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lescència de la meva generació
va viure la repressió, la tortura, la
pobresa i els estralls deixats per
l’heroïna i la sida.
La generació següent va viure

unmiratge que ha portat a la falli-
da i a la pèrdua de benestar. Tots
podríem dir quina porqueria de
món que ens han deixat els
adults. Però la qüestió és que
aquest és el món real forjat pels
adults amb encerts i errors, amb
actituds modèliques i abomina-
bles, i el paper de la joventut sem-
pre ha estat fer-lo evolucionar

amb la seva energia trencadora.
Les actituds, els esforços esmer-
çats i les responsabilitats adquiri-
des en l’època adolescent deter-
minaran el seu paper en l’escena-
ri de la vida.
Per això cal entrar en el joc,

sense queixes ni retrets, i el pa-
per dels pares no és arreglar-los
el món, sinó acompanyar-los i
educar-los en aquesta via.
Fer evolucionar el món és fei-

na dels fills, comha estat sempre.
RAMON NOLLA SANS
Tarragona

m La ayuda de Samaranch
m Incomprensible actitud, aun-
que la respeto, la de aquellos que
se oponen a dar el nombre de Sa-
maranch a una calle de Barcelo-
na. Hace ya muchos años conocí
a Samaranch cuando era repre-
sentante en Catalunya de la dele-
gaciónnacional deDeportes. Des-
pués lo seguí como diputado en
la Diputación de Barcelona. Mi
relación era en el ámbito deporti-
vo, en mi paso como presidente
de un pequeño club motorista.
Samaranch, persona culta, afa-

ble y, por encima de todo, aman-
te del deporte, me ofreció siem-
pre su incondicional apoyo. Y no
quiero referirme a su etapa de
presidente del COI y la designa-
ción de Barcelona como sede
olímpica en 1992.
En toda su trayectoria, fue un

deportista de pro, hijo de Barcelo-
na. No escapará a casi nadie lo
que su labor repercutió a favor
de Barcelona. Por ello me resulta
incomprensible que algunos pre-
tendannegar queBarcelona le de-
dique una calle con el argumento
de su pasado político. De inme-
diato me ha venido a la memoria
el buen amigo Adolfo Suárez, al
que, a Dios gracias, no se le tuvo
en cuenta su pasado político co-
mo ministro de Franco. Eso sí
fue un acierto.

JULIÁN M.ª VALÓN
Suscriptor
Barcelona

m El ballet al Liceu
m Llegeixo amb interès la cròni-
ca de Maricel Chavarría “El Li-
ceu té un pla” (Cultura, 25/I/
2014) però, com era d’esperar, no
hi ha cap pla per al ballet, mal-
grat que quanhi havia el Barcelo-
na Ballet (abans Corella Ballet
Castilla y León) va omplir el tea-
tre amb les sevesmagnífiques po-
sades en escena de La bayadère i
El llac dels cignes.
SenyorGuasch, si us plau, estu-

diï els números d’aquelles tempo-
rades i pensi en tot el que podria
aportar alguna col·laboració amb
Ángel Corella; ell sí que té un pla
i pot ajudar la institució que vos-
tè dirigeix, omplint l’aforament,
programant-lo i essent un reclam
per al teatre per tot el món.

ENRIC ALEXANDRE ROSÉS
Barcelona

Joana Bonet

‘Rom-com’

S
i bé és cert que, en els últims anys, les comè-
dies romàntiques han acabat per sucumbir a
la disneychanelització, l’amor mai no ha dei-
xat de ser tendència. Encara que la seva com-

plexitat hagi fet aixecar un cablatge de resignada ma-
lenconia i, afortunadament, ja no creguem en els con-
tes de fades, delectar-se en els embolics de ficció és
un entreteniment agradable en dies engripats. Mal-
grat que no hi llampurnegin ni la sofisticadamoderni-
tat del toc Lubitsch ni aquells diàlegs dignes de ser
emmarcats de Billy Wilder, el gènere continua gau-
dint de l’incondicional favor del públic.
Perquè ni la decadència manierista de les

rom-coms ni l’assumpció de trets bipolars repetits
fins a l’extenuació (el conflicte, primer, i, després, la
recompensa) han tingut mala col·locació a la taquilla.
I així, mentre la crítica menysté els merengues que,
entre alguns espectadors, actuen com electroxocs
fins a fer-los esbossar un somriure endorfinat i be-
neit, un vell adaggio sentencia que les comèdies no
s’emporten premis, o almenys, els llampants, no.
Amb els majordoms dels Oscar polint escales i raspa-
llant quilòmetres de catifa vermella, és fàcil donar
per bo aquest axioma. Aquest any, en la categoria de
millor pel·lícula els arguments voregen l’abisme: anys
d’esclavitud, la solitud de les pantalles, pares alcohò-
lics i mares desposseïdes dels seus fills, segrestos per
pirates somalis...
El bon cinema ha de moure les idees, descabdellar

preguntes i deixar respostes a mitges; atrapar i com-
moure, parli del que parli. Per això, celebro que es ro-
din històries d’amor sense sacarina, poblades de
travessies desèrtiques i clarors agitades. A Sobran las

parabras, l’estrena post
mòrtem de Gandolfini,
l’amor sorgeix quan ja
no s’espera; i a Antes
del anochecer, la refle-
xió sobre els senti-
ments, la passió i el
futur transcendeix
aquest lloc comú entès
com “construir l’amor”,
per molt que el seu sig-
nificat sigui just. Massa
fustam per sostenir un
vincle tan immaterial

com terrenal. Dues pel·lícules espanyoles recents, els
artífexs de les quals segueixo amb atenció, posen un
somriure en el seuThe End. APresentimientos, de San-
tiago Tabernero, l’amor va tan a la deriva que sobre-
viu, no sense abans ensenyar les dents. A La vida ines-
perada –encara per estrenar–, dirigida per Jorge
Torregrosa i escrita per Elvira Lindo, el romanticisme
arriba de puntetes al nanoapartament d’un espanyol a
Manhattan. En tots dos casos, un rugós coratge es dis-
posa a sobreviure als desitjos inassolits, les motxilles
d’ideals i les rutines embrutidores en pentinar una
ona d’intimitat. L’amor no sempre equival a plenitud,
però els finals feliços, tan impropis de les pel·lícules
interessants, obren escletxes de llum enmig de la bor-
rasca i ens alleugen de tantes troques d’intensitat.
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Cursde català anul·lat

Cal unmínimdepersones
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m Som 13 alumnes adults que cursem el mòdul Suficièn-
cia 1 de català al Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica (CPNL), concretament a la delegació de Nou Barris.
A principis del mes de desembre passat ens van comu-
nicar que el nostre grup (horari de matí) s’anul·lava
perquè no era rendible, ja que només érem 13 persones
i hauríem de ser, com a mínim, 20 alumnes. Quan vam
anar a demanar explicacions, la responsable del centre
ens va dir que no s’hi podia fer res, que les normes les
dictava la Generalitat i que, com que tenien bastantes
persones en llista d’espera per fer el nivell Elemental,
obririen aquest curs en lloc del nostre S2. Com a alterna-
tives, ens van oferir incloure’ns en un grup de la tarda o
bé anar a un altre centre del Consorci.

A nosaltres en cap momentno ens havien dit que això
podia passar. Per això demanem continuar com fins ara:
al mateix lloc, fent el mateix horari.

ENRIQUE RIVERA BLASCO I 9 FIRMES MÉS
Barcelona

m El Consorci per a la Normalització Lingüística
(CPNL) ha de garantir una oferta equilibrada (pel que
fa a l’horari i al nivell dels cursos) i d’acord amb la de-
manda del territori. Amb tot, no sempre es pot garantir
la continuïtat, ja que, tal com diu la guia de l’alumne, “la
realització dels cursos està condicionada a la inscripció
d’un nombre mínim de persones” (http://www.cpnl.
cat/edicions/editora/02cc/guia_alumnat_2013.pdf).
En els casos en què no es pot oferir el mòdul següent
en el mateix horari i lloc, el CPNL procura trobar una
plaça el més adequada possible per a cada alumne, tal
com s’ha fet en aquest cas. El resultat és que 11 dels 13
alumnes s’han matriculat en cursos de continuïtat, i els
altre dos no han tirat endavant la inscripció.

D’altra banda, cal dir que en aquests moments encara
hi ha places lliures de Suficiència 2 tant de matí com
de tarda en alguns districtes de la ciutat. I finalment,
recordar que el curs també es pot fer en la modalitat
intensiva o a distància.

JORDI MANENT
Director del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona

El bon cinema
ha de sacsejar les
idees, descabdellar
preguntes i deixar
respostes a
mitges; atrapar
i commoure
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FE D’ERRORS. La fotografia
de l’Agenda d’ahir correspon a
una exposició del Museu de
Montserrat, i no a la d’Inter-
accions, de l’Espai Cultura de
Sabadell.


