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podrá ir pagando la deuda públi-
ca. La deuda emitida a corto pla-
zo y, poco a poco, la del largo pla-
zo. Si se nos perdona una parte
de esta deuda, nos harían un gran
favor. En suma, la clave está en el
aumento del consumo.

JOAN PALACÍN COLL
Caldes de Montbui

m Purins i escombraries
m Tots sabem que fem escom-
braries. Vivim una època en què
originar residus és tan normal
com respirar. Vull dir que tot so-
vint quan porto les deixalles als
corresponents contenidors, ho
visc com un fet molt normal.
Acabo de parlar amb un rama-

der de bestiar porcí i em comenta
el mateix. Per ell criar bestiar és
tan normal com per mi cuinar i

fer deixalles.
Tots paguem les taxes. I ara

em diu que no entén per què té
problemes amb els purins que
produeix. Per unsmoments m’ha
fet rumiar: ells produeixen carn
per a nosaltres; per tant, originen
residus. De qui és el problema?

ALBERT ALTÉS SEGURA
Vic

m ‘Top manta’ i accident
m El dia 9 d’abril, l’estampida
d’un grup de components dels
top manta, que s’escapaven de la
Guàrdia Urbana pel passeig de
Gràcia entre els carrers València
i Aragó, va atropellar Margarida
Serrat i Pagés, de 84 anys. Com a
conseqüència dels cops i la caigu-
da, va patir diverses lesions, com
ara la fractura del fèmur i del col-

ze esquerres.Ha estat intervingu-
da quirúrgicament, amb molt
mal pronòstic mèdic pel que fa a
la seva rehabilitació. No sé qui-
nes deuen ser les excuses i les res-
ponsabilitats per fer-se càrrec
l’Ajuntament en relació amb l’ac-
cident de la meva germana, però
és evident que, com a mínim, és
responsable de propiciar aquest
joc indigne, semblant al del gat i
la rata, entre uns serveis munici-
pals poc operatius i uns venedors
ambulants il·legals als quals fan
fugir atropelladament, amb la
qual cosa els converteixen en un
perill públic al mig dels vianants.

LLUÍS SERRAT I PAGÈS
Sils

m Tranvía, referéndum
m Respondo a la carta del señor
Mas Franco (“No a la unió tramvi-
aire”, 12/IV/2014). El referén-
dum que se hizo no era sobre el
tranvía, y es un error interpretar-
lo como tal. Se trataba de un refe-
réndum sobre la reforma urbanís-
tica, donde las dos opciones de re-
forma estaban elaboradas con con-
sideración al tranvía, y otra op-
ción pedía no hacer una reforma
urbanística, pero no tiene por qué
interpretarse como oposición al
tranvía. Se puede implementar el
tranvía y mantener el urbanismo
actual, por ejemplo, utilizando
dos de los ocho carriles que hay
actualmente para coches. La refor-
ma urbanística que pretende ha-
cer el alcalde sí es explícitamente
contraria al referéndum, pero no
lo es el tranvía.

ALESSANDRO MALFATTI
Barcelona

m Nueva era del Barça
m Como seguidor del Barça
creo que el equipo está en baja
forma por los últimos resultados
y, lo peor, por haber caído en la
Champions. Da la imagen de un
equipo sin ilusión ni garra. Qui-
zás sea consecuencia del cansan-
cio y la rutina de una batuta que
no cambia. Los dos astros no
iluminan ni se les ve. Sin embar-
go, el fútbol como deporte es el
mejor del mundo, o no, porque
también puede perder su marca.
Apuesto por una nueva era de
prosperidad e ilusión.

ENRIC ALONSO PADRÓ
Barcelona

Màrius Serra

Lataula
invisible

P
er circumstàncies que ara no vénen a tomb la
setmana passada havia d’anar a València
amb dues persones més. Barcelona i Valèn-
cia estan a una distància perfecta per anar-hi

en tren a passar el dia. Tres hores amunt i tres avall.
Quan buscava els bitllets a laweb de Renfe vaig desco-
brir una anomenada “Tarifa 4Mesa”. Pel mateix preu
dels tres bitllets me n’oferien quatre, amb les buta-
ques acarades. Una bona opció, perquè viatjar en
aquesta disposició ésmés còmode. Per aprofitar l’ofer-
ta, se’m va acudir trucar a un bon amic, amb qui sem-
pre tenim projectes entre mans però ens costa trobar
temps per treballar-hi. El vaig convidar a fer una ses-
sió de treball ambulant amb un arròs de premi: sortir
a les vuit del matí, tornar a les nou del vespre i en
l’entremig, sis hores de feina al tren, tres i tres, un bon
dinar en companyia agradable i la resta de temps lliu-
re pel centre de València, perquè pogués treure el nas
per les llibreries de vell. A algú li pot semblar un mal
pla, però ell va trobar que era unametonímia del para-
dís. Demanera que a les vuit del matí sortim tots qua-
tre de Sants, busquem el vagó del nostre Euromed i
quan ja ens disposem a prendre possessió del nostre
despatx ambulant topem amb un fet extraordinari.
Els nostres quatre seients estan acarats, sí, però de tau-
la no n’hi ha cap. Passa una noia uniformada amb els
auriculars i l’escometo. Sí miri, que aquí hi diu “Tarifa
4 Mesa”, li mostro els bitllets, i no ens han posat la
taula. Que ens la pot portar? La noia em mira amb
aprensió i em replica que aquesta tarifa vol dir que

anem junts. Li demano
si la paraula mesa en
idioma renferol té el sig-
nificat de junts i em diu
que parli amb l’inter-
ventor. Queda clar que
als vagons de classe tu-
rista d’Euromed les tau-
les no són ni plegables
ni rodones, sinó invisi-
bles. El meu amic hau-
rà de posar-se a la falda
les carpetes, el portàtil i
els altres elements que

porta per a una reunió de treball ambulant de sis ho-
res. Afortunadament, ni l’arròs ni els amics valencians
no ens enganyen. En això, Renfe és única.
L’episodi de la taula invisible em fa pensar en una

de les novel·les més inquietants que he llegit última-
ment: ¡Ponte, mesita! d’Anne Serre (Anagrama, 2014).
Una faula amoral. En el conte homònim dels germans
Grimm, la taula s’omple de menges exquisides cada
cop que es pronuncien unes paraules màgiques. En la
taula de la novel·la de Serre, de cossos afamats de se-
xe. La narradora del relat tabula tabús com l’adulteri,
la pedofília o l’incest a partir de tot el que passa da-
munt la taula del menjador d’una família enfollida, la
seva. La taula invisible de l’Euromed tabula un altre
tabú en el reialme de la Renfe: la diligència.
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L’Apolo envelleix

Recursos limitats
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firmats amb pseudònim o inicials. La Vanguardia es reserva el dret de resumir-
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publicats.

m Ara feia temps que no trepitjava el teatre Apolo i real-
ment vaig sentir tristesa en veure que un teatre emble-
màtic com aquest, al cor de Barcelona, ha perdut tot el
glamur que havia tingut antany. Es veu que s’hi ha inten-
tat fer un manteniment al llarg dels anys, però el que no
puc entendre és per què no s’ha fet amb la mateixa cura
que la que posen els actors en les peces que s’hi fan. Els
marcs de les portes o algunes zones mostren successives
capes de pintura mal acabades que sembla que s’hagin
fet a corre-cuita. També es necessita una actualització
dels banys i més equipament, com assecadors de mans.
Penso que un millor manteniment d’aquestes infraestruc-
tures no tan sols ajudaria a transmetre més bones sen-
sacions als turistes que hi assisteixen, sinó també a tots
els que ens agrada aquest art.

LAURA LÓPEZ DEMARBRE
Sant Cugat del Vallès

m El teatre Apolo celebra enguany els seus 110 anys
d’història i va patir la darrera reforma estructural fa
20 anys. La grandesa institucional que la lectora es-
menta existeix a tots els efectes, així com els costos de
manteniment.

Atès que disposem de recursos limitats, sense rebre
subvencions en l’actualitat, ens centrem en constants
reformes per garantir la seguretat i l’accessibilitat dels
nostres espectadors al teatre, així com la millora tècnica
del material escenogràfic.

Bo i lamentant la seva tristesa, ens alegra que li hagi
agradat la programació que tenim, ja que és la nostra raó
de ser i de fer. Seguirem treballant per millorar dia a dia.

EDUARDO GARRE GUI
Gerent del teatre Apolo

La noia del tren
em mira amb
aprensió i em
replica que en
llengua renferola
‘Tarifa Mesa’ vol
dir que anem junts
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FE D’ERRORS.El cognom de l’an-
terior president de Veneçuela
és Chávez, no Chaves com es va
publicar a La Contra d’ahir.


