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ca o el tronc del plàtan. Una altra
cosa, que no es contradiu amb
l’anterior, és que el plàtan tingui
la part inferior del tronc i arrels
sanes i per tant pugui rebrollar.
Si aquests rebrolls es deixen créi-
xer lliurement i reben llum natu-
ral sense impediments, es desen-
voluparan sense cap dificultat.
Per tant, tot i desconèixer el mo-
tiu pel qual es va tallar aquest plà-
tan, l’actuació que es va fer pot
ser del tot correcta.
El punt més important, en la

gestió dels plàtans d’un parc i de
la ciutat, és garantir la seguretat
dels vianants, per la qual cosa
s’han de fer les actuacions neces-
sàries.

NARCÍS MOTJÉ SURROCA
Girona

m Més mares
m Crec que abans de dir el que
penso dir cal aclarir que tinc vuit
fills, quatre noies i quatre nois,
tots amb llicenciatura, tots treba-
llant per ara, gràcies a Déu, 15
néts, i la mare àvia d’aquesta tri-
bu és de les del “bachillerato del
examen del Estado”. La població
d’Europa no és que estigui
envellint, és que ja és vella, i la
causa és que faltenmares. Aques-
ta és la veritat, arregleu-vos-ho
com vulgueu.
L’enunciat d’una vella llei de

l’economia clàssica diu això se-
güent: “Quan dos obrers van dar-
rere un amo els sous baixen,
quan dos amos van darrere d’un
obrer els sous pugen”. Oi que fa
pensar aquesta llei tan real i tan
crua, i potser tan injusta també?
Més mares, més joventut. Més

mares, més famílies fortes. Més
joventut, pensions assegurades.
Més joventut, més progrés. Més
mares, atur baixant en picat i
sous pujant com una fletxa.
Feu-vos-ho com vulgueu, la

nostra tribu ha posat un gra de
sorra per aquesta causa.Noha es-
tat fàcil per a les filles conjugar
família i feina, i és que és del tot
cert que la nostra societat ésmas-
clista, les dones ho tenen cru si
volen desenvolupar totalment la
seva professió –a la qual cosa te-
nen tot el dret– i viure plena-
ment la família. Hi ha molt per
fer i realment es fa molt poc.

JOANMARTORELL I BARBERÀ
Matadepera

m On van els impostos?
m Paguemmés, però veiem que
baixen les aportacions a sanitat,
ensenyament i pensions. Aquests
diners van a reduir deute? No,
van a pagar els interessos del deu-

te, que cada any és més alt. L’en-
deutament del Govern i de parti-
culars és tan gran que no es pot
pagar. O es fa una quitança o s’im-
primeixen més bitllets, cosa que
provoca inflació i no deixa aixe-
car el cap.
AAlemanya, en l’època del can-

celler Schröder, es van estrènyer
el cinturó i en van sortir més o
menys bé. I ara volen imposar als

altres una austeritat asfixiant. Pe-
rò Alemanya sembla que no re-
corda que després de la Primera
Guerra Mundial els deutes que li
van caure a sobre van ser comple-
tament impagables. Resultat: ca-
os, comunistes i nazis empaitant-
se pels carrers, i finalment el na-
zisme pren el poder.

ROGER SOLÉ LERIS
Barcelona

m Más museos
m Me ha parecido leer entre lí-
neas, en los artículos “Dinero an-
dorrano para el Hermitage” y
“Carmen Thyssen no cederá sus
obras gratis a Barcelona: ‘Tengo
herederos’” (Cultura, 16/X/2013),
que los directores de los prin-
cipales museos de Barcelona
están intranquilos sobre la finan-
ciación de dichos proyectos

–Hermitage y Thyssen– porque
en la situación de crisis y re-
cortes en la que vivimos las enti-
dades que dirigen se pueden ver
perjudicadas.
Creo que, al contrario, si am-

pliáramos la oferta museística en
nuestra ciudad (como se ha he-
cho últimamente con la inaugura-
ción del Museu del Modernis-
me), todos losmuseos deBarcelo-
na se verían beneficiados con
una mayor afluencia de turistas.
Y no nos engañemos, nos guste o
no, estamos condenados a vivir
del turismo. Pues démosle más
oferta cultural, que es la que dig-
nifica a una nación o a un país.

ÁLVARO ALBERICIO
Barcelona

m Aprofitar el Liceu
m Dimecres, en cinemes de tot
Europa, es retransmetia en direc-
te des deLondres la nova produc-
ció del ballet Don Quixot que ha
creat el ballarí cubà Carlos Acos-
ta. Com sempre, molts ballarins
espanyols en papers destacats.
Quina enveja veure el magnífic
Covent Garden ple de gom a
gom! Quin rendiment que treuen
del teatre i la sevamagnífica com-
panyia de dansa, alimentada per
tant de talent estranger!
Nosaltres, en canvi, tenim un

Liceu sotamínims, no tenim com-
panyia quan en podríem tenir
una de fantàstica i ens hem de
conformar veient bon ballet al
cinema.
Per cert, el cinema de Mataró

tenia prou més de la meitat de
l’aforament ocupat, tot i que les
entrades no eren barates i l’en-
demà s’havia de treballar. Els
nens assistents aprofitaven per
ballar als entreactes. Hi ha pú-
blic, hi ha afició, hi ha talent, pe-
rò no hi ha cap voluntat d’aprofi-
tar-ho. Quina pena!

CAROLINA MASJUAN
Vilalba Sasserra

m Los parches de Villota
m María de Villota. La mujer
que supo transformar la pérdida
de un ojo en una oportunidad pa-
ra embellecerse. Nunca fue tan
bella. Usaba parches que combi-
naba con su ropa y su barra de la-
bios. Parches alegres, rojos, azu-
les, grises, verdes, con lunares,
etcétera. Parches como la vida
misma. Parches como ella.
¡Que aprendan los piratas!,

que nunca supieron hacerlo. Su
hermosa estrella quedó eclipsada
por sus parches.

BEATRIZ GONZÁLEZ
Barcelona

m El pasado 27 de julio, antes de comenzar
la nueva temporada futbolística, fue publica-
da en este diario mi carta “Quo vadis, fút-
bol?”, en la que pedía una racionalización de
sus horarios. Si vemos los datos del fútbol en
España durante la temporada pasada, podre-
mos observar que los espectadores que van a
ver los partidos en el campo han descendido
por segunda temporada consecutiva. Parece
que lo que prima es la cantidad de millones
de euros (800) que pagan las televisiones a
los clubs de fútbol y no la calidad que supo-
ne llenar los estadios con aficionados ani-
mando a su equipo.
Aparte de que los campos de la Liga españo-
la son los más caros de Europa, también so-
mos los únicos que tenemos fútbol hasta las
doce de la noche, lo que no ocurre en ningún
país europeo y a la postre desde que empeza-
ron la Liga y las competiciones europeas casi
todas las semanas hemos tenido fútbol televi-

sado de lunes a domingo. El fútbol está
causando un terremoto de muchos grados
(cierres de restaurantes, pérdidas de miles
de empleos) en un sector clave de nuestra
economía como es la restauración. ¿Qué ten-
dremos que hacer para que el ministro de
Economía, Comercio y Turismo hable con el
ministro de Educación, Cultura y Deporte e
intente racionalizar, de una vez por todas,
los horarios (de horror) de los partidos de
fútbol?
Como probablemente no lo harán, propongo
al ministro de Hacienda que se cree una tasa
del 10% sobre los derechos televisivos de los
clubs que permita aumentar y completar las
ayudas para comedor de nuestros niños y, de
paso, que los profesionales de la restauración
recuperen un puesto de trabajo en ellos.

DAVIANO NERI
Suscriptor
Barcelona
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