
És de justicia
CONSOL VILARRODONA SUBIRÀ. FIGUERES.

Ara fa un any que  vaig estar ingressada a
l’Hospital Trueta de Girona, a la Planta nú-
mero 8 per un autotrasplantament de me-
dul·la, i he de dir que ja toca donar les grà-
cies públicament pel tracte rebut, he d’agra-
ir a tot l’equip del Dr. Gallardo, els Drs.Gu-
ardia, Kelleher, Jun, etc., a les eficients infer-
meres, infermers, assistents, personal de
quiròfan i a tot el personal, gràcies de tot cor
per la feina ben feta, l’actitud amb què la feu,
i els ànims que mai em varen faltar per part
vostra, en aquest llarg procés. Abans d’a-
quest procés hi havia un principi , com es la
detecció d’aquesta malaltia que he patit, i
per això he d’esmentar els grans professio-
nals i millors persones com la Dra. Yolanda
González, Dr. Roncero i a tot el personal de
l’ICO que em tracten i segueixen el procés
de la meva malaltia tant mèdicament com
en suport moral, d’una manera admirable,
amb una entrega i humanitat que no té preu.
Per tot plegat manifesto la meva indignació
cap al govern, per les injustes retallades que
estan aplicant a la sanitat, que em temo que
afectaran el gran treball mèdic i humà d’a-
quests professionals.

Per acabar, només puc dir moltes gràcies,
i espero que mai es perdi aquesta il·lusió que
desprenen els vostres ulls, quan veieu que
amb la vostra feina permeteu que tantes per-
sones siguem aquí.

A Alfons Quintà
ROBERT ROQUÉ JUTGLÀ. BESALÚ

Sr. Quintà, no sabeu escriure res més, avui

sí i demà també, que carregar-vos Jordi Pu-
jol i CDC. Home, què us penseu. Es nota
massa el vostre odi i set de venjança.

Govern i poder judicial
o insubmissió total
RAMON MORENO ARANDA. PRIMER SECRETARI DEL

PSC BAIX TER.

Hem arribat a un punt en el qual tot és in-
sostenible. Tenim un govern de covards, uns
jutges incompetents, el nostre sistema d’es-
tat no funciona.

Govern: mentider i covard. Mentider ja
que des que va començar el seu mandat no-
més ha fet que mentir. Ni un sol punt del seu
programa electoral complert, tot al contra-
ri. Cada vegada que veiem un ministre o el
president del govern dir això no ho farem
mai, en un parell de mesos es fa. Mentider a
més no poder i els és igual el que pensin els
espanyols. Qui mana a Espanya? El PP, o la
senyora Merkel? Tots sabem la resposta.

Poder judicial: És increïble que aquests
senyors pensin més a protegir qui fa un de-
licte que les persones del carrer. Des del
1992, 32 assassins d’ETA han aconseguit la
llibertat per malalties terminals, a dia d’avui
només 5 han mort (això és una conya) i els
jutges no n’aprenen, ara volen deixar lliure
l’assassí Bolinaga. Una assassí cruel que no
es penedeix de res i que li encanta maltrac-
tar les seves víctimes. També es pronuncien
a favor d’una altra assassina etarra havent-
la d’indemnitzar amb 30.000 euros després
de la seva sortida de presó, havent matat a
24 persones. Per què no es compleixen les
penes íntegres? Per què si un assassí ha de

complir 1.000 anys de presó, no mor dins d’a-
questes quatre parets? Per què hem d’alli-
berar assassins i pagar-los el tractament de
la seva malaltia? Hi havia alguna humanitat
en ells quan assassinaven dones i nens, mi-
litars, guàrdies civils… quan segrestaven?

Com a antic regidor de seguretat ciutada-
na vivia el dia a dia, veia com deteníem de-
linqüents i en 24 hores eren al carrer i tor-
naven a delinquir. El sistema que tenim ju-
dicialment falla, no val per a res i aquest go-
vern de mentiders no fa res per canviar-lo (la
veritat és que cap govern ha fet res). 

Insubmissió total? A vegades crec que és
la solució.

Més sobre el
Barcelona Ballet
JOANA NAVARRA. BEGUR.

Subscric totalment la carta de la Sra.
 Masjuan. Jo també vaig ser a Peralada i un
cop més em vaig quedar meravellada per la
companyia d’Ángel Corella, que ara tenim la
sort que sigui el Barcelona Ballet. Quin regal
que ens ha fet aquest ballarí excepcional,
aclamat ja com un dels millors d’aquesta era.
S’adonen del que ens ofereix? No podem
 permetre que aquesta companyia se’ns es-
capi un altre cop, però a més d’ajudes pú-
bliques s’hauria de trobar finançament pri-
vat, com es fa a Rússia, als EUA, a Anglater-
ra… Clar que allà hi ha lleis de mecenatge
com cal i no la que tenim aquí, malgrat ens
van  prometre que seria una de les primeres
coses que des del Ministeri de Cultura es re-
visaria, però que com tantes d’altres no s’ha
complert. 

Cartes Les cartes que els lectors enviïn a aquesta secció han de ser originals i exclu sives i han d'arribar 
mecanografiades (amb una extensió màxima de 20 línies), signades, amb el número de DNI, 
adreça i telèfon de l’autor. No es publicaran cartes signades amb pseudònim ni amb inicials.

LES CARTES ES PODEN ENVIAR PER CORREU ELECTRÒNIC, A L'ADREÇA opinio.diaridegirona@epi.es.

els deu dies de
la llagosta

om s’assabenta de coses de
les quals hauria preferit no
saber-ne res. Vegin si no. Et
presentes a un viver de crus-

tacis recomanat per un conegut, en la
qual et faran un preu especial. L’encar-
regat, decidit a donar-te un tracte parti-
cular, et mostra les instal·lacions, un
Guantánamo de crustacis, i t’explica,
per exemple, que el cos de la llagosta
creix, no així la seva closca, de la qual de
tant en tant ha de desprendre’s com d’u-
na cotilla. La llagosta es queda així com
va venir al món, que solem dir, fins que
li creix l’altra. El procés dura deu dies
durant els quals l’animal nu es conver-
teix en un dels plats més apetitosos dels
seus congèneres, amb els quals viatja en
grup, i d’una infinitat de depredadors
marins que estan esperant aquest mo-
ment per regalar-se un festí de marisc.

– Quins deu dies! –exclamo jo.
– Sí –diu l’encarregat del camp de

concentració–, són els més durs de la
seva vida. Els passa a l’estil anacoreta,
reclosa en esquerdes en les quals a pe-
nes hi cap, com més estretes millor.

Tractant d’imaginar-me la situació,
em ve a la memòria un adolescent al
qual he vist aquests dies a la platja i que,
davant de la desesperació dels seus pa-
res, es nega a quedar-se en banyador
perquè nu davant de tanta gent se sent
vulnerable com la llagosta sense cuiras-
sa. Està el pobre blanc com el ventre
d’un peix i deambula d’un costat a un al-
tre de la platja, fugint de la mirada dels
estiuejants com la llagosta despullada
dels seus depredadors naturals.

L’encarregat del viver em porta d’una
piscina a una altra en un món dominat
per la foscor. Mentre parla, fica a l’aigua
una perxa que acaba en una mena de
llaç amb el qual va traient exemplars el
pes dels quals calcula imprimint un
breu balanceig a la vara.

– Aquesta és un femella –diu–, i m’ex-
plica les diferències que té amb el mas-
cle.

– Aquesta altra –afegeix– va perdre
una pinça en una baralla a mort.

Finalment, me’n recomana una de
quilo i mig que pago i m’emporto amb
resignació. Després paro el cotxe prop

del mar i la deixo anar, ple d’es-
crúpols. A casa dic que s’ha-

vien acabat.

H

ompartir els coneixements se-
crets de la intel·ligència nord-
americana és fàcil i econòmic.
Fàcil perquè només es necessi-

ta una connexió a Internet i saber anglès o
tenir a mà un traductor automàtic. I eco-
nòmic, perquè el preu és de 249 dòlars
(200 euros) l’any. No està malament, atès
que així accedim al que només coneixen
els líders nord-americans... i prop de tres-
cents mil subscriptors. Que són els que té
la publicació digital Stratfor Global Intelli-

gence, amb seu a Austin, Texas, dedicada a
divulgar anàlisis sobre geopolítica i segu-
retat. Tres-cents mil subscriptors i un
nombre indeterminat de clients que de-
manen (i paguen) informes més exclusius
i confidencials.

Stratfor llegeix molt, pregunta molt, té
corresponsals a molts llocs del món, i dis-
posa d’un planter d’analistes que se supo-
sa que són prou bons per processar tota
aquesta informació i veure-les a venir, sota
el lema «intel·ligència de demà, no notí-
cies d’ahir». El treball dels analistes és faci-
litar informació als subscriptors perquè
aquests l’ajuntin a altres fonts d’informa-
ció i reflexió i treguin les seves pròpies
conclusions sobre el què passa al món. Per
estar en contacte amb la seva xarxa de cor-
responsals i informadors, els analistes de
la central de Stratfor utilitzen el correu
electrònic. I el famós WikiLeaks d’Assange
ha pogut ficar el nas en un gran nombre
d’aquests correus electrònics, i els ha pu-
blicat.

El diari Ara va tenir la paciència de bus-
car «Catalonia» a la llista i li va sortir que
l’any 2009, arran del procés d’independèn-
cia de Kosovo, Stratfor s’havia interessat

pels altres potencials processos indepen-
dentistes a Europa, alguns dels quals des-
prés havia més o menys seguit. Els correus
no contenen informacions que no es pu-
guin trobar a les biblioteques, a la premsa
o a la xarxa, però per als subscriptors és un
descans que els donin la feina feta i la
vianda mastegada.

Però cal que vagin amb compte, perquè
aquests correus demostren el mateix que
demostraven els del cablegate del Depar-
tament d’Estat: que els ulls que miren po-
den tenir greus defectes de visió. Un exem-
ple: el 2009 deien que el llavors president
del govern basc, el penebista Juan José
Ibarretxe, era «socialista, però tanmateix
bastant a favor d’una autonomia més àm-
plia».

Déu n’hi do, si els nord-americans que
prenen decisions amb implicacions inter-
nacionals s’han de refiar d’aquestes fonts
informatives. Els cables de les ambaixades
al Departament d’Estat no mostraven pas
gaire més punteria...

Entre una cosa i l’altra, s’entén que la
màquina diplomàtica i militar d’Estats
Units es fiqui tot sovint en grans embolics
dels quals després no sap sortir.
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intel·ligència
desorientada
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OPINIÓ

n dels objectius de l’actual
equip de govern de CiU a l’A-
juntament de Girona era re-
plantejar el model de les Fi-

res de Sant Narcís. Bàsicament conside-
ra que duren massa dies. És veritat

que les festes gironines duren més
que en altres ciutats i que als fira-

ires, que solen tancar temporada aquí,
ja els va bé. Però primer per la climato-
logia, octubre-novembre solen ser me-
sos de pluja, i segon per la crisi, alguns
d’ells prefereixen no estar tants de dies
instal·lats a la Devesa. En el fons, es pot
replantejar fàcilment el programa per-
què sempre es farceix d’actes que no
són pròpiament de Fires sinó que coin-
cideixen amb aquella setmana. De fet,
fires són dos caps de setmana intensos i

poca cosa més. Per tant, mantenint la
tradició de Tots Sants i la festa patronal
de Sant Narcís, es pot confeccionar un
programa més concentrat i deixar la
resta de la setmana lliure. Una altra
cosa és el model de barraques. No ens
enganyem, qui demana barraca és per
fer diners i entre setmana encara que
obrin el calaix no s’omple. Per tant, no
cal tant de debat; la solució la marca el
mateix calendari. 
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la durada
de les fires David Céspedes
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