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Algú pot dir que no necessitarà
l’ajuda dels altres?

ELISA GARCÍA ANDRÉS
Barcelona

m Brutícia al Born
m Llegeixo que s’han aprovat
les obres a l’entorn de l’anticmer-
cat del Born, que encara atrauran
més turistes a un barri ja emble-
màtic, i em sembla molt bé. El
queno emsembla tan bé és la bru-
tícia que s’hi acumula.
Moltes cantonades sónutilitza-

des pels mateixos veïns per dei-
xar-hi les deixalles. El carrerMi-

rallers n’és un bon exemple: un
carrer on joves dissenyadors es-
tan obrint botigues amb molt
d’encant, potenciant el disseny
català.
Quanpassegemper aquells car-

rerons enmig dels turistes i ens
trobem amb totes les deixalles
acumulades a les cantonades sen-
tim vergonya aliena.
Els propietaris de les botigues

han cursat oportunes reclamaci-
ons, però l’Ajuntament no hi po-
sa remei. Com és que no se n’ado-
nen de la imatge lamentable que
donem?És tan fàcil com posar-hi
un petit contenidor o avisar els

veïns que han de fer l’esforç de
desplaçar-se una mica i diposi-
tar-les als espais ja existents.

ENRIC ALEXANDRE
Barcelona

m Distintos jóvenes
m Me sorprende la ambi-
güedadde la historiadora y cientí-
fica de la moda Pilar Pasamontes
(“¿Jóvenes estéticamente clóni-
cos?”, 6/I/2013), en cuyo análisis
pretende banalizar cualquier in-
dumentaria que los jóvenes utili-
cen. Su análisis abarca desde Ne-
fertiti hasta Justin Bieber, pasan-
doporMadamePompadour yRo-
dolfo Valentino. Todomuy docu-
mentado, pero discrepo en algu-
nos puntos. Sí hay diferencia en-
tre los jóvenes de ahora y los de
los sesenta. Una abismal: los que
entonces éramos jóvenes lucía-
mos pantalones acampanados y
cabello crepado, pero nunca tras-
pasábamos la línea roja en cuan-
to a las buenas formas, ni mucho
menos rozábamos la ostensible
indecencia y vulgaridad que se
ve. Debemos respetar al prójimo.
También discrepo de la decla-

ración: “Las madres y los padres,
al contrario de lo que ocurría dé-
cadas atrás, necesitaron ser lo
más parecidos a sus hijos y lo
más alejado a la dignidad que de-
bía reflejar su edad y su estatus”.
Ni los padres intentaron emular
a sus hijos ni perdieron la digni-
dad acorde a su edad y estatus. Al
contrario, ¡ojalá resurgiera aque-
lla elegancia y distinción!

CARMEN VILLAR
Barcelona

m ‘Incendis’
m El dia deReis vaig anar al Ro-
mea a veure Incendis. Voldria feli-
citar-ne l’autor, el director i els
actors, perquè aconsegueixen
que l’espectador es commogui
amb la seva bona feina. I en se-
gon terme, m’agradaria demanar
als espectadors que es van passar
les tres hores parlant en veu alta,
tossint o seguint el Barça-Espa-
nyol amb auriculars, i sobretot a
l’espectador que li va sonar elmò-
bil en el moment àlgid de l’obra,
que la pròxima vegada s’ho pen-
sin millor i es quedin a casa.

JORDI MAYOL COROMINAS
Barcelona

Màrius Serra

Elsporcs
ielcolesterol

E
l divendres un grup de científics de la Uni-
versitat d’Aarhus, a Dinamarca, va publicar
un article a la revista Science Translational
Medicine sobre els seus darrers treballs. Els

investigadors han dissenyat un model experimental
d’hipercolesterolèmia aplicat als animals i en publi-
quen els resultats dels primers experiments. La idea,
com passa en tantes investigacions mèdiques, és que
els models animals permetin ajudar a desenvolupar
noves teràpies per als humans. Concretament per a
malalties del cor relacionades amb aquest element es-
trella de tants anuncis alimentaris que és el colesterol.
La novetat de l’experiment són els animals. Lluny de
conformar-se amb fer servir els clàssics ratolins de la-
boratori, que desperten en la libido gastronòmica dels
carnívors un fervor similar al tofu, els científics d’Aar-
hus fan passar per l’adreçador un grup de porcs. Porcs
transgènics de Yucatán. No tenim dades concretes so-
bre la vida privada d’aquests conillets d’índies por-
cins, però una foto ens els mostra ufanosos com els
que s’enfronten cada any a la matança. Aquells cossos
serrans dels quals sortiran un bé de déu de fuets, per-
nils, xoriços o xolissos, espetecs o petadors, somalles,
secallones, llangonisses, sobrassades, bulls, bisbes o
paltrucs, lloms empapussats, mortadel·les, xistorres,
llonganissetes o botifarres de totamena (blanques, ne-
gres, del perol, dolces), botifarrons negres, baldanes
d’arròs o de ceba i tantes altres varietats meravelloses
que ens ofereix el porc per augmentar el nostre coles-
terol. És a dir, que els estudis encapçalats per Rozh

Al-Mashhadi podrien
passar a la història com
el primer cas de reven-
ja dietètica. Resulta
que els porcs poden te-
nir elsmateixos proble-
mes de colesterol que
ens provoquen als seus
devoradors.Quina imat-
ge: un grup de porcs
amb hipercolesterolè-
mia! Alguna universitat
catalana (Vic?) podria
investigar com van

d’àcid úric, també. La justícia poètica potser perme-
tria que algun porc fos el primer coix de pota negra
per culpa dels maleïts cristalls d’àcid úric. I què me’n
diuen del marisc? No estaria bé que als llamàntols
se’ls inflessin, ni que fos només una mica, les pinces?
Si els excessos d’aquestes últimes setmanes no els

ho impedeixen, el divendres 11 i el dissabte 12 podrien
participar en la Primera Marató de Donants de Sang
2.0. Si els intimida això del 2 i el 0, acostin-se a les
Cotxeres del Palau Robert o a les dependències de la
Diputació de Barcelona. Si són dels que no es deixen
intimidar pel món digital, visitin el web www.donar-
sang.gencat.cat o els perfils @donarsang de Twitter o
Facebook. Ajudaran algú i, després de l’extracció, els
donaran un entrepà. De pernil o embotit, espero.
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Los jardinesdePedralbes

Informació endiferents punts

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 Tengo por costumbre caminar por los jardines del
palacio de Pedralbes de Barcelona. En su entrada hay
un letrero en catalán que indica el horario de apertura y
cierre: “Des de les 10 h del matí fins al capvespre”. A los
turistas lo de “capvespre” los lleva locos, pero cuando
les explican que significa al atardecer –es decir, cuando
anochece–, entonces miran al cielo preocupados. El tér-
mino es confuso, ambiguo y equívoco, ya que cada día
anochece a una hora diferente, según la época del año
y el país. En otros parques de Barcelona el horario de
cierre también varía, pero lo especifican claramente
por periodos de meses. ¿Tanto costaría hacer lo mismo
en los jardines de Pedralbes? Además, quizá porque
las cosas de palacio van despacio, algunas veces a las
10.20 h de la mañana los jardines aún están cerrados.

JOSEP PAGÈS MARTÍ
Barcelona

m Els horaris de visita dels jardins del Palau de Pedral-
bes figuren en els rètols a l’exterior de cada una de les
portes d’accés al recinte, així com al taulell d’anuncis
oficials de la Generalitat situat a la placeta de l’entrada
principal. Hi consta tant l’horari d’obertura com el de
tancament per a tots els mesos de l’any redactat en qua-
tre idiomes, i concretament per a la temporada d’hivern
fixen l’obertura a les 10 h i el tancament a les 18 h. La
informació aportada és prou clara i precisa per a tots els
visitants. És cert que en un altre cartell, on hi ha un plà-
nol general del parc i informació complementària, hi
figura l’horari “des de les 10 h fins al capvespre”. Totes
dues informacions no són antitètiques i es complemen-
ten. Pel que fa la puntualitat en l’obertura dels accessos,
cal considerar que l’encarregat d’aquesta funció ha de
fer un recorregut i una comprovació de normalitat per
les diferents portes, i això pot explicar petites variacions
en l’hora d’obertura entre elles.

TERESA PROHIAS
Directora de Serveis del Departament
de la Presidència de la Generalitat de Catalunya

Els estudis amb
porcs transgènics
de Yucatán
podrien passar
a la història com
el primer cas de
revenja dietètica
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