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relaciona con los castellers. Pero
sobre todo, el mayor sarpullido
fue que la obra hubiera costado
705.000 euros.
Ante próximas críticas a mi

persona, quiero reiterar que tam-
poco me gusta otra obra como es
Solc, dedicada a Salvador Espriu
y emplazada en los Jardinets de
Gràcia, junto a la Diagonal, y a la
que algunos han calificado de “co-

medero de patos”. Soy conscien-
te de que sobre gustos no hay na-
da escrito, pero a mí estas dos
obras, por su estética y coste, no
me gustan. Considero que nues-
tros castellers y Salvador Espriu
se merecían un reconocimiento
mejor.

ALBERTO FERNÁNDEZ
Presidente del grupo municipal del
PP en Barcelona

m Inquietud culé
m Las últimas declaraciones de
Messi a un diario argentino han
provocado inquietud en el FC
Barcelona y desánimo entre sus
aficionados. Este ha manifestado
su posible cambio cuando fina-
lice la presente temporada. Los
rumores sobre su salud, su discu-
tido estado de forma, la marcha
de compañeros, la llegada de nue-
vas estrellas y la presión por ga-
narlo todo parecen haberle pasa-
do factura. Ningún deportista de
élite, en sus diversas disciplinas,
es capaz de mantener el alto ni-
vel exigido en la competición ac-
tual sin altibajos.

MIGUEL SÁNCHEZ
Zaragoza

m Carnet de moto
m Respecto a la noticia sobre la
preocupación del incremento de
los accidentes de moto entre
usuarios que sólo tenían el carnet
B (“El 45% de los motoristas
muertos sólo tenía carnet B”, Vi-
vir, 19/XI/2014), es igual o más
preocupante que con 15 años se
pueda obtener la licencia de ciclo-
motor y que el examen práctico
sólo conste de una prueba de ha-
bilidad en circuito cerrado.
¿Cómo puede afrontar un jo-

ven de esta edad la conducción
en ciudad sin experiencia pre-
via? El tráfico y el peligro es igual
para una moto de 50cc que para
una de 125cc. El Ayuntamiento y
los responsables de circulación
tendrían que replantear urgente-
mente esta situación.

JAVIER VEGA BACARDÍ
Barcelona

m Mòbils al teatre
m És un plaer llegir Lluís Per-
manyer en el seu L’Àlbum setma-
nal. És un personatge culte, ele-
gant, didàctic i un pou de co-
neixement. Dijous passat, al
Quadern Barceloní (“Ximples i
malalts”, Viure, 13/XI/2014), es-
mentava uns fets que li van suc-
ceir al Romea i a l’Auditori quan
enplena actuació va sonar unmò-
bil. Jo n’he estat testimoni fa poc
temps, d’aquest fet. El tracta-
ment que donava enLluís als sub-
jectes que no es poden despen-
dre de l’aparell i molesten tot-
hom era el de ximples i malalts.
Jo hi afegiria ignorants i imperti-
nents. Sóc partidari d’iniciar una
campanya per avergonyir públi-
cament in situ aquests individus
perquè siguin conscients del seu
ridícul i molest comportament.

ANTONI VILANOVA CASALS
Barcelona

Imma Monsó

Condonats

L’
altre dia m’estava escandalizant amb els
detalls de l’operació Troca i Enfiladissa
quan de sobte em vaig cansar d’escanda-
litzar-me. Al meu costat, els meus veïns

de barra s’escandalitzaven també amb aquests escàn-
dols i amb altres de semblants i, de sobte, vaig alçar la
veu: “Em fa fàstic sentir-me tan virtuosa!”. Em van
mirar, perplexes. “No us passa?”, vaig inquirir. “Ves”,
va dir una. “Jo és que sóc mestra i truco al meu amant
turc des del telèfon de l’escola pública, així que no puc
dir res...”. “Bah!”, va dir un altre, pintor de parets i
autònom: “Jo sempre demano si amb IVA o sense
IVA, però com comprendràs amb tanta podridura
dels Pujol, els Bárcenas, els Púnics, els Núñez i els de
fora, em sento virtuosíssim per pura comparació, si
tenim en compte les proporcions estratosfèriques del
que han defraudat”.
“Exacte!”, vaig exclamar. “Però... què hi gua-

nyem?”. Ens fem addictes a l’escàndol i caiem en
aquesta mena de droga que ens enganxa a la satisfac-
ció de sentir-nos creditors del pecat aliè, de sentir-nos
virtuosos... Quin fàstic! “¿Per què?”, va dir un altre.
“Escandalitzar-nos prova la nostra sensibilitat moral.
I bé que ens hem de desfogar!”. “Tu ho has dit!”, vaig
insistir. “Escandalitzar-nos no és més que una pobra
compensació psicològica que substitueix la nostra im-
possibilitat d’actuar més enllà de la nostra privaci-
tat!”... “I què?”, va preguntar un altre. “Doncs que no
volem compensacions psicològiques!”, vaig bramar:
“Volem calés!”. El pintor va estar-hi d’acord de segui-
da: “Això mateix!”, va assentir: “Volem defraudar en
lamesura de les nostres possibilitats i que després ens
concedeixin una amnistia fiscal!”. La mestra va pre-

guntar: “¿Com al fe-
brer, quan l’Agència
Tributària va renunciar
a cobrar els deutes infe-
riors a tres euros?”.
“No, dona”, va dir el
pintor. “Això era per-
què no els sortia a
compte cobrar elsmini-
deutes... Jo el que pro-
poso és nopagar cap im-
post durant un temps i
que ens condonin el
deute... No valdria pels

pobres de solemnitat, que aquests no tributen, sinó
per als pobres com nosaltres: autònoms que per arri-
bar a fi de mes ens en veiem un tip, joves que guanyen
una misèria i no es poden independitzar però els surt
l’IRPF a pagar, avis que complementen la pensió mi-
núscula amb un petit lloguer i ni així poden anar ti-
rant...”. “Exacte!”, vaig exclamar. “Que emdiguin amb
quina autoritat moral, ara que els nous pobres conei-
xem la magnitud de l’estafa, pot venir la Hisenda Pú-
blica a reclamar-nos un ral!”... La idea va quallar. El
veí de l’esquerra també s’hi va apuntar: “Doncs fet: no
paguemdurant un temps cap impost. I que ens condo-
nin el deute!... Només això pot tornar a posar elmarca-
dor a zero”, va concloure. “Després, ja en parlarem!”.
I en va demanar una altra.
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El senglar deCollserola

Unadiferenciació genètica

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 “Antigament havíemde seguir tot elMontseny per tro-
bar el rastre d’un senglar i ara n’hi ha per tot arreu”,
diuen els caçadors més vells del meu poble; també és
cert que aquells senglars que caçaven els descriuen força
diferents dels que cacem avui en dia: “Tenien les potes
més peludes i negres, les orelles punxegudes, eren am-
ples de pit i estrets de cul, amb uns pernils ben eixuts i
el morro més llarg i estret”.

Tot pensant, he arribat a la conclusió que els únics
senglars que he vist similars a aquesta descripció són
els que sovint surten en imatges a les notícies sobre Co-
llserola i la seva problemàtica amb els senglars. ¿Seria
possible que a causa del relatiu aïllament de la població
de senglars de Collserola s’hi hagin conservat poblacions
genèticament més pures? ¿És Collserola l’últim reducte
de l’autèntic senglar català, el no híbrid o, si més no,
d’un senglar més pur que el de la resta de Catalunya?
Si s’estudiés i demostrés això, es podria posar en valor
un recurs biològic que s’està gestionant com un proble-
ma i, a més, sense cap èxit; crec que val la pena destinar-
hi recursos.

MIQUEL HERNÁNDEZ VIDAL
Taradell

m Efectivament, un estudi del 2004 ja va revelar una
major diferenciació genètica dels senglars de Collserola.
Actualment, el Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola està col·laborant amb la Universitat de
Wageningen, d’Holanda, per tal d’examinar l’efecte de
factors naturals i humans sobre la variació genètica dels
senglars europeus. També cal esmentar un nou factor
més preocupant que caldria evitar: l’alliberament al
medi de porcs vietnamites mantinguts com a mascotes
per part de particulars. Malauradament, ja s’ha constatat
la presència a Catalunya d’exemplars hibridats amb
senglars. Evidentment, la gestió del senglar implica
la conservació dels seus valors genètics, sens dubte
valuosos, però també obliga a mitigar els danys i
conflictes que pugui implicar la seva presència, ni que
sigui pura, d’una banda mitjançant el control de
població, si s’escau, i també aplicant estratègies que
permetin minimitzar eficaçment els propis conflictes.

SEAN CAHILL
Biòleg investigador i col·laborador del Consorci del Parc Natural
de Collserola

Al meu voltant,
a la barra,
els veïns
s’escandalitzaven
també amb aquest
escàndol i altres
de semblants
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