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CORREU ELECTRÒNICCORREU FAX

EL PERIÓDICO publica opinions, rèpliques i suggeriments
d’interès general, respectuosos amb les persones i les insti-
tucions, amb un màxim de 15 línies que podran ser extrac-
tades. Tot i així, resulta impossible publicar-les totes. Dema-
nem comprensió, i que acceptin que no podem mantenir
correspondència o contacte telefònic sobre les cartes. 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). Es
poden adreçar al CIC quan considerin que s’han vulnerat els
principis recollits en el Codi Deontològic. Els requisits de
presentació de la queixa els trobaran a la web del CIC
(www.periodistes.org/cic) o bé informant-se directament al
telèfon 93.317.19.20.

En essència
33 El disc més venut ha estat el de
musicals d’Operación Triunfo 4, gra-
vat per cantants mediocres expul-
sats d’una escola de música i elimi-
nats pel públic que segueix el con-
curs. És el triomf del màrqueting en
aquesta societat consumista com-
pulsiva: es ven allò que ells mateixos
diuen que no és vàlid.
Àlex Ribera 8 Sant Boi de Llobregat

33 Sóc seguidora del programa Saló
de lectura, de BTV. Però l’emissió del
dimecres s’ha endarrerit, i s’acaba a
les 00.30 hores. És trist que el pro-
grama que va guanyar un Ondas
quedi relegat a un horari minoritari.
Patrícia Lax 8 Barcelona

33 Agafo el Catalunya Express a Gi-
rona, i tot i estar prohibit fumar, el
tren fa pudor de tabac i a la platafor-
ma que separa els vagons sempre hi
fuma algú. A l’andana de Passeig de
Gràcia, al restaurant... A la feina
m’empasso fum tota la tarda. El dia
1 entra en vigor la llei antitabac.
¿Algú es pensa que aquests fuma-
dors maleducats ens respectaran?
Jordi Rútia Faura 8 Girona

33 A la Ciutadella, cada cap de set-
mana, una operària de BCNeta ens
delecta amb un bonic somriure i, tot
seguit, ofereix entrepans i roba als
vagabunds habituals del parc. Felici-
to l’alcalde. A més a més de tenir
nets els nostres parcs, ens ha ense-
nyat que la paraula solidaritat té una
cara bonica.
Calvin Frank Cooper 8 Barcelona

33 Em solidaritzo amb la carta que
parlava de malalts mentals. És molt
dur l’incert futur de totes aquestes
persones que no es poden integrar
al món laboral i que a més a més no
tenen el suport que necessiten de les
institucions. És terrible que sempre
siguin els afectats els que hagin de
reivindicar un fet que tothom co-
neix de sobres.
Araceli Sanabria 8 Castellar del V.

Cartes Horari escolar

M
arta Cid ha informat sobre el projecte del Go-
vern d’ampliar l’horari a l’escola pública, de
manera que s’iguali a la concertada. Així es
pretén millorar el rendiment dels alumnes,

tot i que no hi ha cap estudi empíric que demostri que els
alumnes amb 30 hores a la setmana (escola concertada ca-
talana) hagin obtingut més bons resultats que els alumnes
amb 25 (escola pública catalana i la resta de concertada a
l’Estat). Intueixo que aquesta mesura és una resposta als
problemes per conciliar la vida professional amb la cura
dels fills. Però, ¿pressionem igual les nostres empreses? Si
s’amplia l’horari, els nens de primària faran una jornada
d’escola pròpia d’un adult. ¿On són els seus drets? Està
molt bé que l’escola tingui les portes obertes com més ho-
res millor, perquè no tothom resol els problemes de la ma-
teixa manera, però no ens deixem enganyar.
Olga Espuny Mas 8 La Selva del Camp

Emilio Darriba:
¿Quin és el significat i la funció
d’una OPA?

Respon: Daniel Gràcia. Associa-
ció Ciències Polítiques i Sociolo-
gia de Catalunya Central

Les grans empreses solen tenir
molts accionistes, i això represen-
ta una gran dispersió del capital.
Quan una altra empresa té in-
terès a controlar la primera, acos-
tuma a llançar al mercat borsari
una oferta pública d’adquisició de
les accions (OPA), i ofereix als ac-
cionistes una oferta de compra
d’aquestes a un preu superior al
del mercat. D’aquesta manera
s’assegura un cert control sobre la
firma.H
Pot efectuar la seva pregunta a EL PERIÓDICO per
carta, telèfon (93.484.65.64), fax (93.484.65.13) o a
través del correu electrònic (agenda@elperiodico.com).

Pregunta el lector
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L’ESTATUT, AL CONGRÉS

Les reaccions
Cartes rebudes sobre
la nova norma
estatutària de Catalunya

33 La Terra gira al voltant del Sol.
Ni la Inquisició ni el Papa de Roma
van poder evitar allò que és una
evidència. Espanya és un regne i Ca-
talunya no ho és. Espanya és un Es-
tat i Catalunya no ho és. Però Cata-
lunya és una nació; ho és perquè ho
diu la història, perquè compleix la
definició que fan tots els diccionaris
del terme nació i perquè així ho vo-
len els ciutadans de Catalunya. No
sé quines són les solucions màgi-
ques de les quals parla Zapatero,
¿però no seria molt més senzill ac-
ceptar l’evidència? Hauria de fer abs-
tracció de la tètrica inquisició politi-
comediàtica i actuar com l’estadista
honest amb visió de futur que crec
que és.
Xavier Botet 8 Barcelona

33 M’indigna que Catalunya es vul-
gui considerar una nació a través del
nou Estatut, observant el nivell de
vida que té la seva capital, Barcelo-
na. No es pot agafar el cotxe, ja que
el preu de pàrquings, àrees verdes i
blaves i taxis posa en perill l’econo-
mia familiar. Però encara és pitjor
utilitzar el transport públic, ja que
està en condicions a vegades tercer-
mundistes. Hi ha rates en ple centre
de la ciutat... ¿I tot això a la capital
d’una futura nació? Clos i Maragall,
abans d’exportar mundialment la
marca Barcelona, han d’arreglar mol-
tes coses a casa.
Cristian Colás Becerra 8 Barcelona

33 Em sembla que l’Estatut no
s’aprovarà. És a dir, allò que la majo-
ria de catalans volem, no ho tin-
drem. Serà una fustració més que
s’afegeix a moltes altres i que fan
que molts catalans ens sentim cada
vegada més radicalment indepen-
dentistes, no per vocació, sinó per
claustrofòbia. Però aquest sentiment
no ens el trauran al Parlament es-
panyol, perquè sentir-se indepen-
dentista no és inconstitucional (en-
cara que molts ho voldrien).
Xavier Dotras 8 Canet de Mar

33 En l’especial La Nit de l’Estatut,
de TV-3, Mònica Terribas es proposa-
va esbrinar si els nostres polítics con-
genien. Com sempre, va saber portar
l’aigua al molí més encertat i vam
poder apreciar que Saura, Carod i
Mas estaven bàsicament d’acord. De
Madre atacava Mas, alhora que flir-
tejava amb Piqué i considerava cer-

tes proposicions de pactes al Con-
grés que li feia ell. Esperem que sa-
bran estar a l’altura. Fa falta que
algú administri correctament l’estat
d’opinió creat arran del pacte qua-
dripartit, i en el moment oportú
convocar-nos a la manifestació, la
més gran i més civilitzada: la de l’or-
gull d’un poble major d’edat. Si no
donem suport a la majoria de 120
diputats, ens mereixerem tot el que
ens passi.
Margarida Boada 8 Terrassa

33 He rebut un e-mail amb totes les
empreses amb seu (fàbriques o ofici-
nes) a Catalunya que indica que no
es comprin productes fabricats a Ca-
talunya i facilita informació sobre
les empreses que fabriquen el pro-
ducte, però en altres regions d’Es-
panya. ¿Ningú s’ha parat a pensar
que en aquesta llista només n’hi ha
tres o quatre de nacionals, espanyo-
les o catalanes? La resta són multina-
cionals, és a dir, empreses amb seu a
Catalunya que envien els beneficis a
les cases matrius. És d’un patriotis-
me absurd. Si tanquen la fàbrica de
Catalunya perquè hi ha una baixada
de vendes i beneficis, no l’obriran en
una altra banda d’Espanya, sinó en
un altre país on el cost de producció
és 30 vegades més baix que aquí.
Montse López 8 Barcelona

33 Zapatero té vuit propostes per
definir què és Catalunya. Ara resul-
ta, doncs, que és el president d’Es-
panya el que ha de dir el que som els
catalans. Crec que amb l’aprovació
de l’Estatut al Parlament les coses ja
van quedar clares. Catalunya és i
continuarà sent una nació, per mol-
tes definicions que busqui el PSOE. I
el PSC hauria de sortir a defensar
que es respecti el que ha aprovat el
Parlament per una gran majoria, tal
com han fet CiU, ERC i IC-V. Zapate-
ro, tenint en compte que pot deter-
minar què és Catalunya de vuit ma-
neres diferents, té més dots de
filòleg que de president.
Josep Maria Rodríguez 8 Tarragona

ESPECTACLES

‘Extres’ al Liceu
Albert Martínez
Barcelona

Quan era petit, el principal al.licient
d’anar a veure les pel.lícules de
l’època era descobrir quants romans
portaven rellotge, les marques dels
pneumàtics als deserts dels westerns,
etcètera. Amb La Gioconda, al Liceu,
he reviscut la meva infantesa, però
d’una manera irritant. Es veu que el
director d’escena no sabia que el Li-
ceu té diversos pisos per sobre de la
platea. Perquè des del quart pis cen-
tral es veien perfectament les rodes
de les góndoles, les cordes que estira-
ven, el monitor de televisió del cor,
etcètera. No obstant, el punt culmi-
nant va ser en el segon acte. Una am-
bientació fosca ressaltava l’atmosfe-
ra dramàtica entre les dues protago-
nistes, però darrere es veia, perfecta-
ment il.luminat, el guarda de segu-
retat xerrant amb una altra persona.
Era difícil fixar la mirada en les pro-

tagonistes tenint aquell reclam vi-
sual al darrere de l’escenari. El Liceu
no ha de cometre errors d’aquest ti-
pus.

POLÍTICA

Echevarría i Franco
Marc Peguera
Rubí

Suposem per un instant que a Ale-
manya es tolerés l’existència d’una
fundació consagrada a l’enaltiment
d’Adolf Hitler, la qual, a més, l’Estat
ajudés amb fons públics. Suposem
que passés una cosa semblant a
Cambodja amb la memòria de Pol
Pot o a Itàlia amb la de Mussolini.
No obstant, no calen suposicions a
Espanya, ja que ja hi ha una funda-
ció denominada Francisco Franco
que enalteix la memòria del dicta-
dor gallec. Així que, quan s’abonen
contra Alejandro Echevarría, cunyat
del president del FC Barcelona, es
converteix en un problema ètic una
cosa que en el fons no és res més
que una anomalia de caràcter anti-
democràtic. El problema no és que
algú pertanyi o simpatitzi amb una
determinada entitat feixista, el pro-
blema és que aquesta existeixi.

INTERNACIONAL

Dia de la resistència
Antonio Rosendo Buson
Barcelona

És espectacular la hipocresia política
dels nostres governants, reflectida
en les invitacions i deferències al
president veneçolà Hugo Cháves.
Mentre aquest fa dos anys celebrava
haver baixat del pedestal i passejar
arrossegant pels carrers de Caracas
l’estàtua de Colom, aquí, a Espanya,
enviem invitacions a la seva delega-
ció i a les Forces Armades per a la
commemoració del Dia de la Hispa-
nitat. I encara és més increïble la po-
ca picardia periodística, perquè a Ve-
neçuela no es restituirà Colom al
seu pedestal, sinó que el 12-0 l’iden-

tifiquen com el Dia de la Resistèn-
cia, en al.lusió a la resistència
indígena a l’imperi espanyol.

SALUT

Grip aviària
Patxi Torres
Barcelona

Fa una temporada que rebem
notícies preocupants sobre la grip
aviària. En tot el planeta apareixen
titulars del tipus «Pandèmia», que es-
panten la població. Els governs pre-
nen mesures per evitar-ne la propa-
gació, compren milions de vacunes,
etcètera. ¿Què hi ha de veritat o de
negoci i cinisme en aquesta campa-
nya? Amb la famosa i similar cam-
panya originada pel SARS a Àsia fa
tres anys va passar una cosa sem-
blant. El nombre de víctimes va ser
d’unes 1.000. Però, ¿per què no es
parla, per exemple, que cada any
moren uns dos milions de persones
de malària i es registren xifres
també horribles de morts causades
per altres patologies conegudes?

SOCIETAT

Cedir el seient
Núria Travé
Barcelona

Estic embarassada de set mesos. Vull
donar mil gràcies als que em cedei-
xen el seient al metro, però no tinc
paraules per expressar la decepció
que sento al comprovar que de qua-
tre persones, només una fa aquest
gest. I, a vegades, cap. Ho he de de-
manar jo, i encara em miren mala-
ment. Alguns fan veure que no em
veuen (i tenen la panxa a un pam
del nas), altres llegeixen (està molt
bé fer cultura, sempre que no es dei-
xi de banda l’educació), altres dor-
men (deuen tenir son). Jo també ma-
tino per anar a treballar i estic can-
sada del pes que porto. Tot i la meva
indignació, animo les dones a ser
mares i a educar els seus fills en el
respecte als altres.


