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¿Apologia del delicte?
L a política espanyola no gau-

deix de bona salut. Un país 
amb la taxa d’atur més alta 

d’Europa, amb més de 5 milions de 
persones desocupades, amb tantes 
persones desnonades de les seves vi-
vendes, amb tantes retallades en 
educació, en sanitat, en la llei de de-
pendència, un país amb tanta penú-
ria provoca molta desesperació. Si a 
més a més hi afegim tots els casos de 
corrupció, el frau a l’atur de 49 mili-
ons d’euros des de començament 
d’any, els ERO a Andalusia, la impo-
sició per llei d’unes taxes judicials 
inassumibles i una llei de justícia 
gratuïta injusta, quan arriben notí-

cies que algun regidor o la presiden-
ta d’alguna diputació ocupa o ocu-
pava diversos càrrecs públics, aques-
ta mena de notícies provoca molta 
crispació. La corrupció a Espanya 
s’ha generalitzat i el Govern sembla 
que n’és còmplice: en lloc de recol-
zar els jutges, intenten destituir-los 
i si s’escapa alguna sentència con-
demnatòria, sempre es pot recórrer 
a l’indult. De la crispació social se’n  
pretén dir apologia del delicte i la re-
acció dels polítics que governen no 
és cap altra que la de tornar al siste-
ma de retallades, aquesta vegada de 
les llibertats. Una altra forma de cen-
sura a la llibertat d’expressió.

 La violència no està justificada 
en cap cas, ni quan disparen a un 
polític, ni quan es perd un ull per 
una bala de goma. S’ha de treba-
llar molt per rebaixar aquest cli-
ma de tensió que s’està genera-
litzant, sobretot a les xarxes soci-
als, però per aconseguir-ho s’ha 
d’acabar amb els abusos inde-
cents que la classe dirigent està 
permetent.

Dolores Gómez

Administrativa.
Terrassa

POLÍTICS I XARXES SOCIALS

El que sí que ofèn

¿C omentaris ofensius? És un intent (no 
ho aconseguiran, ja que Europa vigila 
i seria una invitació a la desobediència 

civil) de posar morrió a la llibertat d’expressió, espe-
cialment quan els afecta a ells, a la casta política. Vos-
tè, senyor Fernández Díaz, i tots els seus han d’enten-
dre que són els polítics els que estan al servei de la 
ciutadania, no al revés. Aquesta maniobra es vincu-
la amb la llei de repressió del dret de manifestació i 
tot tipus de crítica que prepara el seu (des)Govern, 
amb l’encariment de la justícia i les traves perquè no 
sigui accessible als que no som com vostès; amb la 
prohibició que la dona decideixi sobre el seu cos; a 
injectar alegrement diner públic a la banca sense 
contraprestacions ni obligacions, sabent que no se-
rà tornat; a deixar sense ajuda els més desafavorits; 
a privatitzar la sanitat i regalar-la a les assegurado-
res... Són aquestes coses les que són ofensives, les que 
causen crispació i malestar. Arregli tot això i veurà 
com aquests suposats «comentaris ofensius» deixen 
d’aparèixer.

Jaume Nin

Sociòleg. Barcelona

Sense puritanismes

L a comunicació sempre ha estat controlada per 
professionals de la informació i pels seus amos, 
a la vegada poderosos mitjans econòmics. Avui 

volen reduir els espais de comunicació moderns amb 
l’excusa que s’insulta, s’ofèn anònimament. ¿I els greu-
ges que des de temps immemorials hem hagut d’aguan-
tar les classes desafavorides d’aquesta societat per in-
formacions falses, interessades, tergiversades? Lliber-
tat d’expressió amb totes les conseqüències i dei- 
xem-nos de falsos puritanismes dels que fa poc temps 
deien que els comunistes tenien banyes i feien pudor 
de sofre. Durant la dictadura es va insultar, es va difa-
mar, es va afusellar, es va condemnar a mort i a dures 
penes de presó. Però avui les ofenses segueixen: no po-
dem conèixer el parador dels nostres morts ocults a les 
cunetes de mig Espanya; no s’anul·len les condemnes a 
persones afusellades o passades per garrot vil, com 
Companys i  Puig Antich; no s’enjudicia Billy el Niño, fa-
mós torturador franquista. ¿I no va ser un insult a les 
classes populars el «que es fotin» de la diputada del PP 
Andrea Fabra?

Rafael Martínez

Pensionista. La Vansa i Fòrnols

Per un circ sense maltractament
A quest mes de maig el Parla-

ment ha obert el debat per 
modificar la llei catalana de 

protecció d’animals en referència 
als espectacles de circ. Uns dema-
nen prohibir la presència dels ani-
mals al circ. Altres demanen una re-
gulació del sector i no una prohibi-
ció. Hi ha països amb normes molt 
més estrictes que les nostres en 
aquest tema, per exemple per al 
transport dels animals, en què po-
den patir maltractament físic i psí-
quic. Altres volen que tot continuï 
com fins ara. Però si la societat avan-
ça és normal que els nostres cos-

tums vagin evolucionant en defen-
sa dels drets, en aquest cas els dels 
animals i el seu benestar. Un circ 
sense animals també pot ser un 
circ, i molts ja no en tenen. El Cir-
que du Soleil és un bon exemple de 
modernitat, creativitat i innovació. 
S’han adaptat als moments actuals 
amb produccions sense animals. 
No tots els circs tenen tants recur-
sos com aquest, però es pot fer un 
bon espectacle amb mags, pallas-
sos, acròbates, saltimbanquis, ma-
labaristes, titellaires, entre d’altres 
¿Cal tenir animals en captivitat i 
amb por per oferir-nos espectacles 

circenses? ¿Hem de divertir-nos a 
costa del patiment dels animals? 
Els activistes animalistes denun-
cien que hi ha maltractaments als 
animals en les sessions d’entrena-
ment. A Catalunya ja hi ha 99 mu-
nicipis que veten els circs amb ani-
mals. ¿Serà la primera comunitat 
que prohibeixi els animals al 
circ?

Eulàlia I. Rodríguez

Professora.
Torroella de Montgrí

DRETS DELS ANIMALS

CRISI ECONÒMICA

Or a Klondike

Xavier Parera
Tarragona

Les crisis econòmiques han regnat 
en la història. No cal recordar la 
que vivim, ni el famós crac de l’any 
1929. Ens situem als Estats Units del 
1890, amb fallides de bancs i una di-
fícil etapa de recessió. La lenta re-
cuperació es va denominar el Pànic 
del 1893 i va augmentar l’atur. En 
aquell moment s’havia trobat or al 
riu Klondike, al Canadà, i aviat la re-
gió es va omplir de famílies i aventu-
rers que volien posar fi a la seva mi-
sèria. Imagineu-vos les escenes, por-
taven trineus arrossegats per gossos 
per deserts de neu i tempestes. Vi-
vien mal alimentats en barraques, 
envoltats de malalties, i pocs troba-
ven una grana d’or. ¿En aquest mo-
ment no estem vivint un altre cop 
aquesta febre? Qualsevol polític po-
sa un mur per amagar els seus er-
rors i promet llocs on hi ha or. Tam-
bé es va fer el 1893 per no enfrontar-
se a la crisi.

DADES PERSONALS

Dret a l’oblit

Lourdes Meroño
Banyeres del Penedès 

Per fi el Tribunal de Justícia de la UE 
ha obligat Google a respectar el dret 
a l’oblit. Me n’alegro moltíssim. Es 
parla tant del dret a la intimitat, a 
la privacitat i a la protecció de da-
des, que sembla curiós que fins ara 
no hi hagués hagut una sentència 
com aquesta, que apel·lés a elimi-
nar una cosa que ja havia estat solu-
cionada. Suposo que era una qües-
tió de temps –encara que ja hi ha 
empreses que s’encarreguen d’es-
borrar dades personals de certs bus-
cadors–. Però hem de recordar que, 
igual que el que passa a Las Vegas es 
queda a Las Vegas, en aquest cas, el 
que posem a la xarxa es queda a la 
xarxa. 

BARCELONA

Sots perillosos

Karen Masai
Barcelona 

Al carrer de Mallorca, davant de la 
Sagrada Família, hi ha diversos sots 
(fins a cinc en 100 metres) tan grans 
que es converteixen en una trampa 
per als conductors. Fa uns dies, de 
nit i amb pluja, els sots no es veien i 
vaig punxar una roda en un d’ells. A 
més a més, quan els conductors in-
tenten esquivar-los pot haver-hi ac-
cidents. La gran quantitat de sots en 
carrers cèntrics de Barcelona dificul-
ta el trànsit.

3Volíem viatjar al metro 
amb la nostra gosseta. A la para-
da no hi havia cap cartell ni adhe-
siu que prohibís l’entrada de gos-
sos, i per això pensàvem que ja 
havia entrat en vigor la nova nor-
ma que els permetia anar al me-
tro. Tan aviat com vam entrar, un 
guàrdia de seguretat va venir cor-
rent cap a nosaltres per dir-nos 
que havíem de sortir. Fins a un 
cert punt ho entenc si així és  
la norma. El que no entenc és  
com mentre estava amb  
nosaltres, uns dos minuts, es van 
colar sense pagar cinc o sis per-
sones. Quan vam preguntar  per 
què no feien res per parar-los o 
els cridaven l’atenció, la resposta 
va ser que no portaven gossos. 
Miguel Abeledo
Barcelona

3És lamentable veure les 
diferències en la infraestructura 
d’algunes estacions de metro, 
però més lamentable és veure 
les que hi ha en la neteja. Visc a 
prop de l’estació de Besòs Mar 
(línia groga, L-4) i hi ha unes ta-
ques a la paret impressionants. 
¿Per què no estan pulcres com 
les de Passeig de Gràcia o Dia-
gonal? Deu ser perquè les per-
sones que utilitzen unes estaci-
ons i les altres paguen diferent.
Cristian Zunino
Barcelona

3Vaig anar a la bibliote-
ca pública que hi ha més a prop 
de casa meva perquè volia con-
nectar-me a internet i buscar in-
formació sobre un projecte del 
meu màster. Havia perdut la tar-
geta de sòcia, però vaig pensar 
que no hi hauria problema. La 
meva sorpresa va ser que la re-
cepcionista em va posar mil pe-
gues per utilitzar els ordinadors: 
que si no tenia targeta de sòcia, 
que si ella no me la podia fer per-
què en aquell moment no en te-
nia i que me n’anés a una altra... 
El resultat a les dues següents va 
ser el mateix. Aquest problema 
no l’he tingut mai al gimnàs. ¿És 
més fàcil cultivar els músculs  
que la ment? 
Lidia Robles
Barcelona

3Pràcticament tots els 
concursants del ‘rosco’ del 
programa de Tele 5 ‘Pasapala-
bra’ s’equivoquen quan els de-
manen un substantiu i en l’enun-
ciat diuen: «‘Acción y efecto 
de...’». Lògicament responen 
amb un verb infinitiu. Un substan-
tiu mai implica cap acció i menys 
un efecte. És una enorme falta de 
rigor gramatical. Espero que els 
guionistes en prenguin nota.
Carmen Mateu
Barcelona
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