
La jota aragonesa i l’avi
E mbargat encara per l’emoció 

del que havia viscut el 3 de 
març, vaig decidir escriure 

una carta en memòria de l’avi Anto-
nio, per dir-li que el trobem a faltar 
molt i que encara l’estimem molt. 
Va ser per casualitat que vaig tenir 
notícia del primer festival de jota 
aragonesa al Gran Teatre del Liceu. 
Assistia per primera vegada a un ac-
te així i em va captivar. Durant l’ac-
tuació observava les cares d’alegria 
dels assistents i vaig pensar en com 
li hauria agradat ser allà també a ell, 
que tant li agradaven les jotes. Els 
seus néts Javi i Natalia, amb gran es-
forç i tenacitat, van publicar les se-

ves memòries. De molt jove es gua-
nyava les garrofes pel Mont Perdut i 
el Baix Cinca. Després, el drama de la 
guerra, la seva ferida i la seva estada 
a Barcelona per recuperar-se. Li van 
dir boig perquè va marxar amb els 
seus set fills i va deixar casa, terres i 
bestiar. Primer va anar a Graus i 
Montsó i finalment a Barcelona, on 
es faria un futur i donaria als seus 
fills unes oportunitats que no hauri-
en tingut al seu estimat Bestué. Avi, 
gràcies per tot el que ens has ense-
nyat. No t’oblidarem mai. També do-
no les gràcies a tots els que van parti-
cipar en el festival i s’hi van deixar 
l’ànima perquè tot sortís perfecte; a 

totes les empreses que el van recol-
zar; al presentador, que ho va bro-
dar; a Càritas, que destinarà els be-
neficis als que pateixen i, per des-
comptat, al Liceu, que va fer 
possible un espectacle de tanta be-
llesa. L’únic punt negatiu va ser la 
falta de cooperació de les instituci-
ons públiques. Vam sortir del festi-
val amb l’alegria incrustada al cos 
i un ample somriure a la boca.

Manuel Serrano

Jubilat.
Barcelona

CULTURA

Ediciones Primera Plana SA, editora del diari EL PERIÓDICO
DE CATALUNYA, s'oposa expressament a la reproducció comer-
cial dels continguts d'aquest diari, en la modalitat de revistes o re-
copilacions de premsa (press-clipping), sense comptar amb l'au-
torització escrita de la seva editora, als efectes del que estableix
l'article 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual.

CIRC A FIGUERES

Un gran espectacle

Mireia Clotet Jordan
Figueres

El 25 de febrer vaig assistir a la re-
presentació de clausura del Festival 
Internacional de Circ de Figueres, 
que estava ple de gom a gom. Em va 
sorprendre l’espectacle en tots els 
aspectes: la qualitat dels artistes, 
l’escenografia, la part tècnica, l’or-
questra, la presentació... Vaig poder 
gaudir de la màgia del circ en direc-
te. L’endemà vaig llegir a EL PERIÓ-
DICO la carta Maltractament animal. 
Un circ millor i em va doldre, perquè 
maltractament és una paraula molt 
gruixuda que cal utilitzar amb seny. 
A la pista del circ van exhibir uns ca-
valls preciosos, ben cuidats, de color 
mel i llarga cua ben pentinada. De 
cap manera es pot dir que aquells 
animals patissin cap mal tracte. Ja 
voldria que la cura, l’atenció, l’ali-
mentació que reben aquests cavalls 
estiguessin a l’abast no ja tan sols de 
tots els animals sinó de moltes per-
sones que actualment sobreviuen 
en la misèria més absoluta. Que trist 
obrir el diari i en lloc de llegir una 
alabança al que representa aquest 
esdeveniment per a la ciutat de Fi-
gueres, una felicitació a les persones 
que ho han fet possible, un aplau-
diment a tots els artistes, veure’m 
sorpresa per un títol així.  Si us plau, 
una mica de seny.

ESPORTS

Marató de Barcelona

David Jiménez
Barcelona

Hola, Barcelona. Sóc el dorsal 7XX.  
Per les meves cames han passat les 
alegries i les penes de la marató, i tot 
i així no concebo la carrera sense els 
ànims dels que us aplegueu als car-
rers. Sóc el dorsal 15.1XX. Sempre 
vaig al furgó de cua; jo aguanto la 
calda de les dues del migdia i la gens 
agradable sensació de veure com es 
va desmuntant la carrera darrere 
meu, i per això necessito que tu no 
m’abandonis en la meva particular 
aventura. Sóc el dorsal 9.8XX. Vinc 
d’un altre país, extasiat per aquest 
halo d’entusiasme esportiu que im-
pregna la ciutat des de la celebració 
dels «millors Jocs Olímpics de la his-
tòria», i espero poder reviure’l el 17 
de març vinent amb la teva ajuda. 
Sóc el dorsal 18.0XX. Debuto en la 
més mítica de les proves atlètiques 
i els meus temors es dissiparan ca-
da vegada que un «¡Endavant!»  se-
guit del meu nom soni pels carrers. 
L’any passat era al teu lloc i irremeia-
blement m’hi vaig quedar enganxat 
i vaig voler complir el mateix som-
ni. Vés a saber, potser per a la pròxi-
ma t’haurem de donar a tu el dorsal 
número 1.
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¿Un Liceu elitista? 

S enyors del Liceu: estic abonat al torn PA de fa 
molts anys i, per segona vegada, ens augmen-
ten el preu de l’abonament de forma exagerada 

amb l’estratègia bruta de disminuir el nombre d’òpe-
res a les quals tenim dret per un mateix import. Per a la 
temporada que ve repeteixen la cançó (ritornello): de 
quatre òperes passem a tres pel preu de l’any passat. Un 
augment del 25%. A part dels rebuts energètics, que 
participen de  la seva mateixa dèria per l’augment dels 
rebuts, no hi ha increments en temps de crisi. Al con-
trari, es congelen preus o s’abarateixen per afavorir el 
consum. Vostès no necessiten promocionar la música 
entre els que no poden pagar els preus astronòmics ha-
bituals i menyspreen a qui els omple el teatre moltes 
nits. És aquesta una política cultural molt propera a la 
imatge que molta gent té del Liceu. Si segueixen així, 
aconseguiran que l’òpera sigui, com ho ha estat molts 
anys, un gènere per a una elit, cosa que ja els va bé, pel 
que sembla. 

Jaume Ríos Calvet

Editor. Barcelona

Menys cines

S i estudiem les xifres de recaptació al cine po-
drem adonar-nos que ens trobem davant una 
gran paradoxa. El nombre de persones que 

van anar a veure una pel·lícula en els últims tres anys 
ha disminuït en uns quants milions; no obstant, la re-
captació es manté pràcticament en el mateix esglaó. 
Per un altre costat, constatem també que la quantitat 
de cines disminueix, mentre que la de les sales aug-
menta. Això és una conseqüència de la dura i delica-
da situació en què es troben els cines d’una sola sala, 
que acaben per tancar davant les dificultats que han 
hagut d’anar afrontant. El més fàcil avui dia i, si m’ho 
permeten, el més econòmic, és obrir un cine multisa-
la. ¿Per què? Senzillament perquè l’augment de l’IVA 
el 2012 ha fet molt de mal a la indústria cinematogrà-
fica. Si l’Estat no fa res per mirar de solucionar aques-
ta situació, en el món audiovisual s’hauran de buscar 
alternatives com, per exemple, assumir l’augment 
de l’IVA.

Edgar Erena

Estudiant. Gavà.

«Método 3 em va espiar»
Vaig acceptar la meva candida-

tura a presidenta-alcaldessa 
de l’EMD de Valldoreix. En cap 

moment vaig pensar què represen-
taria aquesta tasca. En els vuit anys 
de govern vaig haver de lidiar amb 
un alcalde, Lluís Recoder, gens dis-
posat a facilitar l’esperada col-
laboració i cooperació institucional; 
van assetjar persones que m’eren lle-
ials; vaig patir el desprestigi de mit-
jans de comunicació locals; vivia 
amb la sensació de tenir el telèfon 
punxat i un llarg etcètera. A l’altre 
plat de la balança, la satisfacció de 
treballar pel meu poble. Vaig tancar 

actuacions importants. I no em vaig 
presentar a les següents eleccions. El 
juny del 2011 CiU ja tenia el govern de 
Valldoreix. I tot va tornar a ser una 
bassa d’oli. Ara salta a la premsa que 
Método 3, per encàrrec de Xavier 
Martorell, regidor de seguretat de Re-
coder i president de Convergència a 
Sant Cugat, em va espiar. No m’ha sor-
près. Però ¿és que no tenen aturador? 
Martorell, i qui hi hagués darrere, o 
damunt, van traspassar una línia ver-
mella: van violentar el meu dret cons-
titucional a la privacitat per mirar de 
trobar alguna irregularitat, a falta de 
corrupteles inexistents. 

Vull creure que la justícia acaba-
rà fent pagar aquestes pràctiques 
a tots els responsables, els més vi-
sibles i aquells involucrats que 
de moment se’n poden desenten-
dre. Tot això evidencia, una vega-
da més, ja no tan sols la indignitat 
d’alguns polítics, sinó en quin la-
mentable estat està la nostra dete-
riorada democràcia. 

Montse Turu

Expresidenta de 
l’EMD de Valldoreix.

ESPIONATGE POLÍTIC

3Visc al barri de Gràcia-
Vallcarca i estic fart de tant inci-
visme: cotxes aparcats als pas-
sos de vianants, motos a les vo-
reres estretes, excrements de 
gos per tot arreu… Tant hi fa si és 
de dia o si és de nit, laborable o 
festiu. M’agradaria que les auto-
ritats passegessin pels carrers 
de Mare de Déu del Coll, Albige-
sos, Repartidor, García Robles… 
i decidissin intervenir en l’as-
sumpte. Són molts els turistes 
que cada dia recorren aquests 
carrers en direcció al parc Güell i 
es veuen obligats a esquivar els 
cotxes dels passos de vianants o 
les caques de gos.
Germán Martín Pizarra
Barcelona.

3Si fos malpensat creuria 
que el Servei Català de Trànsit 
ha retardat deliberadament du-
rant 73 dies la notificació d’una 
infracció per circular a 102 km/
hora en una carretera de limita-
ció a 90 km/hora, perquè el con-
fiat infractor, que acostuma a 
passar pel mateix lloc ignorant 
que ja ha estat enxampat, pot 
seguir cometent infraccions. Si 
fos ben pensat, creuria que una 
sanció ha de servir perquè el 
conductor estigui més pendent 
del velocímetre. Però esperaré a 
decidir-me quan algun respon-
sable m’expliqui per què, en 
aquests temps en què la infor-
mació vola, el Servei Català de 
Trànsit ha trigat 73 dies a notifi-
car la sanció.
Añaterve Sánchez
Barcelona.

3A la confluència dels 
carrers de Casanova i Mallorca 
de Barcelona hi ha una parada 
de taxis que sempre està plena 
de taxis aparcats però sense 
conductors. El pitjor del cas és 
que, davant la impossibilitat 
d’agafar un taxi a la parada, in-
tentes aturar-ne algun dels que 
circulen, però aquests t’indi-
quen que has d’anar a la para-
da. Tan sols quan veuen que no 
hi ha conductors et permeten 
pujar al seu vehicle. La situació 
es repeteix en diferents horaris. 
¿Les parades de taxis són un 
aparcament exclusiu per a 
aquests senyors?
H. Hualde
Barcelona.
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