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Hay nostálgicos que
consideran su época

como dorada; sin embargo,
muchos de los problemas
actuales nacieron entonces.
@jandros_adan
Alejandro Adán La Rioja

Ganar quizás. La
oposición anda

perdida, pero dudo
que ganara por mayoría
absoluta.
Jaume Porschista

Tan posible como que
es la única voz con

autoridad reconocida. Él
se encargó bien de que así
fuera.
@Nene_Dominguez
Nene Domínguez

Me gustaría pensar
que no, pero aún no he

entendido qué hace el PP
gobernando con mayoría
absoluta.
Neus Subirana Perpinyà

¿Posibilidades? Desde
luego. De este país te

puedes esperar cualquier
cosa grotesca y bizarra,
incluso esta.
Miquel Pastor

m Ampliar mires
m El darrer text de la Lomce
l’han rebut els representants de
la Generalitat com una llei recen-
tralitzadora i un atac frontal aCa-
talunya. Em pregunto si tots ells,
malgrat les conviccions políti-
ques que tenen, no estan obligats
a jutjar les coses amb un mínim
d’objectivitat i no creure que el
seu model és perfecte i és l’únic
possible.
La proposta albira un ensenya-

ment en què el castellà (a petició
de la família) pugui ser idioma ve-
hicular en una proporciómolt es-
cassa. Tanmaligna és la proposta
en una població bilingüe? S’acu-
sa el senyor Wert d’obrar per ra-
ons polítiques. No ho estan fent
els polítics catalans en arraconar
el castellà a dues hores setma-
nals? És raonable que una família
de fora, si ha de venir temporal-
ment a Catalunya, no sàpiga on
portar els fills al col·legi? En nom
de quina llibertat s’aixequen tan-
tes barreres?
Vaig anar a l’escola alemanya

de Barcelona, on el 50% de les
classes eren en castellà i el 50%
en alemany. Si sé quelcom
d’aquesta segona llengua no és
precisament perquè ambdues ho-
res a la setmana d’alemany ja n’hi
hagués prou. La immersió lingüís-
tica, que comparteixo, no s’ha de
consumar amb gairebé totes les
classes en una sola llengua. I se-
nyora Rigau, que el seu model no
és l’únic possible ho pot veure si
va a la Catalunya Nord. Expliqui
si allà fóra concebible que només
s’impartissin dues hores de fran-
cès a la setmana. En fi, crec que el
Govern català es confon interessa-
dament i injustament d’enemic.

JORDI PEDREROL I JARDÍ
Sant Cugat del Vallès

m El castellà a l’escola
m Som molts els que hem anat
constatant que la voluntat d’auto-
govern català no es pot realitzar
dins l’Estat espanyol i només es
pot construir trencant amb les se-
ves ingerències contínues, incom-
prensions i ofecs econòmics. Pe-
rò m’agradaria que es tanqués el
tema lingüístic a l’escola catalana
amb una mesura que, tot respec-
tant l’ús general del català, faci
més valuós culturalment el conei-
xement del castellà. Proposo que
a cada curs de primària i secundà-
ria s’imparteixi demanera rotatò-
ria una assignatura en castellà. Ai-
xí, l’alumne anirà adquirint una
competència més gran en el do-
mini del vocabulari en totes les
àrees i en l’ús dels diferents ter-
mes i conceptes socials, matemà-
tics, científics; un enriquiment
important per comunicar-se en
totes dues llengües.
Seguirem amb el català com a

llengua comuna, però també do-
naremun coneixement del caste-
llà de més qualitat i farem una
aportació constructiva i raonada
a la convivència lingüística.

CARLES COMELLAS GARCIA
Terrassa

m Estudis artístics
m Considero que la lleiWert su-
posa un retrocés educatiu per-
què no s’ha redactat amb el con-
sens de la comunitat educativa i
les comunitats autònomes. Al
contrari, s’ha aprovat amb les
queixes reiterades de bona part
de la comunitat educativa.

Aquest consens no ha de ser
només en dues de les qüestions
més criticades de la llei, la llen-
gua i la religió; sinó també en les
retallades a les assignatures espe-
cífiques per donar més hores a
les troncals. Com a professora
d’educació visual i plàstica (en la
nova llei, educació plàstica i visu-
al) veig la infravaloració que es fa
d’aquesta matèria en la nova llei.
Aixímateix, també elsmeus com-
panys d’altres matèries específi-
ques com tecnologia, filosofia i

música veuen com es menysprea
la formació en aquests coneixe-
ments. Cal recordar alministre la
importància dels estudis artís-
tics, filosòfics i tecnològics en to-
ta societat avançada.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ
Torroella de Montgrí

m Decidir el nostre futur
m Econòmicament parlant, no
hi ha distincions entre els que
ens sentim catalans i volemunEs-

tat propi i els que no el volen i
viuen a Catalunya. Els números
són determinants i la realitat que
vivim és que diàriament marxen
cap a Madrid 45 milions d’euros
generats a Catalunya i no ens els
tornen de cap manera. I per aca-
bar-ho d’adobar, el Govern de
Madrid, des de fa dos anys, ens
deu l’escandalosa quantitat de
10,5 milions d’euros diaris.
Us imagineu, ciutadans de Ca-

talunya, què podríem fer amb
tots els diners que generem cada

dia si es quedessin a casa nostra?
Sincerament, jo ho tinc clarís-

sim i també entenc que hi hagi
persones que no comparteixin al-
guns dels nostres pensaments, pe-
rò quan des de Madrid llancen
qualsevol ofensiva contra Catalu-
nya, no fan distincions entre els
ciutadans i ens afecta a tots de la
mateixa forma. Només per això,
tots tenim dret a decidir què vo-
lem per al nostre futur, tant si és
a favor de l’Estat propi com si no
ho és! Reflexionem!

MARIBEL RUBIO
Tarragona

m Anar a mal borràs
m El dia després d’anunciar-se
que José Mourinho se’n va del
Real Madrid, José María Aznar
amenaça de salvar Espanya.

HENRY ETTINGHAUSEN
La Pera

m El retorn d’Aznar
m Diu la periodista: “Si se die-
ran circunstancias extraordina-
rias, ¿usted volvería?”, i ell res-
pon: “No tenga ninguna duda de
ello (...) no eludiría mi responsa-
bilidad para con mi país”. Si les
circumstàncies extraordinàries a
què es refereix fossin els sis mili-
ons d’aturats, la corrupció gene-
ralitzada de polítics, banquers i
empresaris afins al seu partit,
l’evasió de divises a paradisos fis-
cals, l’embossament obscè deme-
sades, el funcionament injust de
la justícia, les retallades de drets i
serveis i l’ofec econòmic de la po-
blació... Seria genial que tornés
per solucionar-ho el messiànic
amo de l’Espanya torera.
Però sembla que són altres les

circumstàncies extraordinàries
que elmotivarien a tornar: la deri-
va nacionalista catalana, el repar-
timent just i el retorn dels diners
per a Catalunya, el dret dels cata-
lans a decidir el seu futur, la por
que la llengua catalana s’estengui
més enllà de l’àmbit casolà o el
fet que a alguns del seus els mo-
lestin desnonats eixelebrats o
que en justícia se’ls condemni
per haver comès abusos o que hi
hagi gent desesperada que protes-
ta i reivindica els drets bàsics.
Déumeu, protegiu-nos dels salva-
dors de la pàtria!

LLÚCIA NASPLEDA PARDO
Barcelona

m CiU y PSOE
m CiU y PSOE están haciendo
el mismo camino, uno con el
soberanismo y el otro con el iz-
quierdismo, ambos se están extre-
mando. Y resulta que los votan-
tes prefieren el original, es decir
ERC e IU. Las grandes empresas
catalanas como La Caixa, Banc
Sabadell, Planeta, Catalana de
Gas, Aguas de Barcelona y mu-
chas más ya han dicho que en el
caso de una ruptura con España
su viabilidad es bastante comple-
ja. La política que quiere IU nos
llevaría a no pagar la deuda, por
ello salir del euro, y lamayoría de
empresas quebraría por seguir te-
niendo sus deudas en euros y sus
ingresos en pesetas, luegomás pa-
ro y menos consumo. Si ahora no
es posible la independencia de
Catalunya ni tampoco la política
que quiere IU, no entiendo a los
dirigentes de CiU y PSOE.

PEDRO MORANTE
Elx
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CREU QUE AZNAR TÉ VERITABLES

POSSIBILITATS DE TORNAR A LIDERAR

EL PP I GUANYAR UNES ELECCIONS?

18.435 Les deu coses que cal saber del melanoma.
Com es detecta, quin afecta més o quins senyals
ens poden alertar que hem d’anar al dermatòleg.

Penseu
quecaminar
ésmés sa
quecórrer?

19.945 L’expresident José María Aznar no descarta
tornar a la política i critica la política econòmica de
Rajoy. Aznar exigeix una rebaixa ràpida d’impostos.

26.037 Un esdeveniment còsmic a l’Edat de Gel va
provocar un canvi climàtic a la Terra, segons determinen
investigadors de la Universitat de Cincinnati.

L A F O T O D E L L E C T O R

E L C OM P T A D O R

Voteu a www.lavanguardia.com/participación/encuestas o enviant un missatge al 27722 amb
la paraula VOTAR espai 1, 2 o 3, segons quina sigui l’opció triada Sí, No o Ns. Cost de l’SMS:
1,42 (IVA inclòs). Servei ofert per NVIA. Atenció al client: 902 354 525. info@nvia.eu

LA PREGUNTA DE DEMÀ

El mal perdre de Raquel de
Rosario al concurs d’Eurovisió.
Els mitjans de comunicació
diuen que la cantant no els
va atendre quan va arribar
a Mälmo i ella es mostra indig-
nada a Twitter.

Podeu enviar les vostres fotografies a cartes@lavanguardia.cat. Cal que estiguin signades amb nom i cognoms i hi ha de constar l'adreça, el telèfon i
el DNI o el passaport. La Vanguardia es reserva el dret de publicar les que consideri oportunes.

SOLAR O ABOCADOR? “Al solar de l’estació de França, visible des del passeig
Circumval·lació, fa gairebé cinc anys que hi ha muntanyes de runes sense retirar.
És una vergonya!”. La queixa la firma el lector Jordi Garcia Parés.

Us sembla adequat
que Aznar obri la porta
al seu retorn?
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