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mo de Rivera. La meva jove mi-
rada va quedar impressionada
pels dos grans monuments ubi-
cats al principi i al final de l’es-
mentada avinguda: la Sagrada Fa-
mília i l’hospital Sant Pau. Els
dos monuments em foren expli-
cats pel meu pare, represaliat re-
publicà, sobre allò que no es deia
a les escoles: les obres dels in-
tel·lectuals del modernisme cata-
là, del renaixement del país, com
ell em deia.
També em va anar parlant de

les gransmillores modernitzado-
res introduïdes per laMancomu-
nitat deCatalunya i els beneficio-
sos últims anys de la República,
traumàticament finalitzats pel
franquisme, relats que m’han
acompanyat tota la vida. Encara
ara, sovint torno a reflexionar so-

bre aquelles converses del pas-
sat. Valorant molt positivament
els beneficis de la democràcia re-
cobrada, crec que hem deixat de
banda els fonaments d’aquells be-
neficis, sense els quals la recons-
trucció de Catalunya hauria estat
molt difícil. Insisteixo, els pri-
mers vint-i-cinc anys del segle
passat, institucions, entitats i per-
sonalitats de dretes i d’esquerres
varen fer de Catalunya un país
modern, de què hem gaudit, però
que poc hem recordat i valorat.
Encara hi som a temps. Si el

2014 és any de commemora-
cions, s’imposa recordar la Man-
comunitat de Catalunya i els in-
tel·lectuals modernistes.
Qui tingui orelles que escolti!
JAUME VALLÈS
Sant Adrià de Besòs

m Frederic Soler
m Me gustaría hacer una refe-
rencia al interesante artículo
escrito por Justo Barranco “El
TNC revive a Pitarra, padre del
teatro catalán” (Cultura,
1/III/2014), donde reproduce el
comentario de Xavier Albertí, di-
rector del TNC, en el que comen-
ta el impulso de Aribau respecto
a la Renaixença, pero el poco re-
conocimiento de la obra de Pitar-
ra en este acontecimiento. Sola-
mente recordar la relación entre
ambos personajes, ya que la Oda
a la pàtria de Bonaventura Ari-
bau fue publicada por su gran
amigo Antoni Bergnes de las
Casas (1801-1879), filólogo y edi-
tor, en su periódico El Vapor.
Frederic Soler estaba casado

conuna sobrina de Bergnes, Albi-
na de las Casas, familia de origen
francés descendiente de Luis VI
de Francia (el apellido de las Ca-
ses se castellanizó) propietaria
de los jardines del Tívoli. En
aquel entonces ocupabanuna am-
plia extensión entre el actual
paseo deGràcia y la rambla Cata-
lunya, aproximadamente entre
las calles Aragó y Diputació
–abarcaba la actual manzana de
la discordia–, en la que se realiza-
ban representaciones teatrales y
cuyonombre dio paso al actual te-
atro Tívoli. En el primer Tívoli
ya se estrenó alguna de las diver-
tidas obras de Pitarra.

CARINA MUT TERRÉ
Barcelona

m Parades útils
m Sóc usuària del transport
col·lectiu, per allò que així conta-
minemmenys la ciutat i que lògi-
cament ajudem a fluïdificar el
trànsit. Vet aquí que llegeixo
amb la més gran de les sorpreses
que una de les paradesmés útils i
pràctiques de la ciutat, que és
l’avinguda Diagonal amb el pas-
seig de Gràcia, la volen eliminar
sense pensar que té una gran utili-
tat. Les persones afectades se-
rien les que vénen amb bus per
l’avingudaDiagonal i volen enlla-
çar amb elmetro (o el bus per bai-
xar pel passeig de Gràcia), les
que pugen pel passeig de Gràcia
amb el bus 16 o el 17 i allí poden
canviar per un bus que porti rec-
te per la Diagonal, o a la inversa
per anar cap a la plaça Molina.
No sé si hi ha més inconve-

nients, però penso que la persona
a qui se li ha ocorregut aquesta
brillant idea segur que no va amb
bus, almenys per aquesta zona de
la ciutat.

ROSA M. GORGUES ROSSET
Barcelona

Màrius Serra

‘Adeste
Infideles’

J
a ho deuen haver llegit en algun lloc perquè
les notícies sobre les qüestions lúbriques cir-
culen amb una fluïdesa extrema: un estudi de
l’Institut Français d’Opinion Publique destaca

que un de cada dos gals i una de cada tres franceses
confessen haver mantingut relacions sexuals fora de
la seva parella oficial. Se suposa que inspirat pel seu
president François Hollande, el compte de Twitter
del qual és @fhollande, el centre demoscòpic francès
es va plantejar establir un Observatori Europeu de la
Infidelitat a partir d’una mostra representativa de
4.800 persones. Dijous passat van difondre dades
com ara que l’elevat índex d’infidelitat dels francesos
(55%) és igualat pels italians, seguits per belgues
(51%), espanyols (50%), alemanys (46%) i britànics
(42%). En els resultats específics de les dones destaca
el lideratge d’Alemanya amb un 43%, nou punts per
sobre de les seguidores més immediates. L’estudi, els
resultats complets del qual es poden descarregar des
de la pàgina oficial de l’institut, Ifop.com, fila tan prim
que no només investiga la infidelitat sexual consuma-
da, sinó que entra en territoris més ambigus. Per
exemple, besar-se, flirtejar obertament, enviarmissat-
gets eròtics o fins i tot tenir fantasies amb altres perso-
nes. El 87% d’homes enquestats admet que han fanta-
sejat amb terceres persones mentre mantenia rela-
cions sexuals amb la parella. Aquí l’estudi interessant
seria aprofundir en les ments dels altres 13%. També
s’explora el fascinant món de l’endemà, en el qual cu-
riosament un país tan poc catòlic com la Gran

Bretanya destaca en
l’índexde culpa. Lamei-
tat dels enquestats bri-
tànics, de tots dos se-
xes, lamenten haver es-
tat infidels, seguits a dis-
tància per les altres na-
cionalitats en propor-
ció inversa a la seva ten-
dència a fer el salt. Er-
go, els més fidels són
els que se senten més
culpables quan fan el
salt a la parella, tot con-

firmant aquell tòpic que associa força i costum.
Més enllà de les consideracionsmorals que se’n vul-

guin extreure o de la temptació que tots tenim a frivo-
litzar sobre els pecats del piu, l’estudi resulta molt re-
velador per comprendre la política de les grans empre-
ses de telefonia i assegurances. Dels vells hàbits vint-
centistes de premiar la fidelitat del client hem passat
al segle XXI a promoure la infidelitat. Et pots passar
anys a Movistar que no et fotran ni cas fins al dia que
decideixis deixar-los per Vodafone, entre altres coses
perquè t’ofereixen una tarifa que no arriba al terç de
la que els pagaves. Pot fer dècades que pagues religio-
sament el rebut d’una mútua que el teu veí que s’hi
apunta ara pagaràmenys que tu. Cantem: “Adestes in-
fideles, laeti triumphantes, venite, venite in...”.
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Tanatorio enEsplugues

Aïllat i sense crematori

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 el último trimestre del 2013, la sociedad mercantil
Elysus Europa, SL compró un terreno situado en la pla-
za de la Constitució con la avenida Miranda (Esplugues
de Llobregat) con el objetivo de construir un nuevo tana-
torio (con posible crematorio). Los vecinos del barrio
colindante a dicho terreno (La Miranda, Ciutat Diagonal
y Finestrelles) presentaron sus quejas ante el Ayunta-
miento, que decidió hacer una permuta con otro terreno
situado en la calle Norte esquina con Andreu Amat. Mi
crítica es la siguiente: el terreno está muy cerca de una
zona residencial con escuelas de primaria y secundaria,
parques, residencias para ancianos... ¿Realmente es
un buen sitio para poner un tanatorio con crematorio?
¿Es sano que los vecinos, especialmente los alumnos del
instituto y del colegio de primaria, respiren a lo largo
del día las emisiones del crematorio?

PATRICIA BARAJAS OLALLA
Esplugues de Llobregat

m L’Ajuntament d’Esplugues desmenteix rotundament
que la sol·licitud d’una empresa d’instal·lar un tanatori
amb dues sales de vetlla a la ciutat inclogui un cremato-
ri. Descartat el crematori, l’Ajuntament té l’obligació
legal de tramitar la llicència de l’activitat de tanatori.
La ubicació proposada, al costat del cementiri parro-
quial, envoltada d’espais verds i d’equipaments, es troba
en un entorn bastant més aïllat que, per exemple, els
tanatoris existents a Sant Gervasi, Cornellà, Sant Just i
d’altres, situats al costat mateix de centres docents i,
alguns d’ells, també d’habitatges, sense que això hagi
comportat cap problema.

ENRIC GINER
Primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament d’Esplugues
de Llobregat

Les grans
empreses
de telefonia
i assegurances
promouen la
infidelitat dels
seus clients
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