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infantiloide que el cànnabis és
una droga tova, sense entrar a di-
ferenciar que depèn de les cir-
cumstàncies i de l’edat dels con-
sumidors. Molts hem vist esplais
o colònies en què l’accés al cànna-
bis era com un ritual iniciàtic en-
tre adolescents, quasi nens.
Canviar les idees establertes

costa molt. Però encara costa
més si no es fa res per modificar-
les, tot i haver-hi prou evidències
científiques que ho justificarien.
No s’entén queno es facin campa-
nyes de conscienciació quan l’ac-
cés a aquesta droga cada cop és
més fàcil. Això sí, ens han escal-
fat el cap a tota hora amb la reco-
llida selectiva d’envasos, que es
veu que és més important.
A qui li importa la desgràcia

d’aquests joves i el patiment de

les famílies? Els joves enganxats
no veuen en quin pou es fiquen.
Però els que tenen a les seves
mans la capacitat de control i
d’actuació, tampoc. I és potser
per això que no fan el que cal-
dria. Però no ens enganyem, que
al final, tota la societat pagarà els
plats trencats.

J. MARISTANY
Barcelona

m Ballet en el Liceu
m He leído el artículo sobre
Christina Scheppelmann, la nue-
va directora artística del Gran
Teatre del Liceu (“Scheppel-
mann apostará en el Liceu por la
calidad y por crear una Opera
Studio”, Cultura, 29/VI/2014) y
me ha parecido una personamuy

competente y con ideas acordes
con la actual situación econó-
mica que atraviesa nuestro tea-
tro, pero echo de menos alguna
referencia a la danza clásica.
El Liceu está considerado un

teatro de prestigio internacional.
Por consiguiente, sería de espe-
rar que–como sucede en lamayo-
ría de los teatros importantes– se
compartan temporadas de ópera
y de ballet, a pesar de que no ten-
gamos una compañía estable.

LOLITA SAGRERA ÁLVARO
Suscriptora
Barcelona

m Plaça de la Sedeta
m En relació amb La Foto del
Lector “Tasca inacabada” (10/
VI/2014) del senyor Lluís Puer-
tos sobre les obres inacabades a
la plaça de la Sedeta, volem infor-
mar que les obres de remodela-
ció de la plaça es poden donar
per finalitzades, i per aquest mo-
tiu s’ha volgut donar normalitat
al seu ús per part de les entitats i
del veïnat.
Tanmateix, en el punt on res-

ten les tanques, està previst que
en els propers dies comencin les
obres d’un nou equipament que
ocuparà part d’aquest espai.
Aquest equipament acollirà un
centre per donar suport a famí-
lies amb fills o filles adolescents,
un espai destinat a les entitats
del barri i un altre espai destinat
a bucs d’assaig per impulsar la
creació musical. Aquesta actua-
ció està prevista que finalitzi el
proper març del 2015.

CARMINA RUIZ
Cap de comunicació
del Districte de Gràcia

m SantGervasi de Cassoles
m Durante varios años, los veci-
nos de la calle Sant Gervasi de
Cassoles, enBarcelona, hemos su-
frido en primer lugar las obras de
la biblioteca JoanMaragall y pos-
teriormente las de las reformas
de la calle. La finalidad de estas
últimas, creo, era conseguir un es-
pacio más peatonal y con menos
volumen de tráfico, justo delante
de la futura biblioteca.
Para facilitar las obras, se reti-

raron los árboles, algunos de
ellos muy frondosos. Solamente
espero que el incremento del es-
pacio peatonal no sirva para con-
vertir esta calle en un gran par-
king para motocicletas, como ha
sucedido en otras calles de Barce-
lona, y evitemos posibles acciden-
tes en una zona tan transitada.

JORGE MORENO SÁNCHEZ
Barcelona

Joana Bonet

Lapiràmide
deldia

L
a poètica de la quotidianitat ens ha interes-
sat sempre a quatre gats, això sí, enfebrats
per tot allò que tingui a veure amb la fletxa
del temps, la forja de rutines i la influència

de l’ànim en els gestos corrents. Avui la gent diu: “Ha
estat un dia molt productiu”, i fins i tot ho tuitegen
als quatre vents perquè els enorgulleix informar-nos
de la seva capacitat i força de voluntat, com també de
la seva satisfacció, ja que sentir-se eficaç i –com es
diu amb freqüència– tancar assumptes procura un
sentiment balsàmic reconfortant.
El dia és com una piràmide, i cal enfrontar-lo co-

mençant pels assumptesmés difícils, aconsella el pro-
fessor de la Universitat de Nottingham (Regne Unit)
Martin Hagger, que acaba de publicar a Psychologi-
cal Bulletin una investigació que demostra que l’auto-
control és un recurs finit que tendeix a desaparèixer
a mesura que transcorre el dia. Per la seva part, els
gurus de la gestió del temps, com Ron Friedman, re-
comanen no llastar la jornada embrutant elmatí amb
tasques mediocres: “Un cuiner no comença a cuinar
rentant plats”. El gegant Umberto Eco ja va pontifi-
car que les llistes són “l’origen de la cultura”, i és cert
que ens acompanyen en els diferents escenaris de la
nostra vida. Els anglosaxons han convertit les To-Do
lists (llistes de coses pendents) en un fenomen que
avui s’estudia a les universitats. Però amolts els resul-
ten cada vegada més frustrants i descoratjadores.
Fa temps que proliferen les petites empreses de

serveis del tipus Telemarrón o Organización del Or-
den, que brinden ser-
veis domèstics, des de
muntar un moble
d’Ikea fins a ordenar
un traster. La paràlisi
d’antany avui es deno-
mina procrastinació,
un terme que engloba
la tendència individual
a posposar terminis i el
xoc amb una societat
que contínuament en-
via missatges d’hipere-
xigència, perfeccionis-

me i rendibilitat. Les empreses esmentades tenen la
resolució i energia que sovint ens falten quan per fi
arribem a casa i sentim la necessitat vital de dimitir
de l’agenda.
Però en realitat el cervell marca les tasques pen-

dents. Els científics ho anomenen l’efecte Seignarnik
i es tracta de crides d’auxili del nostre inconscient,
que no pot resoldre per si sol les tasques pendents, al
conscient. Per això quan sentim una cançó que sona
en una botiga, el nostre cervell s’esforça per recom-
pondre’n la tornada, i fins i tot recordar-ne el títol.
Els senyals d’allò que anomenàvem veu de la cons-
ciència s’obren camí entre lòbuls, escorça, mètodes i
terminis per envair la nostra vigília, i la rèmora de
l’assignatura pendent acaba sempre espantant el son.
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Examendedibujo técnico

Sense errors

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 Escribo esta carta para poner en conocimiento un
error que se produjo en uno de los recientes exámenes
de las PAU. El error en cuestión se produce en uno de
los enunciados del examen de dibujo técnico: en una de
las axonometrías propuestas, el sólido poliédrico que
representar parece ser que contenía superficies alabea-
das, no planas, con lo cual deja inmediatamente de ser
un sólido poliédrico, que, por definición, todas sus caras
deben ser planas. Nos encontramos, pues, con una incon-
gruencia entre enunciado y figura que representar.

El responsable de la asignatura ha reconocido la exis-
tencia de estas superficies alabeadas. Pero aún se espera
una respuesta desde la coordinación de las PAU. Los
alumnos que se presentaron a dibujo técnico aún se es-
tán preguntando por qué les resultó tan difícil entender
y dibujar esta figura.

BENJAMÍ ARGELICH
Arquitecto y profesor de dibujo técnico

m El plantejament de l’enunciat i la resolució de l’exerci-
ci eren escaients, ja que els continguts i el desenvolupa-
ment s’ajusten als criteris que es preveuen en l’ordena-
ció dels ensenyaments del batxillerat. A l’enunciat de
l’exercici al qual es refereix la carta es diu textualment:
“Interpreteu el sòlid polièdric representat...” i la solució
que es demana a l’exercici permet construir una imatge
en perspectiva axonomètrica d’un cos polièdric, és a dir,
format per cares planes. La interpretació de l’enunciat
només pot ser aquesta, atès que en el programa d’aques-
ta assignatura es preveu per a aquesta prova la formalit-
zació de cossos polièdrics, i per tant, l’objecte es pot ge-
nerar amb les seves parts vistes amb superfícies planes.

JOAQUIM REGOT
Responsable de dibuix tècnic de les PAU

Els gurus de la
gestió del temps
recomanen no
llastar la jornada
embrutant el matí
amb tasques
mediocres
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