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Decebut amb Millás
JOAN TARRÉS GAROLERA. ANGLÈS.

Sr. Millás: Sàpiga vostè que sóc un entu-
siasmat admirador de la seva narrativa i
procuro que no se m’escapi sense llegir cap
dels seus articles que publica Diari de Gi-
rona, però la columna publicada dies en-
rere amb el títol «Les tòniques» m’ha dece-
but. S’hauria d’informar millor i no neces-
sita vostè el «tot val» per fer una bona crò-
nica. Li sobra capacitat per fer molt bons ar-
ticles sense molestar ni perjudicar cap sec-
tor.

Les paraules fan mal,
Sr. Sunyer
XAVIER FÀBREGA COSTA. MEMBRE DEL SAFAREIG 

TEATRE DE SALT.

A vegades les paraules fan mal. Però vos-
té ja ho sap, senyor Sunyer. L’entrevista que
li han fet al Diari de Girona m’ha fet mal.
M’ha deixat un forat petit, fondo a la meva
panxa i al meu cor.

Potser El Safareig Teatre de Salt no sabrà
dir els seus versos com cal, potser la mane-
ra com escenifiquen les obres no són del seu
gust. Podem discutir si la feina dels directors
i actors és prou bona, si s’ha treballat molt,
debatre sobre la caducitat o obsolescència
del textos representats. Em pot dir que les re-
presentacions que fa El Safareig no inte-
ressen a ningú. Tot això no em faria mal.

El Safareig Teatre de Salt fa més de vint-
i-cinc anys que fa teatre en aquest poble que
tant s’estima. Si no fos per amor al teatre, al
poble, creu que més de dotze persones
aniririen els dilluns i dimecres de deu a dot-
ze als locals de la Coma-cros a assajar? Sap

que El Safareig Teatre va inaugurar un Fitag
amb l’obra La visita de la vella dama on tots
el grups de teatre saltenc hi participaven?
Sap que El Safareig amb més de vint-i-cinc
anys de vida ha posat a l’escenari les paraules
de Dürrenmat, Molière, Shakespeare?

Amb tots aquests anys que fa que existeix
El Safareig Teatre hi ha passat tota mena de
gent (inculta, sorruda, alegre, espavilada, d’a-
quí, d’allà, mestresses de casa, lampistes, fer-
rers, estudiants...). En aquest temps hem fet
coses més bones i més dolentes, en tots
aquests anys semblava que havia de desa -
pa rèixer i no ho ha fet. Potser ho farà, però
de moment encara hi és. Com la vida ma-
teixa.

Campanya electoral 
anti-Podem
FERNANDO GUERRERO BARRIO. GIRONA.

Quan falten deu mesos per a les eleccions
generals ja ha començat la campanya elec-
toral prèvia, la de la por, ja que el bipartidis -
me que ha governat durant els últims 35 anys
té por de perdre l’exclusiva que els ha per-
mès alternar-se en el govern durant anys,
però la societat que ha patit les conseqüèn -
cies d’aquests governs, sobretot el del Sr. Ra-
joy, ha dit «prou». El partit Podem, liderat per
Pablo Iglesias, ha promès un canvi, i està re-
bent el suport d’una gran majoria de ciuta-
dans, que ja no creuen les promeses dels que
ens han portat a la precarietat i la misèria.

L’opció triada per combatre aquesta por
és perseguir i investigar el passat dels mem-
bres de Podem amb l’objectiu de despres-
tigiar-los, estratègia que no els servirà ja que
ells no són els més adequats per donar lli-
çons de moral i corrupció, tots dos tenen un

gran historial de casos de corrupció sense
resol dre després de diversos anys d’ins-
trucció i sense ganes de fer-ho, casos com
Gürtel o ERO han provocat el canvi dels jut-
ges per dilatar el procés.

Estic fart que els polítics en els actes de
campanya es dediquin només a criticar
Podem i no parlin dels seus programes
electorals. Es critica el programa de Podem
per ser irrealitzable, i això ho diu el Sr. Ra-
joy, que no ha complert el seu i que el va por-
tar a la Presidència del Govern enganyant
onze milions d’electors que el van votar. Si
us plau, no enganyin de nou el poble que
aquest ha despertat i vol un canvi com en el
seu dia va fer Felipe González. Deixin de per-
seguir Podem i facin la política del seu par-
tit.

El respecte a la llibertat
religiosa i de consciència
JESÚS DOMINGO MARTINEZ. GIRONA.

L’Estat democràtic de dret consagra un
marc de garanties que tutela drets i lliber-
tats fonamentals. No obstant això, més en-
llà de l’àmbit estricte de la llei, cal subratllar
que el dret a la llibertat d’expressió ni és ab-
solut, ni es pot comprendre sense referèn-
cia a un deure recíproc. Per això ha asse-
nyalat el Papa que no és lícit ofendre mit-
jançant el ridícul la consciència religiosa de
ningú.

Europa té en aquest assumpte molt a de-
batre i discórrer, i no estaria de més que els
professionals de la comunicació s’impli-
quessin en un assumpte com aquest, que
no té a veure amb el terrorisme sinó amb el
respecte a la llibertat religiosa i de cons-
ciència de tots i cadascun dels ciutadans.

Cartes Les cartes que els lectors enviïn a aquesta secció han de ser originals i exclu sives i han d’arribar 
mecanografiades (amb una extensió màxima de 20 línies), signades, amb el número de DNI, 
adreça i telèfon de l’autor. No es publicaran cartes signades amb pseudònim ni amb inicials.

LES CARTES ES PODEN ENVIAR PER CORREU ELECTRÒNIC, A L’ADREÇA opinio.diaridegirona@epi.es.

ELS NOSTRES
PATRIOTES

l tot a cent arriba a la univer-
sitat de la mà de Wert, l’anti-
ministre d’Educació i Cultura
per antonomàsia (signifiqui

el que signifiqui antonomàsia). Parlem
d’un talp, d’un quintacolumnista infil-
trat en un món que per alguna raó detes-
ta i a la destrucció del qual dedica tots
els seus esforços. Ell és el responsable,
per exemple, que l’IVA de la pornografia
sigui del 3% mentre que el del cinema, el
del teatre, o el de la literatura sigui del
21%. Un percentatge mortal, diríem, de
mort, tant, que de fet ve matant iniciati-
ves culturals per un tub. La fúria des-
tructiva de Wert arriba ara a les carreres
universitàries, transformades en una
mena deplorable de tot a cent. Significa
que per ser llicenciat, per exemple, en
Biologia, vostè només haurà de passar
tres anys per la facultat, previ pagament
de les taxes. Li donaran el seu títol, però
serà un títol d’imitació, com les bosses
de Loewe falses fabricades a la Xina. Del
que es tracta, en fi, és de guardar les apa-
rences sense deixar d’escurar les classes
mitjanes. Ara bé, si vostè pretén ser un
biòleg de veritat haurà de fer dos anys,
aquesta vegada sota el títol de màster,
que només podran pagar els rics.

El tot a cent és tendència, doncs. Ho
veiem també als passadissos dels hospi-
tals, plens aquests dies de pacients que
es vesteixen i es despullen i es moren a la
vista del públic. Si vostès volen que els
tractin com cal, paguin-se una sanitat
privada. Fixin-se en el basar de xinesos
en què s’ha convertit així mateix la justí-
cia. Posem el cas dels preferentistes, als
quals veiem protestar als telenotícies.
No tenen pinta de taurons financers,
sinó de jubilats als quals acaben de ro-
bar els estalvis. Sabem qui els hi ha ro-
bat, amb quines arts, en quina data, sa-
bem on són els diners. Com és possible
llavors que la justícia no intervingui per-
què se’ls torni el que amb tant esforç van
aconseguir reunir per fer front a la velle-
sa? És que estem esperant que es morin?
Doncs sí, esperem la seva mort perquè
vivim en una justícia de tot a cent, en una

universitat de tot a cent, en una
sanitat de tot a cent, i així de

manera successiva. Els nos-
tres patriotes són de tot a

cent.

E

o és la primera vegada que el
Nobel d’Economia Josep Sti-
glitz ho diu, però aquesta ve-
gada ha estat encara més clar:

el problema per a Europa no és Grècia,
sinó Alemanya. Així és: si després de tants

anys de sacrificis, retallades i austeritat,
Grècia deu més del que devia al principi (i
el mateix els passa a Itàlia, Espanya i Por-
tugal, entre d’altres) és que «era verí el que
s’havia receptat com a medicina». Per si
els dubtes, el senyor Stiglitz (i jo també) és
partidari de l’euro i que Grècia assumeixi,
amb els matisos que es vulgui, els seus
compromisos financers.

És que Angela Merkel és una tarada? En
absolut i, gairebé segur, és millor persona que
Rajoy, sense anar més lluny. Per exem ple, da-
vant les ostentacions dels xenòfobs de Pegi-
da, que pretenien satanitzar els e migrants, va
sortir a combatre contra els que practiquen
«la prèdica de l’odi»: molt més del que ha fet
el PP en tota la seva història. Però la filla del
predicador té les seves limi ta cions i a banda
del sagrat respecte al dogma, hi ha la titula-
ció de pertànyer als grans poders i la venda
sostinguda de merca deria avariada als seus
compatriotes (perquè, probablement, ella

mateixa creu en les seves virtuts), que l’hi han
comprat a mansalva. No, els del sud no som
malgastadores cigales, ni ells laborioses for-
migues. Els bancs alemanys estan en primer
lloc en totes les trapelleries i mandangues que
van crear la bombolla. Til·la i reflexió.

Si Alemanya es posa al capdavant d’Eu-
ropa amb obstinació, política econòmica més
alegre, unitat fiscal i lluita contra els para disos,
té reservat un merescut lloc de gran potèn-
cia. Si creu que pot imposar una línia mor-
tificadora que castigui supo sats malgastadors,
provocarà l’efecte aliança, tan freqüent en la
seva història, el que se rà un desastre per a tot-
hom. No cal ser un prodi gi d’imaginació per
veure que Grècia (i Espanya) tenen més
sortides de les que es veuen. Grècia manté
estupendes relacions amb Rússia: sempre les
ha tingut. Rússia és molt dir i el Mediterra-
ni, un pastís. A males, potser algú vol un ra-
dical canvi d’aliances i més inestabilitat,
però ens convé?
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Juan José
Millás

ir que a l’Ajuntament de Salt es
destil·la vinagrisme és quedar-
se curt, molt curt. Els
retrets –sobretot entre CiU i

PSC– són constants, i en molts casos vore-
gen l’insult personal. És pràcticament

impossible detectar algun gest de co-
operació entre CiU, PSC i IpS, i els

dos primers no deixen de fer-se la traveta
mútuament, intentant posicionar les asso-
ciacions i entitats del poble en contra de
l’adversari. I ara que s’acosten les munici-
pals encara serà pitjor: de fet, ja n’hem tin-
gut un tastet amb la picabaralla per la nete-
ja. Pel que fa als exintegrants de PxC, n’hi
ha dos que amb prou feines obren la boca i
una tercera que ni tan sols apareix pels
plens des que el partit va expulsar Josep
Anglada. Salt és un municipi complex,

amb molts problemes socials (falta d’habi-
tatge, pobresa energètica) però també amb
moltes oportunitats (universitat, cultura).
Per tant, és una llàstima que els partits esti-
guin més per clavar-se dards enverinats
que no pas per intentar cohesionar el po-
ble. Ara que s’ha acabat l’Any Sunyer pen-
so que és una llàstima que s’hagi fet només
a les escoles. Els polítics actuals també te-
nen molt per aprendre de la bonhomia i
capacitat de diàleg de Salvador Sunyer. 
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