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No sé si justa o injusta,
pero es una película

que reta al espectador a
introspectar en su ego y
narcisismo. ¡Brillante!
@gallogarcini Aldo Garcini Dlm

Un sí, sí, sí, sí rotund.
Llàstima que no li han

donat l’Oscar a Michael
Keaton per la seva brillant
interpretació.
Yolanda ST Kiddo

Birdmanme aburrió
muchísimo, no pude

terminar de verla, claro que
Boyhood fue peor. ¿Qué se
premia en los Oscar?
@javier10rubio Javier

Por supuesto, la verdad
es que todos los

ganadores de este año
se lo han merecido.
Renat Malet Gimeno

Se merecían mucho
más otras películas

como Interstellar, La teoría
del todo y El francotirador.
@adrialeon01 Adrià León

Creo que Birdman es el
mayor aborto fílmico

jamás hecho, Jesucristo
Cazavampiros consiguió
emocionarme más.
@mata_moreno Charles Dexter

m Rajoles incòmodes
m Des de fa uns dies tots par-
lem de la nova Diagonal, sobretot
de les noves rajoles. Des del pri-
mermoment vaig notar que en ca-
minar feien mal als peus; tant és
que portis talons, sabates planes
o sabates esportives, notes el re-
lleu i molesta.
Jo em pregunto... Per què

s’han fet unes voreres tan amples
per passejar si ara no hi podrà
passar ningú per la incomoditat
de les rajoles? Si algú ho dubta,
que provi d’anar a peu només
una travessia...

SARA COMAJUNCOSA
Barcelona

m Panots esquerdats
m La meva dona i jo vam anar a
fer un tomb passejant per la nova
Diagonal i ens va sorprendre la
quantitat de panots escantonats
que hi ha. A l’encreuament amb
el carrer Tuset també hi ha un
nombre significatiu de panots es-
querdats per la meitat, és a dir,
que estan partits en dos o més
trossos.
No sé si el problema és que la

cocció dels panots és inadequa-
da, si la instal·lació és incorrecta
o si l’ús que se n’està fent no res-
pon al disseny previst, però l’avin-
guda encara no ha estat inaugura-
da i el nombre de panots escanto-
nats i esquerdats és molt elevat,
potser un 1% o un 2%.

JOSEP M. LLOVET
Barcelona

m A quién votar
m Yo votaría... a un político que
hubiese estudiado ética y la prac-
ticase. Quehubiese estudiadome-
diación para comprender a su
opositor y poder llegar a un buen
acuerdo. Que estuviese más pre-
ocupado por la gente que por su
futuro en el partido. Con el que
pudiese contactar y que no me
mintiese. ¿Alguien lo conoce?

LAURA LOVERDOS
Barcelona

m Nou Institut del Teatre
m Gràcies a La Vanguardia i a
Justo Barranco per aquesta mag-
nífica doble plana dedicada l’Ins-
titut del Teatre (“Un tresor tea-
tral al soterrani”, Cultura,
22/II/2015).
Abans que el Palau Güell dei-

xés de ser el Museu del Teatre,
anava a veure Xavier Fàbregas, i
recordo un cop que em va ense-
nyar feixos d’obres de teatre dels
premis que aleshores es convoca-
ven. Una de les còpies que es de-
manaven anava a parar al museu
i penso que n’hi ha d’haver de bo-
nes que mereixerien ser revisa-
des per confegir una autèntica
història de la dramatúrgia catala-
na. Aquesta seria una de les fei-
nes del futur Museu de les Arts
Escèniques de Catalunya.
Pel que fa al seu emplaçament,

no us semblaria interessant que
ocupés l’espai de l’Imax? La imat-
ge de l’edifici no deixa de ser una
caixa escènica i estaria vora mar,
per on ens va arribar el teatre
grec. No cometeu l’error, senyors
polítics i gestors, de triar l’antic
Arnau per al museu. Ben aviat
quedaria petit i, a més, l’Arnau
cal recuperar-lo com a teatre i in-
corporar-lo coma equipament es-
cènic a la remodelada avinguda
Paral·lel.

Les tres institucions s’ho hauri-
en de rumiar i nosaltres, els que
fem del teatre una manera d’en-
tendre la vida, hi hauríem de po-
der dir la nostra.

IGNASI RODA
Bellaterra

m Radars
m Aquests últims dies hem vis-
cut tot tipus de comentaris i opi-
nions pel que fa al nou sistema de
control de velocitat i dels radars

que n’informaran. Diria que s’ha
d’haver estudiat molt per arribar
a aquestes conclusions.
Sembla que sabrem, o no, per-

què avui quasi ningú sap comaca-
barà, on estaran situats, demane-
ra que quan estiguem a punt d’ar-
ribar-hi podrem reduir la veloci-
tat, posar-nos a la dreta i xiular,
mirant cap a una altra banda. Si
som persones educades, estaria
bé que saludéssim els guàrdies
que hi pugui haver a prop.
Sabrema partir de quines velo-

citats ens pot caure la multa, això
sí, en funció de les toleràncies
que s’estableixen.
És a dir, ho sabrem tot menys

que el que hem de fer és reduir la
velocitat per tal de no superar els
límits establerts, tant si ens sem-
blen correctes com si no.
Tot plegat em sembla un acu-

dit que sóc incapaç d’entendre.
La pregunta que em faig és ben
senzilla: si en un punt determi-
nat hi ha una limitació de veloci-
tat màxima, no n’hi hauria prou

amb reduir la del nostre vehicle i
respectar la limitació que ens im-
posen?Després ens podremquei-
xar, reclamar a l’Ajuntament o a
la DGT.

JOAN CREUS
Sant Feliu de Llobregat

m Voluntariado
m Tantomi familia como yo so-
mos defensores y amantes de los
animales. Hemos ido siguiendo
las publicaciones sobre el CAAC
de Barcelona y creímos que esta-
ría bien pasarnos para ofrecer-
nos como voluntarios para pa-
sear perros. La encargada de vo-
luntarios nos dijo que debíamos
hacer un curso de 40 horas, dar
de alta un seguro... Nos dijo que
no hacen falta voluntarios, que
tienenmás de 160. Pedí entonces
hablar directamente con el direc-
tor. Le dije que por favor enten-
diera que no teníamos 40 horas
para hacer un curso. Nos dijo
que es indispensable y que si no
teníamos tiempo de hacerlo, era
nuestro problema.
Nos fuimos conmuymala sen-

sación, como si molestáramos.
Todo esto mezclado con las con-
diciones en las que tienen a los
perros, encerrados a oscuras, en
jaulasminúsculas, sucias. Hay un
ruido ensordecedor de todos los
perros llorando y ladrando.
Al salir, preguntamos a un vo-

luntario que llegaba de pasear pe-
rros y nos dijo que regularmente
suben entre 5 y 15 voluntarios,
que ojalá hubiera 160. Nos dijo
que prefería no hablar sobre las
condiciones en las que viven los
perros, porque es trágica, y que a
los trabajadores del centro se lo
tenían medio prohibido.

PAU MANETAS GONZÁLEZ
Puigpelat

m Nacionalismes
m Emva semblar força peculiar
l’article de José Antonio Zarzale-
jos “Hegemonia nacionalista”
(Opinió, 22/II/2015). Segons el
quen’he entès, diu que si s’expan-
deix la ideologia sobiranista cata-
lanista, Barcelona deixarà de ser
una ciutat internacional cultural-
ment. Però que potser és Lon-
dres menys internacional pel fet
que els seus ciutadans se sentin
orgullosos de ser anglesos? És
Nova York menys pluricultural
pel fet que els que hi viuen se sen-
tin americans?
Aleshores, què té per vostè de

demoníaca la cultura catalana
perquè li preocupi que la gent de
Barcelona se senti catalana? Real-
ment considera el catalanisme
“espantadís d’allò creatiu, d’allò
irreverent”, després d’haver vist
l’exuberància del modernisme,
on predomina la simbologia rela-
cionada amb la tradició catalana?
I sobre promoure (vostè en diu
“imposar-se”) la cultura catala-
na, sàpiga que, gràcies al Govern
central, a València no hi ha ni te-
levisió ni ràdio en la seva pròpia
llengua. M’imagino que en veure
morir una cultura vostè somriurà
sabent que no s’han “imposat”.

JORDI DAMIÀ ROSAL
Barcelona

m Pere Virgili
m El pare ens va deixar després
de gairebé sis mesos d’una ago-
nia irreversible, però el tracte
que va rebre a l’hospital Pere Vir-
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CREIEU QUE LA PEL·LÍCULA ‘BIRDMAN’

ÉS LA JUSTA GUANYADORA DELS

OSCAR 2015? #enuntuit

268 Pujol insisteix que Mas no sabia res de l’herència
i que els diners no eren públics. L’expresident no s’aparta
de l’estratègia de defensa penal.

Aproveuque
laGeneralitat
rescati l’autovia
Vic-Ripoll?

343 Un 80% dels barcelonins veuen positiu el turisme,
segons el sondeig de Feedback per a La Vanguardia. Quasi
un 50% creuen que la ciutat ha millorat en els últims anys.

395 Rita Barberá exhibeix un valencià farcit d’errors a
la crida de les Falles de València. L’alcaldessa de València
demana disculpes: “Em vaig quedar en blanc”.

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

El Consell Assessor remet al
Govern les 156 mesures per a
la independència. El calendari
apressa, perquè fixa 106 mesu-
res per abans del 15 de juliol i
48 més per “després de la cons-
titució del nou Parlament”.

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.

TOT UN JEROGLÍFIC. “Si alguien lee este anuncio en internet y no conoce demasiado
el tema, supongo que le será muy difícil saber qué es lo que están vendiendo, aunque
lo acompañen con imágenes”, comenta José Ferrer Monso.

Creieu que ‘Birdman’
mereix l’Oscar a la
millor pel·lícula?

CARTESDELSLECTORS

5.014 comentaris
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gili va ser excel·lent. Tenim la ne-
cessitat d’expressar el nostre
més profund agraïment al perso-
nal que l’ha atès.
L’equip de la doctora

Martorell, metges, infermeres,
auxiliars, fisioterapeutes, són un
exemple de servei públic de qua-
litat.
Però no només hi ha hagut ex-

cel·lència professional. Hi ha ha-
gut afecte, tendresa, empatia de
persones excepcionals, a un ni-
vell tan elevat que, en uns temps
tan difícils i controvertits, són la
prova que no tot està perdut, que
hi ha gent bona, abnegada, dispo-
sada i entregada a fer que la vida
dels que pateixen no sigui tan do-
lorosa.
Convé que tothom ho sàpiga.
FAMÍLIA BARBETA SÁNCHEZ
Barcelona

m Escoger escuela
m Ha llegado la época de bus-
car escuela para la educación de
nuestros hijos y lo primero que
buscamos es proximidad a nues-
tros domicilios. Esperamos las
jornadas de puertas abiertas y vi-
sitamos las tresmás cercanas.Mi-
ramos que sea bonita, que esté
limpia y con pupitres bien situa-
dos, la menor cantidad de alum-
nos por clase y un largo etcétera
de cosas sin relativa importancia.
En realidad, deberíamos, ade-

más de lo nombrado, preguntar
por el absentismo en la escuela,
por la cantidad de alumnos que
terminan sus estudios, por la can-
tidad de ellos que deciden ir a la
universidad, preguntar a otros pa-
dres qué opinan de la escuela,
preguntar a losmaestros qué opi-
nan de la educación que impar-

ten y qué pueden hacer ellos para
contribuir a la educación de los
hijos.
En fin, estas y otras muchas

preguntas que pueden ser impor-
tantes para los padres y que nos
ayuden a decidir cuál es la mejor
escuela para contribuir a que
nuestros hijos estudien en el lu-
gar más adecuado según nues-
tras convicciones y las cualida-
des de los niños.
Pero la gran paradoja de esta

situación y de nuestro interés
por ellos es que, luego, nuestros
hijos serán sometidos a un sorteo
y será el Gobierno o la suerte
quien decidirá a qué escuela irán,
porque como no tengan la suerte
de que les toque la primera op-
ción, irán a parar a la peor de las
tres opciones que hayamos deci-
dido, y deberemos conformarnos
sin derecho a réplica.

JAUME FONT GONZÁLEZ
Barcelona

m Modelo universitario
m Comparto en buena medida
las consideraciones de Salvador
Cardús sobre la posibilidad abier-
ta a las universidades de reducir
determinados grados a tres años
(“Conservadurismo universita-
rio”, Opinión, 18/II/2015).
Amí tambiénme ha llamado la

atención que buena parte de los
argumentos en contra del nuevo
modelo hayan sido de carácter
económico y no académico. Aquí
en Galicia ha pasado un poco lo
mismo. No obstante, en lo que no
estoy de acuerdo con el profesor
Cardús es en esa “improvisación
autoritaria” que atribuye alminis-
troWert. Se trata de una reforma
que se ha debatido durante casi
dos años con rectores y con co-
munidades autónomas. Mal pue-
de llamarse autoritario a un mo-
delo que, a la flexibilidad de cré-
ditos, agrega la flexibilidad total
que concede a las universidades
en cuanto almomento de ofertar-
los o no.
Se podrá discutir si era mejor

mantener el sistema uniforme
4+1, o si era este elmomento ade-
cuado para abrir nuevos caminos
cuando las universidades no han
terminadode aplicar el planBolo-
nia. Todo es discutible. Pero pre-
tender engarzar flexibilidad y
autoritarismo parece un contra-
sentido.
Por lo demás, tampoco proce-

de hablar de “ocurrencias” del
ministro Wert cuando algunas
universidades –varias catalanas–
se han puesto ya manos a la obra.

M. FERREIRO TORRES
A Coruña

Màrius Serra

Elministre
objecte

D
es que van començar les negociacions en-
tre el nou Govern grec i la troica europea
el ministre de Finances Ianis Varufakis ha
ocupat més espai que no pas el president

Alexis Tsipras. És lògic, perquè tot el sidral esclata en
el seu negociat. Aquesta sobreexposició de Varufakis
ha disparat el seu grau de coneixement entre els pri-
mers actors de la política europea. Lògic, també. Però
en el seu cas es dóna un efecte colateral que el trans-
forma en singular. En dinars i sopars amb amics, les
amigues de la meva quinta (entre tardoquarantines i
neocinquantines) troben que Varufakis és un home
molt atractiu. Ho expressen amb paraules diverses
que cobreixen totes les tonalitats del desig, però la per-
cepció és majoritària entre les opinadores. Quan al-
gun dels seus mansos gosa demanar què té aquest Va-
rufakis (que no tingui ell), la conversa es transforma
en festival. Els dos adjectius més usats per les inter-
pel·lades són morbós i interessant, el segon dels quals
seria un eufemisme del primer. La seva mirada (que
despulla) i el seu somriure (burleta) són els elements
més lloats. Que sigui calb només serveix per humiliar
més els alopècics que no li troben el què. L’error més
comú per part dels interlocutors masculins és compa-
rar-lo amb Alexis Tsipras. I no trobeu que el primer
ministre és més guapo? No rotund. Comparacions
amb Albert Rivera, amb Pedro Sánchez. Mofa, befa i
escarni dels homes que van de guapos. Menyspreu
pels bollycaos. Hi ajuda que Varufakis estigui a punt
de fer 54 anys. Li regalaran colònia Andros?

Busco si l’opinió pu-
blicada recull les apre-
ciacions de les meves
amigues cinquantines i
observo que el festival
és de dimensions euro-
pees.DieWelt l’ha trac-
tat d’icona sexual, tot
destacant el seu estil de-
simbolt i que vagi per
Atenes amb moto. Una
Yamaha negra de gran
cilindrada. Pel que fa a
l’estil, es destaca que

no porti corbata (Bargalló style), amb la camisa per
fora i l’americana descordada. A Stern arriben a dir
que “irradia lamasculinitat clàssica de les estàtues gre-
gues”. Emdeixen de pedra. També lloen la seva oratò-
ria, la qual cosa és lògica en un polític, la titllen de
multitonal i es pregunten com deu parlar en la intimi-
tat. Helena Smith, corresponsal de The Guardian a
Grècia, afirma haver presenciat com un grup de jove-
netes atenenques l’esperaven a la porta del ministeri
per fer-s’hi fotos. Us ho imagineu amb Guindos o
Mas-Colell? Jo tampoc. La prova definitiva és que ja
se’n fan samarretes. A la part alta hi diu “Varu”, la seva
cara ocupa el centre i a sota hi posa “fucker”. Varufuc-
ker. Ja ho sabeu, la nova icona sexual europea no és ni
futbolista ni cantant ni actor. Ésministre de Finances!

E L L E C T O R E X P O S A

L A R E S P O S T A
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Borsade treball de Justícia

Nova aplicació informàtica

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 Fins quan hauremd’aguantar el tracte dèspota de l’Ad-
ministració? Voldria que algú del Departament de Justí-
cia em respongués per què la gent que estem a la borsa
d’interins de tècnic en serveis penitenciaris hem de pas-
sar cada cop que volem consultar la llista per una odis-
sea. Et fan trucar al número 93-214-01-00 i demanar per
personal de presons, on una telefonista simpàtica t’atén.
Fa quatre dies que intento parlar amb la persona que ho
porta i la resposta és que la línia no funciona o si funcio-
na ningú no respon a la trucada. Els ciutadans i els treba-
lladors no mereixem aquest tracte dèspota de l’Adminis-
tració. Senyors que treballen al departament, si no saben
funcionar deixin pas a gent que en sàpiga i vulgui fer-ho.

ROGER LÓPEZ ELIAS
Barcelona

m El Departament de Justícia ja està acabant d’enllestir
l’aplicació informàtica per facilitar l’accés de les perso-
nes incloses a la borsa de treball de l’àmbit penitenciari
a través de la xarxa, de la mateixa manera que ja funcio-
na en l’Administració de Justícia. Aquesta aplicació resol-
drà definitivament l’accés de les persones interines a la
informació.

Pel que fa a l’atenció telefònica, s’està avaluant el vo-
lum de trucades per redimensionar el servei, atès que
l’obertura del centre penitenciari Puig de les Basses i la
propera obertura de Mas d’Enric han incrementat la
feina de la unitat de personal de Serveis Penitenciaris.
L’objectiu d’ambdues mesures és, únicament, abordar
qualsevol problemàtica relacionada amb les necessitats
d’informació del personal interí inscrit a la borsa.

ENRIC COLET
Secretari general del Departament de Justícia de la Generalitat

L’error masculí
més comú és
comparar-lo amb
el líder: i no
trobeu que Alexis
Tsipras és més
guapo? No rotund
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