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mejorado la rapidez en el des
arrollo demuchas profesiones y a
su vez endetrimentode otras, co
moes el casode los contestadores
virtuales. La atención persona
lizada por profesionales en el
servicio telefónico es un valor
añadido para transmitir una
buena imagen de la empresa. La
crisis económicahacontribuidoa
explotar en el mercado laboral el
todo vale.
Llevo muchos años trabajando

de telefonista y sé lo mucho que
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agradece el interlocutor cuando
su llamada es atendida por una
persona profesional y diligente.

OLGALORES
Barcelona

Endolls als trens Alvia
Cadamatí surt de l’estació de

Sants un tren amb destinació
Vigo. El trajecte és una aventura,
ja que són uns 1.000 quilòmetres
de recorregut i unaduradad’unes
13 hores. Durant el llarg viatge es

té tempsper llegir,mirar pel∙lícu
les, escoltarmúsica, connectarse
a internet, telefonarambelmòbil,
treballar amb l’ordinador, con
nectarse a la tauleta, etcètera.
Per utilitzar tots aquests apa

rells electrònicsnecessitemener
gia, bé per via de bateria autòno
ma delmateix aparell, que no du
ra 13 hores, bé via elèctrica amb
l’ajuda d’un endoll que els trens
moderns tenen a cada seient. Pe
rò hi ha vegades que aquest sen
zill endoll no hi és. Aquests sen
zills endolls quemolts trens ja te
nen haurien d’estar també als
trens Alvia que van de Barcelona
a Vigo, que per raons desconegu
des encara no els tenen.

CARLESCUSCÓHERNÀNDEZ
Corbera de Llobregat

Aerolínies de baix cost
He viatjat recentment de

Barcelona a Atenes i volia expli
car la meva experiència. L’anada
la vaig fer ambVueling enun avió
amb seients gairebé sense espai
per estirar les cames mínima
ment i unamica tronat, sense do
narnos ni dinar ni una trista am
polla d’aigua, tot i quen’era l’hora
i és un vol de dues hores imitja.
La tornada la vaig fer amb la

companyia Aegean amb un avió
nou,hihaviamoltmésespaientre
els seients, sopar inclòs i una pas
sarel∙la a l’hora d’arribar, malgrat
que eren les onze de la nit. I tot
plegat per 15 euros menys que
l’altre trajecte. Realment, la sen
sació que tens és que les aerolí
niesdebaixcostensprenenelpèl.

NÚRIABURGUERA
Barcelona

AteneudeSant Sadurní
Escoltant opinions de socis i

polítics, hom, que més o menys
sap de la història de l’Ateneu de
Sant Sadurní d’Anoia, queda per
plex, al∙lucinat i malhumorat per
allò que li pot passar a aquest pa
trimoni cultural de la nostra vila.
L’Ateneu de tots era el nom d’un
butlletí informatiu de la societat
que va aparèixer l’any 2004.
Aquestnomés l’expressió iel sen
timent que haurien de tenir tots
els ateneuistes.
L’Ateneu està caient, Sant Sa

durní no ho ha de permetre,
l’Ajuntament s’hi ha d’involucrar
almàxim.Ésuna cridanecessària
i eloqüent d’un sadurninenc que
veu amb tristesa i impotència
com un edifici i una entitat local
de tota la vida va cap a aquesta
direcció.

F. CARAFIQUINTANA
Sant Sadurní d’Anoia
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! El Liceu està buscant mecenatge per il∙luminar la fa
çana del teatre? Invertir 450.000 euros a donarli llum?
Nom’ho puc creure. Tinc moltes queixes respecte al fun
cionament del Liceu de Barcelona, però li asseguro, senyor
Roger Guasch, que la façana no és a la meva llista. Estic
cansada de veure com vénen artistes que admiro i que no
puc gaudir de les seves actuacions pels elevats preus de les
entrades.
Tinc 23 anys i amb prou feines pucmantenirme, i, com

jo, tots els joves de Catalunya als quals ens agrada l’art en
directe. Estic indignada perquè com a ballarina he demar
xar d’aquest país per poder treballar del meu art. Com
s’explica que en un teatre com el del Liceu no hi hagi una
companyia de dansa resident?
Proposo que aquests diners que tan difícils són de recap

tar s’inverteixin no per guarnirlo, sinó més aviat per con
vertir el nostre Liceu en un espai accessible per a tothom,
de creació i que ofereixi oportunitats als artistes locals.

GISELADE PAZ SOLVAS
Sants Cugat del Vallès

Joves i artistes locals al Liceu

! La façana del Liceu és l’únic element arquitectònic que
no es va restaurar fa 15 anys. Ara és absolutament necessà
ria la intervenció a causa de deficiències estructurals. El
cost de l’obra, no previst, es finançarà amb fons procedents
del micromecenatge d’empreses i particulars per no afectar
el pla d’ingressos i despeses del Liceu i evitar demanar
recursos públics a les administracions.
D’aquesta manera, podrem destinar els nostres recursos

a promocionar els nous talents del país. En les últimes
produccions de la temporada, Così Fan Tutte iDon Pasqua-
le, comptem amb la interpretació de molts joves talents
com JoanMartínRoyo, Maite Alberola, Marc Pujol i Marc
Canturri, entre d’altres. La promoció del públic jove és un
altre dels grans objectius, per aquest motiu es poden com
prar entrades des de 9 euros per a algunes de les òperes
programades. De cara a la propera temporada, els estu
diants fins a 29 anys podran beneficiarse d’una tarifa
única de 30 euros en qualsevol butaca del teatre tres
hores abans de l’espectacle.

ROGERGUASCH
Director General del Gran Teatre del Liceu

La pèrdua de poder puja la temperatura de
l’espectacle; sembla entroncar amb alguna
emoció primitiva que fa bullir la sang. És
possible que exciti el ximpanzé que portem

dins. Aquest mico del qual ens parlava aquell llibre de
Frans deWaal. Potser el gran simi interior recorda els
dies difícils en què perdia el domini d’un territori en
alguna selva, i se sent ferit d’allòmés. Es regira agitat i
vol esquinçar la camisa, fer saltar els botons, escanyar
amb la seva pròpia corbata el coll de l’home educat
que lluita per contenirlo. Per dissimularho. Ho hem
vist aquests dies per televisió. Darrere les paraules
d’alguns dels perdedors de poder, es poden entreoir
brams llunyans que posen els pèls de punta. De vega
des s’escolten també a través de les seves pròpies ria
lles, i això és encara més terrorífic. L’animal és allà.
S’entreveu una salivació més gran a través de les den
tadures perfectes, un augment de palpitacions sota el
vestit impol∙lut, es diria que fins a creixements sobtats
d’ungles a les mans més delicades. Disculpi, senyor,
què li passa als dits?
Alguns periodistes no en tenen prou amb entreveu

re el ximpanzé mitjà dissimulat per l’home. Sembla
que volen veure sortir la bèstia en el seu apogeu més
terrorífic i, temeraris, fiquen el dit a la nafra. No em
negarà que han perdut vostès gairebé tot el poder ter
ritorial, els diuen, provocatius, incauts. Però el polític,
encara traït per la negror salvatge del seu fons d’ull,
prova de disfressar el seu fracàs a través de la frondo
sitat del llenguatge. Ens preguntem si aquesta obceca
ció rocambolesca per intentar fer passar derrotes per
victòries està impulsada per recomanacions d’algun

manual d’estratègia
política, de caire es
portiu. Però resulta
difícil que algú pugui
creure en l’èxit d’una
tàctica tan poc ver
semblant. Ni tan sols
quan és real, l’exhibi
ció de fortalesa no és
atractiva.
Molts actors, per

exemple, ens estimem
més interpretar per
sonatges perdedors.

Un bon fracassat et pot donar moltes alegries. No no
més per la riquesa de les seves emocions contradic
tòries. També perquè notem en la pròpia pell que po
den provocar l’empatia, simpatia i generositat dels es
pectadors. No seria més efectiu –i de passada
relaxant– també per als polítics acceptar sense objec
cions el paper del perdedor, quan, amés, la realitat els
ho imposa? Seria reconfortant veure un polític per
dedor dient la veritat des del seu escenari: està bé,
estic fent el ridícul, ho reconec, el nostre resultat ha
estat un desastre; ho estic passant fatal i crec que em
sento fins i tot marejat. És una tàctica elaborada o un
antic furor simiesc el que els impedeix de verbalitzar
el fracàs? Al cap i a la fi, això dels actors, en ser només
imaginari, facilita tenir lligat curt el mico.

Tarifa única per a estudiants
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Darrere les
paraules d’alguns
dels perdedors
de poder, es poden
entreoir brams
llunyans que posen
els pèls de punta


