
aquest dubtós apassionament
si finalment no es fa complir la
llei.

És necessari, en definitiva,
un compromís sincer i ineludi-
ble de les administracions pú-
bliques amb els veïns i amb
l’entorn ambiental de Vilanova
i la Geltrú. La manca de deter-
minació i de transparència a
l’hora d’afrontar la situació re-
vela que les institucions políti-
ques són, de moment, les pri-
meres interessades a supeditar
la salut pública als interessos
industrials.

Potser sí que es tracta d’una
veritat incòmoda ben difícil
d’acceptar. / MIGUEL ÁNGEL

GONZÁLEZ. Vilanova i la Geltrú.

Haurem de ser forts
� No vull ser cap ocell capaç
de presagiar res: però sí que
voldria alertar que la política
agafa unes envesprides preocu-
pants. Ells s’han envalentit i
són prepotents com a partit
més dretà del nostre país, i in-
tenten, de la manera que sigui,
anul·lar la cultura del poble ca-
talà.

Sembla que vulguin entrar
en una croada lingüística i ca-
tapultar la llengua amb més
antiguitat de l’Estat espanyol.
Són propagandistes de fer im-
perar com a exclusiva la llen-
gua castellana a tot el territori,
en detriment de les altres cul-
tures que també es mereixen
suport i ser respectades per les
properes generacions i per les
actuals.

Haurien d’evitar de no em-
mascarar la convivència sos-
tinguda durant tantes dècades;
que als immigrants arribats

d’arreu se’ls desvirtuï el conei-
xement de la nostra parla com
a fet diferencial del país on
són.

No s’han parat a pensar que
som un poble integrador, i que
ens interessa continuar sent-ho
sense que ens impliquin en de-
magògies extremes. Implicant-
nos a intentar vulnerar els
principis bàsics d’uns ciuta-
dans que només cerquem el re-
coneixement de les nostres
institucions i de la cultura.
Llevat que no ens acceptin i
vulguin catapultar-nos. / JOAN

JANOHER. Vulpellac (Baix Empordà).

La proposta andalusa
� El programa electoral dels

socialistes andalusos inclou la
proposta feta pública pel presi-
dent Manuel Chaves que a les
escoles oficials d’idiomes
d’Andalusia s’ensenyin totes
les llengües oficials de l’Estat
espanyol. La mesura al princi-
pi resulta xocant: poder apren-
dre català, basc o gallec a An-
dalusia?

Saber aquestes llengües al
seu lloc d’origen s’estableix
sovint com a necessari per ac-
cedir al mercat laboral, i per
tant la proposta millora les
possibilitats laborals de les
persones que a més dels seus
coneixements tècnics acreditin
el coneixement d’aquestes
llengües, com fan des de fa
temps ciutadans de les comu-

nitats autònomes governades
pel PP de Madrid, el País Va-
lencià, Castella i Lleó o Navar-
ra.

La proposta respon a una
demanda dels ciutadans. L’ac-
cés, doncs, és lliure per a qui
estigui interessat en el conei-
xement d’aquestes llengües i
no exigeix la renúncia a l’ús
de la pròpia. És una mesura
que cohesiona els territoris i
reconeix la pluralitat lingüísti-
ca de l’Estat, i allunya definiti-
vament la visió catastrofista de
ruptura estatal.

Per tot això, em sembla una
proposta oportuna i intel·li-
gent. / ANTONIO SOLER. Abrera

(Baix Llobregat).

Condicions prèvies
� Penso que tots els partits ca-
talans (obvio, doncs, el PP i
Ciutadans) haurien de plante-
jar, molt seriosament, com a
condicions prèvies a qualsevol
negociació postelectoral la pu-
blicació de les balances fiscals,
la cessió de la gestió de l’aero-
port i la immediata modifica-
ció del reglament del Congrés
dels Diputats per tal de perme-
tre-hi l’ús de les quatre llen-
gües oficials de l’Estat (ja fóra
hora després de 32 anys!). No
s’hi val a apuntar-ho en cam-
panya i després inhibir-se’n,
han de plantejar-se com a con-
dicions prèvies i indiscutibles.
Els catalans volem veure una
mica de dignitat en els nostres
polítics, o l’abisme entre ells
–porucs i empoltronits– i nos-
altres continuarà creixent. / XA-

VIER BOTET. Barcelona.

Mala gestió
administrativa
� El rebut de l’aigua és bi-
mensual. La facturació mínima
és de 12 metres cúbics. Jo no-
més gasto 4 metres cúbics
d’aigua, però els 8 que estalvio
també els pago!

Amb aquesta desconsidera-
ció cap a l’estalvi, quin estí-
mul tinc per continuar fregant
plats amb un rajolí que fa riu-
re, per no dir com un rajolinet
idealista?

L’administració fomenta
també el consum del malbara-
tament.

A partir d’ara rentaré els
plats a raig, a reacció, com els
jets dels viatges de plaer inne-
cessaris. / KIM DURALL. Banyoles.

editorial

arack Obama va demos-
trar dissabte passat que
continua sent un ferm
candidat a ser el repre-

sentant demòcrata en les eleccions
presidencials dels EUA. Tot i que
Hillary Clinton va al davant en
nombre de delegats –en té 61 més–,
el Partit Demòcrata veu unes pri-
màries rere les altres que cap dels
dos no es distancia prou del con-
trincant per poder posar tot el partit
a treballar pel candidat. Cada elec-
ció perjudica més els demòcrates

B que els republicans, ja que John
McCain, tot i que va ser derrotat a
Kansas i Louisiana per Mike Huc-
kabee, té pràcticament el nomena-
ment dels republicans a la butxaca.
I McCain no va guanyar perquè els
republicans més conservadors no se
senten representats pel senador
d’Arizona i han optat per castigar-
lo tant com puguin. Però el cert és
que els republicans tenen en
McCain la millor aposta, i els de-
mòcrates encara trigaran dies a de-
cidir qui és el millor per a ells.

Toc d’atenció a Clinton i a McCain
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na altra sala teatral
s’obrirà a Barcelona el
20 de febrer. La sala
Teatre Gaudí Barcelo-

na, que es presenta amb la irònica
sigla de TGB, es pretén que ompli
un buit amb una programació que
vol combinar dos ingredients que
sovint semblen incompatibles, tot i
que no ho són: la comercialitat i el
risc. Risc per oferir espectacles com
ara musicals sense l’aparatositat de
decorats, monòlegs atractius però

U que no caiguin en la grolleria tele-
visiva, i titelles. Un teatre que vol
ser popular, però no populista. Un
risc pres des de l’entusiasme i el
convenciment d’una iniciativa pri-
vada que també vol innovar el sec-
tor oferint la possibilitat de comprar
entrades des de casa a baix preu.
L’arribada d’un espai nou fa pensar
en la vitalitat d’una ciutat que, quan
veu perillar la continuïtat d’una sala
històrica com la Beckett, ja té un
espai nou que emergeix.

Un teatre nou


