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De todos modos, esta confu-
sión no deja de ser accidental y
temporal, puesto que algún día
habrá relevo en la alcaldía y ya
no coincidiremos en el apellido.

MÒNICA TRIAS
Presidenta Antics Ocellaires
de la Rambla

m Jueces de paz
m El ministro Ruiz-Gallardón
acaba de anunciar una reforma
importante en la justicia españo-
la y habla de terminar con la poli-
tización en el sistema de elección
de jueces y magistrados. El tema
no debería limitarse a la elección
de los componentes de la cúpula
judicial, ya que si hay algo politi-
zado al ciento por ciento es el sis-
tema de elección del más impor-
tante colectivo de la pirámide ju-
dicial española.
Me refiero a los jueces de paz,

que son tantos como pueblos
existen en España. Estos jueces
son elegidos por el pleno del
ayuntamiento respectivo, que es
tanto como decir que lo elige el
partido político de turno que
manda en esa localidad.
Elección política pura y dura,

donde no se tienen en cuenta los
méritos y capacidad de cada aspi-

rante que se presenta a la convo-
catoria. Recurrir es inútil porque
el Consejo General del Poder Ju-
dicial se lava las manos diciendo
que la ley no exige que se elija al
que tenga más mérito. Ni siquie-
ra se exige que sepa leer ni escri-
bir y, por tanto,mientras no se re-
forme la ley, hay que nombrar al
que el ayuntamiento elija. Es una
vergüenza que en pleno siglo
XXI ocurra esto.
Ya es hora de que se cambie.
MANUEL R. DUARTE
Sevilla

m Retallades
m Agrairia molt que algun lec-
tor que estigués especialitzat en
dret laboral ens expliqués als fun-
cionaris interins per què la Gene-
ralitat ens retalla el sou en un
15%. I també per què no ho fa res-
pecte del personal laboral –que
té dret a acomiadament i cobra
sensiblement més que nosaltres–
i del personal eventual, format
per treballadors nomenats a dit i
amb sous d’alt càrrec. Ni tenim
els avantatges del funcionaris de
carrera ni els del personal laboral
i eventual.

LAIA PUIG MARTÍ
Barcelona

m La gent gran
m Tothom deu saber que l’any
2012 ha estat declarat de l’Enve-
lliment Actiu i la Solidaritat en-
tre Generacions. Fa pocs dies
una persona em manifestava la
seva preocupació en notar que
els més joves de la seva família ja
el feien a menys. I el preocupava
no saber fins a on podria arribar
això: és perillós no només psico-
lògicament, sinó també, avui dia,
en relació amb l’atenció física
dels altres.
Per això m’han agradat dues

de les idees de l’article “Avis per
a tot” (Suplement Es, 28/I/2012).
Entre els avantatges que aporten
els avis hi ha que “les persones
grans guien i donen estabilitat” i
també que el fet d’estar amb ells
fa que “els nens aprenen a relacio-
nar-s’hi, a valorar-los i a enten-
dre com actuen”. Maduresa i
compassió de la bona. Què més
volem!
Amés, és un fet que si no hi ha

un accident o incident, tots hau-
rem de passar per la vellesa. Més
val quen’aprenguem. I l’any euro-
peu 2012 pot ser una bona ocasió
per posar-s’hi a les nostres esco-
les i arreu.

XAVIER SERRA BESALÚ
Girona

Màrius Serra

Elcomerç
delcirc

T robo abominable l’ús pejoratiu que han
pres algunes de les paraules del món del
circ. El terme pallasso, per exemple, trans-
format en arma llencívola per desqualificar

algú. Malament rai si et diuen pallasso al carrer. O el
mateix circ. Quantes vegades no sentim a parlar del
circ de la política? Hi ha més de quatre-centes mil
entrades aGoogle, sumant la frase en català i en caste-
llà, que responen a aquestes cinc paraules: “El circ de
la política”. També és pejoratiu parlar del circ del fut-
bol o el circ de la tele. Tot allò que abans es menyste-
nia comparant-ho amb una casa de barrets ara és tit-
llat de circ. Tant de bo algun d’aquests circs espuris
fos tan interessant com els circs clàssics! Amim’agra-
da el Circ Cric de Tortell Poltrona perquè és capaç
d’explicar històries sense renunciar a mostrar les ha-
bilitats més prodigioses. No m’agraden els circs amb
ferum de pixats, com els que visitava de nen, plens de
tigres fatxendes, cavalls de sínia i elefants cirròtics,
però m’agrada el Cirque du Soleil. El paradigma del
nou circ del segle XXI, més a prop del teatre dels Co-
mediants o de la Fura dels Baus que no pas del Gran
Circo Americano. Sense animals, amb instal·lacions
confortables, espectacles poètics i números acrobà-
tics memorables que barregen la gimnàstica i el ba-
llet. AquestCorteo que ara ha arribat a Barcelona (a la
Plataforma del nonat ZooMarí, ai) ésmolt recomana-
ble, té els sants pebrots d’explicar la història del fune-
ral d’un pallasso d’una manera ben vital, amb un rit-
me impecable i uns números circences de gran belle-
sa que fonamenten el seu interès en l’aparent simplici-
tat d’execució, sense grans artefactes tècnics. Les tra-
pezistes salten sense trapezi, de mà en mà, i els mi-

llors números d’equili-
brisme es couen als
capçals dels llits o dalt
d’una escala de pintor.
Matrícula d’honor,
doncs, pel funeral del
pallasso i llarga vida al
Cirque du Soleil.
Sobta, però, que la

veu de megafonia no
pronunciï el nom de
cap artista i, en canvi,
cridi amb entusiasme
el nomdels vuit patro-

cinadors principals com si fos l’equip titular del Bar-
ça. I és que el Soleil és més que un circ. El recinte
obre una hora abans de la funció perquè el públic pu-
gui badar per la zona comercial ambulant en què han
convertit el vestíbul del temple. Lògicament, hi ha
bar, amb menús de crispetes, refresc i M&M’s per 17
euros, i un munt de productes de merchandising cir-
cencemés o menys previsibles etiquetats amb el preu
en vuit divises: dòlars de Canadà, EUA, Austràlia,
Hong Kong i Singapur, euros, francs suïssos i lliures
esterlines. L’aficionat incontinent pot comprar el pro-
grama i una màscara per 12 euros, paraigües infantils
per 14, barrets de follet per 15, ratolins d’ordinador
per 19 o mocadors de coll per 25, tots amb el logo
assolellat del circ. Però també pot comprar roba a la
botiga Desigual Cirque du Soleil, amb dissenys exclu-
sius al·lusius, i altres mercaderies que fan repensar el
mateix concepte d’anar al circ. Per exemple, un moli-
net per moldre pebre (d’oferta) per 52 euros, bosses
que farien les delícies de Rita Barberà per només 69,
samarretes fetes al Marroc per entre 59 i 75 euros, o
unminijoier amb calaixets de fusta rogenca, etiquetat
com “Massai Exotic Wood Box” que l’espectador ne-
cessitat de joiers exòtics es pot endur per només 139
euros. Badant durant la mitja part, prou llarga per re-
pensar-te què podries comprar, vaig trobar les dues
joies de la corona: un gerro groc per 299 euros i una
màscara de carnaval d’inspiració veneciana per 425.
No debades el mot Soleil, invertit, es llegeix Líelos. El
circ del comerç? No! El comerç del circ!

MariusSerra@verbalia.com
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La megafonia del
Cirque du Soleil
no pronuncia el
nom de cap artista
però crida amb
entusiasme els dels
vuit patrocinadors


