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Perfecte. El cànnabis és
una droga que pot tenir

efectes terapèutics però
també ser molt addictiva,
i per tant s’ha de dispensar
com una medicina quan té
finalitats terapèutiques.
Anna Rubau Geli

Com a filla d’una
persona que ha estat

malalta de càncer i que he
conegut molts altres malalts,
opino que ja era hora.
Maria Domínguez Milià

Una amiga de 25 anys
ha estat tractada amb

quimioteràpia als EUA i ha
estat consumint cànnabis
per suportar-ne millor els
efectes. Allà te’l donen
dosificat per als dies que
és necessari i prou.
Anna Homedes

A ver si avanzamos
como sociedad,

legalizan esto ya, y dejamos
todos de hacer el hipócrita.
Edgar Al

És una bona mesura:
garanteix la puresa

clínica de l’alcaloide i n’evita
el tràfic il·legal.
Toni Chicote

m El millor postor
m Encertades reflexions de
Sergi Pàmies a l’article “Turisme
i justícia, ¿compatibles?” (Opi-
nió, 22/VIII/2014). Davant el pa-
norama repugnant de la Barcelo-
neta protagonitzat per turistes
de borratxera, et quedes sense pa-
raules. Com hem pogut arribar
tan lluny? Ens envaeixen la ciu-
tat, desprestigiant-la i oferint
una imatge d’un llibertinatge sen-
se precedents. És això el que vol
l’Ajuntament? Projectar un efec-
te dissuasiu al turisme de quali-
tat, el qual sí que hemd’afalagar?
I tant, senyor Pàmies, que hau-

ria d’haver-hi unes lleis que em-
paressin els drets inalienables
dels ciutadans i posessin a ratlla
els deures dels visitants. Perquè,
per trist i lamentable que sigui,
l’Ajuntament de Barcelona ens
ven al millor postor. Escudant-se
amb la crisi, tot s’hi val!
Fomentar aquesta mena de tu-

risme nauseabund no té perdó! A
qui se li acut permetre l’escàn-
dol, la vulgaritat i l’incivisme ele-
vat a la màxima potència? Esde-
vé materialment impossible viu-
re ambdignitat en una ciutat des-
governada i prostituïda, amb l’ex-
cusa d’un rendiment econòmic.
Alcalde i resta del Consistori,

responsables de turisme: impul-
sin la cultura i restableixin, d’una
vegada, el prestigi d’aquesta ciu-
tat meravellosa.
Només així aconseguirem que

Barcelona reprengui el vol amb
un turisme de qualitat. Al cap i a
la fi, és el que ens interessa.

CARME VILLAR PEREARNAU
Barcelona

m No son los únicos
m Lo de la Barceloneta es el re-
flejo de un deterioro que afecta
también, entre otros, al barrio de
la Vila Olímpica. Aquí también se
produce una excesiva prolifera-
ción de apartamentos o vivien-
das turísticas que provocan pro-
blemas de ruidos, destrozos e in-
civismo en general en los inmue-
bles afectados y contribuyen a la
despersonalización del barrio.
Aquí también se manifiesta el

turismo de borrachera. El bote-
llón, que se practica durante todo
el año, en verano se ve incremen-
tado.A lo que hay añadir el regue-
ro de grupos de jóvenes quedesfi-
lan durante toda la noche borra-
chos, gritando, orinando y defe-
cando donde les parezca, desde
las zonas de copas del Port Olím-
pic hasta las zonas del barrio don-
de aparcan los coches. Por no
mencionar las correrías etílicas
organizadas de grupos de turis-
tas que tienen la zona como uno
de los puntos de paso.
Como en la Barceloneta, en la

Vila Olímpica cualquiera puede
emborracharse, destrozar u ori-
nar públicamente y en cualquier
momento de forma impune, aten-
tando gravemente contra la digni-
dad de sus vecinos y su funda-
mental derecho al descanso.

ENRIQUE POYATOS DÍAZ
Barcelona

m Gracias, Peret
m Por tu rumba gitana tan bar-
celonesa, por tu guitarra alegre
desde la fuente de Canaletes has-
ta elmercado de Sant Antoni. Im-
posible no sonreír al recordar tu
manera de cantar y de moverte,
tan guasona y divertida, la letra

de tus canciones encantadoras,
pícaras y tan simpáticas. Y ese rit-
mo irresistible que tumano le da-
ba a la guitarra. Música mestiza
de pata negra que los nietos can-
taban con sus abuelos.
Gracias por ser tan buen emba-

jador de nuestra Barcelona, con
tus rumbitas de playa y de mar,
de chiringuito y de espuma de
olas. Genial, creativo, sin aspira-
ciones intelectuales, nos queda-
mos con tu borriquito, con la lá-
grima que cayó en la arena y con

esa gitana hechicera que hizo bai-
lar a los atletas de todo el mundo.
Saboreando la vida, tú sí que tie-
nes poder.

GEMMAROCOSA FERNÁNDEZ
Barcelona

m Canvi de grafia
m En relació amb la carta del
lector Josep Barceló Valls (“Ape-
llidos judíos”, 28/VIII/2014), vol-
dria primerament corroborar que
jo també havia sentit del meu avi,

que es deia Ferrer Sabater, la se-
va doble condició de jueu pel que
fa als seus cognoms. El que vol-
dria reivindicar, però, és que l’or-
tografia de tots els cognoms amb
aquest tipus d’origen s’ha anat
malmetent a través dels anys per
culpa de la tradició oral.
La manera correcta d’escriu-

re’ls, si estemd’acord amb la seva
procedència professional i gre-
mial, és amb la lletra r final. És a
dir, Torner, Ferrer o Sabater, en
comptes de la grafia e amb accent

tancat i altres variants, com per
exemple canviant la e per una a,
com Farré o Flaqué, o fins i tot la
forma plural, Farrés.
No té importància, però em tro-

bo sempre amb cares de descon-
cert quan em pregunten com es-
cric el meu cognom i responc or-
gullosament: “De l’única manera
ortogràficament correcta”.

ANTONI FERRER GARCIA
Sabadell

m Adiós a Corella
m Estoy de acuerdo con la seño-
ra Carolina Masjuan en “Ballet
en Barcelona” (28/VIII/2014), se
vaÁngel Corella por falta de apo-
yos de la Administración. Ya no
podremos disfrutar de su arte y
vanagloriarnos de que es un exce-
lente bailarín. Eso sí, cuando se
le nombra en carteles, como por
ejemplo con Tamara Rojo, se nos
llena la boca y decimos orgullo-
sos que son españoles. Por otro
lado, también estoy de acuerdo
con la oferta que ha hecho IBSta-
ge aBarcelona, ofreciéndose a im-
partir con los mejores profesores
venidos de las mejores compa-
ñías de baile del mundo a esa ju-
ventud ávida de aprender lasme-
jores técnicas y transmitirlesmás
fuertemente el amor a la danza.
Creo que es una oportunidad úni-
ca que Barcelona pueda incre-
mentar su marca.
Dejemos a nuestros hijos una

herencia de amor al arte y procu-
remos dar a nuestros visitantes
espectáculos de danza, música y
arte. No queramos incentivar el
turismode borrachera y vandalis-
mo que ahora mismo está en la
calle. La Administración vuelve
la cabeza y calla.

CRISTINA SUQUÉ
Barcelona

m Mundial de basket
m Han pasado ya demasiadas
primaveras desde que un Mun-
dial de baloncesto no se ha juga-
do enEspaña. Ahora, 28 años des-
pués, las mejores selecciones del
mundo volverán a enfrentarse en
nuestro territorio. Cabe recordar
que aquí, a años luz del monopo-
lio del fútbol, el baloncesto es el
segundo deporte con más segui-
dores, por lo que la celebración
del Mundial representa algo más
que un simple torneo deportivo.
Y no sólo eso, sino que nuestra se-
lección anfitriona es el mejor
equipo español de la historia, con
varios jugadores con roles impor-
tantes al otro lado del charco.
Teniendo en cuenta estos he-

chos, no puedo dejar de pregun-
tarme a qué se debe el maltrato
que está sufriendo nuestro ama-
do deporte. ¿Cómo es posible
que, siendo un torneo del nivel
de unMundial y siendo el país an-
fitrión, el grupo mediático con
los derechos de emisión tenga el
descaro de emitir en diferido a al-
tas horas de la madrugada varios
partidos cuyo horario real está
entre las 12.30 h y las 22.00 h?
¿Dónde han quedado la ética y

el servicio de losmedios de comu-
nicación hacia su público?

JAVIER SERRANO
Barcelona

m El Joanot Martorell
m Amb referència a la informa-
ció sobre la novel·la Primera
part, escrita per Cèlia Suñol (“La
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167 L’OTAN obre la porta a l’entrada d’Ucraïna davant
l’“agressió militar” russa i exigeix a Moscou el cessament
immediat de les seves accions militars al país.

Caldria prohibir
les cigarretes
electròniques
enespais tancats?

177 Carod-Rovira revela que quan va advertir del 3%,
un dirigent de CiU li va reconèixer que “cobraven un
5%” en forma de comissions per finançar CiU.

378 El Govern central recorda que quan recorri la llei
de Consultes al Tribunal Constitucional la suspensió de la
consulta del 9-N serà automàtica.
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LA PREGUNTA DE DEMÀ

Oriol Junqueras adverteix
al Financial Times d’una crisi
financera si no es permet la
consulta. El líder d’ERC ha asse-
gurat que la negativa de l’Estat
espanyol podria allunyar els
inversors.
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PER ON PASSO? El subscriptor Barry Lynam remet aquesta imatge d’uns senyals
de circulació feta a la localitat de Bellver de Cerdanya, “que obliga a deixar passar
el que puja, però alhora prohibeix pujar... I per on vaig?”, es pregunta.

Heu vist el vídeo de
la decapitació del foto-
periodista James Foley?

2.735 comentaris



DISSABTE, 30 AGOST 2014 O P I N I Ó LAVANGUARDIA 23

memòria centra la ‘rentreé’”, Cul-
tura, 27/VIII/2014), he d’aclarir
que el premi que va guanyar
aquesta obra el 1947 va ser el pre-
mi JoanotMartorell, origen de la
nit de Santa Llúcia en la seva pri-
mera edició. El premi va ser con-
vocat per l’editorial Aymà, que
per aquest motiu la va publicar,
amb tots els problemes de censu-
ra habituals en aquella època, so-
bretot quan es tractava de litera-
tura en català i nova creació.
El mateix premi es va haver de

convocar en la clandestinitat, per
falta de permisos. El premi Sant
Jordi va ser promogut per Òmni-
umCultural a partir del 1961, i no
tenia res a veure amb els organit-
zadors del Joanot Martorell, els
editors Aymà i Cruzet.

JORDI AYMÀ AUBEYZON
Sant Cugat del Vallès

m Desde la distancia
m Cuando el locutor de radio di-
jo que, tras la tregua de carácter
indefinido, los habitantes de Ga-
za estaban volviendo a la normali-
dad, me quedé anclado, pensati-
vo y dando vueltas a lo escucha-
do. Aunque el término utilizado
parezca tener efectos reparado-
res, la situación dista bastante de
lo que podría considerarse como
normalidad. ¿Acaso se reparan
las profundas rayadas en unmue-
ble aplicando abrillantador?
No se trata de una intensa ne-

vada que interrumpe el transpor-
te y da lugar a la suspensión de la
actividad escolar demanera tem-
poral, sino de una copiosa lluvia
de proyectiles y bombas que deja
un número considerable de per-
sonas inocentesmuertas ymutila-
das, provoca traumas y alteracio-
nes psicológicas en miles de ni-
ños y adolescentes, destruye in-
fraestructuras elementales –edu-
cativas, sanitarias, energéticas o
de distribución de agua– y redu-
ce a escombros buena parte de
las viviendas de la población.
Observado desde la distancia,

un regreso a lo cotidiano; pero
palpado desde el epicentro del
drama y dolor, las cosas y senti-
mientos de muchos ciudadanos
no serán igual.

ALEJANDRO PRIETO ORVIZ
Gijón

m Censura francesa
m Havent llegit “París, allibera-
ment espanyol” (Internacional,
24/VIII/2014), sobre l’allibera-
ment de París i La Nueve del ge-
neral Leclerc integrada per sol-
dats espanyols, em va venir a la
memòria que el 1966, a París, i

molt pocs dies després de la seva
estrena, vaig veure la pel·lícula
Es crema París?.
Efectivament, s’hi veien els

half-tracks blindats amb els
noms de Quixote –sí, amb x–,
Guernica, Ebro, Guadalajara i
d’altres pintats amb lletres blan-
ques al davant de la carrosseria.
Temps després vaig tornar a veu-
re la pel·lícula a Barcelona i no hi

sortia res de tot això. Vaig pensar
que la censura franquista ho ha-
via suprimit, però anys després
vaig saber que havia estat la cen-
sura francesa qui l’havia mutilat,
pel que sembla perquè aquella es-
cena i aquells noms no van agra-
dar certs militars francesos d’alta
graduació.

LEANDRE SITJÀ SERRA
Badalona

m Missatges tautològics
m Veig en un poble barceloní
unes pancartes afirmant que “in-
dependència és progrés”, “inde-
pendència és cohesió social” i “in-
dependència és dignitat”. Totes
signades per Assemblea.cat.
Aviat vénen la Diada i el 9-N.

Bon moment per animar els con-
vençuts i atraure els indecisos:
“Mireu el que tindreu! Val la pe-

na!”. Però els missatges tautolò-
gics aplicats a la propaganda polí-
tica tenen alguns inconvenients.
En destaco tres. S’apropien d’un
concepte sovint abstracte i inter-
pretable. Reflectint una evidèn-
cia, exclouen qualsevol debat so-
bre el que diuen. I plantegen una
situació maniquea: al meu costat
hi ha això, i a l’altre, el contrari.
Caldrà que l’ANC expliqui què

entén per progrés, dignitat i cohe-
sió social si no pretén que només
sigui una consigna. Els cants de
sirena ja cansen. Si canvien les ca-
res però no els comportaments,
què hi guanyem? L’hàbit no fa el
monjo. Per aconseguir qualsevol
ideal col·lectiu que valgui la pe-
na, cal que ens hi esmercem tots
plegats.

JOAQUIM MONTOLIU
Sabadell

m Units fem força
m No em sembla gens mala-
ment que diverses entitats soci-
als i veïnals de Catalunya s’unei-
xin per fer un front comú amb
l’objectiu final de querellar-se
contra l’expresident Pujol i acla-
rir d’una vegada la quantitat de
diners que han arribat a acaparar
entre ell i la seva família i que
sembla que no tot procedeix de
la famosa herència. Ja seria hora
que els ciutadans reaccionéssim.
Volem anar a votar i molts vo-

len la independència, però el que
no hem de voler és deixar aques-
ta taca i aquestes sospites que
afecten tot un col·lectiu, tot un
país enganyat, menyspreat, bur-
lat i segurament fins i tot robat. I
posats a demanar, els demanaria
que també fessin alguna gestió o
pressió per esbrinar l’escàndol
del Palau, que fa la impressió que
ja no hi ha cap interès per conèi-
xer el que va succeir. Si ens enca-
minem finalment a la indepen-
dència, hem de començar des de
zero, amb poc equipatge, moltes
il·lusions i molt de coratge, però
sobretot, sense pecats inconfessa-
bles, sense maletes feixugues i
sospitoses i sense cap mena d’hi-
poteca anterior. I sobretot, amb
els pecats inherents a la corrup-
ció casolana confessats, rentats i
amb la penitència feta.
En definitiva, nets en tots els

sentits. I possiblement gent que
ara està al poder amb la camisa
canviada i en llocs de responsabi-
litat haurà de pensar a donar pas
a gent nova, per no viciar o ves-
sar sospites sobre el procés que
està començant i que tanta il·lu-
sió col·lectiva ha aixecat.

RAMON RIU CODINACH
Manlleu

m En 1963, cuando Terra Lliure dejó las
armas para defender sus ideas nacionalistas,
todos nos alegramos. En el 2013, cuando
ETA anunció dejar la lucha armada para
defender sus ideas nacionalistas, todos nos
alegramos. No más muertes por defender
ideales, dijimos. Desde 1977, año de la actual
Constitución, muchos hemos creído que la
defensa de nuestros sentimientos naciona-
listas, con los que hemos nacido, podría ha-
cerse por medio de la palabra. Creíamos que,
con tiempo, avanzaríamos en la equidad y en
la convivencia entre nacionalistas vencedo-
res y nacionalistas vencidos, o nacionalistas
gobernantes y nacionalistas gobernados.

Creíamos que gran parte de nuestras legí-
timas aspiraciones históricas, políticas y de
sentimiento encontrarían acomodación gene-
rosa entre las continuas leyes, decretos y
demás instrumentos jurídicos que la política
ofrece cuando dos sociedades, largo tiempo

diferenciadas por razones de lengua e histo-
ria, comparten el convencimiento de que el
diálogo y la negociación es mil veces preferi-
ble al combate militar, a la lucha de guerri-
llas o al puro terrorismo. No parece que la
realidad demuestre demasiados avances usan-
do la fórmula de la palabra. A veces, incluso,
al aire del color de los gobiernos, parece su-
frir retrocesos. Crecen los sordos mientras a
otros les invade la afonía.

Llegados a este punto, me pregunto cuán
lícito sería el uso de la desobediencia civil
como nueva arma pacífica. La desobediencia
civil individualizada tiene poco valor y pocas
garantías de éxito. Dejo aquí esta reflexión
sobre la desobediencia civil global como
nueva arma pacífica para defender las ideas
y luchar contra las intolerancias políticas.

GERARD DUELO FERRER
Suscriptor
Barcelona

E L L E C T O R E X P O S A
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Desobediencia civil
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