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Ens allunyem del seny
La grandesa de Mandela va ser 

lluitar no per un apartheid per 
als seus, sinó per una nació 

per a tots, superant greuges histò-
rics i personals. Els que al·lega 
Catalunya són, en comparació, de 
baixa categoria. Considero nans 
històrics, insolidaris i anacrònics 
els que busquen la segregació. Tinc 
secular ADN català i he votat sem-
pre partits d’aquí. Però sóc europe-
ista convençut. Aspiro a unions su-
pranacionals, a una Catalunya 
oberta i generosa, amb prou auto-
nomia, però sempre amb prudèn-
cia i rigor. Sento desafecció i menys-
preu per governants que volen pas-

sar a la història seccionant fins a 
l’harakiri i el suïcidi. Suposo que al-
menys satisfan les seves pròpies 
ambicions. Tot això en moments 
en què la duresa de la crisi exigeix 
un govern amb prioritats humanes 
molt diferents. No es tracta només 
de grandesa de mires i generositat. 
També de supervivència i d’egois-
me. El nostre ingent dèficit fiscal, 
molt per sobre del que Madrid «ens 
ha robat», així com el nostre deute 
escombraries, fa inviable aquest 
somni ja que ens barra l’accés a 
qualsevol crèdit, sense el qual es-
tem abocats a la insolvència i la fa-
llida. Estem abocats al precipici, no 

ja per finançar el costós nou pro-
jecte nacional, sinó només les nos-
tres despeses corrents. Volem ser 
Dinamarca, però no seríem ni 
Grècia. Que lluny del seny del 
qual presumim. Són les dues Es-
panyes, no només una segons de-
ia Machado, les que em gelen el 
cor. Rellegint Espriu, com m’agra-
daria allunyar-me nord enllà, on 
diuen que la gent és neta i noble.

Josep Roca 

Jubilat.
Mataró

PROCÉS SOBIRANISTA

Callar per por

L es xifres parlen soles quan llegim o escoltem 
en els mitjans la quantitat de dones maltracta-
des o assassinades a mans de les seves parelles. 

És aterridor. Però els maltractaments a vegades no 
són físics, són psicològics. Són aquelles paraules, ac-
cions i mirades desafiadores que et fan sentir morta. 
I callen. Callen per por que no les creguin i per la fal-
ta de suport, fins i tot familiar. També callen perquè 
no volen fer partícip del seu mal els altres i preferei-
xen patir soles. Callen entonant un mea culpa, quan 
no tenen culpa que aquella persona no les mereixi. I 
en aquest escenari hi ha persones amb un cervell i cor 
que miren perplexes aquesta obra que els ha tocat 
viure en un paper secundari, quan en realitat en són 
protagonistes desafortunats. És fàcil escriure línies 
en un paper mentre hi ha una dona que l’únic que vol 
és respirar aquella pau que un dia es va escapar per la 
finestra.

María López 

Venedora de l’ONCE. Barcelona

VIOLÈNCIA MASCLISTA

Dignitat i respecte

R esulta impossible negar la qualitat i la projec-
ció que tenen els esportistes espanyols. Tot i ai-
xí, i com en gairebé tots els àmbits, hi ha una 

cara oculta de la moneda. ¿Per què, si ens enorgulleix 
tant l’esport espanyol, tractem tan malament l’educa-
ció i la professió esportiva espanyola? A part de l’INEFC 
(enfocat a l’ensenyament escolar), la majoria d’estudis 
esportius a Espanya pertanyen a centres privats. Les 
baixes mèdiques de les persones que es dediquen a l’es-
port estan subjectes a milers de controls i preguntes in-
còmodes. Realment em causa pena i ràbia veure com 
se celebren els triomfs d’uns privilegiats i s’ignoren els 
esforços de milers de professionals espanyols. A veure 
si hi pensem cada vegada que portem el nen a natació 
o a tennis. A veure si som capaços de donar-li el mateix 
tracte a Nadal, que al profe d’esquí de les colònies. No-
més per dignitat i respecte a l’esport espanyol que tant 
ens enorgulleix.

Antonella Meroi 

Estudiant. Cabrils 

ESPORTISTES PROFESSIONALS

Cortina de fum
Les imatges de l’atac d’una ti-

gressa al seu domador (que va 
tenir lloc fa uns dies a Madrid 

durant una de les funcions d’un 
circ) em fan reflexionar. Els opera-
ris del circ omplen el clos on actu-
en les feres amb un dens fum per 
protegir de la desagradable escena 
els espectadors. Mentre tot va bé i el 
resignat felí executa obedient el 
número circense, el públic contem-
pla un espectacle que, tot i que re-
petit, encara aconsegueix seduir 
els pares i les mares que porten els 
seus fills a veure uns animals des-
naturalitzats i captius a milers de 

quilòmetres dels seus hàbitats ver-
daders. Fins aquí bé es podria trac-
tar d’un zoològic, una altra de les 
múltiples formes d’explotació i 
submissió dels animals per part de 
l’humà. Però no, el circ fa un pas 
més enllà. Els agradi o no, aquests 
animals han de treballar per gua-
nyar-se el pa, o la carn en el seu cas. 
Aquesta cortina de fum és tota una 
metàfora de la part lletja de l’espec-
tacle, aquella que no convé mos-
trar. Em refereixo a les intermina-
bles sessions de doma i entrena-
ment en què els animals aprenen a 
témer l’espetec del fuet. Per a això 

serveixen les cortines de fum, 
d’allò que els ulls no veuen el cor 
no se’n dol, diu el famós refrany. 
Només el raonament pot arribar 
allà on no arriba la vista i per això 
podem decidir no fomentar la 
crueltat amb els animals, evitant 
aquests espectacles tristos i ana-
crònics o encara millor, dema-
nant-ne la prohibició.

Miguel Barrachina 

Desocupat.
Barcelona

ESPECTACLES I ANIMALS

SOLIDARITAT

Junts podem

Vanesa González 
Barcelona

Em sento orgullosa de la solidaritat 
que la gent està mostrant aquests di-
es. Des de fa dies hi ha en marxa di-
verses campanyes de recollida d’ali-
ments per ajudar les famílies més ne-
cessitades; els resultats d’aquestes 
recollides estan sent més que posi-
tius. Així que podríem dir que aquest 
any les campanyes de recollida estan 
sent un èxit rotund. El nivell d’impli-
cació de la gent és admirable, no im-
porta l’edat. Aquest és el meu tercer 
any com a col·laboradora en campa-
nyes de recollides d’aliments, i des 
d’aquí us invito que us animeu a dis-
frutar de l’experiència que ofereix 
el fet de poder col·laborar amb els al-
tres. Junts podem. 

MEDICINA

Teràpies alternatives

Adelaida Pàmies 
Vilanova i la Geltrú

Tenim a prop la normalització dels 
fàrmacs homeopàtics i anem avan-
çant pel que fa al tractament i les te-
ràpies alternatives «enfrontats» al 
sistema sanitari. Aquest enfronta-
ment no hauria d’existir si es reco-
negués la importància que tenen 
aquests tractaments per a molts pa-
cients. El meu marit és reflexòleg 
i ha tractat milers de persones du-
rant més de 25 anys. Són molts els 
pacients agraïts que no trobaven so-
lució en la medicina al·lopàtica. A 
Suïssa, per exemple, entenen la me-
dicina d’una manera més integral i 
col·laboren amb altres sistemes com 
l’acupuntura o la fitoteràpia. 

MARIANO RAJOy

Estàtua errant

Miquel Sebastià 
Castelldefels 

El Govern de José Luis Rodríguez Za-
patero va ser exasperant, però ¿què 
podem dir del de Mariano Rajoy? Un 
senyor que té por de les entrevistes i 
que parla molt però que no diu mai 
res que tingui contingut. Un senyor 
que ha superat el nombre de men-
tides de tota la democràcia i que a 
l’oposició va arribar a insultar gro-
tescament Zapatero. Un senyor que 
per enaltir el seu patriotisme i fent 
electoralisme aprofita el funeral de 
Mandela per recordar als espanyols 
que la Roja va guanyar el campionat 
del món contra Holanda en aquell 
mateix escenari. Resumint, diria 
amb llàstima que tenim un presi-
dent que té més d’estàtua errant que 
de polític brillant. 

3Potser la pregunta del 
referèndum és una mica confu-
sa. Crec que seria millor pregun-
tar directament per la indepen-
dència. Sí o no. El que em sem-
bla perfecte és que una gran part 
dels que volem alguna cosa mi-
llor per al nostre país per fi serem 
consultats. Ens han fet callar 
massa temps. 
Albert Vila
Hamburg (Alemanya).

3Catalunya és una part 
d’Espanya i malgrat els fanàtics 
regionalistes i nacionalistes, ho 
seguirà sent per sempre. El refe-
rèndum és il·legal i molts acaba-
ran a la presó per això, per l’ego-
isme de voler ser rics i no distri-
buir entre les regions. 
Carlos González
Alcobendas.

3Els polítics catalans 
s’han posat d’acord en la pre-
gunta. Deixant de banda que 
l’Estat espanyol reitera que no 
permetrà la consulta, si aquesta 
es fes, la decisió és clara per a 
aquells que volen la independèn-
cia. Només cal votar que sí en els 
dos apartats. Però no és gens 
clara per als que no la volen però 
que tampoc volen seguir com 
fins ara. Ens ofereixen un Estat 
propi però no aclareixen quins 
avantatges té. 
Joan Boronat
Blanes.

3Si votes que sí que vols 
que Catalunya sigui un Estat, 
¿per què has de dir si vols que  
sigui independent o no? Si surt 
majoria que sigui un Estat i no  
independent, ¿aquest Estat de 
qui dependria? I si s’aconse-
gueix majoria independent,  
¿què vol dir, que no estarem  
mai a la Unió Europea? És una 
pregunta amb certa confusió, 
hauria de ser clara. Comencem 
malament.  
Jesús Cañizares
Olesa de Montserrat.

3En la meva opinió, tan 
sols hi hauria d’haver una pre-
gunta per a la consulta sobiranis-
ta. Una cosa tan senzilla com: 
¿Vol que Catalunya sigui inde-
pendent?
Montse Seglar
Barcelona.

3La qüestió és que el poble 
català exigeix la pregunta demo-
cràticament i l’Estat espanyol (en 
la seva primera opinió) sotmet la 
qüestió al mur constitucional irra-
cional i antidemocràtic per excel-
lència: «No es farà». «Democrà-
cia» en estat pur. 
Xavi Bella 
Montblanc.

en essència
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