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amenaza de destruir los misiles
soviéticos que estaban siendo ins-
talados bajo la protección deCas-
tro decidió retirarlos sabiendo
que así evitaba la guerra nu-
clear”. Los rusos justificaban la
instalación de misiles frente a las
costas de Florida por la existen-
cia de las bases norteamericanas
en Turquía dotadas de capaci-
dad de destrucción nuclear de la
Unión Soviética.
Jruschov es unpersonaje infra-

valorado en la convulsa historia
del sigloXX. Fue él quien se atre-
vió a denunciar ante el Sóviet Su-
premo los crímenes de Stalin, loq
ue abrió el camino a la era Gor-
bachov.

ENRIQUE GARCÍA-HERRAIZ
Madrid

m Abuso de libros
m Como exprofesor de insti-
tutos públicos estadounidenses
quiero destacar que allí los alum-
nos no pagan ni un dólar por los
libros, sino que se los presta el co-
legio. Tienen que forrarlos, pero
jamás pagar textos nimaterial es-
colar de su propio bolsillo. Sólo
tienen que pagar si estropean el
material. Precisamente por eso
en EE.UU. se llaman colegios pú-
blicos, porque se pagan con im-
puestos federales y estatales.
Nunca he entendido por qué

aquí es obligatorio comprar
nuevos libros cada año, con el
exagerado desembolso que supo-
ne para las familias españolas, so-
bre todo para asignaturas cuyo
contenido casi no cambia, como

geografía, física, química, histo-
ria mundial o, incluso, literatura.
La lista de libros de texto reu-

tilizables para los próximos años
y alumnos es casi interminable.
Se nota que aquí algunos abusan
de las familias españolas cuando
llega septiembre.

RICHARD M. McBRIDE
Benidorm

m Més enllà de l’educació
m Les beques Erasmus no són
només educació, són una oportu-
nitat que pot canviar la vida. Ara
que anar fora és més necessari
que mai, ara que les beques són
imprescindibles per fer-ho, ara
que l’experiència i els idiomes
són els requisits mínims per a
qualsevol feina decent… Ara ens
tanquen la porta que només que-
da oberta, com sempre, per a uns
pocs privilegiats (que, d’altra ban-
da, cada vegada són menys).
Després de l’enganyifa del pla

Bolonya, de l’augment desmesu-
rat de les matrícules i de les reta-
llades per totes bandes, encara
ens treuen la poca ajuda que ens
quedava. Vergonyós. No es podia
triar un moment més dolent per
suprimir les beques Erasmus.

IRENE DE MAS CASTANYER
Barcelona

m El moment del ballet
m He llegit amb molt d’interès
les cartes sobre el desig d’alguns
lectors que el Barcelona Ballet
d’Ángel Corella sigui la compa-
nyia de ballet del Liceu. Ja seria
hora que se li donés al ballet la
importància que mereix i així as-
semblar-nos unamicamés a qual-
sevol ciutat important d’Europa.
I és cert que mai no havíem tin-
gut una ocasió tan formidable.
No entenc com és que cap polític
aprofita l’avinentesa de comptar
amb un madrileny d’excepcional
talent que vol estar aquí i que ens
ofereix una oportunitat única a
tots nivells.
Ja sabem que són temps con-

vulsos, però això no pot esperar i
hi ha prou arguments per demos-
trar que és ara quan s’ha de pren-
dre el compromís. Senyor Mas,
demostri a Wert que els catalans
sabem apreciar el talent, la cultu-
ra i l’excel·lència artística, demos-
tri que no deixem escapar les
oportunitats per molt que el seu
artífex sigui deMadrid i parli cas-
tellà. A més de mostrar intuïció
cultural i sentit del negoci, serà
un punt polític a favor seu de ca-
ra a Espanya i a l’exterior.

JOANA BOIX
Begur

Màrius Serra

Elpaperdel
negociador

E
ls números són la pura imatge de l’objectivi-
tat. Exigim xifres amb la vana esperança
que ens permetin fonamentar una postura.
Previsions econòmiques, enquestes, referèn-

dums... Els processos electorals gallec, basc i català
culminaran amb uns números que seran interpretats
d’una manera detinguda (esperem que no pas en el
sentit policial del terme). També la petició del rescat
per part del Govern deMadrid, amb la subsegüent pèr-
dua de sobirania, és una qüestió de números. El ball
de xifres que ens plourà en els propersmesos serà an-
tològic. Xifres pètries llançades sense amagar la mà
amb l’objectiu d’infondre objectivitat a les opinions
subjectives dels favorables i dels contraris a la inde-
pendència: de Catalunya (vers l’Estat) o d’Espanya
(vers la troica europea). Xifres per carregar-se de
raons abans de seure a negociar.
Undels llibres de capçalera dels propersmesos hau-

ria de ser un extraordinari assaig de Marcus du Sau-
toy queEl Acantilado ha adaptat al castellà:Losmi5te-
rios de los númer6s (La odisea de las matemáticas en la
vida cotidiana). Du Sautoy és catedràtic deMatemàti-
ques a la Universitat d’Oxford i un veritable monstre
de la divulgació científica, capaç d’acordar abstracció
i vida com J.V. Foix volia fer amb Raó i Follia. El llibre
conté molts exemples ben trobats, però de cara a les
futures negociacions en els àmbits europeu i ibèric,
cal destacar un fragment del capítol dedicat a les rat-
xes guanyadores. Entre d’altres exemples d’atzar, l’au-
tor analitza el joc infantil de “pedra, paper, tisora”,

conegut arreu del món
i recentment elevat a la
categoria de competi-
ció internacional regla-
da. Du Sautoy explica
la negociació pels drets
de subhasta d’una
col·lecció de pintures
impressionistes de Cé-
zanne i Van Gogh entre
les dues cases de sub-
hastes més importants
del Regne Unit, Sothe-
by’s i Christie’s. Un di-

vendres estaven tan encallats que van acordar ju-
gar-s’ho el dilluns a una sola mà de pedra, paper, tiso-
ra. Sotheby’s va invertir molts diners en un equip
d’analistes professionals que dissenyés una estratègia
guanyadora. Després d’hores i hores reunits, van arri-
bar a la conclusió que era pur atzar i, per tant, la tria
havia de ser aleatòria. Els va sortir paper. Christie’s,
per la seva banda, es va limitar a preguntar a la filla
d’onze anys d’un empleat. La nena va respondre: “Tot-
hom suposa sempre que triaràs pedra, i per això tria
paper. El que cal fer és triar tisores”. I les tisores de
Christie’s van guanyar al paper de Sotheby’s. Podria
ser un exemple il·lustratiu per encarar els propersme-
sos. És clar que, si continuen com fins ara, tantMerkel
com Rajoy o Mas triaran tots tres tisores.
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Pagardues vegades

Són taxes diferents

Podeu enviar les vostres cartes a cartes@lavanguardia.cat. La Vanguardia agra-
eix les aportacions dels lectors i tria per publicar aquells textos que no superin
els mil caràcters. Les cartes han d’anar firmades amb nom i cognoms i hi ha de
constar el DNI o el passaport, l'adreça i el telèfon. No es publicaran escrits

firmats amb pseudònim o inicials. La Vanguardia es reserva el dret de resumir-
ne o extractar-ne el contingut i de publicar els que consideri oportuns. No es
mantindrà correspondència ni s'atendran visites o trucades sobre originals no
publicats.

m Fa pocsmesos l’Ajuntament de Cerdanyola va fer arri-
bar als domicilis de la localitat una nova taxa, la del Trac-
tament de Residus Municipals. Una taxa que es va anar
endarrerint amb el temps i, al final, el de sempre: a pa-
gar. Fins aquí no hauria dit res i hauria continuat reci-
clant a casa: paper en un lloc, plàstic en un altre, vidre,
deixalles orgàniques... Quina sorpresa quan em trobo
que la companyia de l’aigua em cobra exactament la ma-
teixa taxa cada tres mesos!

Total: 35 euros cada tres mesos i uns 50 euros anuals
a l’Ajuntament. Són gairebé 200 euros per reciclar. S’ha
acabat! Faré com la majoria dels meus veïns: llençar-ho
tot al mateix contenidor. Ho sé, no és correcte, però tam-
poc crec que ho sigui que em cobrin un mateix impost
dues entitats diferents.

MARÍA JOSÉ DÍAZ CAIRÓ
Cerdanyola del Vallès

m El cànon municipal de l’Ajuntament no és el mateix
que el que recapta l’Àrea Metropolitana a través del re-
but de l’aigua. Ambdós tenen els mateixos objectius, la
gestió integral dels residus, tot i que el municipal es des-
tina a la recollida i al transport i el metropolità al seu
tractament. La taxa de residus serveix per incentivar un
comportament més respectuós amb el medi ambient,
però també és un instrument econòmic que contribueix
al finançament del servei.

El millor residu és el que no es produeix, però mentre
això no sigui possible haurem de continuar amb la gestió
del que generem; només així en reduirem l’impacte en el
medi ambient i la salut. Per això, l’Ajuntament ha fet el
que és millor per a la ciutat.

FRANCISCO ORTIZ
Regidor de Finances i Serveis Econòmics de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

Marcus du Sautoy
explica una
negociació
entre les cases
de subhastes
Sotheby’s
i Christie’s
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