POCH
podem conduir a 80 per hora i
així «els importants» podran
avançar-nos amb tota pau per
l’esquerra, sense por de les
multes, és clar. La veritat objectiva no és de qui se la inventa. Potser Al Gore té raó,
però els 14 consells que aporta
em semblen com un conill tret
del barret d’un mag. De veritat
creu que amb això aturarà el
canvi climàtic? Ja. / JOSÉ BER-

ell, els conflictes bèl·lics de
l’Iraq, l’Afganistan, Líbia...
Voleu dir que val la pena tot
plegat? I per rematar: per què
els termòmetres digitals marquen menys d’un grau de diferència amb els de mercuri? Té
febre la meva filla de tres
anys? El digital diu que no,
però el de mercuri diu que està
a 38! Qui li ho diu a la meva
cap? / MARTA CODINA. Barcelona.

GA. Barcelona.

Veritables problemes?
Aquest any he llegit un
munt de vegades que els polítics catalans no estan pels problemes reals del país, i jo em
pregunto: no és un problema
greu no disposar del finançament necessari per poder realitzar projectes com ara més
ferrocarrils, més autopistes,
més prestacions en sanitat, en
educació per al nostre jovent i
prestacions socials necessàries
(jubilacions justes per als nostres avis... per exemple)?
Doncs, mireu: economistes reconeguts escriuen que Catalunya genera molts diners que
se’n van a d’altres contrades.
Dèficit de Catalunya-Espanya
(2006) 19.000 milions d’euros.
Amb aquestes xifres a la mà
podríem comprar prop de 60
Airbus A-380 d’una sola tacada (320 milions d’euros cada
un). A veure si ara sí! / FREDE-

Agressió dalt dels trens
de la Generalitat

●

RIC SANS. Barcelona.

Catalunya Nord,
solidària
Mentre al Principat els polítics espanyols i catalans ens
imposen la línia MAT de
400.000 volts sense ni tan sols
demanar als ciutadans afectats

●

Dilluns passat es difonia un
vídeo gravat per les càmeres
de seguretat dels Ferrocarrils
de la Generalitat en què es veu
com un individu català de 21
anys, mentre parla pel mòbil,
agredeix físicament una noieta
llatinoamericana pel seu origen estranger. L’endemà alguns mitjans van donar veu a
l’agressor a través d’unes
imatges en què, entre somriures, argumenta que anava begut i que mai ha estat una persona racista. Típics atenuants
que solen aconsellar els advocats defensors.
M’agradaria molt que la
pròxima notícia referent al cas
sigui la decisió judicial d’una
sentència exemplar. Serà una
bona manera de no donar a entendre que aquests actes tan lamentables poden quedar impunes i, al mateix temps, evitar
que s’alimentin agressions en
sentit contrari de grups minoritaris de llatinoamericans violents que sovint són magnificats per alguns mitjans. / JORDI

●

què en pensem, a la Catalunya
Nord hi ha hagut un debat públic vinculant i el ministre
d’Estat, Ecologia i Desenvolupament Sostenible ha rebut totes les parts implicades i s’ha
compromès formalment a desestimar el pas de la línia pel
Vallespir i les Alberes. El collectiu nord-català que lluita
des de fa més de cinc anys
contra el pas d’aquesta infraestructura pel seu territori està
satisfet amb el compromís
subscrit pel segon de Sarkozy,
però no per això abandona la
seva lluita. Tot al contrari, ara
més que mai ha reforçat el seu
compromís de lluitar contra
una infraestructura que cada

dia que passa posa més clarament de manifest la seva supeditació als interessos dels lobbies energètics espanyol i francès i no pas a servir les necessitats dels territoris per on es
preveu que passi. Si una cosa
positiva té la MAT és que,
malgrat la frontera, està contribuint a enfortir els llaços entre
les dues Catalunyes i ha propiciat que els catalans del nord
siguin testimonis directes de la
greu manca de transparència
política i de la baixíssima qualitat democràtica que estem
patint els seus germans del
sud, i que de retruc se solidaritzin amb nosaltres. / NÚRIA
FERNÀNDEZ. Figueres (Alt Empordà)
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S’escalfa el planeta
Al Gore està d’enhorabona.
En el nostre país els profetes
de les desgràcies són sempre
benvinguts. I si ens diuen que
som «els més», encara que es
tracti de vulnerabilitat, ens
omple d’orgull. Que simple
que és predir el canvi climàtic,
quan la història de la Terra és
una successió de glaciacions i
escalfaments. Farem el que podrem, no som irresponsables
amb les mesures que ens proposen, però que no ens prenguin el pèl. Des dels governs
podrien suprimir les proves
atòmiques, els avions supersònics, etcètera. Personalment,

●

MORALES. Amposta (Montsià).
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