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Bruselas puede decir
lo que quiera; si los

gobiernos lo hacen mal, el
problema no se soluciona.
@imbernad88
Natxet Desgrava

L’austeritat i la reforma
laboral es van pensar

justament per retallar els
sous dels treballadors,
reduint la quantitat de
diners i treball disponible
al mercat. I ara es queixen?
Jordi Masfret

Quan es faci una
reforma laboral

que obligui l’empresari a
contractar treballadors amb
sous de 1.000 euros, llavors
hi haurà recuperació.
@MarcDatzira
Marc Datzira

Irán de una reforma a
otra tal vez peor. Lo

que les gusta al FMI y a
los neoliberales seguro que
perjudica a los trabajadores.
Agustin Eduardo Aguilo Climent

Bruselas ha metido la
pata con su perniciosa

política; ahora dice que
hay que cambiar, pero no
reconoce su tremendo error.
@FernandoDezRubi
Fernando Díez

m Setmana de reflexió?
m La immediatesa política por-
ta a debatre què passarà després
del 9-N. Però aquesta vegada
potser seria més positiu que el
bloc pro consulta fes un recés i
dediqués una setmana de refle-
xió a analitzar les greus dissensi-
ons sorgides el darrer mes, que
haurien pogut ser fatals per al
procés.
El 9-N s’ha salvat de miracle i

cal reconèixer el paper determi-
nant de personalitats tan oposa-
des com Artur Mas o David Fer-
nàndez, mentre que altres han
fet un paper ben galdós.
Ja ningú no se’n recorda, per

exemple, d’aquells que anuncia-
ven, fa tres setmanes, que no ani-
rien a votar el 9-N perquè era
una votació inventada i suposava
la defunció definitiva del dret a
decidir? O d’aquells a qui els pro-
vocava vergonya i indignació que
elGovern català hagués plegat ve-
les i ja feien la llista de covards i
traïdors?
És sorprenent la rapidesa amb

què determinada gent s’oblida de
les seves pròpies paraules i
s’apunta sense solució de conti-
nuïtat al cavall guanyador. Ningú
no dimiteix? Ningú no s’excusa?
Almenys que s’ho pensin una

mica la propera vegada i apren-
guin del sentit comú demostrat
el 9-N per la ciutadania.

JOSEP M. ALCOBERRO
Barcelona

m Aristóteles en el 9-N
m Un amigo me aseguró que
Aristóteles estuvo presente con
sus ideas en el 9-N porque escri-
bió: “Lo importante en la vida hu-
mana no es fijarse únicamente en
las normas o deberes sino tam-
bién en las actividades. Las activi-
dades comentadas pueden ser la
política, la economía, y la educaci-
ón, que son más importantes que
las normas y las leyes. Las acti-
vidades deben tener un fin y si
perdemos ese fin nos hemos
desorientado”.
También me dijo que Platón y

Descartes tienen calle enBarcelo-
na y Aristóteles la merece.
De acuerdo.
JOAQUÍN CALLABED
Barcelona

m La sardana
m Barcelona, tenies una gran
oportunitat per revitalitzar la sar-
dana com vas fer a finals del se-
gle XIX, quan la vas segellar com
a ball i cant propi de Catalunya. I
aquest any 2014, on ha estat la
promoció de ballades, aplecs i
concerts sardanistes? Mai no
hem dubtat que la música per a
cobla és quelcom lloable i neces-
sari i que enalteix la interpreta-
ció dels instruments exclusiva-
ment nostres, però creiem que el
que ens falta és fer conèixer imo-
tivar el jovent a ballar la nostra
dansa nacional. No hem vist ni
ressaltar ni assistir personalitats
delmón de la sardana a gaires ac-
tivitats sardanistes ni als tradicio-
nals aplecs i ballades barcelo-
nins, ni crear-ne de noves. Ni tan
sols els mitjans de comunicació
n’han parlat adequadament.
Barcelona, després de ser capi-

tal de la sardana, continua desco-
neixent el fenomen sardanista.
Esperem que la Confederació
Sardanista posi fil a l’agulla i que
Calella, experta a enaltir la sarda-

na, ens depari l’any que ve unes
jornades plenes d’exaltació sar-
danista amb ressonància per tot
Catalunya.

FRANCESC SAGRERA
Castellar del Vallès

m Cuidem el català
m La nostra llengua és un dels
principals tresors d’aquest país.
Malgrat això, hi ha molta gent
–especialment els joves, encara
que no tots ells– que escriuen ca-

da dia milers de textos amb un
nou llenguatge que principal-
ment oblida l’ortografia.
Per aquest camí, aviat no

sabran com s’escriu el so d’una
lletra, si amb k, amb q o amb c,
quin tipus d’accent porta aquella
paraula o tan sols si en porta i si
la lletra h serveix o no, entremol-
tes altres coses. Aquest mal el fan
de forma inconscient i pensant
que és fantàstic.
No us adoneu que el flanc pel

qual rebem més atacs i més forts

és precisament la nostra llengua?
Per alguna cosa deu ser.
Doncs, vinga va, no els fem no-

saltres la feina.
MARIO SANTAMARIA
Subscriptor
Sitges

m Rosa Novell
m Esplèndida l’entrevista a l’ac-
triu Rosa Novell, realitzada per
Núria Escur (“Això, la ceguesa,
és molt dur però seguiré”, Qui,

8/XI/2014). Et preguntes una i
mil vegades com és possible que
encarahi hagi persones amb la ca-
tegoria humana i la immensa for-
talesa d’ànim per créixer davant
les adversitats, com és el cas
d’aquesta gran i personalíssima
actriu, Rosa Novell.
El positivisme d’aquesta actriu

va més enllà. Capgira la delicada
situació en què s’ha convertit la
seva vida i canalitza tota la força
de què és capaç, per sortir a l’es-
cenari , sense defallir, i omplir-lo
amb la passió interpretativa i el
millor de sí mateixa.
Rosa Novell no hi veu amb els

ulls, tanmateix sí que hi veu, pro-
fundament, mitjançant la intros-
pecció, amb la hipersensibilitza-
ció dels sentits i amb la seva àni-
ma! Quin magnífic paradigma el
d’aquesta actriu coratjosa que,
amb una mostra d’amor incondi-
cional per la interpretació, surt
cada dia a l’escena del teatre Ro-
mea per fer-nos embadalir!
Felicitats! Els seus valors i filo-

sofia de vida m’han commogut.
CARMEN VILLAR
Barcelona

m Hospital de Tortosa
m He estat ingressat gairebé un
mes a l’hospital Verge de la Cinta
de Tortosa. La meva família i jo
estem molt contents del tracte
rebut per part del personal sani-
tari. El que considerem lamenta-
ble és l’evident falta de recursos
que es tradueix en manca de
personal.
Empregunto si és possible des-

mantellar tota la parafernàlia bu-
rocràtica com ara directors gene-
rals i càrrecs de confiança, que
serveixen de ben poc.
Potser amb l’estalvi d’aquests

sous podrien dotar de més quali-
tat la sanitat pública.
Un altre aspecte que patim és

en allò referent al menjar. Vull
preguntar al conseller Boi Ruiz si
ha tingut mai la gosadia de pre-
sentar-se a l’hora de dinar o de
sopar, sense avisar, i comprovar
el que es dóna als malalts. Lama-
joria de dies els carros marxen
tal com han vingut. El menjar és
fastigós. Amés, per què ha de ve-
nir el menjar cuinat de Tarrago-
na? No hi ha cuina a l’hospital o
empreses de càtering a Tortosa
que puguin fer el servei?

FERNANDO AGRAMUNT
Roquetes

m La mujer del siglo XXI
m No es ninguna novedad que
una marca se vea obligada a reti-
rar una campaña por excederse
con el photoshop. Ahora le ha
tocado a la prestigiosa marca de
lencería Victoria’s Secret que,
mostrando a mujeres excesi-
vamente delgadas junto con el
eslogan “The perfect body”, sólo
ha conseguido que se iniciara un
movimiento de protesta en
Change.org. Me parece increíble
que las marcas aún no sepan
abrir los ojos y ver cuál es el mo-
delo de mujer real de hoy en día.
Fuera de sus anuncios, en la

calle, sí es fácil ver a mujeres del
siglo XXI. Siempre van con pri-
sas porque tienen un trabajo es-
tresante. Son mujeres ocupadas
pero incansables, persistentes y
activas. ¿Acaso no estamos ha-
blando de belleza? Pienso que lo
más bonito de unamujer no radi-
ca en sus curvas, sino en el carác-
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202 Descobert el primer uniforme blaugrana. Els paletes
de la milícia popular de la Coronela el 1714 portaven un
conjunt “que recorda la samarreta del Barça”.

Hihaurà
negociació
Mas-Rajoydesprés
del resultat del 9-N?

316 Bossòst, el poble de Catalunya menys independen-
tista. Només en 17 dels 947 municipis el no va aconseguir
més del 10% dels vots del 9-N.

3.133 Mas ofereix diàleg permanent a Rajoy per a la
consulta o utilitzarà les plebiscitàries. El president dema-
na “no confondre l’instrument amb l’objectiu”.

L A F O T O D E L L E C T O R

E L C OM P T A D O R

Voteu a www.lavanguardia.com/participación/encuestas o enviant un missatge al 27722 amb
la paraula VOTAR espai 1, 2 o 3, segons quina sigui l’opció triada Sí, No o Ns. Cost de l’SMS:
1,42 (IVA inclòs). Servei ofert per NVIA. Atenció al client: 902 354 525. info@nvia.eu

LA PREGUNTA DE DEMÀ

La Fiscalia es querellarà aquest
dimecres contra Mas, Ortega
i Rigau pel 9-N. El Govern
central rebutja de totes totes
qualsevol negociació que tingui
per objectiu un referèndum de
secessió a Catalunya.

Podeu enviar les vostres fotografies a cartes@lavanguardia.cat. Cal que estiguin signades amb nom i cognoms i hi ha de constar l'adreça, el telèfon i
el DNI o el passaport. La Vanguardia es reserva el dret de publicar les que consideri oportunes.

APARCAMENT DE MOTOS. “Prioritat total per a motos... i els vianants pel fang! Ningú no
controla el desgavell ni la prepotència en l’aparcament de motos sobre la vorera?”, es
pregunta el lector Jaume Miralles Via.

Aproveu el full de ruta
anunciat pel president
ArturMas?
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ter que la define. Así que si la pu-
blicidad es un reflejo de la socie-
dad, debería empezar a entender
qué es ser una superwoman.

MIREIA SANTASUSANA
Barcelona

m Invasión motera
m ¡Qué bien está quedando la
remodelación de la transitada
calle Balmes de Barcelona! A pe-

sar de los inconvenientes que
toda obra pública ocasiona, el re-
sultado no puede ser mejor. Los
vecinos y los que la transitan con
frecuencia pensábamos que por
fin íbamos a pasear por ella a gus-
to, pero no es así.
Todo el espacio que se ha con-

seguido de más ha sido invadido
por los millares de motos que, no
teniendo bastante con los espaci-
os reservados por el Ayuntamien-

to, ocupan el de los transeúntes.
Y no sólo eso, sino que estos han
de ir con cienmil ojos para no ser
arrollados en plena acera. Espero
quenuestro queridoAyuntamien-
to demuestre lamisma voracidad
recaudatoria con las motos que
con los coches y podamos todos
circular en paz.

NINA AGUSTINA SANLLEHÍ
Barcelona

m Porcs senglars
m El nombre de porcs senglars
que habiten les muntanyes del
voltant de la ciutat de Barcelona
va cada dia en augment. És un
problema rellevant per als que vi-
vim a prop d’aquests animals, ja
que poden esdevenir perillosos.
Un cop travesses la ronda de

Dalt són fàcils de veure demane-
ra habitual. Jo me’n trobo sem-
pre que pujo a la carretera de la
Rabassada o per la zona del velò-
drom d’Horta. Alguna cosa s’ha
de fer amb aquests animals. Hau-
riend’intentar controlar-ne la po-
blació perquè poden ser un perill
per als habitants.

MARTA DOMÈNECH TARRAT
Barcelona

m Miguel de Unamuno
m El señor López Burniol en su
artículo titulado “Un vasco agóni-
co” (25/X/2014) afirmaba que
Unamuno además de pensador
fueun granpoeta.Miguel deUna-
muno (1864-1936) fue grande en
todo lo que escribió (poesía, nove-
la-nivola, ensayo y teatro). No en
vano, es considerado precedente
de la literatura existencial euro-
pea. En cuanto a su ideología, bas-
ta con acudir a su importantísi-
mo e imprescindible ensayoVida
de don Quijote y Sancho (1905).
Dice: “¿Tropezáis con uno que

miente?, gritadle a la cara: ¡menti-
ra! ¿Tropezáis con uno que ro-
ba?, gritadle: ¡ladrón!, y ¡adelan-
te! ¿Tropezáis con uno que dice
tonterías, a quien oye toda la
muchedumbre con la boca abi-
erta?, gritadle: ¡estúpidos!, y
¡adelante! ¡Adelante siempre!”,
en busca del ideal que mueve a
los héroes: amor, justicia, bon-
dad. Algo impensable en unmun-
domaterialista, como el suyo, co-
moel nuestro.Unamuno fue obje-
to de críticas sin que, me temo,
fuera realmente captada su lucha
(agonía) existencial, que es, en de-
finitiva, la de cualquiera de noso-
tros, cuando nos detenemos a
pensar quiénes somos y adónde
vamos.

M.ª DOLORES CANO
Barcelona

Joana Bonet

Undiumenge
luxemburguès

E
l 9-N a la zona alta, diguem noble, burgesa,
estirada, també romàntica. Entre Sant
Gervasi i la Bonanova sempre se m’aparei-
xen els jardins abandonats deMercè Rodo-

reda com un fantasma literari capaç de subvertir l’or-
dre del paisatge. Per això espio els esbarzers silves-
tres darrere les tàpies, els miralls trencats, les fines-
tres tancades fins a olorar la pols dels mobles tapats
per llençols blancs i secrets macilents. On la ciutat
acaricia Montjuïc i s’acomoda al seu turó davant un
horitzó demar. On les torres noucentistes es van con-
vertir en clíniques privades i algunes pastisseries con-
tinuen embolicant el croissant amb paper i cel·lo. Zo-
na d’alt nivell, la preferida dels psicoanalistes argen-
tins, les escoles de nens de casa bona, els gimnasos
pijos i els clubs d’intercanvi de parelles amb interioris-
me d’autor. Al barri hi viuen les famílies de sempre
que han conreat elegància i cognomsmalgrat que han
anat a mal, molts d’ells castellanoparlants: Arturus o
Alfonsus, Doris, Pettys, Cucas, resignats davant els
nou-rics que ja es van fer vells i la tercera generació
dels quals té el nivell C2 de català.
Em va semblar veure’ls tots a la llarga fila. Grups de

veïns que amb prou feines es dirigeixen paraula per
no molestar-se confraternitzaven en un diumenge de
cafè llarg i pluja fina. Els nens jugaven a la plaça amb
aire festiu, com fan quan saben que seus pares estan
contents. La cua per votar a La Salle envoltava dos
carrers. Cotxets de bessons i cadires de rodes pujant
el carrer Solsonès, modernets amb ulleres de pasta

amb camises de qua-
dres i dones sense ma-
quillatge que es treien
la por: “Avui toca votar
amb el cor, no amb la
raó”. El florista Prats,
personatge rodoredià
per excel·lència, regen-
tava en solitud la seva
botiga ja adornada de
Nadal a l’estil exube-
rant de la Cinquena
Avinguda. “Quin tor-
rent de gent”, deia rere

les vitrines d’avets blancs amb cupcakes i dònuts pen-
jant. “És una cosa inaudita, no ho havia vist des de
l’Estatut”. Feia fred. Un veí va anar a buscar una olla
de brou per als voluntaris. “Creia que aquí, a la Bona-
nova, votarien quatre gats”, comentaven sorpresos els
més CiU. Ningú no saltava d’alegria, però a les seves
comissures es llegia la plenitud de l’eficàcia, com si
acabessin de fer dissabte. Catalans continguts, alexití-
mics, prudents, pusil·lànimes, liberals, democristians,
exvotants del PP revoltats per un sentiment que difí-
cilment toleren: elmenyspreu. En elmigdia luxembur-
guès del 9-N a la Bonanova, el cel encapotat, les cafete-
ries bullint, regnava un clima de civilitzada rebel·lia
semblant a la dels joves quan s’independitzen, no tant
per ser diferents sinó per la voluntat de voler ser-ho.
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Ratolins a l’Arc deTriomf

Lazona ja està en tractament

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 Fa uns dies es va notificar la presència d’una plaga de
ratolins que, a plena llum del dia, sortien de les jardine-
res que separen les voreres de l’asfalt del passeig de Sant
Joan i entraven al parc de l’Arc de Triomf. El parc és
una zona de joc per a nens de 0 a 3 anys, amb el terra
folrat de goma. Els ratolins hi entraven buscant menjar,
i es passejaven entre els nens mentre aquests, sense en-
tendre el risc d’insalubritat que això comporta, els perse-
guien. No era aquell el primer avistament de ratolins
dins d’aquella zona.

Una mare testimoni de la plaga va trucar al telèfon
del civisme aquell mateix dia. L’Ajuntament va recollir
la seva queixa amb eficàcia, però van constatar que les
plagues són feina del departament de Plagues Urbanes
(dins de l’Agència de Salut Pública), i fins que ells no
trametin el problema i hi donin el vistiplau, no podien
saber quan s’hi faria alguna cosa. Des de llavors, no se
n’ha rebut cap informació, i la plaga continua infestant
el parc, posant en perill la salut de nens molt petits. Si
bé la recollida de la queixa va ser molt ràpida i eficaç,
la presa de mesures està sent massa lenta ateses les
circumstàncies.

ALEJANDRA VELASCO
Barcelona

m Durant el mes d’octubre es va detectar activitat de ra-
tolins a la part baixa del passeig de Sant Joan de la ciu-
tat i es va iniciar un pla d’actuació per controlar la situa-
ció. Diferents ciutadans han fet arribar ja diverses inci-
dències amb referència al mateix problema. Totes les
comunicacions han estat ateses, tot confirmant que
l’àrea ja es troba en tractament. Ara per ara es continuen
fent seguiments a la zona amb periodicitat setmanal, i el
pla d’intervenció que tenim en curs s’adequarà en funció
dels resultats d’aquests seguiments.

Convé recordar que el factor d’aliment disponible és
clau quan es tracta de plagues o presència d’animals
com els rosegadors en el nostre entorn. Quan es llencen
aliments o deixalles als espais públics no fem res més
que promoure l’activitat de fauna urbana que se n’aprofi-
tarà, de manera que mantenir la ciutat neta és una tasca
fonamental i que ens correspon a tots i totes.

CONRAD CASAS
Gerent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona

“Creia que aquí,
a la Bonanova,
votarien
quatre gats”,
comentaven
sorpresos els
més convergents
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