
DIVENDRES, 10 GENER 2014 O P I N I Ó LAVANGUARDIA 17

a llegarme a una estación de me-
tro para sacarla de lamáquina dis-
pensadora. Pero, curiosamente, a
partir del nuevo año, y natural-
mente con el nuevo precio, apare-
cieron las tarjetas en todos los
puntos de venta.
Me parece que esta acciónmu-

nicipal tan zafia es indigna por
parte de la institución que la lle-
vó a cabo. No creo que los usua-

rios del transportemunicipal nos
merezcamos semejante trato.

JOSÉ BOLDÚ SALAMERO
Suscriptor
Barcelona

m Transports i IPC
m Pel meu desplaçament diari
a la feina faig servir la targeta
T-50/30 de tres zones, del siste-

ma de tarifes integrat. Aquest
any la tarifa s’ha apujat de 91,9 eu-
ros a 99,6 euros, és a dir, un 8,3%.
Anys enrere, quan apujaven les
tarifes dels transports ho justi-
ficaven amb la pujada de l’IPC.
Tenint en compte que, segons les
últimes dades, l’IPC interanual
ha pujat un 0,2%, quina és la jus-
tificació d’una pujada d’aquesta
mida?
Si comptem, amés, altres puja-

des percentuals que arriben als
dos dígits en béns de primera ne-
cessitat com l’energia i els com-
bustibles, l’aigua, els productes
frescos, o bé les pujades d’impos-
tos directes i indirectes, d’on surt
aquest 0,2%? Ens diran que és
que han abaixat el pollastre i les
cebes?
Potser algú independent hau-

ria de fer un altre índex de preus
de consum que reflecteixi real-
ment la pujada del cost de la vida
que estem patint en aquest país
ens els darrers anys i portar-lo a
algun organisme regulador inter-
nacional d’aquests que ens dema-
nen que hemde sermés competi-
tius, a veure què li sembla.

MARC COMAS ESTEVA
Terrassa

m Perdre el temps
m Ja fa temps que, quan s’acaba
el dia, els meus amics i jo con-
fessem que ha estat una jornada
productiva, que hem fet tot allò
que ens agrada, però no podem
deixar de dir-nos que estem
esgotats i que tenim la sensació
que no hem tingut ni un bri de
temps per a nosaltres. Estudiem i
treballem fent el que ens agrada
i no ens en podem pas queixar.
Tanmateix, tots tres també sa-
bem que ens falta temps per
perdre, temps no destinat a acti-
vitats que, encara que ens en-
cantin, són exigents i demanen
resultats.
Tots tres coincidim també a

dir que hem de disminuir el rit-
me, que necessitem temps per a
nosaltres. Sentim que, en un con-
text actual en què tot és força pes-
simista, no podem aturar-nos,
perquè no fer res és sinònim de
fracàs. Amb tot, la naturalesa
humana no està preparada per
aguantar la velocitat del món que
hemanat construint. I no emrefe-
reixo només als joves. Tots haurí-
emde tenir temps per perdre i sa-
ber perdre’l sense sentir l’angoi-
xa i el pànic de no estar fent res
productiu, perquè en lloc de per-
dre’n n’estarem guanyant un de
molt valuós.

HELENA PUJOL BECH
Barcelona

Clara Sanchis Mira

Degossos

A
una hora primerenca, una mica adormits,
rebem una classe magistral de Dmitri
Nazarov, primer actor de la companyia Tea-
tre d’Art de Moscou. La premsa diu que és

unportent d’humanitat. Una dotzena d’actors l’envol-
tem expectants. A un metre de distància sembla un
animal salvatge. Les seves mans, el seu cos, els seus
trets, la seva veu i la seva energia superen qualsevol
mesura raonable. En les pauses que deixa per a la se-
va traductora, ens perfora el crani amb ràfegues de
mirades. El primer que diu és que a l’escenari tot ha
d’estar clar sense paraules. Ens convida a comprovar-
ho mirant per les finestres que donen a la plaça de
Lavapiés. En els moviments corporals i els gestos de
les persones que són allà a baix, es pot llegir el que els
passa, diu. Sí. No és necessari sentir les paraules per
entendre que un home espera amb cansament o dues
dones s’alegren de trobar-se. Els cossos parlen amb
claredat. Si en la vida real ens tapéssim les orelles, és
possible que entenguéssim moltes més coses.
Després ens diu que busquem els personatges en

les persones que tenim a prop. I si no coneixes ningú
que sigui el teu personatge, busca’l en un animal; tots
som un tipus de gos, diu. Ens pregunta quina classe
de gos som nosaltres. Una actriu jove s’anima a con-
testar que ella és més aviat un gat gran. Nazarov vol
veure-ho. Després d’un silenci dens, l’actriu s’enros-
ca sobre si mateixa amb una entrega radical i es posa
a miolar i a fregar-se la cara amb una pota. Fa estona
que jo provo de fondre’m amb la cadira, però ell –que
potser detecta la meva dissidència en aquest assump-
te d’animals– em pregunta quina classe de gos sóc.

Amagada darrere del
boli, tracte de fugir d’es-
tudi. Remugo que no hi
entenc gens, de gossos.
No hi ha prou línies

per explicar com, una
hora més tard, després
d’haver fet tot el possi-
ble per evitar-ho, no
em queda més remei
que sortir a fer una im-
provisació de gossos.
Es tracta de demostrar
que, sense paraules, no-

més lladrant, s’entendrà perfectament que un gos
gran té molt de menjar i no vol donar-li res a un gos
petit famolenc que volmenjar tant sí comno. La histò-
ria de la humanitat, d’altra banda. Almenys, em toca
el gos petit. Penso en el llit acollidor que he abando-
nat fa una estona. Però ja estic de quatre grapes. El
terra és dur. Lladrar encara és més difícil. Com que
sóc el gos petit, suposo que no importa que em surtin
aquests xiulets. Potserm’estic desviant cap a un ocell.
Encara que ho intento, descarto la idea de remenar la
cua. Rosegant els seus pantalons, busco suport als
ulls del company que fa de gos gran.No aconsegueixo
saber si és dins del joc, si prova de trobar aquest gos
que tots portem dins o si, com jo, busca entre lladrucs
desesperats aquestes raons de tota una vida que han
pogut portar-lo fins aquí.
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UB,biblioteques tancades

Espais oberts per festes
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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 Com a estudiant de la facultat d’Economia de la Uni-
versitat de Barcelona, m’ha sorprès que el conjunt de
biblioteques de la UB restin tancades durant bona part
d’aquestes vacances de Nadal, tenint en compte que els
exàmens finals estan programats a partir del 7 de gener.
Sempre m’ha agradat imaginar les universitats com una
institució acadèmica superior i, en conseqüència, com
un planter de joves talents. Puc entendre que les circum-
stàncies econòmiques actuals limitin certs serveis univer-
sitaris, però, d’altra banda, em costa acceptar que la Uni-
versitat de Barcelona no disposi de biblioteques i centres
oberts les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. En el
món globalitzat i competitiu d’avui dia l’esforç i la perse-
verança són claus i emblemes de l’èxit. I aquests són,
alhora, factors decisius en l’educació, conductora del
saber. Un saber que no hauria de tenir horaris.

IAN CARBÓ FERNÀNDEZ
Barcelona

Els cossos parlen
amb claredat;
si en la vida real
ens tapéssim les
orelles, és possible
que entenguéssim
moltes més coses

m Les universitats públiques convivim amb un context
poc favorable que limita la nostra activitat en alguns
àmbits. Malgrat que la situació ideal seria mantenir o
ampliar la disponibilitat dels serveis com abans de la
crisi, les retallades en el finançament públic i la neces-
sitat d’adaptar-nos a aquesta minva de recursos fan que,
malauradament, hàgim de prioritzar-los tenint present
el seu ús. En el cas de les biblioteques, aquest any la
Universitat de Barcelona ha ampliat horaris durant
el període nadalenc i del 2 al 5 de gener ha obert sis
espais. Durant la setmana que les biblioteques han estat
tancades, s’han ofert sales d’estudi. També a l’edifici
del Carme, a Badalona, que ha cobert les necessitats
dels alumnes d’aquesta part de la regió metropolitana.
Per tant, sí que ha existit un servei continuat per a la
comunitat universitària respecte a espais d’estudi, que,
de fet, no s’han vist saturats en aquest període no lectiu.
Les biblioteques ens hem adaptat a les dinàmiques
educatives i d’estudi de l’Espai Europeu d’Educació
Superior, en què impera l’avaluació contínua i perd
representativitat l’examen final. Això fa que es millorin
els accessos als recursos a través del Campus Virtual
i guanyi servei la biblioteca virtual.

CARINA REY
Comissionada per a Sistemes d’Informació i Documentació de la
Universitat de Barcelona
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