
DIJOUS, 21 MARÇ 2013 O P I N I Ó LAVANGUARDIA 25

ge penses: no s’ho creu! Humil,
efusiu, simpàtic com ell sol, pro-
per, abocat alsmés febles de la so-
cietat i d’una senzillesa del tot in-
usual en la màxima autoritat de
l’Església catòlica, n’estic conven-
çuda, no s’ho creu. El darrer de-
tall ha estat per treure’s el barret.
Parlo de quan el cardenal Angelo
Sodano va posar l’anell del Pesca-
dor al dit de Jorge Mario Bergo-
glio, amb el qual quedava investit
Papa. Anell del Pescador que, en
comptes de l’or fins ara acostu-
mat, per desig explícit d’aquest
Papa dels pobres i dels desval-
guts, i mostrant una coherència
del tot elogiable, llueix de plata
daurada. Un bri d’esperança!
Una autèntica bafarada d’aire
fresc! Un Papa que emociona!

Llarga vida al papa Francesc!
C. VILLAR PEREARNAU
Barcelona

m Fraude en el paro
m Estoy de acuerdo con la carta
de Roberto Blanco (“Cifras rea-
les del paro”, 18/III/2013). ¿Al-
guien cree que en este país hay
tantosmillones de parados? Esta-
ríamos en la calle pegando tiros.
¿Alguien se ha parado a pensar
en la cantidadde personas que co-
bran el paro y trabajan en otro lu-
gar? Doble fraude, el parado y el
empresario que lo contrata. ¿Al-
guien se ha parado a pensar en la
cantidad de personas que noquie-
ren trabajar y que ya les va bien
con el paro? Un montón, y lo sé

con conocimiento de causa, pues
durante muchos años he contra-
tado personas y en muchísimos
casos me decían que no, que ya
les iba bien el paro. Mientras se
manipule tan descaradamente
no conseguiremos nada de nada.

BEATRIZ BECERRA MARÍN
Barcelona

m Societat dividida
m En referència a la carta de
Quintí Planas (“La cadena huma-
na”, 20/III/2013), el lector consi-
dera que iniciatives com la convo-
catòria de l’Onze de Setembre o
la propera cadena humana són ei-
nes per dividir Catalunya. Aquest
argument el va utilitzarAlbert Ri-
vera durant l’última campanya
electoral, en què allegava que si
el sistema espanyol no funciona-
va, era perquè al Govern hi havia
partidaris del separatismeque en-
torpien el bon funcionament. A
tot aquell que pensa així m’agra-
daria preguntar-li: I en què creu
que consisteix la democràcia?
Doncs en la convivència de dife-
rents ideologies en unmateix ter-
ritori. Cada vegada que es fan
eleccions, es fan campanyes elec-
torals en què s’intenta dividir els
ciutadans del país en favor o en
contra de diferents maneres de
plantejar-se la política. Així que
un país on la societat no estigués
dividida en diferents idearis, i on
tots els càrrecs del govern defen-
guessin una mateixa idea, seria
una dictadura.

JORDI DAMIÀ ROSAL
Barcelona

m Catalunya i la dansa
m Què passa a Catalunya amb
la dansa? Ésmolt trist que el nos-
tre Liceu no tingui una compa-
nyia titular de dansa clàssica i
contemporània. Aquestamancan-
ça és llegendària i famoltes dèca-
des que existeix. Però el que ja és
del tot decebedor és que una com-
panyia de dansa catalana amb un
altíssimnivell sobradament reco-
negut, com és la de David
Campos, es vegi abocada a la des-
aparició. Se’ns entristeix el cor al
col·lectiu de la dansa, però també
s’entristirà la cultura. No hi ha
cap solució perquè això no passi?

MERCÈ MOR
Corbera de Llobregat
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S’
ha de refundar el capitalisme”, van dir im-
portants líders al començament de la crisi.
Per a alguns, la frase resultava esperança-
dora. Per a d’altres, aterradora. Jo era inca-

paç de posicionar-me: quan la sentia, em venia al cap
la paradoxa de Russell (si tenim en compte el con-
junt de tots els conjunts que no es contenen a si ma-
teixos, ¿hi estarà aquest conjunt inclòs? Si hi està in-
clòs, per definició no es contindrà a si mateix.... Però
no pot no estar-hi inclòs, ja que es tracta dels con-
junts que no es contenen a si mateixos, etcètera....). I
és clar, em quedava perplexa imolt quieta, pensant si
això de “refundar el capitalisme” seria bo, dolent, re-
gular o senzillament impossible. ¿Per a què tornar a
fundar una cosa que ha funcionat divinament, respo-
nent a la seva natura depredadora amb una perfecta
eficàcia? O, vist des d’un altre punt de vista, ¿per a
què tornar a fundar una cosa que ha funcionat tan
malament? D’altra banda, ¿era possible ni tan sols in-
tentar-ho, tenint en compte la correlació de forces
que ens domina?
La frase va esdevenir gairebé una consigna entre

els poderosos: no va ser cosa d’un líder il·luminat i
tarambana, no: la va dir Barack Obama, la va dir
Gordon Brown, la va dir fins i tot Nicolas Sarkozy!...
Al 2008, els Vint-i-set van sortir d’una cimera a
Brussel·les proclamant que havien arribat a un acord
unànimeper “promoure la refundació del sistema ca-
pitalistamundial”. Poc temps després, el sociòleg Jo-
sé Luis de Zárraga ja insinuava en un article que tots
havien utilitzat el verb refundar en va. Deia que la
correlació de forces que ens governa impedeix una
empresa d’aquest calibre, i que al proclamar aques-

tes intencions, els lí-
ders nohavien estat cí-
nics, només que havi-
en ignorat que quima-
na en realitat són les
multinacionals i els ca-
pitals financers vin-
culats a les grans for-
tunes...
Que haguessin igno-

rat això emresulta difí-
cil de creure. Una al-
tra cosa és que no fos-
sin cínics: en això es-

tic d’acord. En aquell moment d’espant proclamaven
intencions franques i entusiastes. És com quan dius:
“aquest any, hauré d’estudiar més” o “demà deixaré
de fumar”: expresses un desig autèntic, no mentei-
xes ni ets cínic, el que passa és que tot el teu desig es
consumeix en la intensitat de l’instant. Ara han pas-
sat els dies i els anys i s’han anat succeint els pegats
per als desastres financers que van esclatant amb
gran soroll mediàtic i amb una regularitat que s'està
convertint en costum...
Els nostres insignes mandataris deuen haver pen-

sat: “Mmm, després de tot, potser la cosa no és tan
greu... Potser n’hi haurà prou amb uns quants re-
tocs...”. I el cas és que, de “refundar el capitalisme”,
cap d’ells no ha tornat a dir ni fava.
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m Enmarzo del 2011 se inauguró el centro comercial Are-
nas, en la antigua plaza de toros de la plaza Espanya de
Barcelona. Yo he estado en dos ocasiones enseñando la
terraza a amigos que han visitado a Barcelona. En ambas
ocasiones tomé el ascensor, que costó un euro por perso-
na. Me extrañó que cuando bajé pidieran la entrada, pu-
es cuando he comprado una entrada me la he quedado.
Y cual fue mi sorpresa cuando en febrero subí a la terra-
za con las escaleras mecánicas. Cobraban el uso del as-
censor cuando se tomaba desde la calle. Es más, cuando
bajé, miré la entrada al ascensor y ponía que se tenía
que pagar un euro por subir en él y pude ver como la
gente pagaba. Mi pregunta es: ¿dónde ha ido el dinero
recaudado desde la inauguración del centro comercial?
¿Quién es el responsable de dar los papeles?

PILAR MUÑIZ CACHO
Barcelona

m El acceso al mirador del complejo comercial se efec-
túa tanto por los ascensores panorámicos como por las
escaleras del interior del centro, en este último caso, de
forma gratuita. El hecho de cobrar por el uso de estos
ascensores viene dado por la necesidad de limitar su
utilización, ya que es el único modo que tiene las perso-
nas con movilidad reducida de acceder al mirador.
Tal como está indicado, los ascensores son gratuitos pa-
ra las personas con movilidad reducida, para mayores de
65 años y para menores de 14; asimismo, a quienes quie-
ran pagar un euro por hacer uso de ellos se les reembol-
sa cuando consumen en los locales del mirador. El ticket
consta de tres partes, una para el centro, otra para entre-
gar en los locales y recuperar así el euro y otra para po-
der bajar.

ISIDORO MÉNDEZ VIAL
Jefe de seguridad del centro comercial Arenas de Barcelona
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