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Bústia

EL RACÓ
DELS LECTORS

Que la màquina
de vapor torni
@ Fa poc vaig llegir que el
1848 el trajecte Barcelona-
Mataró es feia en 30 mi-
nuts; avui, 160 anys més
tard, es fa en 40 si tens sort
i no s’espatlla res.

Se m’ocorre que, com
que Renfe no pot anar pit-
jor, es podrien substituir
els trens de Rodalies per
locomotores de vapor, com
en els vells temps, així no
dependríem de les catenà-
ries que sempre s’espat-
llen, i, a més, tindríem una
atracció turística de primer
ordre. Els maquinistes i els
revisors podrien anar dis-
fressats amb roba victoria-
na i els passatgers s’agafa-
rien les incidències igual
que a Port Aventura.

Si tingués èxit, podríem
aplicar la mateixa política
als peatges i fer vestir els
empleats com a dobles del
Serrallonga, d’aquesta ma-
nera donaríem cert encant
al pillatge del segle XXI.

Senyor Zapatero, ¿podria
deixar de regalar diners a
tothom i arreglar d’una ve-
gada les infraestructures de
Catalunya amb els diners
que els catalans li donem
any rere any? Gràcies.

Roger Casanova de Vilalta
Barcelona

Senyera amb
crespó negre
@Visc al passeig Maragall i
al meu pis disposo d’un
balcó on hi ha fixada una
senyera amb un crespó
negre. Els veïns del meu
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¿Creieu que s’arribaran a fer
públiques les balances fiscals?

La pregunta d’ahir:

Les vostres respostes:

Retalls

EL RACÓ
DE L’INTERNAUTA

Data: 09.02.2008, 00:35

Si les publiquen, no seran
reals; nosaltres sabem la
veritat... No cal que s’esforcin
a maquillar els números.
Carme

Data: 09.02.2008, 02:06

Les de debò, mai.
Xavier

Data: 09.02.2008, 05:41

Tant se val. Ja han guanyat.
Han estat molt més llestos
que nosaltres. No van poder
amb les armes i ho han
aconseguit amb les
paraules. Quina vergonya!
David

entorn saben que tant la
senyera com el crespó
negre hi són des del dia
que en Josep-Lluís Carod-
Rovira –independentista–
va fer president del govern
de Catalunya un tal José
Montilla, potser desconei-
xent que cap ni un dels
presidents de Catalunya
utilitzava com a nom propi
un de castellà. I s’hi estarà
–al balcó– tant temps com
el president de la Generali-
tat de Catalunya utilitzi pú-
blicament un nom propi
castellà. Per altra banda, la
genialitat del Sr. Carod-Ro-
vira d’exigir que no li cas-
tellanitzin el nom la podria
aconsellar al president del
nostre país.

Joan Juandó i Anton
Barcelona

Els premis Max
del ‘Telenotícies’
@ Telenotícies migdia de
TV3: premis Max del teatre
espanyol. Tots els actors cri-
tiquen el PP i la possibilitat
que torni el 9 de març. TV3
ho recull àmpliament, inclo-
sa la crítica de dramaturgs
no catalans. Diuen que són
les reivindicacions dels artis-
tes. En Carles Canut va rebre
el premi al millor actor de re-
partiment. Va fer el discurs
en català i es va queixar del
menyspreu espanyol envers
les obres fetes en català. El
Telenotícies no en diu res.
Sembla clar que només inte-
ressen un tipus de reivindi-
cacions. Una crosta menys.

J.B.
Barcelona

Regionalisme
o nacionalisme
@Els candidats no es mu-
llen en temes essencials i,
si els partits catalanistes
volen el meu vot, m’hauri-
en d’explicar què en faran
per endavant. Per exemple,
jo no estic disposat a votar
un partit que doni suport a
un partit espanyol sense
exigir a canvi que el català
sigui llengua oficial al Con-
grés i al Senat. No donaria
suport a cap partit que no

és comprometi a posar el
CAT a les matrícules. No
donaria suport a cap partit
que no estigui disposat a
modificar l’Estatut per tal
que digui que Catalunya és
una nació, sense tantes co-
llonades preambulatòries.
I, evidentment, no donaria
suport a cap govern espa-
nyol que no traspassi la
gestió de l’aeroport i de Ro-
dalies amb dotació sufici-
ent, publiqui les balances
fiscals i ens asseguri un re-
coneixement de la nació

catalana en tots els àmbits
de l’administració de
l’Estat. Així doncs, hi ha
moltes coses en què partits
regionalistes i nacionalis-
tes es podrien posar
d’acord, per tal de frenar
l’avenç del franquisme so-
ciològic, que envaeix la
dreta i l’esquerra espanyo-
la, encara que la Sra. Cha-
cón no se n’adoni. L’enemic
el té a dins del seu partit,
tant com a fora.

Lluís Mont
Sant Cugat del Vallès

Per la mobilitat
i la integració
@Aplaudeixo la iniciativa
dels socialistes andalusos
de promoure l’ensenya-
ment de totes les llengües
oficials d’Espanya a les es-
coles oficials d’idiomes
d’Andalusia. Es una aposta
clara per la diversitat, la
mobilitat i la integració. So-
vint llegeixo cartes de gent
que es queixa dels requisits
de català que es demanen
en alguns llocs de treball,
sobretot de l’administració.
Amb mesures com aquesta
el que es fa, precisament, és
garantir aquesta mobilitat i
les possibilitats de trobar
feina. El PP ja ha girat la
truita i ha criticat desmesu-
radament aquesta propos-
ta, perquè, segons diuen, el
que cal és prioritzar l’ense-
nyament en castellà. La ini-
ciativa dels socialistes an-
dalusos s’emmarca dins les
escoles d’idiomes, no en el
marc de l’educació obliga-
tòria, que a Andalusia és ín-
tegrament en castellà. El Sr.

Arenas ha arribat a dir que
aquesta proposta posa en
perill el fet que molts fills
d’andalusos puguin estudi-
ar a Catalunya en castellà.
Sembla que el PP aspiri a
guanyar les eleccions, no
contra els socialistes, sinó
contra Catalunya.

Pep D. Valls
Barcelona

Amb Joaquim
Carbó
@ Els que hem après català
llegint Cavall Fort sabem
que l’ús responsable de la
paraula escrita és essencial
per formar els ciutadans i la
societat civil que aixequen
un país. El lema de la re-
vista, “És una prova d’amor
i de respecte envers els nois
i les noies que l’han de lle-
gir”, per molt que avui
pugui sonar cursi al cinisme
imperant, palesa el rigor i
l’exigència ètica de tota una
generació que, a més de
salvar-nos els mots, ens va
fer persones en plena nit
franquista. La llibertat que
tant ens ha costat guanyar
no era per malversar-la frí-
volament. Si els responsa-
bles de l’AVUI estimen de
debò aquest país, que refle-
xionin i es preguntin si arti-
cles barroerament classis-
tes, masclistes, xenòfobs,
que només insulten i atien
l’odi, no posen en perill la
difícil i imprescindible con-
vivència; si aquest estil de
periodisme no ens fa a tots
una mica pitjors.

Robert Jiménez
Badalona

Carta del dia

Desordre
governatiu
@ Fa ja un temps que es comenta en diversos mitjans
el tema dels milers de conductors que circulen sense
carnet i/o sense assegurança. Si fossin quatre gats,
podríem considerar que formen el percentatge lògic
o, més ben dit, tradicionalment acceptat dels que
s’oposen a qualsevol norma civilitzada de convivèn-
cia, però en aquest cas es tracta d’un nombre tan ele-
vat que permet concloure que, senzillament, estem
mal governats.

Antoni Miquel i Barrera
Barcelona

L’enquesta

A la web de l’AVUI
www.avui.cat

La pregunta
d’avui:
¿Penseu que ha
augmentat la
inseguretat a l’hora
de fer transaccions
per internet?

● sí
● no
● no he notat res

Data: 09.02.2008, 07:58
Les balances fiscals reals
serien aquelles en què els
diners dels catalans no
sortissin de Catalunya i els
poguessin administrar els
mateixos catalans.
Creixell

Data: 09.02.2008, 08:17

Fins i tot en el supòsit que no
les manipulessin i es pogués
veure ben clarament l’espoli
a què estem condemnats,
ells tenen el Setè de
Cavalleria i nosaltres no, o
sigui que muts i a la gàbia!
B. A. Ixant de Lord

Data: 09.02.2008, 10:27

No perdem mai de vista
que la clau de la caixa la
tenen a Madrid. I, per tant,
les balances de debò les
calcularan ells segons els
seus criteris. L’error dels
polítics catalans de la
Transició encara el paguem
ara. En canvi, els bascos i
els navarresos sabien que

era un moment històric i
el van aprofitar.
Jordi

Data: 09.02.2008, 11:01

Les acabarem coneixent.
Parteixo de dues premisses:
el PSOE tornarà a formar
govern en minoria i sap
perfectament que Catalunya
se n’acabarà anant si no es va
cap a una Espanya federal.
lacuvé

Data: 09.02.2008, 13:06

Quan el govern va dir que
faria públiques les balances
de “totes” les autonomies,
em va fer mala espina. Per
què el govern vol fer
públiques les de comunitats
que no les demanen o hi són
contràries? Feta la llei, feta
la trampa. Faran els
números, Catalunya serà la
més afavorida i encara els
haurem de donar les
gràcies que no ens facin
tornar diners.
Úrsula
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