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Contundència contra 
l’Estat Islàmic... i res més? 

Els països occidentals combaten el ter-
rorisme jihadista amb contundència i re-
solució. La qüestió seria preguntar-nos 
si no podria haver-se evitat aquesta situ-
ació si els països occidentals, amb la ma-
teixa contundència i resolució, s’hagues-
sin aplicat a promoure la civilitat, el ben-
estar, la justícia i l’entesa en els territo-
ris on el terrorisme jihadista ara fa 
estralls, en lloc d’haver-los colonitzat, 
espoliat i abandonat a la seua (dis)sort, 
en mans de dictadors de conveniència. 

¿Les conductes depredadores i 
d’abandó dels països occidentals –i, per 
a més inri, cristians, incloent-hi Espa-
nya– envers aquests territoris i poblaci-
ons no deuen haver estat l’origen de les 
respostes violentes i lamentables –espe-
cialment per a la seua pròpia gent– dels 
grups terroristes que ara ens empenyem 
a combatre? 

MARC ANTONI ADELL 

VALÈNCIA 

La nova Sala Beckett 
La nova seu de la Sala Beckett estarà ubi-
cada a l’edifici de l’antiga Cooperativa 
Pau i Justícia del Poblenou. Ara comen-
çaran les obres d’aquest edifici de dues 
plantes per habilitar-lo com a teatre amb 
una capacitat per a 250 espectadors. A 
la primera planta hi haurà un altre esce-
nari teatral: la Sala Obrador, amb cabu-
da per a 100 espectadors. Aquesta Sala 
Beckett formarà part de les Fàbriques de 
Creació de Barcelona. Es preveu que les 
obres acabin a finals de l’any 2015, que és 
quan el teatre podrà entrar en funciona-
ment. La remodelació de la cooperativa 
és un projecte dels arquitectes Ricardo 
Flores i Eva Prats. 

Aquest mes d’octubre hem pogut gau-
dir d’una obra de Samuel Beckett a l’Es-
pai Ter de Torroella de Montgrí: Els di-
es feliços, dirigida per Sergi Belbel i in-
terpretada per Emma Vilarasau. L’obra 
mostra una dona atrapada per les cir-
cumstàncies de la vida, la qual, malgrat 
tots els inconvenients, intenta ser feliç. 
A l’escenari veiem, durant el primer ac-
te, l’actriu sense cap possibilitat de po-
der-se moure de cintura en avall, tota 
ella enclotada dins la muntanya, i al se-
gon acte passem a veure-la ja soterrada 
fins a la barbeta, tot en una clara metàfo-
ra de com se sent molta gent ara en 
temps de crisi. 

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE 

TORROELLA DE MONTGRÍ 

La intransigència socialista 
Els últims mesos hem vist com el PSOE 
canviava de cara i Pedro Sánchez se si-
tuava al capdavant del grup socialista. 
Tot i això, el canvi de Rubalcaba a Sán-
chez no s’ha traduït en una variació subs-
tancial del modus operandi del PSOE, i 
l’exemple més clar el trobem en la seva 
postura davant del procés polític que viu 
Catalunya. 

Després de mesos batallant, finalment 
el PSOE ha pujat al tren de la proposta de 
reforma de la Constitució que planteja-
va el PSC per tal de donar resposta a les 
reivindicacions de Catalunya, però con-
tinuen negant-se rotundament a donar 

suport a la consulta (descafeïnada o no). 
Aquesta actitud ha generat un impacte 
clar a Catalunya, on una clara majoria de 
la societat no entén que s’impedeixi un 
acte tan radicalment democràtic com vo-
tar, i això s’ha traduït en una caiguda en 
picat dels vots al PSC en successives elec-
cions. Des de Ferraz sembla que no 
s’adonen que Catalunya ha estat històri-
cament un dels seus bastions i que amb 
la seva actitud intransigent poden per-
dre’l per sempre. 

GERARD ARTIGAS PONCE 

BERGA 

Arts plàstiques a la televisió 
Fa uns anys vaig escriure al meu blog 
d’art un article, Artes plásticas en televi-
sión, que reflexionava sobre la poca aten-
ció que reben les arts plàstiques (dibuix, 
pintura, escultura, etc.) en els mitjans de 
comunicació i especialment a la televisió. 
Seguidament, resumint aquest article, 
vaig escriure una carta (que em van pu-
blicar a La Vanguardia el 2004 amb el tí-
tol “Art a la vida diària”) en la qual recla-
mava que la televisió pública hauria de 
donar cabuda a algun tipus de programa-
ció en què les arts plàstiques fossin les 

protagonistes, un programa en què es do-
nessin a conèixer al gran públic televi-
dent els artistes contemporanis visitant 
els seus estudis i mostrant-nos la seva 
obra. Sembla que, per fi, el canal 33, de 
TV3, s’ha decidit a realitzar aquesta ne-
cessària i enriquidora labor cultural amb 
el programa Blanc sobre blanc (cada di-
jous, a les 22.30 h). 

Agraeixo i dono la meva enhorabona 
als directius i guionistes per la bona rea-
lització del programa i, fins ara, per la tria 
dels artistes. És obvi que per estimar i 
apreciar més profundament l’art cal co-
nèixer-lo, i programes d’aquestes carac-
terístiques ajuden a fer-ho. Espero que 
aquest gran monstre mediàtic que és la 
televisió col·labori de manera continua-
da en la promoció de les arts plàstiques, 
que tant han descurat. 

G. MARTÍ CEBALLOS  

SANT POL DE MAR

CARTES I MISSATGES

Les cartes enviades pels lectors han de tenir  
un màxim de 1.000 caràcters. El diari es reserva el 

dret de resumir-les. Els seus autors hi han de fer 
constar nom i cognoms, adreça postal i electrònica, 

número de carnet d’identitat  
i un telèfon de contacte.  

Les cartes no es respondran.

Silicon Valley 
contra la gallina 

dels ous d’or

Sempre que parlem de des-
igualtat, convindria res-
saltar que, perquè tothom 
pugui viure dignament, 
no n’hi ha prou repartint 

diners. Si el treball, com canta en 
Serrat, dignifica, s’ha de repartir 
també la feina que permet que una 
societat tiri endavant. 

És cert que el drama absolut –ho 
deia divendres Junqueras– és haver 
esgotat l’últim subsidi. Però tampoc 
no és digne cobrar per no fer res, 
haver d’entregar la vida per la feina 
o tenir dues feines o més i, natural-
ment, no fer-ne cap bé.  

No insistiré en el mal que pot fer 
l’implícit “Has deixat de ser útil” 
que suposa l’atur. Però també fa mal  
ser  una dona jove i haver d’agrair a 
l’empresa que, com a obra social, et 
pagui la congelació dels teus òvuls 
perquè, ara que ets tan productiva, 
no li va bé que tinguis fills. 

I ens acaba de deprimir que el 
53% dels eurodiputats –dels elegits 
per liderar en justícia i igualtat– 
mantinguin altres feines remunera-
des tot i cobrar 6.200 euros nets a 

canvi d’una dedicació completa. 
Quan fan les altres? O és que són 
tràfic d’influències?  

Però deixeu que avui m’aturi a 
l’idíl·lic Silicon Valley, on milionaris 
en texans, desvivint-se pel benestar 
de les seves empleades, han passat 
pantalla. De la que deia “Tingueu 
fills quan toca i us farem costat amb 
permisos paternals i subsidis a la 
criança” han passat a una altra que  
diu “Treballeu al màxim durant els 
vostres anys més fèrtils i, quan ja 
serà difícil que tingueu fills, encara  
podreu intentar tenir-ne amb els 
òvuls que us haurem congelat”. 

No sé si és la millor inversió per 
a Apple o Facebook, però estic segur 
que no n’hi ha de més ruïnosa per a 
una societat que necessita, més que 
mòbils d’última generació, nens i 
nenes que siguin prou estimats per 
arribar a ser bons ciutadans. 

Ho som nosaltres? En tot cas, és 
una mica inquietant la resignació 
de clients amb què acceptem que 
aquestes cada cop més poderoses 
grans corporacions vagin passant 
pantalles allunyant-se del bé comú.

ALBERT PLA NUALART

LINGÜISTA I ESCRIPTOR

Ha de fer mal ser una dona 
jove i haver d’agrair 

a l’empresa que, com a 
‘obra social’, et pagui la 

congelació dels teus òvuls
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Ara que es parla que el 9-N els 
catalans seran consultats a 
l’empara del títol III de la llei 

de consultes populars no referen-
dàries i d’altres formes de partici-
pació ciutadana, que no va ser re-
corregut per inconstitucionalitat i 
que, per tant, no ha sigut suspès, 
voldria fer uns aclariments. 

Aquesta part de la llei no suspe-
sa parla d’altres modalitats parti-
cipatives com ara enquestes, audi-
ències públiques, fòrums de parti-
cipació i altres processos de parti-
cipació que es puguin crear. Una 
consulta amb urnes, paperetes i la 
mateixa pregunta no veig clar com 

es pot encabir aquí. El president 
Mas ha dit que no es farà cap decret 
de convocatòria per evitar que pu-
gui ser recorregut al TC, però és 
complicat que s’organitzi una con-
sulta sense necessitat de dictar en-
cara que sigui una simple resolució 
o acte administratiu.  

No es pot descartar, atesa la in-
tolerància del govern espanyol, 
que l’actuació es porti també al TC 
per la via del conflicte de compe-
tències. Si això es produís opino 
que seria urgent convocar elecci-
ons, de manera que es pogués des-
triar clarament els que estan a fa-
vor del sí, del no o del camí del mig. 

XAVIER GATELL I PALAU 

GAVÀ

Consulta: de la suspensió a les eleccions

Hi ha moments que els polí-
tics no sabeu veure que 
comptar vots pel curt ter-

mini és la millor manera de per-
dre’n. Com a representants del po-
ble, al qual us deveu totalment i 
únicament, no heu entès encara 
que a la Via ens donàvem les mans 
ciutadans de les ideologies i condi-
cions més variades sense pregun-
tar-nos quin partit votàvem. 

Ara, un cop trencada la unitat 
que tant d’esforç i sacrificis dieu 
que us va costar, ¿a quina volun-
tat popular responen els vostres 
posicionaments partidistes? ¿En 
què ha canviat el clam majoritari 

de la ciutadania d’aquest país per-
què us pugueu permetre el luxe de 
sortir a dir que s’ha acabat la uni-
tat i us tireu els plats pel cap sen-
se miraments? 

No nois, això no va així. Si us 
penseu que el vostre posiciona-
ment partidista us donarà la glòria 
que tot polític ambiciona, esteu 
molt equivocats.  

La gent sabem què volem i us 
hem marcat el camí. Si no el seguiu, 
us quedareu sols i acabareu pas-
sant a la història com els executors 
de la profecia de la trencadissa del 
gran amic de Catalunya, José Ma-
ría Aznar. 

ANDREU PUGA 

BARCELONA

Els polítics, al servei de qui esteu?


