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s’amplia fins al 2016 que puguin
anar per les voreres estretes de
menys de 4,85 metres.

JOSEP AMADEO CAMAÑÉS
Subscriptor
Barcelona

m Marina Rossell
m L’altre dia vaig assistir al con-
cert que Marina Rossell va oferir
al teatre de LaFaràndula de Saba-
dell. En sortir, vaig sentir repeti-
dament comentaris, en un to de
decepció, sobre com havien tro-
bat de mística la cantant.
Recordant tot el que acabava

de presenciar, vaig pensar que si
ser mística és denunciar els pro-

blemes que està patint la gent
que no té casa on viure, mentre
hi ha cases buides per tot arreu;
si ser mística és denunciar la
quantitat de gent que el món ha
exclòs i quemalviuen com poden
fora de tota protecció; si sermísti-
ca és denunciar el paper depreda-
dor dels bancs; si ser mística és
agrair, a tots els que érem al con-
cert, el nostre suport a la cultura
davant un Govern que la menys-
prea; si sermística és homenatjar
el gran artista i persona Georges
Moustaki; si ser mística és cantar
a lamemòria de totes aquelles bo-
nes persones que estimem, que
ens han deixat; si ser mística és
cantar com els àngels... Marina,

no deixis mai de ser mística i de-
lita’ns moltes nits més amb la
tevamagnífica veu i les tevesme-
ravelloses cançons. Molts t’ho
agrairem.

ANTÒNIA BORREGO
Sant Cugat del Vallès

m Lloguers antics
m En resposta a la carta “Lloga-
ters antics” (21/XI/2014), vull
dir que l’augment dels lloguers
des de l’any 1964, en virtut i vi-
gència de la llei d’Arrendaments
Urbans (LAU) es va veuremodifi-
cat amb notorietat per pro-
pietaris i llogaters. Rendes bai-
xes, subrogacions de drets de con-
tinuïtat a favor dels hereus per
continuar els seus negocis i la
creació d’uns grans espais que
abastaven les necessitats dels
ciutadans.
L’articulat de la LAU de l’any

1964 regulava una adequació de
les rendes d’acord amb el cost de
la vida. Perjudicava els propie-
taris i afavoria els llogaters i suc-
cessors. Es pretenia mantenir les
activitats familiars que podien
perllongar els continuadors amb
un increment d’un 15% sobre la
renda antiga. Mai es va fer ús de
l’adequació de les rendes anti-
gues. Va arribar el decret Boyer,
que va legislar uns increments
notables i uns terminis dels con-
tractes (cinc anys per habitatges i
els terminis convinguts entre els
contractants per a locals de ne-
goci). El 2014 arriba la finalitza-
ció de molts contractes. Ara, els
llogaters o accepten la nova ren-
da o tanquen el negoci de tota la
vida.

JOSEP MARIA MAS FRANCO
Subscriptor
Barcelona

m Errades als llibres
m Fa uns dies la meva filla, que
està fent tercer de primària, va
portar deures per fer a casa. Ha-
via de llegir un text per després
respondre unes preguntes. Em
vaig endur una bona sorpresa
quan, en llegir-lo en veu alta, diu:
“En comparación con otros paí-
ses como, por ejemplo, Alema-
nia, África o China”. Em vaig gi-
rar de cop perplexa. Com es pot
haver passat per alt aquesta erra-
da tant grossa? Àfrica un país?
Podria arribar a entendre que

els continguts no s’actualitzin
cada any però el llibre està editat
l’any 2008. Voldria que Barca-
nova, per a futures edicions,
pogués esmenar la informació.

CONXITA COSTA
El Bruc

Màrius Serra

Lageneració
del 14

D
e la peripoètica pel·lícula Gente que vive
fueranomés destaquen unes quantes decla-
racions detonants dels quatre entrevistats
per Arcadi Espada: l’escriptor Félix de

Azúa, el director teatral Albert Boadella, el radiofonis-
ta Federico Jiménez Losantos i el lingüista Xavier Pe-
ricay. El to general és digne de The drowned world de
J.G. Ballard. Els quatre entrevistats estan tristos i par-
len de persecució amb paraules dolgudes. Trobo
Boadella força autodescriptiu quan defineix la situa-
ció catalana amb la noció de paranoia. La seva reacció
contrària al catalanisme ha estat, afirma, la desconne-
xió total amb la llengua, el paisatge, els mitjans… i tot
el que vingui de Catalunya. Busco la definició de para-
noia: “Psicosi caracteritzada per l’aparició d’idees ob-
sessives, generalment de persecució, articulades lògi-
cament”. Azúa arriba a dir que cal endur-se els nens
de Catalunya. Així a l’engròs, com si parléssim d’una
plaga bíblica. La idea de fons és la mateixa tesi de la
contaminació (ideològica) que el polític Floriano va
sostenir per criticar els fiscals catalans.
L’11/XI/2003 vaig publicar un rum-rum que es deia

“La maldición de Ferrater”. L’admirat Justo Navarro
acabava de publicar la novel·la F a Anagrama i posava
en boca deGabriel Ferrater (el protagonista) la parau-
la catalana llepaculs, tres vegades mal escrita com a
llapeculs. Em va fer gràcia lametàtesi i ho vaig relacio-
nar amb la coneguda mala dicció del poeta Ferrater.
Però si vaig transformar la mala dicció en maledicció
va ser perquè les tres vegades que Azúa fa parlar Fer-

rater (en català) com a
personatge secundari
de la seva novel·la
Momentos decisivos
(2000) també s’equivo-
ca, ambuna falta d’orto-
grafia diferent a cada
frase. Tenint en comp-
te que la novel·la té cita-
cions ben transcrites en
cinc llengües, em va
semblar unmenyspreu.
Navarro, des de Nerja,
va enviar una carta a La

Vanguardia (16/II/2004) demanant disculpes per l’er-
ror i reiterant el seu amor per Ferrater. Azúa, que lla-
vors no vivia fuera sinó dentro, em va enviar un correu
indignat. Em retreia que ells (sense precisar) eren els
que més havien fet pel català. Vaig comentar la seva
resposta irada amb autors en català de la seva quinta
(Comadira, Oliva) i ho vaig entendre. Hi va haver un
moment, cap al final del pujolisme, que Azúa i d’altres
potser cobejaven dirigir culturalment aquest país.Ma-
ragall els va donar carbasses i el tripartit els va dece-
bre tant que van entrar en estat de xoc. El procés sobi-
ranista català els ha agrupat (Libres e Iguales) i són
l’embrió d’una futura generació del 14 espanyola de
matriu catalana que neix d’una sensació de pèrdua si-
milar a la que va suscitar la generació del 98.
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Comissions i entrades

El deured’informar

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 En els últims anys he vist com les empreses dedicades
a vendre entrades d’espectacles han augmentat exponen-
cialment el sobrecost que implica per als compradors la
comissió amb què graven les entrades. Inicialment, solia
ser una comissió pràcticament testimonial, però ara no
és rar pagar dos o tres euros per entrada (les últimes
que he comprat, per veure Joaquín Sabina, gairebé cinc
euros per cadascuna) i, evidentment, ens les hem d’im-
primir nosaltres.

Es parla molt de l’augment de l’IVA, que no nego
que no castigui el sector, però ningú no diu res d’aquest
sobrecost? Per als qui anar al teatre o a altres especta-
cles és una prioritat i hi anem sovint, més val que no
sumem les comissions que acabem pagant. Pagui per
fer-s’ho vostè mateix. Em sembla que en comptes de
treballar em dedicaré a vendre entrades (i no em crec
que el sistema informàtic i la logística necessaris impli-
quin aquest cost).

ÒSCAR PERET I XAUS
Barcelona

m En la contractació a distància de serveis, com és
la compra d’entrades, l’empresari ha d’informar, abans
de contractar, del preu total amb els impostos inclosos
i totes les possibles despeses addicionals de gestió, distri-
bució, servei, etcètera, perquè el consumidor pugui deci-
dir si ho vol contractar o no. Cal recordar que els preus
de serveis com aquests són lliures.

Si el venedor no va informar correctament del preu
total, pot fer una reclamació a l’empresa, que té un mes
per respondre. Si en un mes no rep resposta, o no és
satisfactòria, pot reclamar en un organisme de consum.
En cas que el preu s’hagués informat correctament, li
recomanem que faci una queixa a l’empresa per posar
de manifest el seu descontentament.

ALFONS CONESA
Director de l’Agència Catalana del Consum

El procés
sobiranista català
els ha agrupat
(Libres e Iguales) i
són l’embrió d’una
futura generació
del 14 espanyola
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