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EL RACÓ
DELS LECTORS

Nadal a tres
bandes
@ El dia 24 de desembre
TV3 va emetre el progra-
ma Nadal a tres bandes,
dedicat al billar de fanta-
sia i que els aficionats a
aquest esport agraïm. En
el transcurs del progra-
ma, el presentador va
donar la notícia que en
Dani Sánchez, que parti-
cipava al programa,
s’havia proclamat cam-
pió del món de billar en
la modalitat de tres ban-
des, sembla que per ter-
cera o quarta vegada
consecutiva.

Guanyar un campionat
del món de billar a tres
bandes és quelcom difícil
i no està a l’abast de tot-
hom, i de la manera que
l’ha aconseguit en Dani
únicament ho assoleixen
els superdotats: el seu
currículum en aquesta
disciplina ho demostra.

No he sentit ni he llegit
en cap mitjà de comuni-
cació, ni per part de la Fe-
deració Catalana d’Es-
ports la més petita men-
ció ni el mínim comentari
d’aquest fet, la qual cosa
demostra una manca de
consideració, de respecte
i menyspreu per a aquest
gran campió, i d’una total
ignorància del valor de
l’esport del billar.

En Dani no es mereix
aquest ostracisme. Pel
que és i pel que represen-
ta en el món del billar: es
mereix molt, molt més.

Rafel Boix i Cullell
Barcelona
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Què penseu fer en les eleccions
espanyoles del 9 de març?

La pregunta d’ahir:

Les vostres respostes:

Retalls

EL RACÓ
DE L’INTERNAUTA
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Que el vot català vagi a la
paperera del blanc o
l’abstenció és la cosa que
més desitja el poder
espanyol. Votar partits
catalans, això és el que
veritablement els farà mal.
Per patriotisme, cal votar
partits catalans, encara que
no ens acabin d’agradar. Si
mai arribem a ser
independents, podrem
començar a arreglar les
coses. Si no, bona nit.
Gombau
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El principal objectiu és que

A favor de
Flotats
@ El dimecres 19 de desem-
bre vaig anar al Teatre Tívoli
de Barcelona, a la funció de
les 21.00 hores, per gaudir
de la representació de l’obra
Stalin, de Marc Dugain,
adaptada i dirigida per
Josep M. Flotats.

En entrar, no em podia
creure el que veia. Amb
prou feines érem 300 perso-
nes, si fa no fa, menys d’una
quarta part de l’aforament. I
això està passant gairebé
cada dia, segons fonts de la
mateixa companyia.

L’obra és realment bona,
amb un text rigorós i àgil
que furga en la figura del
dictador soviètic, ornat
d’una ironia fina i precisa. La
posada en escena, sense
concessions innecessàries,
se situa en cada moment en
l’acció que es desenvolupa.
Cal destacar la plasticitat del
decorat i l’encert i sobrietat
de la il·luminació.

En Flotats, com sempre,
perfecte. Estima el teatre i
te’l fa estimar. La Carme Co-
nesa viu el paper i el broda.
Cal felicitar, també, la resta
de l’equip.

Davant de tanta mediocri-
tat que hi ha als escenaris,
en general, hom queda to-
talment decebut quan veu
que no se sap apreciar el bo i
millor que tenim a casa. Des
d’aquestes modestes ratlles,
demano ajut per al bon tea-
tre i per a la seva gent.

Flotats, sisplau, no te’n
vagis.

Pau Xavier Elias Cruz
Campdevànol (RIpollès)

Els presos de
Brians
@ El 17 de desembre pas-
sat Queco Novell, conegut
imitador del Sr. Maragall a
Polònia, va fer un escrit a
la contraportada de l’AVUI
en el qual ens parlava de
la visita que juntament
amb el Sr. Maragall feren a
la presó Brians II. Queco
Novell ho expressà així:
“Ser rebuts amb l’adapta-
ció lliure de la coneguda
cançó d’en Sisa (Qualsevol

nit pot sortir el sol) per un
grup de presos posa els
pèls de punta” . Després,
segons Queco, la diversió
va seguir tot imitant la pa-
ròdia de Polònia fins que
un reclús digué: “Talleu,
és bona”.

Aquest fet tan humorís-
tic, tenint en compte el
lloc en què passava, fa
pensar en la manera de
ser i de comportar-se
d’aquestes persones. Cer-
tament un no pot imagi-
nar-se ni creure que en el

seu origen ja estaven pre-
destinats a cometre errors
pels quals serien sancio-
nats. Preguntem-nos amb
què s’han trobat en les
seves vides?

El dia 20 de desembre a
Polònia de TV3 en Mara-
gall-Queco, amb el seu batí
d’estar per casa, va desitjar
bon Nadal als habitants de
Brians. Emocionant.

M. Iborra
Barcelona

Terrassa a
l’AVUI
@Com a terrassenc –tot i
que resident a Barcelona–
i periodista, molt em plau
adherir-me a la petició de
Ferran Pont –digne i cone-
gut ciutadà de la vella
Egara– (Bústia, 4 de
gener) en el sentit que
aquest diari, en un nou
repte, gosi editar un su-
plement per a Terrassa.
No és solament l’hipotètic
greuge amb Sabadell –si
és que podem parlar en
aquests termes–, sinó el
pes específic de la ciutat i
la desatenció lingüística
que durant tants anys ha
mantingut –i manté enca-
ra– el Diari de Terrassa.
Crec que l’amic Ferran fa
una proposta que, si més
no, resulta interessant de
considerar, i amb la qual
molta gent de Terrassa
quedaríem agraïts.

L’expansió de l’AVUI en
la seva etapa actual també
es mereix aquesta possibi-
litat. Des d’aquí, només
goso insistir-hi, alhora que
desitjo que d’altres terras-

sencs i terrassenques se
sumin a la iniciativa.

Joan Alcaraz
Barcelona

L’Estatut que
tindrem
@ El Parlament de Catalu-
nya va aprovar un Estatut
el 30 de setembre per ca-
minar amb el cap ben alt.
El Sr. Mas, tot solet, ens el
va tornar de la Moncloa
amb un parell de crosses a
cada mà. I ara el Constitu-
cional ens regalarà una
cadira de rodes per anar
fent. Quins actors més
mediocres i acovardits
ens ha donat la Catalunya
democràtica.

Bernat Villaronga i Griful
Pineda de Mar

Un Obama per
a Catalunya
@Vaig poder llegir el dis-
curs complet del candidat
a la nominació demòcrata
a la presidència dels Es-
tats Units després de la
seva victòria al caucus
dels demòcrates d’Iowa.
És un discurs emocio-
nant, de projecte comú de
país, de nació. Amb ex-
pressió de responsabili-
tat, exemple i reclam de
treball, fermesa i tremp.
D’empenta i de suma,
d’esforç, reconeixement i
excel·lència. Envejable,
en fi. Jo en vull un com
aquest per al meu país.

Martí Lloveras i Serracanta
Terrassa

Carta del dia

Canvi d’impost?
@ Si es dugués a terme la supressió arreu de
l’Estat de l’impost de successions que el ministre
Solbes rebutjà no fa gaire, podria esdevenir ruï-
nosa per als hereus, ja que la llei 35/2006, punt 4
de l’article 6 estableix que les herències tributin
en l’IRPF de l’any en què es rebin al tipus del 18%
com a rendes no laborals.

La ruïna per als hereus prové del fet que aques-
ta disposició condiciona que les herències no tri-
butin per IRPF quan tributin per successions. De
manera que si aquest impost desapareix, totes es-
taran subjectes a l’IRPF. Per això trobo molt en-
certat que la Generalitat no s’afegeixi a la moda
supressora del PP i, en canvi, augmenti la quanti-
tat exempta, amb la qual cosa queda lliure de tri-
butació una part més gran de les herències sense
que es pugui reclamar per elles cap altre impost.

Josep Roig i Miró
Reus

L’enquesta

A la web de l’AVUI
www.avui.cat

La pregunta
d’avui:

Com definiríeu el
pròxim matrimoni
entre Nicolas Sarkozy
i Carla Bruni?

● Aferprivat
● Muntatge
publicitari
● Operaciópolítica

ERC es foti una hòstia de
campionat: serà el
desllorigador d’aquest
horror.
Ramon
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L’abstenció, els vots en
blanc i els nuls reforçaran el
PSC. S’ha de votar un partit
de casa nostra, si no, ho
tenim magre, els catalans.
Carme

Data: 07.01.2008, 21:33

Abstenció, mai. Hi ha massa
gent que va patir lluitant pel
dret a votar. Si no us podeu
decidir, el vot en blanc és
sempre legítim. Jo crec, no
obstant, que l’única opció
bona per a Catalunya és el
vot per a un dels partits
nacionals, el que us sembli
més a prop.
Joan
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Una victòria clara del PP
seria terrible, perquè els

grapalluts del tripartit
tornarien a les
barrabassades per
retrolegitimar-se amb les
negatives de Madrid. La
prioritat absoluta és i ha de
ser que Catalunya deixi de
tenir un govern
sucursalista.
Ramon

Data: 07.01.2008, 22:01

Per descomptat que jo
només voto per partits
catalans, o sigui que ni el
PSOE ni el PP. Entre
aquests dos, no hi veig
gran diferència, però el PP
dóna la cara, mentre que
Zapatero s’ha comportat
com un home fals i traïdor
que ens ha anat
apunyalant i fent mal per
l’esquena.
Joan

Data: 07.01.2008, 21:34

Cap vot per als partits
espanyols.
Josep
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