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tranjeros que a altas horas de la
noche incordian con sus fiestas,
sin dejar descansar a los vecinos
que debemos madrugar para ir a
trabajar o, al contrario, deseamos
dormir un poquito más en nues-
tro día de descanso.
Todos o casi todos los que lle-

vamos mucho tiempo en el ba-
rrio conocemos de sobras quién
se dedica al negocio ilegal de los
pisos turísticos. Pedimos al Ayun-
tamiento que, por favor, ponga or-
den de una vez.

JAIME SALADRIGAS
Barcelona

m Perdiendo la esencia
m Pronto hará 69 años que nací
en un piso de la plaza Tetuan,
hoy convertida en un váter para
perros. Cuando tuve edad, un día
descubrí la Barceloneta yme ena-
moré de aquel barrio que olía a
mar y humo. A pesar de susmise-
rias, carencias y la constante lu-
cha de su gente por la superviven-

cia, aquel barrio emanaba una ex-
traña forma de alegría.
Hace tiempo que Barcelona su-

cumbió a los disparates interesa-
dos de los distintos equipos de go-
bierno municipales y fue presa
de los especuladores. Sólo nos
quedaba la Barceloneta, el último
reducto de lo que un día fue la
Barcelona auténtica. Pero ya na-
da es de los barceloneses. Hoy
también la estamos perdiendo.
¿Qué es lo que quiere esta gen-

te? ¿Hacer de Barcelona una So-
doma y Gomorra mundial? El
desarrollismo ignorante también
mata ciudades.

LLUÍS HERNÁNDEZ
Barcelona

m Menorca mallorquina
m Aquestes darreres dècades,
l’economia deMenorca ha evolu-
cionat decididament cap almono-
cultiu turístic. Els mesos més ca-
lorosos de l’any, els menorquins
hem de conviure quotidiana-

ment amb els milers de visitants
de la nostra illa.
Emsembla evident que les rela-

cions entre illencs i turistes hau-
rien d’estar regulades pel respec-
te mutu, i crec poc correcte que
els menorquins intentem enga-
nyar els qui ens visiten. I què és
sinó un engany presentar com a
típiques deMenorca les ensaïma-
des mallorquines? Els meus ger-
mans i jo, durant la nostra in-
fància maonesa, només teníem
ocasió d’assaborir aquestes deli-
cioses pastes quan els nostres pa-
rents ens en duien com a regal en
tornar dels seus viatges a l’illa veï-
na. Una altra mostra de falta de
respecte cap als nostres visitants
és que algú arribi a disfressar-se
de sevillana al nostre aeroport
per promocionar-hi el formatge
menorquí.
De la mateixa manera, els me-

norquins hem d’aguantar com-
portaments inacceptables per
part dels qui vénen de vacances a
la nostra illa. Un delsmés desme-
surats ha estat denunciat el dia
25 d’aquest mes d’agost pel diari
Menorca: a la plaça des Born, la
més important de Ciutadella, de
dia i a escassos metres de diver-
sos bars, una parella s’entretenia
practicant sexe de forma ben cla-
ra i manifesta.

ELADI SAURA
Maó

m Respecte i seny
m De vegades, la gravetat de
l’acció no radica en l’acciómatei-
xa, sinó de la intenció amb la
qual va dirigida i es duu a terme.
Considero inadmissible i del tot
reprovable l’acció dels trabucai-
res de Cardedeu de disparar sal-
ves al domicili del regidor del PP
d’aquesta localitat, Jaume Gela-
da. Acció denunciada a la Fisca-
lia que no pot quedar impune.
Quina era la pretensió d’aquests
trabucaires? Intimidar el regi-
dor? O mostrar una ostensible
animadversió a una ideologia
que difereix de les seves?
En aquests moments no estem

per brometes de mal gust, ni per
intimidacions, i molt menys per
aquesta exhibició d’intolerància.
Això ésmolt perillós i posa en es-
tat d’alerta la nostra convivència,
atès que, per aquesta regla de
tres, ens hauríem de tirar salves i
perdigots els uns als altres da-
vant l’heterogeneïtat d’opinions
d’aquesta societat plural...
Respirem fondo, comportem-

nos civilitzadament i fem ús del
seny!

CARME VILLAR PEREARNAU
Barcelona

Elpaisatge

C
ap a les 7.40 hdelmatí, dues turistes japone-
ses baixen d’un taxi així que la carretera
D-2 assoleix el cim de la cresta des de la
qual tenen davant el poblemedieval deGor-

des; en occità, Gòrda. Estem a uns quaranta quilòme-
tres d’Avinyó, a la Provença francesa, i probablement
a aquestes hores les dues dones deuen haver etzibat
al conductor un “pari, pari!” en descobrir per si soles
la postal, encara tamisada per la fresqueta del matí.
A aquestes hores, aquell tram de carretera és enca-

ra buit, i les viatgeres no han tingut el senyal del turis-
me gregari: des d’una mica més tard, diguem-ne les
nou del matí, i fins que es pongui el sol, els marges
estretíssims de la D-2 estaran atapeïts de gent que es
retratarà amb la postal a l’esquena. Un castell dalt de
tot i una estora de cases de pedra als peus.
En aquest tram davant de Gordes no hi ha angle

per a la selfie si es pretén que el poble quedi com a
marc incomparable, de manera que els turistes es
fotografiaran bàsicament entre ells.
No cal ser japonès per comprendre que Gordes

encisés artistes comChagall o Vasarely o polítics com
FrançoisMitterrand. Després de la sessió, lamultitud
prosseguirà per la carretera, que traça una C i mig

quilòmetre més enllà creua el poble. Però nosaltres
ens quedem en aquest costat de la C, on cap turista
llampec descobreix que no és incompatible combinar
l’encant medieval amb un cert desenvolupament ur-
banístic.
Perquè en aquest costat el pendent de la muntanya

és atapeït de cases de pedra o complexos de bunga-
lous (de pedra), perfectament camuflats entre les alzi-
nes, imperceptibles, respectuosos. No hi ha, sens dub-
te, sostres d’uralita ni aquelles àmfores gegants, me-
tàl·liques, per al pinso del bestiar.
A Gordes som, sens dubte, en un estiueig d’alt ni-

vell, però n’hi ha prou amb recórrer uns quants quilò-
metres al voltant (Pertuis, Roussillon, Cucuron, Lour-
marin,Ménerbes, Lacoste, Bonnieux,molts sense cas-
tell ni vips ni mansions de 900.000 euros) per ado-
nar-se que no es tracta del nivell adquisitiu dels es-
tiuejants sinó de dècades o segles de respecte per
aquest bé immaterial que constitueix el paisatge. O en
realitat no tan immaterial, però sens dubte a llarg
termini i intangible.
No cal que hi hagi una abadia, unes vinyes o un

château, ni tan sols cal que existeixi una norma que
prohibeixi l’espantós rètol del Supermarché U, que
faci amagar l’oficina groga de la Poste o que obligui a
una coherència estalinista en l’affiche dels restau-
rants; cadascun el seu, amb la seva tipografia, la seva
mida, sense fosforescències.
I ara, mireu per la finestra.

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

DES DE LA GANDULA Ignacio Orovio

Ballet enBarcelona
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No sempre és incompatible
combinar l’encant medieval
d’un lloc amb un cert nivell
de desenvolupament urbanístic

m El bailarín y coreógrafo
Ángel Corella deja España
para volver a Estados Uni-
dos. A partir de septiem-
bre, será el nuevo director
del Ballet de Pensilvania.
Barcelona pierde, Filadel-
fia gana. El país que le
encumbró a lo más alto de
este arte tan exigente co-
mo bello recupera emocio-
nado a su querido artista y
aquí le perdemos a él y a
una compañía que durante
casi seis años nos brindó
momentos inolvidables.
Para sus seguidores,
Barcelona ya no será
el punto de encuentro,
nosotros seremos quienes
deberemos hacer el esfuer-
zo y cruzar el charco;
Filadelfia, a una hora
escasa de Nueva York,
concentrará a sus nume-
rosos admiradores de todo
el mundo.

Mascarell, Ciurana o
Molins no quisieron ver
lo que perdían y la Dipu-
tación, mediante sus pro-
mesas incumplidas, obligó
a que esa magnífica reali-
dad cultural no pudiera
continuar.

Por otro lado, estos
días, la ciudad acoge el
IBStage: 120 bailarines de
quince nacionalidades dis-
tintas pasan tres semanas
en L’Auditori tomando
clases con algunos de los
más prestigiosos profeso-
res del mundo. Su expe-
riencia acabará con una
gala en la que bailarán
junto a estrellas como
Lucía Lacarra, Marianela
Núñez, Isabelle Ciaravola,
etcétera. Será en Terrassa
y Sant Cugat; el Liceu,
como siempre, fuera
de órbita.

Esperemos que el IBSta-
ge siga en Barcelona por
muchos años y que, de
nuevo, no dejemos escapar
un proyecto tan interesan-
te porque, si no, estas ver-
gonzosas imágenes de tu-
ristas borrachos en la Bar-
celoneta serán la proyec-
ción de nuestra ciudad en
todo el mundo.

¿Es esta la imagen de
Barcelona a la que se aspi-
ra? ¿Es este el turismo que
queremos?

CAROLINA MASJUAN
Vilalba Sasserra
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