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el 27-S

Milions de ‘dolents’

Joan Antoni Carrau
Vilassar de Mar

Que si Romeva, Junqueras, Mas, 
l’ANC o Òmnium... Els causants del 
que està passant avui a Catalunya 
són milions de persones que en re-
petides ocasions han sortit al carrer 
amb un somriure als llavis i sense 
causar un sol incident, demanant al 
president Mas que es caminés cap a 
la independència. Es culpa Mas d’en-
ganyar-nos i de portar-nos a tots cap 
a l’abisme, però el president no pot 
i penso que tampoc vol fer una al-
tra cosa que no sigui la que li han 
demanat en massa els catalans. Els 
que som dolents som els catalans, no 
es comprèn com encara no ens han 
fet fora.

Data tramposa

José Aparicio
Barcelona

La data de les eleccions catalanes re-
vela una preocupant falta de neu-
tralitat. Per una part, convocar els 
comicis el 27 de setembre significa 
que, casualment, el divendres 11 
de setembre serà l’inici de campa-
nya, amb tot el seu muntatge pro-
pagandístic nacionalista al vol-

tant, ben cobert pels mitjans pú-
blics del Govern català. Per una 
altra part, el dia de la votació co-
incideix amb el pont més llarg de 
l’any a la zona menys nacionalista 
de Catalunya, a l’àrea metropolita-
na de Barcelona, amb votants fora 
de casa seva o de viatge en aquella 
data. ¿És lògic que Mas convoqui 
un «plebiscit decisiu» en un pont 
festiu? 

BARCelONA

Soroll a tota hora

Paquita Esteve
Barcelona

Des de petita m’han ensenyat, i ai-
xí ho he transmès als meus fills, 
que s’ha de respectar els altres, que 
no s’ha de molestar, que a partir 
d’una hora raonable (les 22.00 ho-
res) no s’ha de fer soroll... En els úl-
tims anys, ha canviat la forma de 
viure a la ciutat. Ara sembla que en 
comptes de viure cadascú a casa se-
va, es fa vida al carrer. Visc davant 
d’una plaça de Nou Barris, amb 
nens que juguen al parc, gossos a 
tota hora, crits... Això es podria en-
tendre com a propi del lloc, però és 
que aquests mateixos sorolls conti-
nuen de nit. Ja siguin les dotze de 
la nit o les tres de la matinada: bo-
tellon, reunions de joves amb bici-
cletes, converses pujades de to i de 
volum perceptibles des del llit. De-

JORDI COTRINA

El templet modernista 
de Can Buxeres, a 
l’Hospitalet, divendres.

Motius per lluitar i viure
F a uns anys vaig fer meva una 

dita: «Es riuen de mi perquè 
sóc diferent, el que no saben 

és que jo em ric d’ells perquè tots 
són iguals». Fa uns anys vaig desco-
brir com s’ha de comportar una per-
sona per saber i sentir que t’estimen 
de veritat. Vaig descobrir un món 
nou on es creu, s’accepta, es valora, 
es lluita amb els altres i amb un ma-
teix... i sempre s’aprenen coses: mai 
passa res perquè sí, i sempre hi ha al-
guna cosa de bo i/o dolent però no 
importa, perquè també he après a 
viure acceptant unes coses i les al-
tres. Tot va ser una desgràcia al prin-
cipi: sóc una persona malalta que té 
un trastorn mental límit de la perso-
nalitat. 
 Davant la malaltia no n’hi ha 
prou de barallar-s’hi i acceptar-la; 
he decidit fer-la la meva amiga. Ai-
xí serà més fàcil conviure amb ella 

tota la vida i arribar a acords amb 
un mateix. Com a amiga i acompa-
nyant per sempre, no l’has de vèn-
cer sinó aprendre a viure amb ella. 
És molt important conèixer-la i en-
tendre que és part d’un mateix: et fa 

replantejar la teva existència, i des-
prés d’un somriure, et trobes en un 
pou on només hi ha pors, ràbia, do-
lor, falta de carinyo, ignorància, i so-
bretot molta soledat. I així vas vivint 
fins que vius mort. Descuides el teu 
jo i la teva persona, i com a conse-
qüència sorgeixen altres malalties 

que també es queden a fer-te com-
panyia, però segueixes lluitant. 
 I aquest és el meu camí, el camí 
de la vida. Per viure s’ha de creure, 
i amb un motiu es fa més fàcil. Sé 
que tinc un motiu, un àngel de la 
guarda a la Terra i la creença que 
em segueix. També us dic, com a 
afectada, que de la mateixa mane-
ra que quan estàs bé no necessites 
motius per viure, quan estàs mala-
ment no hi ha motiu que et servei-
xi. I estic, això sí, indignada amb el 
nom de la malaltia: ens estigmatit-
za i marca les nostres vides. No sa-
beu la dificultat que comporta con-
viure i somriure amb ell.

elysa Berloso

Jubilada.
Girona

tRAStORN lÍMIt De lA PeRSONAlItAt

el nom de la malaltia 
ens estigmatitza  
i marca les  
nostres vides

31 euros per un seient buit
V aig comprar a la pàgina web 

del Barça dues entrades per al 
partit de la final de bàsquet 

del 24 de juny, per al meu marit i per 
a mi, amb tota la il·lusió. Quan vam 
arribar al Palau em van dir que la 
meva filla de vuit mesos no podia en-
trar si no tenia un seient. Vaig con-
testar que s’asseuria amb mi, perquè 
és un nadó. L’encarregat em va res-
pondre que aquesta és la política del 
club; així que si volíem entrar havia 
d’anar a la taquilla i comprar una 
entrada per a la meva filla.
 A la taquilla la noia ens va expli-
car la mateixa història: que tothom 
ha de tenir un seient per motius de 

seguretat, que és la política del club 
i que ells mateixos la consideren ab-
surda. Per no perdre les dues entra-
des, en vaig comprar una altra per a 
la meva filla, i vaig descobrir que no 
hi ha cap tipus de descompte i que 
em tocava pagar-la íntegra, 31 euros 
per un seient que ningú faria servir, 
ja que la nena es passaria tot el par-
tit als meus braços i als del seu pare. 
L’excusa de la seguretat em sembla 
encara més greu que el fet que em 
cobressin 31 euros. ¿Com pot un se-
ient buit donar més seguretat a la 
meva família?
 Vaig reclamar al club el retorn 
dels 31 euros o, en el seu cas, una en-

trada per a un partit de la pròxi-
ma temporada i una disculpa ofi-
cial per haver-se aprofitat de totes 
les famílies amb nens que aquell 
diumenge vam anar al Palau a do-
nar suport al nostre equip. Em van 
dir que en dues o tres setmanes em 
contestarien per correu electrònic. 
Han passat dos mesos i no he rebut 
cap resposta, així que he decidit 
fer-ho públic.

Francesca Martinico

Desocupada.
Barcelona

el BARÇA I elS NeNS

teAtRe

No aniré a la gala del Liceu
M’ han convidat a la 14a 

gala Catalunya aixeca el 
teló, al Gran Teatre del 

Liceu. Entre altres, em conviden 
l’Associació d’Actors i Directors 
Professionals de Catalunya i l’Asso-
ciació d’Empreses de Teatre de 
Catalunya (Adetca), de la qual for-
men part, per posar uns exemples, 
sales tan combatives com la Beckett 
o la Flyhard. No hi aniré. A la invita-
ció hi ha una frase que m’inquieta: 
«En un lloc tan especial com el Gran 
Teatre del Liceu es prega anar vestit 
elegant». ¿Per què és especial el Li-
ceu? ¿Per la facilitat que té per cre-
mar-se? ¿Per la distinció del seu pú-
blic? ¿Per ser el precursor de la fa-

mosa festa de la tomatina de 
Bunyol?  ¿Perquè hi ha cantat la 
Pantoja?
 Jo creia, ingènuament, que les 
recomanacions del món teatral se-
rien que els actors i actrius, sempre 
amb la malaltia crònica de les rei-
vindicacions, es comportessin edu-
cadament, sense embrutar ni tren-
car res... Però això ja no és suficient: 
ara cal vestir elegantment.
 Jo no trobo al meu armari roba 
digna d’aquest esdeveniment i, al 
viure amb una dona més jove i més 
prima, tampoc em van bé els seus 
vestits. Per això no em veig amb cor 
d’anar-hi. Em moriria de vergonya 
si em confonguessin amb un aturat, 

Carles Flavià

Actor.
Barcelona

o qui sap, amb un sense sostre, i em 
barressin el pas.
 Potser als joves actors que gua-
nyen, a vegades, l’astronòmica xi-
fra de 60 euros a la setmana (15 eu-
ros per funció) i que, en comptes de 
viure en una mansió, s’estimen més 
compartir pis, els seus companys de 
vivenda els poden deixar un vestit 
elegant per assistir a la 14a gala de 
presentació de la temporada teatral 
2015-2016 al Gran Teatre del Liceu.


