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POLÍTICA

El monotema

J. M.
Barcelona

Fa més de dos anys que des dels mit·
jans de comunicació públics i també 
els privats ens bombardegen per ter·
ra, mar i aire a totes hores amb el mo·
notema del dret a decidir, el procés, 
etc. Ja sigui per ràdio, premsa o tele·
visió, la professió amb més demanda 
actualment és la de tertulià a sou ad·
dicte al dret a decidir. És igual que la 
notícia sigui sobre la cria del cargol, 
el Barça o la sequera, al moment es 
vincula amb el monotema. És evident 
que es pretén que l’olla bulli sense pa·
rar. La diferència amb les preocupa·
cions i prioritats reals de la gent és 
absoluta. Es tracta de crear una sen·
sació de crisi, angoixa i agressió per·
manent. Vist que existeix el dia sen·
se fum, sense automòbils, etcètera, 
agrairia que es decretés el dia sense el 
dret a decidir (informativament par·
lant). Per un dia no passarà res i la sa·
lut mental dels catalans els ho agrai·
rà produndament. 

El Rei, jutge i part

Santos Franco
Granollers

L’abdicació, segons la meva opinió, 
arriba tard, massa tard. Si té alguna 
relació amb el moviment indepen·
dentista de Catalunya és perquè algu·

na cosa no es va fer bé al seu dia. Els 
catalans encara recordem que vam 
ser usats com a arma llancívola pel 
PP contra el Govern de Zapatero ar·
ran del nostre Estatut, inclosa la re·
collida de quatre milions i mig de 
firmes en contra. Davant d’aques·
ta indecència, el Rei no va obrir la 
boca, no ens va defensar. Si els set 
milions i mig de catalans som espa·
nyols ¿per què va callar? Al contra·
ri, quan la Diada del 2012 els ciuta·
dans vam sortir al carrer reclamant 
la independència, li va faltar temps 
per titllar el moviment secessionis·
ta de «quimera». Si el cap de l’Estat 
té la missió d’arbitrar, la veritat és 
que no es pot ser jutge i part. 

CiU i la corrupció

Juan Sánchez Manrubia
Barcelona

Cada cop que sento a algun po·
lític nacionalista dir que en una 
Catalunya separada de la resta d’Es·
panya la corrupció disminuiria em 
fa la impressió que ven un paradís 
ple de molt de fum. Vegem les últi·
mes notícies: el secretari general 
de Justícia de la Generalitat ha es·
tat imputat amb relació al cas ITV, 
en què està implicat també Oriol 
Pujol; el conseller Felip Puig ha co·
mençat a ser investigat per la po·
licia de duanes en el marc del cas 
Pokemon i la Fiscalia ha decidit sol·
licitar més de dos anys de presó 
per corrupció per al diputat de CiU 
Xavier Crespo. ¿I CiU promet una 
Catalunya sense corrupció? Per fa·

connexió deficient amb Rodalies, 
el metro es fa esperar dècades... ¿I 
el tren? ¿Com és possible que la pla·
ça de l’estació de Sants estigui de 
cap per avall, com bombardejada 
per les obres inacabades fa anys? ¿I 
la coberta de l’estació de Girona?  
¿Qui són els responsables de totes 
aquestes obres?

CULTURA

L’art pop

Jordi Pausas
París

L’art pop –estètica publicitària, 
considerat el moviment més di·
vertit i rendible del segle XX– es 
va imposar de la mà del galerista 
Leo Castelli per superar el tràngol 
del fracàs de l’art abstracte entre la 
ciutadania de tot el món imposat 
pel Departament d’Estat dels Es·
tats Units a l’inici de la guerra fre·
da amb l’objectiu de combatre l’art 
realista promogut per l’URSS. Con·
vé recordar que l’art figuratiu con·
temporani europeu tenia el seu 
centre neuràlgic a París, i va man·
tenir el seu prestigi en el mercat 
artístic, econòmic i cultural fins al 
1968, quan De Gaulle –ferm par·
tidari de l’art figuratiu igual que 
el seu ministre de Cultura André 
Malraux– va ser substituït en la 
presidència de la República fran·
cesa per Georges Pompidou, que 
va obrir les portes als grafistes abs·
tractes silenciant els pintors figu·
ratius contemporanis.
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vor, menys paradisos i més realitats.

TURISME

Millorar la imatge

Jana Macià
Cervera

Som Europa. A casa nostra els euro·
peus tenen les portes obertes. I ¿s’hi  
troben bé? Sembla que sí. La catedral 

de Tarragona ha rebut el certificat 
d’excel·lència d’un portal turístic 
clau. La ciutat també compta amb 
una magnífica biblioteca del Semi·
nari plena d’història i cultura. Es·
tan de sort amb el bisbe que tenen. 
Podríem seguir amb Tàrraco Viva, el 
recentment restaurat Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona 
o el Temps de Flors de Girona. Però 
també hi ha coses a millorar: ¿ens fi·
xem en les portes per les quals arri·
ben els europeus? L’aeroport té una 

BADALONA

xxxxxxxxx
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Decebuts
per l’alcalde Albiol

Sóc de Badalona de tota 
la vida, i fa tres anys 
per primera vegada 

vaig votar el PP. Ho vaig fer 
perquè vaig veure en Xavier 
García Albiol una persona 
propera, que trepitjava el car·
rer i que par·
lava dels pro·
blemes de la 
gent. Malau·
radament, 
després de 
tres anys l’al·
calde conti·
nua trepit·
jant el carrer, però de les per·
sones i dels seus problemes se 
n’ha oblidat. Ens va prometre 
llibres per als nostres fills, ens 
va prometre que abaixaria els 
impostos, ens va prometre 
que les empreses contractari·
en veïns de Badalona,   ens ex·
plicava que milloraria la se·
guretat a la ciutat... I de tot ai·

xò, res. Paguem més impostos 
que mai, paguem els llibres 
com el primer dia, no hi ha 
programes contra l’atur i 
Badalona és una de les ciutats 
més insegures d’Espanya. 
Amb totes les necessitats que 

t e n i m  e l s 
ciutadans, 
els esforços 
econòmics 
s e r v e i x e n 
per  pagar  
50.000 euros 
per una està·
tua de Mano·

lo Escobar. I mentrestant, la 
gent passa gana i està sent 
desnonada. Així no, alcalde.
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Asun
Pérez

Mestressa de casa.
Badalona

En temps difícils 
es gasten 50.000 
euros en una estàtua 
de Manolo Escobar

LA SELECCIÓ ESPANYOLA
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No són herois,
són futbolistes

S óc aficionada a l’es·
port i acostumo a veu·
re la informació es·

portiva als noticiaris. Aquests 
dies, la informació més im·
portant del bloc d’esports és 
la marxa dels nostres «he·
rois» de la se·
lecció de fut·
bol rumb al 
Brasil. El dia 
de l’abdica·
ció del Rei va 
ser la segona 
notícia del 
dia. Aparei·
xien les imatges de tot l’equip 
i del seu avió personalitzat 
per fora i per dins, dotat de to·
ta mena de detalls perquè po·
guessin arribar amb la màxi·
ma comoditat al seu destí. 
Em comença a amoïnar el 
protagonisme, la fama i l’afa·
lac que donem als futbolistes. 
Mediàticament, ja són més 

que herois, els elevem gaire·
bé a la categoria d’Hèrcules. 
Evidentment , no podem obli·
dar la qüestió monetària: 
¿quants milions deu haver 
costat l’avionet? ¿És normal 
que si Espanya guanya el 

Mundial de 
futbol cada 
j u g a d o r 
s’embutxa·
qui 720.000 
euros? ¿És lò·
gic que par·
lem de mili·
ons en el fut·

bol i no obstant, quan ens 
referim a educació i sanitat, 
només parlem de retallades?

Eva
Burniol

Mestra.
Barcelona

¿És lògic que en 
el futbol parlem de 
milions i en la resta, 
de retallades?

ÁNGEL CORELLA

Un país que no sap 
apreciar el talent

Ángel Corella se’n va, 
fart de no trobar su·
port. Al teatre Tívoli 

aquests dies la gent vibra en·
tusiasmada amb el seu art i 
el d’Ara Malikian i la resta de 
músics i ballarins, tots d’un 
excel·lent ni·
vell, que en·
c o m a n a t s 
del carisma 
de les dues 
estrelles ens 
donen el mi·
l lor  d ’e l l s 
m a t e i x o s . 
Però els polítics d’aquest pa·
ís estan cecs i sords. ¿Quin 
país ens espera? Ens pensem 
que som genials, però no sa·
bem recompensar el talent i 
tampoc volem escoltar el po·
ble, aquest públic que hi ha 
per a la dansa clàssica, la 
més difícil i valorada a tot ar·
reu menys aquí. Mirem, si 

no, un Liceu sense rumb 
quan Corella l’omple sem·
pre i, a més, atrau una allau 
de turistes. Ara ja no hi ha 
res a fer. Aprofitem aquests 
últims espectacles i ja re·
brem amb els braços oberts 

les visites de 
l a  c o m p a ·
nyia que ell 
d i r i g e i x i , 
sempre amb 
l’enyorança 
del que tan 
f à c i l m e n t 
hauríem po·

gut tenir i ens han negat. 
Gràcies, Ángel, i molta mer·
da allà on vagis.

Carolina
Masjuan

Economista.
Vilalba Sasserra

Disfrutem abans 
que se’n vagi. 
Gràcies i molta 
merda allà on vagis
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Bitllets de sols 2 hores
F a uns dies vaig anar a Vic. Sor·

tia de Mollet i tornava a 
Montcada Bifurcació, així 

que no vaig comprar bitllet d’anada 
i tornada. A Vic vaig comprar el bit·
llet a una màquina expenedora per 
tornar a Montcada a la tarda. En cap 
moment va aparèixer cap advertèn·
cia que el bitllet només té validesa 
per dues hores, ni al bitllet ho posa. 
Quan a la tarda vaig intentar vali·
dar el bitllet i no ho vaig poder fer, 
una empleada de Renfe em va dir 
que era perquè el bitllet només és 
vàlid dues hores a partir que es com·
pra. Vaig haver de comprar un altre 
bitllet. L’endemà vaig anar a aten·
ció al client a l’estació de plaça de 
Catalunya. L’empleat em va dir que 
encara que ningú adverteix de la va·
lidesa de dues hores al comprar el 

bitllet, i encara que l’avís tampoc es·
tigui imprès al bitllet, no tenia dret 
a reemborsament perquè les nor·
mes sí que apareixen en un racó de 
la web i en lletra minúscula als car·
tells informatius.  He reclamat uns 
quants cops a Renfe i sempre et di·
uen que no tens raó, encara que t’ha·
gin tancat les portes a sobre al bai·
xar en una estació. Per tant aquest 
cop no he perdut el temps amb una 
reclamació. Ja m’han robat els di·
ners d’un bitllet, no vull que em ro·
bin el meu temps, encara més del 
que ho fan habitualment quan els 
trens arriben tard.

RENFE

Rosa Sandoval

Professora.
Sabadell


