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tar diners per rebaixar l’objectiu
de dèficit?”. S’endurien una gran
sorpresa i per això no s’atreviran
a preguntar-ho al poble català.

JOSEP MAÑÉ
Barcelona

m Preferentes y Bankia
m Leía el viernes pasado en la
prensa escrita que la Fiscalía An-
ticorrupción había dictaminado
que no veía delito en la comer-
cialización de las preferentes por
parte de Bankia, aunque admitía
que “un gran número de adqui-
rientes se sentían engañados”.
Señorías, en este caso en con-

creto, no se trata de sentirse de
una manera o de otra. Sentir es
subjetivo y como tal la subjetivi-

dad nunca ha protagonizado las
investigaciones judiciales. A la
vista está que la estafa se ha con-
sumado y como talmerece ser in-
vestigada con criterios de objeti-
vidad, rigurosidad y profesionali-
dad.Cuando la instrucción del ca-
so concluya ya se verá si cabe dic-
taminar carpetazo al asunto.
Me pregunto qué significado

tienen las palabras estafa y enga-
ño para la Fiscalía Anticorrup-
ción. ¿Acaso estas palabras no es-
tán recogidas en el Código Penal
español vigente? ¿Acaso ustedes
no cobran por hacer su trabajo?
A veces pienso que Alemania

tiene más razón de lo que nos
creemos, le pese a quien le pese.
La Fiscalía también necesita una
bienmerecida reforma.Nome ca-

be la menor duda de que los
adquirientes de preferentes tam-
bién se sienten engañados por
ustedes.

CRISTINA OLIVARES
Terrassa

m Pelotas de goma
m Comparto la opinión de que
la policía es la única que, en un
sistemade libertades, puede y de-
be ejercer la violencia. Todo ello
con relación al lamentable caso
de unamanifestante que, presun-
tamente, perdió un ojo por el im-
pacto de una pelota de goma. In-
mediatamente, surge la pregun-
ta: en el ejercicio de la violencia
por las fuerzas del orden público,
¿es posible disminuir el riesgo de
daños graves irreparables?
Seguro que podría conseguirse

con una menor velocidad del
proyectil en el momento del
impacto –con una menor velo-
cidad inicial–, pero eso afectaría
a la trayectoria y puntería del
disparo.
Otra posibilidad sería dismi-

nuyendo la masa de la pelota de
goma. A este respecto debe saber-
se que la goma no es un cuerpo
simple, sino que se trata de una
mezcla de caucho condiversos in-
gredientes, con un posterior pro-
ceso de vulcanización. Según las
proporciones de los ingredientes
empleados en lamezcla, se obtie-
nen gomasde distintas caracterís-
ticas: desde gomas de gran com-
pacidad hasta gomas ligerísimas.
Con una goma experimentada

y elegida pueden fabricarse pe-
lotas cuyo peso sea el deseado, na-
turalmente menor que el de las
actuales. Y que su efecto fuera,
en el peor de los casos, simple-
mente una lesión menor.

ANTONI MIRALLES
Suscriptor
Manresa

m Promeses del Govern
m Rajoy ens diu que no apujarà
l’IVA i que el pitjor ja ha passat.
Recordomolt bé que diverses ve-
gades ens ha assegurat que no to-
caria les pensions. Tot el que vaig
sentint cada dia és veritat o no?

M. DOLORS PUIG USTRELL
Terrassa

m El riure de Montoro
m Per què el senyor Montoro
quan parla del dèficit fiscal que
demana Catalunya sempre ho fa
amb un riure cínic?

PEPI LACAMBRA PASCUAL
Subscriptora
Sant Feliu del Racó

Clara Sanchis Mira

Sensehoritzó

C
om que no sabem què passarà, i ens pinten
una perspectiva tan negra, estem deixant
de contemplar l’horitzó. Procurem salvar-
nos de l’angoixa, aquesta pseudoemoció

viscosa i paralitzant que no serveix per a res. Tant si
ho volem com si no, un vitalisme furiós ens corre per
les venes. L’instint de supervivència que sempre esti-
ra la corda i es desperta de la migdiada quan ningú
no s’ho espera. I és que avui, treure el cap per la fines-
tra per mirar l’horitzó és enfrontar-se a una tempes-
ta que ens omple els ulls de sorra i ens despentina el
serrell, deixant-nos amb cara de bojos al vent.
Aquests forts sotracs podrienmodificar la nostrama-
nera de covar pensaments. Si no emigrem de país,
potser emigrem de perspectiva. Moltes paraules que
havien estat emocionants –futur, plans, horitzó– ara
resulten intimidatòries.
Com i on ens podem imaginar d’aquí uns deu

anys? Tindrem feina? Jubilació, metge, casa? I els
nostres fills? Hi ha psicòlegs que diuen que necessi-
tem una projecció de futur per viure amb una felici-
tat raonable. Que l’absència de visió de futur és una
causa de depressió. Que és necessari poder imagi-
nar-se un mateix en algun lloc concret, d’aquí uns
anys, amb un pla de vida dibuixat amb certa nitidesa.
Això devia ser abans. Quan el futur semblava un lloc
segur. Ara mateix, posar-se a jugar amb imatges del
futur ens podria llançar la visió del nostre cos nu cor-
rent per algun terreny rocós o alguna cosa per l’estiu.
Davant d’un futurible com aquest, semblamés sa bai-
xar la mirada cap a terra. Ja en tenim prou subjec-
tant les estovalles, clavant les ungles a la taula, procu-

rant que no es trenqui
la vaixella amb la reme-
nada general. Amb
aquesta situació, con-
centrar-se a gestionar
minuciosament les difi-
cultats que tenim entre
les mans, a més de ser
una necessitat urgent,
ens ajuda a viure una
mica millor. Potser més
val mirar curt, dia a dia,
o fins i tot minut a mi-
nut. Encara que sigui

fentmalabars entre els avantatges i els perills de l’ex-
traordinària capacitat d’adaptació que tenim.
Perquè també sabem alçar-nos del llit, ara i aquí, i

mirar cada cosa amb una bona lupa. Practicar el que
alguns savis anomenen micrologia. Rentar-nos les
dents una per una, sense malgastar pasta. Posar els
cigrons en remull. Supervisar el nostre compte ban-
cari exclusivament a curt termini. Agafar-nos a les
tecles del piano –i si pot ser, llegir una fuga de Bach
molt lentament–. Cosir un botó passant el fil per ca-
da forat. Discutir les coses urgents i imprescindibles.
Escoltar l’amicmirant-lo als ulls commai. Desaparèi-
xer una bona estona amb un llibre. Organitzar una
agenda amb poques pàgines. Observar els movi-
ments facials d’un gat que dorm enroscat per diluci-
dar el que pot estar somiant al seu món felí actual.
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Desastre lingüístic alRomea

La culturad’unpoble

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 Vull expressar la profunda decepció que vaig sentir
mentre veia l’obra Litoral, al teatre Romea. No per la
qualitat dels actors ni de l’argument ni del muntatge,
que em va agradar força, sinó per la manca de qualitat
lingüística del guió, conseqüència d’una mala traducció
o d’una mala correcció del text. El resultat de Litoral és
un text en un català macarrònic, amb interferències cons-
tants d’estructures d’altres llengües. Ja no parlo del lèxic
–puc arribar a entendre que es vulgui mantenir un llen-
guatge col·loquial amb castellanismes (com joder)–, sinó
de construccions gramaticals (escoltar per sentir, tot el
món per tothom, possessius abusius, canvi i caiguda de
preposició inexistent, etcètera). No ens podem permetre
que surtin a escena traduccions de guions teatrals
com aquesta, perquè això no és el que esperem del
nostre teatre.

JUDIT FONT
Barcelona

Moltes paraules
que havien estat
emocionants
–‘futur’, ‘plans’,
‘horitzó’– ara
s’han tornat
intimidatòries

m La traducció és part del que en diem cultura (sovint
poc definida i valorada). La cultura està feta de la socie-
tat a què pertany. L’ús de diferents registres lingüístics
en el text original de Litoral és una de les característi-
ques d’un autor contemporani –també lingüísticament–
amb la intenció de mostrar una societat perduda enmig
d’una barreja cultural (i lingüística). Una realitat compar-
tida a Catalunya. La cultura d’un poble ha de transcen-
dir la frustració o gust personal del present lingüístic,
social, polític i filosòfic de la societat a la qual pertany
per poder-ne treure una reflexió constructiva i provocar
les accions pertinents per tal de millorar l’entorn on viu.
Litoral treballa sobre un registre oral i un de poètic. Con-
traposició potser molesta entre la realitat i el somni.

RAIMON MOLINS
Director i traductor de ‘Litoral’
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