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Bústia

EL RACÓ
DELS LECTORS

Espectacles
llastimosos
@ Ja ho hem aconseguit:
Sant Fost ja surt als diaris!
Encara que sigui per reflec-
tir acusacions de corrupció,
presumptes il·legalitats, ex-
cessos urbanístics, alcaldes
que amenacen amb quere-
lles, la gent que es revolta
per la prepotència dels que
governen...

Això cada vegada em re-
corda més els Marbellas,
Andratx i companyia, que
ara estan de moda. ¿És ine-
vitable que la manera de fer
negocis i de fer política que
s’ha instal·lat a Espanya ar-
ribi també a Sant Fost?

Joaquim Benaque Belvis
Sant Fost

Gran obra
musical
@He tingut la gran sort de
poder veure la gran obra
musical Grease, tot i que
ara estic passant uns mo-
ments baixos anímicament.
M’han fet vibrar amb la
seva música i fins i tot plo-
rar d’emoció. Des d’aques-
tes línies vull felicitar tot el
grup d’actors i represen-
tants que han fet possible
aquesta obra, per la seva
gran actuació, les seves
grans veus, la música en di-
recte, una posada en esce-
na impecable, una gran
adaptació de la pel·lícula,
en conclusió, una obra ge-
nial i espectacular.

Recomano a totes les
persones, sigui quina sigui
la seva edat, que si tenen la
possibilitat de veure-la, no
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¿Esteu d’acord amb els termes
en què s’ha produït l’anunci de
cessió del castell de Montjuïc?

La pregunta d’ahir:

Les vostres respostes:

Retalls

EL RACÓ
DE L’INTERNAUTA

Data: 01.05.2007, 01:19

Montjuïc no ha tornat a la
ciutat de Barcelona ni a
Catalunya, tan sols se’n
cedeix l’ús amb bandera
espanyola inclosa.
Xavier

Data: 01.05.2007, 02:03

És una vergonya que encara
hi onegi la bandera
espanyola. L’Hereu ha
quedat ben retratat.
www.aixotoca.com

Data: 01.05.2007, 02:53

Era d’esperar que l’alcalde
Hereu anés a fer-se una foto
amb ZP en plena

FAX ADREÇA ELECTRÒNICA

bustia@avui.cat

es perdin aquesta gran
oportunitat: val moltíssim
la pena. Gràcies per haver-
me fet gaudir d’aquest mo-
ment inoblidable, una de
les millors obres que he
pogut veure.

Carmen Coté Pascual
Castelldefels

La trama de
Núria Pòrtulas
@Quan ja portem un gra-
pat de setmanes de deten-
ció i empresonament sense
proves de l’anarquista
Núria Pòrtulas (recordeu
Sacco i Vanzetti?), a un li ve
al cap que a Iniciativa algú li
ha parat un parany. Volíeu
la conselleria d’Interior?
Doncs a veure com us en
sortiu d’aquesta: acusem
algú de terrorista i, si el dei-
xeu anar, còmplices, i si no,
aguanteu els embats dels
moviments socials.

Segurament aquest afer
farà que Iniciativa s’acabi
d’enfonsar en les pròximes
eleccions municipals. Tal
vegada el propòsit de qui va
ordir tota aquesta trama.
Però s’ho tenen ben meres-
cut, per l’amor per sobre de
tot a la poltrona.

Jordi Sants
Barcelona

Sant Jordi
polititzat
@Que el nostre president
no mantingui la tradició de
fer un missatge institucio-
nal el dia de Sant Jordi és
suportable. No ho és, en
canvi, que s’usi la nostra

Diada per preparar el ter-
reny per a les pròximes
eleccions.

A la Rambla hi havia més
estands de partits polítics
que no parades de llibres i
roses. No dominava el ver-
mell de les roses sinó el
dels globus del PSC i Es-
querra. ¿No podem deixar
de banda la política en un
dia com el de Sant Jordi i
fer-ne realment una festa?

Pol Gomà Deàs
Igualada

Els lloms dels
llibres i els CD
@ Cercar un llibre a casa o en
una llibreria es converteix en
un exercici gimnàstic de cla-
tell insuportable i farragós:
cada editorial escriu el llom
com vol.

En deixar un llibre sobre
una taula, el més habitual és
deixar-lo amb la portada en-
laire (títol a la vista) i si en fas
una pila i després et mires els
lloms, quasi tots els títols i
autors dels editats aquí que-

den perquè els llegeixis a
l’inrevés.

El més raonable i ergonò-
mic fóra que els lloms fossin
escrits de dalt a baix, si són a
una prestatgeria, o si voleu
amb el llibre sobre la taula, el
llom escrit d’esquerra a
dreta, que és com es llegeix.
Si entres en una llibreria a
Nord-Amèrica, per exemple,
t’estalvies aquestes contorsi-
ons de clatell. Senyors edi-
tors, feu-nos la vida més
agradable, si us plau. Als lec-
tors també ens plauria.

Carles Prat Riquelme
Alella

Coratge
i valentia
@M’ha agradat molt tot allò
que diu en Jordi Graupera en
el seu article Prejudicis en
temps de zen. El subscric al
cent per cent, jo no ho podria
dir millor. Per ser cristià avui
dia, se’t demana una bona
dosi de valentia, coratge i
molta, moltíssima mà es-
querra i paciència. I amb això
no vull donar una imatge de
víctima, però sí d’anar a la
contra de tota aquesta espiri-
tualitat de fireta que està
confortablement instal·lada
en el nostre món.

Sí, esclar que creure que
Jesús va ressuscitar costa,
costa moltíssim. És una pro-
vocació a la nostra intel·li-
gència. Però si estàs disposat
a creure en Déu, sigues va-
lent i tria una opció que t’in-
terpel·li, et sacsegi i pugui
posar la teva vida cap per
avall; si no, no paga la pena
l’esforç.

L’article esmentat em diu

que en Jordi en té molt, de
coratge i de valentia, i li’n
dono les gràcies, perquè
sempre esperona veure d’al-
tres persones que se la ju-
guen i que ajuden a obrir
camí. Jesús, un cop ressusci-
tat, el primer que va dir als
seus deixebles va ser: “No
tingueu por!”. En Jordi no
n’ha tingut avui o, potser sí,
però l’ha superada. Enhora-
bona!

Laura Gaude i Mas
Barcelona

300 anys
després
@ El 25 d’abril vaig tenir curi-
ositat per veure la informa-
ció relativa als 300 anys de la
batalla d’Almansa. La veritat
és que val la pena veure el
vídeo de la notícia. Tot i que
es nota la mà dels espanyo-
listes que controlen la televi-
sió valenciana, no poden
amagar el sentiment de la
majoria de la gent que surt a
les imatges amb senyeres,
fent evident un fet que mai
s’hauria d’haver posat en
dubte: que sempre hem
sigut germans. No crec que
tot estigui perdut al País Va-
lencià, potser fa falta una
mica d’ajuda dels germans
del nord. No seria fantàstic
tenir un Estat amb unes ciu-
tats tan importants com Va-
lència i Barcelona?

David
Barcelona

@ FE D’ERRADES: Per error,
l’horòscop publicat ahir, di-
marts, era el mateix que el
publicat dilluns.

Carta del dia

Epidèmia mundial
@ L’OMS preveu que l’obesitat i el sobrepès adquiriran
una dimensió d’epidèmia mundial al segle XXI. I és que
més de 1.000 milions de persones adultes tenen so-
brepès i, d’aquestes, com a mínim 300 milions són
obeses. Cap altra malaltia assoleix aquesta magnitud
al nostre planeta. Les malalties cròniques són respon-
sables de dues terceres parts de les defuncions. I és
que cinc dels deu factors de risc, identificats per l’OMS
com a claus per al desenvolupament de les malalties
cròniques, estan estretament relacionats amb una
mala alimentació i la falta d’exercici físic.

A més de l’obesitat, es menciona el sedentarisme,
la hipertensió arterial, la hipercolesterolèmia i el con-
sum insuficient de fruites i verdures. Només vull res-
saltar aquest darrer aspecte: en un país mediterrani
com ara Catalunya el consum d’aquests productes
està en regressió, per contra, no ens alliberem de les
males dades d’obesitat. ¿Caldrà fer alguna cosa més
que promocionar productes propis dels països anglo-
saxons, o no?

Xus
Palamós

L’enquesta

A la web de l’AVUI
www.avui.cat

La pregunta
d’avui:
¿Acostumeu a
comprar llibres
mediàtics per
Sant Jordi?

● Sovint
● De vegades
● Mai

precampanya electoral. El
que no ha valorat és que
aquest tipus de fotos
acostumen a perjudicar
força.
Reix

Data: 01.05.2007, 07:31

No sé si són més
escandalosos els termes de
l’acord o la data en què ha
arribat. ¿Que potser
(novament) ens prenen per
ximplets?
Ramon (Bath)

Data: 01.05.2007, 08:49

Em sembla correcte que el
castell torni a la ciutat.
D’aquí a uns anys caldrà
valorar per a què ha servit.
Jordi

Data: 01.05.2007, 10:22

No són tan importants els
termes de la cessió com el
que passarà a continuació.
Si la ciutat de Barcelona
tingués una mica de
decència i vergonya, hauria

d’enderrocar com més de
pressa millor aquest castell,
que és un insult per a la
ciutat i per a Catalunya.
R.S.

Data: 01.05.2007, 10:51

La ciutadella, també signe
d’opressió de la ciutat, fa
mes de 100 anys que fou
enderrocada. Per què hem
de conservar l’altre símbol
de submissió de la ciutat?
Per què li hem de posar
banderes? Per què l’hem
d’acceptar?
Jaume

Data: 01.05.2007, 11:24

És penós que onegi la
bandera d’Espanya. Cal
recordar que en aquest
castell els espanyols ens van
matar en Companys i des del
castell van bombardejar la
ciutat de Barcelona. Acceptar
la bandera és un acte
d’ignorància o estar d’acord
amb el que ens han fet.
Pere (Canovelles)
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