
(COLOR) - Pub: PERIODICO ND CATALAN  Doc: 05595L  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 29/10/2007 - Hora: 22:04

DIMARTS
30 D’OCTUBRE DEL 2007 9Opinió el Periódico

N
o sé si la notícia respon
a la real i tat o és un
muntatge periodístic,
perquè costa molt d’ac-
ceptar que un home i

una dona es comuniquin per inter-
net, un dia i un altre dia, i no sàpi-
guen que estan parlant amb la seva
parella. Ell enviava a la «desconegu-
da» uns missatges plens d’entusias-
me amorós i ella corresponia al
«desconegut». Tot això passava a
Bòsnia.

Potser això no s’hauria desco-
bert mai si, un dia, enduts per la
il.lusió, no haguessin decidit tro-
bar-se. Se sentien tan fets l’un per a
l’altre que la relació havia de cul-
minar amb una presència real. No
calen gaires paraules perquè el lec-
tor s’imagini què va passar quan es
van veure les cares. Quan van des-
cobrir la realitat, van decidir divor-
ciar-se.

Em costa d’entendre-ho, tot ple-
gat. Primer: ¿es poden enamorar
dues persones sense veure’s la cara
ni sentir-se la veu? ¿N’hi ha prou
amb els missatges de pantalla a
pantalla? Això em fa pensar en
aquells casaments de prínceps i
princeses d’altres segles, casaments
organitzats per familiars o autori-
tats, en els quals una noia joveneta
esperava que entrés per la porta
d’un saló un home, normalment
més gran i barbut, que mai no ha-
via vist i que seria, sense apel.lació,
el seu marit. En alguns casos s’ha-
vien retratat a l’oli, on els pintors
afavorien, com és comprensible, la
bella figura dels qui havien de com-
plir el deure de casar-se.

Els enamorats de Bòsnia no de-
vien enviar-se cap foto, perquè les
seves parelles no sospitessin. Potser
si ho haguessin fet no haurien pa-
tit el terrible xoc de fixar una cita i
descobrir aquest cas extraordinari:
que un marit enganyava la seva do-
na amb la seva pròpia dona, i que
una dona enganyava el seu marit
amb el seu propi marit.

Ara tots dos han decidit divor-
ciar-se, i això encara em costa més
d’entendre. A través dels missatges
que s’enviaven per internet, ¿no és
cert que desitjaven apassionada-
ment estar junts? ¡Però si ja ho esta-
ven!

Si tots dos han afirmat que no
podien imaginar-se la vida sense
l’intercanvi de missatges, la lògica
diu que la solució és que tant el
marit com la dona tinguin cada u
el seu ordinador per enviar-los.
Però no hi hauria, és clar, la passió
de seduir, el plaer de l’engany.

Han caigut en la trampa d’un
món virtual en el qual ningú no
diu: «¿Com és que no has posat en
marxa la rentadora?» o «¿per què
no deixes de fumar?»H
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La pregunta
¿Li sembla bé
que s’il.luminin
els carrers
per Nadal?

Sí. Els carrers queden molt bo-
nics, encara que suposa una des-
pesa massa gran. Haurien de re-
duir els diners invertits en l’enllu-
menat de carrers. Podrien, per
exemple, il.luminar només les zo-
nes més emblemàtiques i cèntri-
ques de Barcelona.

Sí. Crec que acompanya molt
l’ambient nadalenc. És veritat
que és una despesa inútil, però vi-
vim en una societat consumista i
l’enllumenat de Nadal en forma
part. A més, no deixa de ser una
cosa bonica.

Jaume
Plans

Administratiu

Sí. Em sembla bé, però sense ex-
cessos. És a dir, crec que els car-
rers s’il.luminen massa aviat, dos
mesos abans de Nadal és exage-
rat, i en algunes zones l’enllume-
nat és excessiu. És bonic posar
llums per Nadal, però ni tantes ni
tant de temps.

Sí. La ciutat il.luminada es veu
molt bonica, li escau. A mi m’en-
canta passejar pels carrers per Na-
dal i veure’ls plens de llums i co-
lors. Són unes dates assenyalades
i no està malament que la ciutat
es vesteixi per a l’ocasió.
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¿Creu que Ronaldinho tornarà a
ser la gran estrella del Barça?
Pot respondre a la pàgina
www.elperiodico.cat
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La pròxima pregunta

TRIPULANTS DETINGUTS AL TXAD

¿Què esperen?
R. M. F.
Barcelona

Com a mare d’un tripulant de cabi-
na d’una companyia aèria d’Espa-
nya, estic molt preocupada després
d’haver sentit la notícia que set tri-
pulants de la companyia Girjet es-
tan detinguts al Txad (Àfrica) des de
fa sis dies. Aquests tripulants estan
acusats de traficar amb nens per
portar-los a França i ser adoptats per
una oenagé. Els tripulants només
feien la seva feina. Portar un avió no
té res a veure amb l’activitat de qui
l’ha contractat. Cap dels nostres re-
presentants polítics ha sortit a do-
nar la cara per ells. ¿Es pensen que
les seves famílies estan tranquil.les
perquè els han donat aigua o perquè
no els tenen emmanillats? ¿Han vist
en quines condicions els tenen? ¿Si
no es forma part d’una companyia
de renom no es tenen drets? Fa una
setmana que estan detinguts i no els
ha anat a veure ningú. ¿Què espe-
ren? ¿Que els passi alguna cosa?
M’uneixo al dolor i la incertesa dels
familiars i espero que aquest proble-
ma tingui una ràpida solució.

Buit diplomàtic
A. M.
L’Hospitalet de Llobregat

Som familiars d’un tripulant de ca-
bina de passatgers i estem indignats
per la situació dels set tripulants es-
panyols retinguts al Txad quan ana-
ven a traslladar nens d’aquell país a
França per encàrrec d’una oenagé
francesa. Des de dijous passat, i des-
prés de ser amenaçats a punta de
pistola, estan empresonats per or-
dres del Govern del Txad per la seva
suposada participació en adopcions
il.legals. Potser la seva situació no ha
millorat perquè Espanya no té repre-
sentant diplomàtic al Txad i era una
responsable de l’ambaixada del Ca-
merun qui hi havia d’anar en repre-
sentació dels espanyols. Però el dia
28 encara no es coneixien les dades
de quan han d’arribar. La seva feina
és mediar amb el Govern txadià i no
importa que sigui cap de setmana,
perquè els problemes no esperen. La
companyia per a la qual treballen
els tripulants i les seves famílies de-
nuncien que estan rebent molt poca
informació i estan vivint un mo-
ment realment angoixant. Els ente-

nem, i per això els mostrem el nos-
tre suport més sincer.

LES NECESSITATS SOCIALS

Ser austers
M. Teresa Delás
Barcelona

Les famílies perden valor adquisitiu.
Pugen els preus dels productes base,
les hipoteques... ¿No seria conve-
nient que féssim un entrenament
del que abans es deia austeritat? És
una paraula en desús, però, pel que
pot venir, no estaria malament po-
sar-la en pràctica. No es tracta de
prescindir del que és necessari, sinó
del que és innecessari. Es compren
moltes coses per influència de la pu-
blicitat. I una vegada les tenim, no
ens serveixen. Si la joventut la posa
en pràctica, és una virtut que els ser-
virà sempre.

UN JARDÍ NOU A BARCELONA

Els valors bàsics
Sílvia Oriol
Barcelona

La setmana passada van obrir un
jardí nou a l’interior de l’illa de Ca-
làbria amb la Gran Via: el Jardí de
Maria Matilde Almendros. És una
autèntica satisfacció poder veure des
de la finestra de casa un tros de na-
tura que segurament d’aquí a un
temps, quan els arbres hagin crescut
més, es convertirà en una esplèndi-
da alfombra verda. Dic segurament
perquè és lamentable veure com els
nens passen per sobre de les zones
acabades de plantar sense que els
seus acompanyants els diguin res.
Poc podem fer des de l’escola si a ca-
sa no es treballen els valors bàsics.

UN ANUNCI DE TELEVISIÓ

Negligències al volant
Joan Campsolinas
Barcelona

Ballar dins del cotxe, deixar anar el
volant, desviar la mirada de la carre-
tera mentre la conductora es mou al
ritme de la cançó de moda... Davant
d’aquest comportament negligent
que queda reflectit insistentment en
un anunci de televisió d’una cone-
guda marca d’automòbils, em pre-
gunto: ¿la DGT pensa fer-hi alguna
cosa? ¿No saben que la falta d’aten-
ció a l’hora de conduir és la primera
causa d’accidents de trànsit?
¿Aquest anunci els sembla educatiu

per a la formació viària dels joves?
La batalla per la seguretat viària es
guanya o es perd en molts fronts.
Aquest lamentable espot és un pas
més en la direcció equivocada.

L’ESPECTACLE ‘CABARET’

Pagar per la meitat
Pilar Seva
Esparreguera

Aquest any, com a regal pel meu
aniversari vaig decidir anar amb la
meva parella a veure Cabaret. Vam
escollir la primera fila, on hi ha
unes taules amb dret a prendre una
copa de cava. És força més car, però
l’ocasió s’ho valia. Només quedava
lliure l’última taula lateral, però
vaig pensar que amb els diners que
estava pagant els responsables ja
s’assegurarien que la visió fos igual
de bona. Vull manifestar el meu
enuig als productors de l’obra, que
em van cobrar més de 100 euros per
veure la meitat de l’espectacle. L’or-
questra de dalt de l’escenari la
sentíem però no la vèiem. Tampoc
vèiem els números que es feien allà.
I tot per aprofitar l’espai a preu d’or.
Em sento estafada. D’altra banda,
bravo pels actors.

EL PERIÓDICO EN CATALÀ

Felicitats
Glòria Fandos
Tortosa

L’edició en català d’EL PERIÓDICO
compleix 10 anys i voldria felicitar-
los. Sóc lectora habitual d’aquest
diari. Crec que és l’únic que s’edita
en català i en castellà i opino que en
la seva traducció es pot aprendre
molt. Vaig a llegir-lo al bar i a vega-
des també el compro. A més tinc
l’honor que m’hagin publicat algun
escrit a la secció de cartes. Els arti-
cles que més m’agraden els retallo i
els guardo en un àlbum. Enhorabo-
na i que es continuï editant molts
anys.

Fe d’errates
33El titular de portada de l’edició
en català d’ahir diu El Barça doblega
l’Almeria amb futbol i ajuda arbitral i
hi ha de dir, com a l’edició en cas-
tellà, (...) amb mal futbol i (...).

33En part de l’edició en català
d’ahir es publica en castellà la tira
d’Horacio Altuna, Família tipus.

L’adrenalina és una substància vasoactiva segregada per
les glàndules suprarenals i el seu origen és degut a la unió
d’alguns aminoàcids. Aquesta substància actua a nivell
sinàptic –en les terminacions nervioses– per transmetre
impulsos que apareixen quan ens sotmetem a situacions
d’alerta o estrès. És per això que aquesta substància està
associada a la supervivència humana. Les seves funcions
són molt conegudes: sudoració, taquicàrdia, vasocons-
tricció. Quan algú diu que ha alliberat tota l’adrenalina po-
dem comparar-ho amb una situació d’estrès, d’amenaça

de vida o de perills imminents. Una vegada alliberada, i
d’haver servit per a la descàrrega d’emocions i signes visi-
bles en el nostre cos, l’adrenalina no es manté gaire temps,
ja que produiria danys importants. Així que una vegada fina-
litzada la seva funció, l’acetilcolina ens porta a una situació
de repòs i tranquil.litat. És per això que solem dir que «hem
alliberat tota l’adrenalina».

Antonio Alviárez Mendoza.
Metge del CAP de Can Bou, Castelldefels




