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Les herències han estat gua-
nyades i també, en molts casos,
conservades amb molt d’esforç.
Si un pare deixa en herència un
llibre al seu fill, ningú té dret a
reclamar-li res més per cap con-
cepte. Per què, doncs, quan es
tracta d’una propietat s’ha de pa-
gar cada vegada que s’hereta?
Això és vergonyós. A més, hi

ha un refrany que diu “a sants i
minyons, no els prometis si no
els dons”. Abans, la paraula feia
l’home, i era sagrada. Quan es
prometia quelcom, es complia.
Però ara, les paraules se les em-
porta el vent. Encara que la me-
mòria de la gent, no. I recordem
les paraules del senyor Zapatero

quan va dir “apoyaré lo que vote
el Parlament de Catalunya” per-
què, com diuen en castellà, “don-
de dije digo, digo Diego”. Així
ens va.
Per tant, a continuar pagant

l’impost de successions perquè
tot s’hi val quan la paraula dona-
da és feble.

M. CARME PERXACHS
Vallgorguina

m Circ amb animals
m M’he passat anys detestant el
circ. De petita, cap als anys setan-
ta, amb els pares i lameva germa-
na, hi anàvem com anàvem al ci-
nema i, alguna vegada, al teatre.

No recordo quin circ era, tot i
que sí que recordo, com si fos
ara, el número dels pallassos, vio-
lent, sorollós i crispat; però enca-
ra recordo ambmés enuig, triste-
sa i perplexitat els números amb
animals, especialment el d’un po-
bre ós, vell imaltractat, que nopa-
rava de rebre fuetades. El meu
pare, en un intent d’aturar aquell
maltractament, va fer una gran
xiulada, però el número va conti-
nuar i els cops, també.
Al teatre i al cinema hi hem

continuat anant sempre; al circ,
des d’aquell dia, mai més hi hem
anat. Però ara, que no fa pas gaire
que ens hi hem tornat a acostar
gràcies a les noves generacions
de pallassos i, sobretot, al fet que
la majoria dels programes no in-
clouen els llastimosos números
amb animals, sentim, amb gran
desil·lusió, que s’alcen algunes
veus pressionant perquè les bès-
ties tornin a la pista.
Esperem, però, que el nostre

Parlament aprovi la proposició
que prohibeix la utilització d’ani-
mals al circ, tant domèstics com
salvatges, presentada per CiU,
ERC, PSC, ICV-EUiA i la CUP, i
que els denigrants números amb
animals, amb tot el patiment que
comporten, tant a dins com a fo-
ra de la pista, passin a ser només
un trist espectacle del passat.

EMMA LLADÓ MOR
Barcelona

m Autobuses de la L80
m Los ciudadanos de a pie
utilizamos diariamente el trans-
porte público para poder mover-
nos por diferentes sitios. En mi
caso, para ir a Barcelona desde
Gavà utilizaba el autobús de la lí-
neaL80, que era elmás rápido pa-
ra llegar a plaza Espanya (50 mi-
nutos aproximadamente). Pero
ahora me es imposible, parece
que se hayan extinguido, y nome
queda otro remedio que coger el
L81, que tarda quince minutos
más en hacer el trayecto.
Hace unos seismeses que cam-

bio dehorarios para coger el auto-
bús y sólo en una ocasión he con-
seguido cogerlo a las 15.30 horas.
Un horario muy complejo para
mí, ya que salgo de clase a las
14.30 horas, y si quisiera coger
siempre esa línea, no me daría
tiempo de comer. La crisis ha he-
cho que disminuya el número de
autobuses que circulan diaria-
mente deGavà aBarcelona y vice-
versa. Y, sin embargo, pagamos
más a la hora de comprar el bille-
te de transporte.

GISELA TENA COLL
Gavà

Joana Bonet

El jomòbil

P
er què les dones inclinem el cap en escorç
quan ens fem una selfie? Abans d’intentar
respondre aquesta pregunta, hem de tenir
en compte algunes consideracions: l’auto-

retrat ha estat sempre un gènere practicat amb
ànim lúdic per artistes, a fi d’expressar la percepció
del seu jo, de la mateixa manera que avui resulta un
entreteniment propi de joves que porten a sobre el
seu conflicte entre individualitat, gregarisme i hiper-
comunicació. Però el fenomen de les selfies trans-
cendeix l’edat: els usuaris de smartphones volenmi-
rar-se –admirar-se–més que mai, per això es pres-
ten a immortalitzarmoments eufòrics, commemora-
tius o etílics (que sovint coincideixen).
El mòbil ha aconseguit que avui càpiguen al pal-

mell de la mà una càmera de fotos, un mapa, una
agenda, una discoteca, un assortiment de videojocs,
un servei de meteorologia o una bústia de missat-
ges. En alguns països s’ha convertit, de fet, en una
eina de supervivència, encara que a Occident ens
aïlla tant com ens connecta, i produeix addicció.
Alguns adolescents, quan han d’estudiar de debò,

deixen el mòbil en una altra habitació, incapaços de
fiar-se de si mateixos.
I només s’han de veure les enganxades entre

adults si no els funciona la càmera quan han acabat
de rostir la carn a la barbacoa.
Tot sovint, en lloc d’estar contemplant un paisat-

ge o un espectacle, es fotografia indiscriminada-
ment, substituint la vivència per la foto. N’hi ha
prou amb prémer el botó, i un es queda tranquil;

quina ànsia que tenim
depossessió de la imat-
ge, en lloc de l’expe-
riència. Tots els perfils
de Narcís emergeixen
en les imatges “de jo a
jo” en les quals ens
agrada escrutar-nos.
Aquesta obsessió per
congelar qualsevol ins-
tant abans de viure’l,
com si el que importés
més fos exhibir-lo, evi-
dencia la imperiosa ne-

cessitat de disposar de notaris de la nostra existèn-
cia a fi que els nostres actes i eleccions tinguin sen-
tit. Però no ens enganyem: en aquest gest s’amaga
una actitud desmesurada de mirar-se el melic.
La telefonia mòbil dóna titulars dia sí dia no, i al

MobileWorld Congress de Barcelona l’estreta rela-
ció entre mobilitat i economia queda ben palesa.
Haurien d’analitzar també com els smartphones
han modificat la cartografia de la nostra realitat, i
fins i tot la realitat mateixa. Ens falta ben poc per
enamorar-nos dels nostres sistemes operatius, a l’es-
tilHer: hem idealitzat la tecnologia perquè ens sor-
prèn i ens avicia amb una docilitat inaudita. Igual
que un amant complaent. Les dones, doncs,més sus-
ceptibles a la bellesa, inclinen el cap un 150% més
que els homes en una selfie, rendides a la seducció
del seu propi jo.
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Panots amb les quatreB

Reduir la varietat

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 En relació amb el reportatge “La Diagonal, amb
bon peu” (Viure, 26/I/2014), que feia referència als dife-
rents tipus de paviment utilitzats a la ciutat de Barcelo-
na, m’he sentit al·ludit. Sóc la persona que va dissenyar i
fabricar les peces amb les quatre B que vénen descrites
i reproduïdes en l’esmentat reportatge.

Un escrit del senyor Lluís Permanyer a La Vanguar-
dia el juliol del 2008, denunciant que ja existien molts
tipus de paviments, crec que va motivar que es prescin-
dís del model de les quatre B.

Ara se’n projecta un de nou, que imita les fulles dels
plàtans. Em sembla un bon disseny, encara que crec que
tècnicament les arestes fines que presenta patiran un
deteriorament amb l’ús. Em pregunto si al senyor Per-
manyer no li molestarà ara que hi hagi un nou model
de panot per Barcelona.

PASQUAL ROCA RIERA
Subscriptor
Barcelona

m Feia temps que l’Ajuntament semblava decidit a pren-
dre la mesura d’eliminar tanta varietat de models de pa-
viment. Era lògic per diversos motius i em semblava una
mesura raonable. Per això no vaig trobar escaient llavors
afegir al mostrari una peça més. Originàriament tots els
passeigs de Barcelona eren asfaltats, signe de moderni-
tat. Amb l’alcalde Porcioles es van pavimentar artística-
ment la Rambla i el passeig de Gràcia. Són els dos que
només mereixen aquesta singularitat. Dit això, s’ha de
tenir en compte que és car i el manteniment és força
imperfecte, la qual cosa no afavoreix el vianant. Per això
vaig demanar ara que la rambla Catalunya fos asfaltada.
I aquesta és la meva opinió, que va quedar així reflectida
en el meu comentari que acompanyava el reportatge
sobre la Diagonal.

LLUÍS PERMANYER
Cronista de Barcelona

Tots els perfils
de Narcís
emergeixen
en les imatges
‘de jo a jo’
en les quals ens
agrada escrutar-nos
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