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m El nuevo líder católico
m Cuando una persona es eleva-
da a un rango superior, inmedia-
tamente se observa una actitud
servil en sus subordinados que
puede llegar a provocar arcadas.
Esto mismo parece estar sucedi-
endo con el recién elegido papa
Francisco; pues nada más ser
nombrado comenzaron a produ-
cirse hacia su persona los rendi-
búes y la exaltación de sus obras
y virtudes, hasta ese momento

desconocidas, o no muy diferen-
tes a las del resto de los mortales.
Claro que, dada la categoría

que los fieles cristianos conceden
al líder de la Iglesia católica atri-
buyéndole infalibilidad cuando
define doctrinas de fe, nome sor-
prende que se apresuren amagni-
ficar sus obras y virtudes. Incluso
algunos ya se atreven a conside-
rarlo un revolucionario dentro
de la Iglesia. ¡Qué ilusos! Echen
un vistazo a la historia y verán.

La única revolución que ha ha-
bido en esta organización religio-
sa ha sido la que llevó a cabo
Jesucristo después de muchos
pasajes oscuros, demasiadas mi-
radas hacia otro lado y alianzas
con los poderosos. Eso sí, nunca
es tarde y ojalá la Iglesia católica
algúndía sea capaz de hacer la re-
volución que le permita ser cohe-
rente con los principios que inspi-
raron el pensamiento cristiano.

PEDRO SERRANO MARTÍNEZ
Valladolid

m Problemas en la UPC
m Leo acerca de los problemas
económicos de la UPC que van a
llevar a despedir a más de cien
profesores y a una posible federa-
ción de las dos escuelas de arqui-
tectura y me pregunto qué haría
un empresario en tal situación.
Desde luego, seguramente apli-

car también las tijeras, pero con
toda certeza buscaría nuevas fór-
mulas para aumentar ingresos.
¿No se puede hacer algo para
atraer a estudiantes extranjeros?
Las universidades americanas es-
tán abriendo sucursales enOrien-
te Medio y, en nuestra misma
ciudad, Iese ha abierto campus
en otros países. ¿Les falta a nues-
tras universidades estatales una
mentalidad empresarial por ha-
ber vivido demasiados años con
las espaldas cubiertas por la ad-
ministración?

MARIA DOLORS SANVISENS
Barcelona

m Salvar al ballet
m Desde hace unos cuantos
años, mi hija se pide como regalo
de Reyes una entrada para ver a
Ángel Corella. Llevamos sema-
nas intentando localizar este año
alguna función de la compañía
Barcelona Ballet, y ayer leímos
con tristeza que el ballet en Espa-
ña está agonizando y nuestro re-
presentante más internacional se
está planteando tirar la toalla. Y
por mucho que se llenen los tea-
tros con funciones de ballet y que
puede ser viable económicamen-
te, parece que no hay voluntad
política de aprovechar nuestros
recursos. No lo entiendo, bailari-
nes de la categoría de Corella,
que han apostado incluso por ca-
sa nostra, que han dado el nom-
bre de nuestra ciudad a su compa-
ñía y nos han dado así, además,
proyección internacional, ¿lo van
a dejar morir? Mucho me temo
que sí, ymi hija se va a quedar sin
su regalo de Reyes de este año.

ELISABETH PALANCA
Barcelona

Màrius Serra

Canta
Karim

E
l tràveling en primer pla dels futbolistes de
les seleccions cantant l’himne nacional sem-
bla una roda de reconeixement de crimi-
nals. Sobretot des que ha transcendit que el

madridista Karim Benzema no canta mai laMarselle-
sa. L’actitud del francès d’origen algerià ha exasperat
els seguidors ultradretans del país veí. Totes les grava-
cions mostren que Benzema no obre la boca quan so-
na l’himne francès, i fins i tot en una ocasió va fer riu-
re el seu company Samir Nasri, com si se’n fotés. Ben-
zema admet quemai no l’ha cantat, però diu que no és
l’únic i que no per cantar l’himne marcarà un hat
trick. A les gravacions podem veure alguns companys
seus, com el mateix Nasri o Ribéry, que tampoc no
baden boca mentre la resta de l’equip s’esgargamella
entonant Allons enfants de la Patrie, le jour de gloire
est arrivé... Benzema s’acull al mestratge d’un altre
francès d’origen algerià vinculat al Reial Madrid: “Zi-
dane, per exemple, no cantava obligatòriament”, s’ex-
cusa. “Noveig on és el problema. Fins i tot hi ha aficio-
nats que no el canten”. Demà, en elmatx oficial contra
Espanya, les càmeres buscaran la boca de Benzema
com qui busca els llavis de l’estimada. Els mourà, ni
que sigui per fer playback?
A l’altra banda, els jugadors de la selecció espanyola

mantindran la boca tan tancada com la de Benzema.
Enrere queden els gloriosos temps en els quals l’espe-
rit patriòtic de FernandoHierro superava el petit con-
tratemps de lamanca de lletra de l’himne per inventar
una taral·la que li permetésmastegar síl·labes inconne-

xes. Més enrere encara
emergeix la llegendària
figura del Chopo Irí-
bar, el porter abertzale
de la selecció espanyo-
la del tardofranquisme.
Semprem’he preguntat
què li devia passar pel
magí cada copque sona-
va la marxa reial. Pot-
ser cantussejava allò
del Franco, Franco, que
tiene el culo blanco? A
mi ja fa anys que els de

casa no emdeixen cantar res. Permés que de jove vaig
fer sis anys de solfeig i piano, es disfressen de Risto
Mejide i em diuen que desafino com una cadernera
afònica. De manera que si jo mai jugués un Mundial
amb la selecció catalana de futbol potser tampoc no
cantariaEls Segadors, ni que només fos per por de des-
entonar. (Sisplau, notin la triple suposició, perquè
tinc vora cinquanta anys, mai no he jugat a futbol i la
selecció catalana, ara per ara, no pot jugar cap Mun-
dial de res). Fins i tot el gran Leo Messi també va ser
acusat de no pronunciar els versos de l’himne argentí
quan jugava (malament) amb la seva selecció. Ara que
fa molts gols ja no els preocupa tant. Si mai em selec-
cionen, em presentaré amb un tabalet i una dolçaina i
refilaré la Muixeranga d’Algemesí.
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Tall del carrerVidal iQuadras

Seguretat per als escolars

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 He viscut a Vallvidrera tota la vida i no havia tingut
mai cap problema en el trajecte cap a l’escola dels meus
fills ja que, baixant per la carretera de Vallvidrera cap a
Sarrià, agafava el trencall del carrer Vidal i Quadras per
saltar-me la cua dels cotxes que tomben cap a la via Au-
gusta. Aquest era el camí seguit per la majoria i servia
per descongestionar la carretera de Vallvidrera al matí.
A finals de gener i sense cap mena d’avís, es va barrar
(literalment) el carrer Vidal i Quadras i es va provocar
una congestió tremenda. Això mateix passa sistemàtica-
ment sempre que els conductors trobem vies alternati-
ves per escurçar temps de circulació i de pas desconges-
tionar el tràfic. Per què ho fa l’Ajuntament sempre tot
tan difícil? Per què no s’encarrega de la circulació algú
que estigui afectat pels canvis? És possible que els veïns
del carrer en qüestió ara estiguin molt contents, però
fins i tot en aquest cas s’ha de mirar pel bé de la majoria.

JORDI DAMIÀ LOPEZ
Subscriptor
Barcelona

m El districte de Sarrià-Sant Gervasi és el de major con-
centració d’escoles i una de les nostres prioritats és ga-
rantir i millorar la seguretat dels estudiants en els acces-
sos a l’escola. El districte ha restringit la circulació al
carrer Vidal i Quadras d’acord amb aquesta prioritat per
a l’alumnat de l’escola Dolors Monserdà-Santapau i de
l’escola bressol L’Oreneta, així com la dels usuaris de la
residència de gent gran que hi ha al mateix carrer.
Pel carrer Vidal i Quadras hi circulaven molts cotxes
i a una velocitat excessiva. La comunitat educativa i els
veïns fa molt temps que demanen una solució. A finals
d’any es va col·locar senyalització de restricció de pas
excepte per al veïnat, prohibició que els vehicles provi-
nents de la carretera de Vallvidrera van seguir incom-
plint sistemàticament. Per aquest motiu, es va a haver
d’optar per la instal·lació d’uns fitons a finals de gener.
S’han estat estudiant alternatives per tal de millorar la
fluïdesa de la part inferior de la carretera de Vallvidrera.
Ara hi ha més control de la Guàrdia Urbana, fet que ha
comportat la disminució de les retencions.

PILAR NIEVA
Cap de comunicació del districte Sarrià-Sant Gervasi

Mourà els llavis
Karim Benzema
quan demà soni
l’himne francès,
encara que
només sigui per
fer playback?

JAVIERGODÓ, COMTEDEGODÓ President

Carlos Godó Valls ...................................................Conseller Delegat

Josep Caminal ...........................................................Director General de Presidència
Jaume Gurt .................................................................Director General Corporatiu - Negoci Premsa

Manuel Ferrer............................................................Director General de Publicitat
Xavier de Pol ..............................................................Director General de Negoci Audiovisual
David Cerqueda .......................................................Director General de Negoci Digital

Màrius Carol ..............................................................Director de Comunicació

JAVIERGODÓ, COMTEDEGODÓ President-Editor

Pere G. Guardiola ....................................................Director General

XavierMartín ............................................................Controller

Òscar Ferrer ...............................................................Director deMarketing

© LA VANGUARDIA EDICIONES, SL. BARCELONA, 2013. TOTS ELS DRETS RESERVATS
Aquesta publicació no pot ser reproduïda, ni totalment ni parcialment, ni registrada en, o transmesa per, un sistema de recuperació d’informació, de cap manera ni per cap mitjà, sigui
mecànic, fotoquímic, electrònic,magnètic, electroòptic, per fotocòpia, o qualsevol altre, sense el permís previ per escrit de l’empresa editora.
A efectes del que preveu l’article 32.1 del Text Refós de l’LPI, La Vanguardia Ediciones, SL s’oposa expressament a la utilització de qualsevol contingut d’aquest diari amb la finalitat de fer
ressenyes o revistes de premsa amb fins comercials (press-clipping) sense tenir l’autorització prèvia de La Vanguardia Ediciones, SL

Catalunya i Balears
Trimestre ...............................................122 euros
Semestre ................................................239 euros
Anual.......................................................449 euros

EL PREU DEL EXEMPLARS ENDARRERITS
ÉS EL DOBLE DEL PREU DE PORTADA

TARIFES SUBSCRIPCIONS

Espanya i Andorra
Correu (trimestre) ......................... 180 euros

Europa - Zona 1
Correu (trimestre) ........................ 449 euros

Resta de països - Zona 2
Correu (trimestre) ......................... 576 euros

Edita LA VANGUARDIA EDICIONES SL
Av. Diagonal, 477 (08036) Barcelona
Tel.: 93 481 22 00 / 93 481 25 00
Fax: 902 185 587

Internet www.lavanguardia.com

Dipòsit legal B-18078-2011
ISSN 2014-1718

Imprimeix CRE-A IMPRESIONES DE CATALUNYA SL
Polígon Zona Franca, carrer 5, sector C
(08040) Barcelona
PRESSPRINT. Carrer Valentín Beato, 48,
Madrid

Distribueix MARINA BCN DISTRIBUCIONS SL
Carrer E, 1 (cant. c/6). Pol. Industrial Zona
Franca. 08040 Barcelona. Tel.: 93 361 36 00

ANUNCIS I ESQUELES
PUBLIPRESS MEDIA SL

Per telèfon 902 178 585
Barcelona Av. Diagonal, 477 (08036)
Tel.: 93 344 30 00. Fax: 93 344 31 88
MadridMaría deMolina, 54, 4t (28006)
Tel.: 91 515 91 00. Fax: 91 515 91 09

ATENCIÓ AL SUBSCRIPTOR
Tel.: 902 481 482. Fax: 93 481 24 99
subscripcions@lavanguardia.cat

ATENCIÓ AL LECTOR
Tel.: 93 481 22 00. Fax: 902 185 587
Cartes dels lectors
cartes@lavanguardia.cat
Defensor del lector
defensor@lavanguardia.cat Difusió controlada per OJD


