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política

Fora triomfalismes

Luis Domínguez i Carmen San José 
Madrid

No és, certament, per llançar les 
campanes al vol que estigui dismi-
nuint una mica, amb feines precàri-
es i mal remunerades en la majoria 
dels casos, la xifra d’aturats, que va 
augmentar en centenars de milers 
l’any que va seguir a l’arribada de 
Rajoy al poder. I encara hi ha menys 
lloc per al triomfalisme amb la situ-
ació a què s’han d’enfrontar els que 
aconsegueixen alguna feina –i no di-
guem els que no n’aconsegueixen– 
a causa dels múltiples empitjora-
ments; regressives contrareformes; 
retallades en prestacions i serveis; 
supressió de drets, defenses i garan-
ties; encariments i increments de 
càrregues de tota mena que Rajoy i el 
PP van estenent als més diversos as-
pectes i sectors de la nostra realitat 
social i econòmica. Tot això està ge-
nerant molta més pobresa i precari-
etat i diferències de classe molt més 
profundes.

Amb ‘b’ de burrada 

Marc Adell
València

Quan els primers governs demo-
cràtics i moderadament d’esquer-
res es van endeutar per afrontar po-
lítiques socials i igualitàries, l’ales-
hores president d’Aliança Popular, 
Manuel Fraga, ironitzava davant Fe-
lipe González afirmant que el dèfi-
cit públic havia arribat a un bilió de 
pessetes, i afegia «amb b de burrada». 
¿Què diria ara don Manuel, quan el 
seu devot Mariano Rajoy eleva aque-
lla xifra a un bilió... però d’euros? 
Res, segurament, perquè l’endeuta-
ment dels populars no és per afavo-
rir la ciutadania, sinó per apuntalar 
les entitats financeres i el sistema ca-
pitalista corrupte. I això, és clar, és 
una altra cosa.
 

‘top MaNta’

Ho hem de solucionar

Agustí Carbonell
Sitges

El top manta és un dels mals endè-
mics presents des de fa temps en la 
nostra societat. Van començar ve-
nent cedés i devedés copiats de for-
ma il·legal i ara ja tenen a disposició 
del ciutadà tota classe d’estris tam-
bé elaborats il·legalment, cosa que 
significa que hi ha empreses al dar-
rere. Últimament, alguns venedors 
d’aquests productes fins i tot s’han 
tornat violents. Un amic, fotògraf 
professional, i jo ho vam poder com-
provar: membres d’aquest col·lectiu 
ens van perseguir pel centre de Sit-

ges davant de la mirada impassible 
dels vianants perquè els havíem fet 
una fotografia. Per sort, vam poder 
refugiar-nos en una botiga des d’on 
vam poder denunciar els fets a la po-
licia local. Els agents ens van comen-
tar que, a part de dissuadir-los, po-
ca cosa hi poden fer. Sé que és un te-
ma de difícil solució, però si no el 
resolen un dia o altre hi haurà una 
desgràcia i llavors tot seran lamen-
tacions.

tMB

Autobús amb risc

Ismael Cuito
Barcelona

El 3 de gener al migdia vaig pujar a 
un autobús de la línia 51 l’arribada 
del qual no s’havia reflectit al panell 
digital de la parada. Vaig anar cap al 
final del vehicle a seure i a l’agafar-
me a una barra per no caure vaig veu-
re que estava trencada i s’havia des-
enganxat del seient on anava subjec-
ta. L’hi vaig comunicar al conductor, 
però va fer cas omís de la incidència. 
A la pantalla no s’anunciaven les pa-
rades perquè no funcionava el siste-
ma GPS del vehicle. Hi va haver un 
canvi de conductor i aquest tampoc 
es va preocupar de la barra trencada. 
El conductor és el responsable de ve-
rificar abans de sortir de cotxera que 
el vehicle està en ordre, i encara més 
si és un vehicle poc habitual en la lí-
nia (un Man Noge GNC amb el nú-
mero 1804 i matrícula 2387 HFK) i 
que tan sols té un any i mig. Vaig en-
viar una queixa a TMB i encara espe-
ro una resposta.
 

‘la FaMília iRREal’

Una comèdia d’èxit

Jordi Jové
Fondarella

Voldria felicitar Minoria Absoluta i 
Dagoll Dagom per l’èxit de la seva 
obra La família irreal al Teatre Victò-
ria. Aconseguir 200.000 espectadors 
no és gens fàcil, i menys amb aques-
ta crisi que afecta notablement el 
sector cultural del país. Els guionis-
tes han sabut jugar molt bé amb els 
diàlegs dels personatges i han incor-
porat números musicals i esdeveni-
ments familiars actuals, que han fet 
d’aquesta comèdia, on no ha faltat 
la ironia i el bon humor, una obra 
molt amena. Hi ha espectadors que 
han disfrutat de l’obra més d’una ve-
gada sense sortir-ne decebuts. Desta-
caria Toni Albà (en el paper de Joan 
Carles) i Anna Bertran (Elena), que 
ben segur seguirà triomfant als esce-
naris pel seu talent. Han aconseguit 
començar cada funció amb un som-
riure i mantenir-lo fins al final, i ai-
xò el públic ho ha agraït molt. Espe-
rem que la família irreal no ens deixi 
i continuï al Polònia amb els seus di-
vertits gags. 
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Que no ens enfrontin
Un amic meu, independen-

tista, obert i tolerant, em va 
preguntar: «¿Per què ens te-

nen tanta mania als catalans a la 
resta d’Espanya?». Només puc intu-
ir la resposta, suposant que aques-
ta afirmació sigui certa. Vaig néi-
xer a Barcelona, fruit d’una família 
andalusa que va treballar i es va in-
tegrar a Catalunya. Sempre m’he 
sentit orgullosa de ser catalana 
amb arrels andaluses. A Madrid em 
sento com a casa i sempre han res-
pectat la meva manera de pensar. 
No puc dir el mateix de Barcelona, 
on tinc la incòmoda sensació que 
no pots dir el que penses: titllen de 
feixista algú que simplement se 
sent espanyola. Jo no hi entenc de 
política, ni d’economia, ni d’histò-
ria. Tan sols de sentiments. Ignoro 
qui té raó en aquesta guerra de re-

trets; no sé si Catalunya serà millor 
quan siguem independents o ho se-
rà Espanya, però sé que totes dues hi 
perdran en l’aspecte emocional, en 
el cultural, en convivència, en res-
pecte. Que una qüestió econòmica 
destrueixi la convivència... Pretenen 
obligar-me a decidir com sentir. I el 
que sento és que vull viure a 
Barcelona en harmonia i en sintonia 
amb els meus semblants; que sóc fe-
liç així; que treballo i pago els meus 
impostos i tant me fa si amb això aju-
do els andalusos o els de Lleida; que 
vull que els nostres polítics es preo-
cupin pels més necessitats; que no 
ens enfrontin ni ens aboquin al fra-
càs per les seves ambicions perso-
nals; que ens deixin viure en lliber-
tat i fomentin la convivència i el res-
pecte. Ara, per un grapat d’euros són 
capaços de qualsevol cosa. ¿Què pen-

saríem d’algú que ens acusa de ro-
bar-li, de ser el responsable dels 
seus problemes, d’aprofitar-te d’ell 
i que vol trencar la convivència? A 
Madrid no parlen de Catalunya ni 
la meitat del que a Barcelona par-
len de Madrid. Cada dia em llevo 
amb TV-3 preguntant al poble cata-
là pel responsable de tots els seus 
problemes: Madrid. ¿Per què hem 
arribat a això? Si jo era feliç amb els 
meus amics nacionalistes, amb els 
meus dos idiomes, amb la meva lli-
bertat... Sí, Jordi, ens tenen mania. 
¿I saps per què? Perquè ara saben 
que no els volem.

El pRocÉS SoBiRaNiSta

ana chica

Visitadora mèdica.
Barcelona

No podem seguir units
No podem seguir units a la 

força a un país com Espa-
nya, amb uns governs que 

no solament no han complert les 
seves promeses de respectar l’Esta-
tut (Zapatero) sinó que, després de 
fer campanya contra l’Estatut per 
tot Espanya i portar-lo al Tribunal 
Constitucional, l’actual és ara in-
capaç de ni tan sols asseure’s a par-
lar sobre la possible consulta a 
Catalunya perquè, de forma demo-
cràtica i pacífica, puguem decidir 
el nostre futur. No podem seguir 
units a un estat en fallida tècnica 
real, per més que intentin ven-
dre’ns la idea que baixa la prima 
de risc i això demostra que ens 
allunyem del rescat total. En ter-
mes financers, Espanya està tren-

cada, però evidentment Merkel i la 
Unió Europea  prefereixen anar sag-
nant el país abans que deixar-lo cau-
re i rescatar-lo amb uns diners que 
ningú sap com podrà tornar. La pri-
ma de risc és un paràmetre polític i 
de negoci que no té res a veure amb 
l’economia real, ja que s’estan es-
prement verdaderes fortunes del di-
ner públic dels estats que, com l’es-
panyol, estan en bancarrota. No po-
dem deixar-nos arrossegar, perquè 
Catalunya només té un deute de 
50.000 milions amb un PIB de 
200.000 milions, o sigui, un 25% del 
PIB de deute, una ràtio molt millor 
que Alemanya, el deute públic de la 
qual ronda el 80% del seu PIB. No po-
dem seguir permetent la burla de 
definir Espanya com un estat social 

de dret i democràtic, quan tantes 
grans empreses tenen capitals en 
paradisos fiscals i la banca també, 
mentre tenim sis milions d’atu-
rats, el 28% dels espanyols estan en 
risc de pobresa i s’esprem els ciuta-
dans –per no dir que se’ls estafa– 
amb temes com el de les elèctri-
ques, que en realitat constitueixen 
un lobby de pressió perquè els go-
verns, independentment de quin 
partit sigui majoritari, legislin en 
el seu benefici.

leopoldo Rivera

Enginyer industrial.
Barcelona

¿Recordeu com eren les Glòries i el 
seu entorn abans del tambor que 
l’Ajuntament enderrocarà ben aviat? 
Expliqueu-nos-ho i envieu-nos fotos 
antigues de la zona a entretots@elpe-
riodico.com.

¿Com eren 
les Glòries?

La privatització dels lavabos de l’esta-
ció de Sants ha reobert el debat sobre 
els urinaris públics de la ciutat. ¿Creu 
que Barcelona necessita més lavabos 
públics? Envieu la vostra opinió a en-
tretots@elperiodico.com.

¿BCN necessita més 
lavabos públics?

en comunitat entretots@elperiodico.com

Dos per treure 
un cartell
Fa uns dies, cap a les nou del ves-
pre, vaig observar que un empleat 
de BCN Neta, amb un cotxe Smart 
i PDA en mà, localitzava anuncis de 
particulars enganxats al carrer. Dies 
més tard, un altre operari amb un al-
tre vehicle i PDA a sobre arrencava 
els anuncis. Suposo que l’Ajunta-
ment, en el seu afany de crear llocs 
de treball i optimitzar recursos, creu 
oportú donar feina a dues persones 
amb els seus respectius vehicles i 
equips informàtics per arrencar un 
miserable paper de la paret. 
José V. Roger. Barcelona
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