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dencia y esto revierte siempre en
los pobres inmigrantes.
Por un momento, puede pare-

cer que los cientos de inmi-
grantes que se dejan la vida en el
mar buscando un futuro incierto
quieren ir justo al país o lugar en
el que pierden sus vidas y no a un
continente que se vende como la
gran panacea del bienestar y las
oportunidades pese a su deca-
dencia.
La política de que cada palo

aguante su vela es insolidaria con
los países en los que se producen
las tragedias, pero sobre todo
demuestra que en el fondo a Eu-
ropa la inmigración no le preocu-
pa ni la mitad de lo que dicen sus
políticos.

MARINA FLORES
Barcelona

m Tragèdia a Lampedusa
m El papa Francesc torna a sor-
prendre el món amb el seu clam
en favor de les víctimes de la tra-
gèdia de Lampedusa. Ha mostrat
indignació amb unes paraules

ben significatives: “És una vergo-
nya!”. No té altre nom tot el que
ha passat. No ens podem quedar
indiferents davant les imatges es-
fereïdores que hem vist aquests
dies. Tantes vides humanes que
s’han de sumar als milers que
han mort els darrers anys inten-
tant arribar a les platges italianes
i també les de l’Estat espanyol,
amb l’esperança d’aconseguir un
futur millor.
El drama de la immigració és

tan viu i actual que exigeix una
intensa presa de consciència de
les causes. Primer, s’ha d’inten-
tar millorar la situació econòmi-
ca i social d’aquests països per
evitar el degoteig constant de per-
sones. A més es necessita la coo-
peració internacional i una políti-
ca d’immigració europea més
efectiva i humana, amb unes re-
gles comunes per a tota la Unió
Europea. El Mediterrani hauria
de ser un espai de justícia, de pau
i d’igualtat i no de mort com el
que estem veient fins ara.

M. ÀNGELS PAGÈS CALVET
Ventalló

m Ballet en el Liceu
m El Ballet de la Comunidad de
Madrid celebra sus veinticinco
años de la mano de Víctor Ullate.
En Barcelona, de la mano del
maestro Magriñá, se tuvo una
compañía de ballet en el Liceu
que se dejó perder. Ahora uno de
los más destacados pupilos de
Ullate está afincado en Barcelo-
na y se podría volver a tener una
compañía de ballet asociada al Li-
ceu que le diera identidad y que
permitiera temporadas de danza
que, sobre todo en verano, cuan-
do el Gran Teatre está cerrado,
con el gran perjuicio que eso su-
pone para su economía y para el
turismo de la ciudad de Barcelo-
na, dinamizara la oferta cultural.
ÁngelCorella es una estrella in-

ternacionalmente reconocida,
con un prestigio y una calidad
fuera de toda duda, capaz de atra-
er al público más exigente y apa-
sionar a neófitos con enfoques in-
novadores del ballet. No se en-
tiende que la dirección del teatro
y los responsables culturales de
la ciudad puedan estar tan cie-
gos. Los aficionados, los que vi-
ven del turismo, los sagaces, sí lo
ven, como lo demuestran las dis-
tintas cartas publicadas.

ENRIC ALEXANDRE ROSÉS
Barcelona

m Matrículas para bicis
m Hace unos días se publicó un
vídeo en que unos ciclistas eran
adelantados imprudentemente
por un conductor. No defiendo al
infractor, pero al parecer los ci-
clistas son señores con todos los
derechosdelmundo en la carrete-
ra. Eso sí, sin ninguna obligación.
En mi calle hay un paso de

cebra que debo atravesar a dia-
rio. En Barcelona todos hemos
visto como al llegar a un semáfo-
ro se apean de las bicis y, con ella
enmano, siguen su camino por el
paso de cebra, como si de un pea-
tón se tratara, pasando olímpica-
mente de las normas. Pero lo tris-
te es que mientras el conductor
de un vehículo lleva unamatrícu-
la que lo identifica, estos señores
pueden cometer todas las impru-
dencias que quieran porque es
imposible identificarlos.
Si de cazadores furtivos se

trata, ya hay suficientes radares
en el país. No necesitamos de la
impagable ayuda de estos ciuda-
danos abnegados. Matrículas pa-
ra todas las bicicletas y seguros
obligatorios para ellas. Al menos
así estaremos en igualdad de
condiciones.

JUAN BUENO CAÑADA
Sant Miquel de Balenyà

Joana Bonet

Madrid
ésunsot

A
Madrid també es tanquen fleques. No les de
barri de tota la vida, els petits colmados que
combinen la baguet amb les llaminadures i
la pastisseria industrial (quina curiosa adjec-

tivació que en canvi no s’aplica als frankfurts), sinó els
establiments nascuts amb l’arrencada del nou segle,
tan europeus, que ens van ensenyar a recórrer mig
món a través de les més diverses maneres de pastar la
farina o el sègol. El pa és el mateix que la tendresa per
a la infància en el regne dels aliments.Morris assenya-
lava a El simi nu que tenim preferència pel menjar ca-
lent perquè simula “la temperatura de la presa”, vincu-
lant-se al nostre passat d’animals de rapinya. També
existeix una raó dictada per “la saviesa del cos”: els
aliments s’escalfen per estovar-los. Però, per quina
raó s’escalfen els tous, i per què sentim tant de gust
mastegant pa calent? Potser perquè sabem que és un
plaer fugitiu, que aviat es refreda. Es podria glossar
molt sobre la mística del pa; també de la mena de san-
tuari en què es converteixen algunes fleques, i el retro-
bament amb lamemòria de la primera olor, l’esdeveni-
ment de la infantesa quan s’envia el nen, per primera
vegada, sol, a comprar el pa.
En poc temps, al carrer Hortaleza, a General Oráa o

al costat del passeig de La Habana han desaparegut
els forns on es dauraven els candials, els pans de nous,
de panses o de llavors variades. Recordo que en arri-
bar a aquesta ciutat, fa ja més de setze anys, em vaig
sorprendre de l’escassetat de botigues gurmet, a més
de gimnasos decents. A Barcelona sempre hi va haver

forns llaminers, amb
casta, i després cadenes
de fleques amb dolç i
salat, unes millors que
d’altres. “El pa és un
dels productes màgics
amb un preu assequi-
ble”, diu Ferran Adrià
al llibre Bojos pel pa.
Madrid, que va reben-
tar als noranta ambgim-
nasos, botigues insígnia
i fleques artesanes, ge-
lós i alhora admirat de

l’esplendor de Barcelona, cada vegada ambmés ambi-
ció imenys complex. Avui, l’hegemonia del passeig de
Gràcia contrasta amb la solitud de les voreres d’Orte-
ga yGasset quan per primera vegada no hi haurà festi-
val de jazz a la tardor de la capital –on han actuat, en
els 29 anys que té d’història, els més grans– mentre
queEsperanza Spalding actuarà en el Palau. Una vega-
da perduda la clau dels Jocs Olímpics, amb un des-
cens pronunciat del consum, el trànsit aeri i l’oferta
cultural, així com una retallada sagnant en la recollida
d’escombraries, la ciutat perd alegria, brillantor i
forns de pa. “Madrid és un sot –em diu un taxista
(amb permís de Paul Johnson per utilitzar aquest re-
curs en un article)–; n’hi ha milers i no n’arreglen cap.
Ni els de categoria”.
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Bus turístic pel carril esquerre

Alçària de l’arbrat perillosa

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 Fa molt de temps que m’intriga el fet que els autobu-
sos turístics circulin invariablement pel carril esquerre
quan baixen pel carrer Muntaner, ja des de la plaça Bo-
nanova. Això obliga els conductors de vehicles a avan-
çar-los pels carrils drets, o bé a anar a 20 km/h darrere
d’aquests autobusos. Algú m’ho pot explicar? És una
normativa especial per a ells? Es veu millor el paisatge
des de la banda esquerra? Algú ha donat normes específi-
ques als conductors? No haurien de circular pel carril
bus habilitat per als autobusos urbans?

MONTSE GALÍ
Barcelona

m Efectivament, els autobusos turístics no circulen
en aquest tram de la ciutat pel carril dret bàsicament
per una raó de seguretat. L’alçària de l’arbrat, situat al
costat del carril dret, impedeix que aquests vehicles,
de dos pisos i quatre metres d’alçària, puguin circular
per aquest carril sense posar en perill la integritat física
de les persones que transporten i la de les persones
que circulen per la vorera. D’altra banda, els autobusos
turístics no estan obligats a circular pel carril bus,
concebut originalment per facilitar el pas i la freqüència
dels autobusos urbans de línia regular.

RAMÓN ESTEBAN
Gerent comercial Barcelona City Tour

Una vegada
perduda
la clau dels
Jocs Olímpics,
la capital perd
alegria, brillantor
i forns de pa
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