
La febre de la carxofa
� La febre de la carxofa, o
malaltia produïda per la proxi-
mitat d’un micròfon és una de
les noves epidèmies que asso-
len la nostra societat. En tenim
exemples darrerament: el ja
exdelegat del govern català a
Madrid va fer mostres de la in-
continència verbal davant d’un
periodista i va titllar l’expresi-
dent Maragall d’orat i malalt;
l’expresident del govern espa-
nyol, senyor Aznar, després
d’un dinar on van córrer rius, i
no precisament de tinta, va in-
citar al suïcidi etílic de tota la
comunitat de conductors. I no
cal dir res dels Muñoz, Pantoja
i tots els salseros amanits amb
tomàquet. Diu un refrany: dius
més veritats que un nen o un
begut. Caldrà afegir un tercer
personatge: un entrevistat da-
vant un micròfon. / JORDI ACE-

RO. Vilassar de Mar (Maresme).

Sobre el vi i l’alcohol
� L’Associació d’Alcohòlics
Rehabilitats de Girona davant
la notícia sorgida fa pocs dies
sobre les declaracions del se-
nyor Aznar, expresident del
govern, creiem que es demos-
tra els tipus de govern que te-
nim. Per una banda la ministra
de Sanitat senyora Elena Sal-
gado s’abaixa els pantalons i
tira enrere la llei de l’alcohol.

Per l’altra, les declaracions del
senyor Aznar. Aquests se-
nyors, quan governaven, van
convertir davant la Unió Euro-
pea, el vi, una droga, en un ali-
ment (aquest aliment té molt
poques calories i a més són
cremades ràpidament pel nos-
tre organisme). A més es va
produir aquesta inclusió sense
comptar en camp moment amb
les víctimes de l’alcohol. No-
més es va comptar amb la in-
dústria de l’alcohol; per tant
no va ser una mesura consen-
suada, ja que va prevaldre l’in-
terès econòmic per damunt de
la salut de les persones. Per
tant, ara, quan els agents de

trànsit facin la prova d’alcoho-
lèmia a un conductor i doni
positiu, podrà dir que ha con-
sumit massa aliment, ja que
pot al·legar que només ha be-
gut vi (un aliment). L’alcohol,
sigui per fermentació o per
destil·lació, no solament pro-
voca accidents de trànsit com
es diu, sinó que també provoca
accidents laborals, domèstics,
maltractaments familiars, etcè-
tera. També és responsable de
moltes malalties, la causa de
més de 20.000 morts a l’any.
No coneixem cap més aliment
que comporti tants riscos ni
conseqüències en consumir-lo,
i que pot crear dependència,

tolerància i síndrome d’absti-
nència en deixar de consumir-
lo. Aquests requisits els té l’al-
cohol, per tant és una dro-
ga. / MIQUEL GODÓ, president de

l’Associació d’Alcohòlics Rehabilitats de

Girona (ADARG). Girona.

«Spiderman» en català
� Em vull queixar que no pu-
guem veure als cinemes Spi-
derman 3 en català. Ho consi-
dero totalment injust. Les dis-
tribuïdores no poden al·legar la
incomprensió per part del pú-
blic català, perquè pràctica-
ment el 100% del catalans en-
tenen la nostra llengua.Lamen-

to que els catalans estiguem en
mans d’unes distribuïdores que
no ens tenen en compte i que
menyspreen les ajudes per al
doblatge i la subtitulació que
està disposada a oferir-los la
Generalitat. / MIQUEL SOLER. Sa-

badell (Vallès Occidental).

Al senyor García Albiol
� Suposo que estarà molt sa-
tisfet amb el vídeo que ha pu-
blicat. Jo tan sols li he de dir
que sento vergonya que algú
pròxim, català, manipuli així
un tema tan seriós, viu i deli-
cat com és el tema de la convi-
vència als barris i de tota la
gent que hi viu. Digui-li, si ho
vol, immigració, jo en dic con-
vivència. Vostè, què ha fet fins
ara a favor d’aquesta ciutat fu-
tura que promet? On era? Als
barris no l’hem vist. Perme-
ti’m que li esmenti uns quants
actes a favor de la convivència
que s’han dut a terme els úl-
tims dos mesos als barris que
vostè tan lleugerament critica:

S’ha obert el pati d’una es-
cola al barri per fomentar la
convivència a Llefià. El dia de
Sant Jordi tots els nens i ne-
nes, escoles d’adults, instituts i
associacions de lleure de Ba-
dalona Sud van fer una gran
festa, des de les 9 del matí fins
a les 8 del vespre, i van con-
feccionar un llibre de Jocs Flo-
rals on els noms es barrejaven
igual que ho fan els sentiments
i els somnis, perquè aquests
són comuns a totes les perso-
nes. Dissabte passat es van ar-
reglar uns jardins on adults i
nens, d’aquí i d’allà, van parti-
cipar de nou conjuntament. Di-
umenge es va fer una fira de

el lector escriu

Les cartes trameses a aquesta secció han de ser breus.
Tindran prioritat les que no excedeixin les 20 ratlles
mecanografiades i les que siguin d’actualitat. És
imprescindible que a l’original i als correus
electrònics s’hi facin constar el domicili, el telèfon i
el número del DNI o passaport de l’autor. No es
publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb
inicials. El Punt es reserva el dret de seleccionar-les i
resumir-les quan ho consideri oportú. Els textos
s’han d’adreçar a cartes@elpunt.com

editorial

l compte enrere per a les
municipals ha començat
aquesta mitjanit amb
l’inici de la campanya

electoral. Probablement, aquestes
eleccions són les que el ciutadà viu
amb més proximitat, ja que tria els
regidors que governaran els ajunta-
ments i que designaran els alcaldes,
i per tant els equips que gestionaran
els afers que més directament els
afecten. Aquesta, però, és una cam-
panya que ha començat marcada
per un debat delicat, com és el de la

E immigració, que cal afrontar amb
molta cura. El detonant de la polè-
mica entorn aquest tema ha estat el
vídeo que el PP ha confeccionat a
Badalona i que la resta de partits
han qualificat de xenòfob. En el ví-
deo es vincula, sense cap tipus de
matisació, la immigració amb pro-
blemes tan greus d’alguns barris
com ara la delinqüència i la dro-
goaddicció. És obvi que l’arribada
d’importants fluxos migratoris que
s’acaben concentrant en determi-
nats barris de les nostres poblacions

genera pressió social i situacions de
gran complexitat difícils de gestio-
nar, que els partits no poden obviar.
També que en molts municipis els
fins ara governants probablement
no han sabut o pogut fer les accions
més encertades per canalitzar
aquest tema adequadament de ma-
nera que s’evitin problemes de con-
vivència. I és bo que se’n parli i en-
cara més davant unes eleccions mu-
nicipals, ja que tot i que aquesta és
una qüestió que va molt més enllà
de la responsabilitat dels ajunta-

ments, ells són instruments de pri-
mer ordre per gestionar els proble-
mes derivats de la immigració mas-
siva. Ara bé, plantejar la qüestió de
la immigració de manera demagò-
gica, esbiaixada i dirigida a atiar el
conflicte aprofitant el malestar exis-
tent en molts barris no es pot quali-
ficar d’altra manera que d’altament
irresponsable, una cosa que només
s’explica per interessos partidistes
electoralistes. I la direcció del PP a
Catalunya no hauria d’haver avalat
aquesta manera de fer campanya.

La demagògia sobre la immigració entra en campanya
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� Ja fa bastant temps que l’obra Èric i l’exèrcit
del Fènix s’està representant al Teatre Borràs
de Barcelona. El dia de l’estrena un munt de
gent es va aplegar per veure la primera repre-
sentació d’aquest treball que porta a l’escenari
temes que no s’havien tocat gairebé mai a Ca-
talunya en l’àmbit teatral: la normalització de
la llengua catalana com a llengua pròpia de Ca-
talunya, el cul-de-sac del procés de negociació
del nou Estatut, la problemàtica de la Catalu-
nya Nord, la unitat territorial dels Països Cata-
lans, el dret a l’autodeterminació i a la inde-
pendència… i tot plegat en el si d’una família
de Lloret de Mar desacomplexadament catala-
na. Ara, però, aquesta assistència ha baixat,
sens dubte a causa del poc ressò informatiu que
genera. Per quin motiu? Parlem-ne. Es tracta
d’una obra que satiritza la Constitució espa-
nyola, ridiculitza la Guàrdia Civil, la justícia i
la nación espanyola. Evidentment, aquestes
són coses que el PSC i el PP no poden suportar.
En definitiva, és una obra que incomoda els po-
ders fàctics; potser per això està sent objecte
d’un gran buit per part de la gran majoria de
mitjans de comunicació, molts dels quals (els

més importants en difusió) ja han dit que no en
parlaran. Contra això cal que tots plegats aju-
dem a donar a conèixer l’existència de l’obra
de teatre Èric i l’exèrcit del Fènix i que denun-
ciem el buit que li estan fent els poders medià-
tics.

Cal afegir-hi que el problema que han tingut
els poders fàctics és que no poden acusar l’obra
d’apologia del terrorisme o d’ultratge a Espa-
nya, perquè les crítiques que es fan contra el
sistema juridicopolític espanyol estan realitza-
des amb molt d’humor. El públic riu molt i s’ho
passa molt bé i això té una càrrega de profundi-
tat molt més forta que el drama. Alhora, però,
és fàcil imaginar-nos les pressions que deuen
estar rebent els responsables de tirar aquesta
obra endavant per fer-la fracassar i que deixi de
representar-se.

En conclusió, contra el silenci mediàtic fem
que el boca a orella funcioni. Que ningú deixi
d’assistir a la representació d’Èric i l’exèrcit
del Fènix; val la pena encara que sigui per mo-
lestar i, a més, és un bona obra i està realitzada
per grans professionals. / MANEL BOSCH. Barcelo-

na.

«Èric i l’exèrcit del Fènix» i el silenci mediàtic




