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m Oferta cultural
m En relació amb l’article “Po-
ca cultura per a tants grans ho-
tels” (Cultura, 24/XI/2013), ma-
nifesto el meu total acord amb el
que escriuMiquelMolina. Estem
molt lluny d’Europa, tenim les in-
fraestructures i una ciutat molt
atractiva, però no tenim oferta
cultural.
És increïble que el Liceu no tin-

gui temporada de dansa i més in-
comprensible encara tenint una
companyia, el Barcelona Ballet,
amb un director tan reconegut
com Ángel Corella. Per què no
s’aprofita? Com és que Barcelona
Global no li dóna l’empenta ne-
cessària en aquest projecte? Com
és que el Liceu es permet no con-

siderar-lo i opta per tancar tres
mesos i programar només dues
companyies de dansa de fora? Po-
bra Barcelona! Tan maca com és
i tan culta com podria ser... Ager-
manada amb Sant Petersburg,
d’on sembla que obtindremun se-
gon Hermitage. Per què no obte-
nim un segon Mariinski, essent
aixòmolt més fàcil, factible i eco-
nòmic?

JOANA BOIX
Begur

m Atentado a la filosofía
m ¿Qué harían los médicos sin
el griego? Si de pronto les borra-
ran toda la terminología griega
de su lenguaje profesional, cae-

rían en el caos. De la misma ma-
nera, los profesionales del lengua-
je se quedarían sin referente bási-
co si les borraran el latín, ¿hacia
dónde mirar? Las lenguas clási-
cas están en las raíces de nuestro
saber y anularlas en la enseñanza
es un error que se pagaría caro.
Ahora parece ser que se atenta

–sí, se atenta– contra la filosofía.
Los humanos debemos aprender
todo, nacemos con conocimien-
tos limitados, intuitivos y la filo-
sofía enseña, nada menos, que a
pensar.
Tenemos este caos social por-

que nuestros pensantes despre-
cian la filosofía y así nos va. Otro
puntal básico son las matemáti-
cas. Son esenciales. Incluso lamú-
sica es matemática pura. Estoy
con Joana Bonet (“Platón, a esco-
bazos”, Opinión, 25/XI/2013).

ISABEL ESTEBAN GÜELL
Barcelona

m Más sobre el ‘caganer’
m Tengo 82 años y en la in-
fancia demi padre, en lamía pro-
pia y en la de mis hijos descono-
cíamos la existencia de la figura
del caganer en nuestros pese-
bres. Y que conste que desde que
tengo uso de razón hemos cele-
brado esa tradición por Navidad.
En esta época debo decir que

mis nietos sí han introducido esa
figura en los pesebres, que
todavía seguimos reproduciendo
en nuestros hogares, con gran sa-
tisfacción. Con lo cual me uno a
lo expuesto por la señora Roser
Juncà (“Caganers”, 21/XI/2013)
y JuanA. Barba (“L’ofensa del ca-
ganer”, 25/XI/2013) y considero
inadecuado el uso de la figura de
la Virgen de Montserrat para tal
frivolidad.

FERNANDO GALERA CASALS
Suscriptor
El Masnou

m Tradición reciente
m Me sorprende la evolución
que ha tomado la figura del caga-
ner desde mi infancia. En los
años cincuenta y sesenta, cuando
iba con mis padres a la Fira de
Santa Llúcia, recuerdo que la fi-
gura del caganer era puramente
testimonial, ya que sólo la ven-
dían en uno o dos puestos; era de
muymala calidad, y se la conside-
raba una vulgaridad y si se ven-
día alguna era, más bien, en fami-
lias de estrato básico. Ahora pa-
rece que corresponda a una tradi-
ción de lo más arraigada y visce-
ral de nuestra cultura.

J. MURLANCH FOLGUERA
Barcelona

Joana Bonet

Ladiscreció
d’EstherK.

H i ha personatges amb majúscula que
aconsegueixen no sortir mai a la foto. La
vanitat es troba en l’escala més baixa del
seu credo. Potser és perquè se’ls ha atri-

buït un valor simbòlic que equival al poder autèntic:
els diners. L’aversió als rics forma part del batec
històric del poble; la fractura entre el rosegó i la llagos-
ta, el vagó de metro i l’avió privat. I en temps de crisi,
les grans fortunes es prodiguen mentre els pobres
boquegen.
Tot i així, la relació d’Espanya amb els seusmiliona-

ris és ben diferent de la d’altres latituds, dels Rockefe-
ller, Buffett o Zuckerberg als Arnault, Pinaud o Abra-
movich. Dels rics es construeixen llegendes o prejudi-
cis. Encara que el més interessant, en un país on l’en-
veja constitueix el gen més comú i destructiu, és una
percepció condemnatòria generalitzada. Molts se
l’han guanyat a pols, amb obscenitats estètiques i falta
ambiciosa d’ètica. El contrari de l’exemplaritat, amb
freqüència sota una aura ronyosa que airegen com a
virtut. Però d’altres fan el que s’espera d’ells. Sense
escarafalls ni demostracions, com els projectes que va
emprendre Rosalía Mera i la seva Fundació Paidea o,
en una altra escala, els Arango i Pequeño Deseo. Avui,
la mecenes privada espanyola més gran es diu Esther
Koplowitz, i ha aconseguit mantenir-se tan ben res-
guardada que resulta ben bé una autèntica desconegu-
da. Faig una ullada al llibre de la seva fundació (de les
quemés han donat a Europa en investigació biomèdi-
ca). No hi trobo ni una frase seva. Tan sols una imatge

dels seus pares, ell jueu
emigrat, ella aristocràti-
cahereva; elegants, som-
rients, lluny de poder
imaginar que un dia la
seva foto obriria el lli-
bre que recull l’obra de
la filla.Morena –l’adjec-
tiu quemés l’ha identifi-
cat–, carismàtica, obser-
vadora, solidària, amb
veu ronca. Els qui la co-
neixen dibuixen el re-
trat d’un personatge au-

daç, profund i familiar; geni i figura, capaç de revertir
el que és impossible. Poderosa, per bé que mai no ha
despertat tanta curiositat (ni bibliografia) com Aman-
cio Ortega o Bill Gates –soci seu des de fa poc–, potser
alguns comentaris grollers en el paper cuixé, aferrats
anacrònicament a l’imaginari col·lectiu dels vuitanta.
Avui el panorama és ben diferent. Amb el temps ha

aconseguit transcendir els seusmatrimonis, conspira-
cions i fins i tot els lladres dels seus Goya. En els seus
dominis, els brokers que alimenten el seu patrimoni
conviuen amb investigadors, bioinformàtics, cirur-
gians, discapacitats, vells desprotegits, donesmaltrac-
tades o estudiants sense recursos. Greixen un altre ti-
pus de maquinària, alimentant el pulmó social des del
capital privat per conjugar el futur amb una flama.

E L L E C T O R E X P O S A
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E L R UM - R UM

‘Esclar’ no existeix

Hihados ‘és clar’

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 Ja fa temps que a La Vanguardia em trobo una
expressió nova i que veig que s’utilitza d’una manera
molt normalitzada. Un exemple: “El ministre ha hagut
de rectificar, esclar que a la seva manera…”. Busco als
diccionaris i en cap s’accepta la paraula esclar. És clar!
No existeix! Quina expressió és aquesta? Separada en
dues paraules vol dir que és clar, que s’entén, que és
obvi, que és entenedor… o bé que no és fosc, ni espès…
Trobaríem moltíssimes accepcions, però junt i sense
accent, no ho veig pas clar. És de nou un assumpte de
Wert? És una cosa que es pot rectificar?

JOAN PELLICER MORIST
Barcelona

m La construcció copulativa és clar admet complements
i mots inserits: “El problema és clar (és ben clar)”. Però
quan el que volem fer servir és una interjecció o un
adverbi –amb el sentit de evidentment, i tant, per
descomptat–, llavors ho convertim en una sola paraula i
en el català oriental la e la fem àtona. Aquesta
diferenciació espontània de la llengua parlada no es
reflecteix en l’escriptura normativa, que diu que en tots
dos casos hem d’escriure és clar. Hi ha diversos
lingüistes que proposen de fer aquesta distinció gràfica
on la llengua parlada és tan diàfana: és clar / esclar:
“Esclar que vindré!”. El llibre d’estil de La Vanguardia,
fent-se ressò d’aquestes propostes ben argumentades,
innova en aquest sentit proposant l’ús de la interjecció
esclar. Els mitjans de comunicació acostumen a ser el
terreny on es proven les innovacions del llenguatge.
Com que aquesta forma –que fan servir la majoria dels
diaris– funciona, tard o d’hora l’IEC la recollirà. Perquè
no és feina de la institució lingüística innovar, sinó fixar
allò que es fa servir.

MAGÍ CAMPS MARTÍN
Redactor en cap d’Edició de ‘La Vanguardia’

Els qui la coneixen
dibuixen el retrat
d’un personatge
audaç, profund
i familiar; capaç
de revertir el que
és impossible
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