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nya. Gràcies a tots a aquells que
formen part d’Unió i que han fet
possible que els joves indecisos
poguéssim votar l’alternativa
assenyada.
Divendres passat vaig decidir

en l’últim moment assistir al seu
actede final de campanya i quebé
que vaig fer. Estanthi em vaig
recordar dels meus pares quan
diuen:nosaps lasortquetens! I sí,
sí que ho sé. Vaig tenir la sort de
poder escoltar Duran Lleida par
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lant de la importància que tenen
les famílies en una societat, ja
que aquestes són la base de
qualsevol país, són una escola de
valors i garantia de solidaritat.
Vaig tenir la sort d’escoltar un
Ramon Espadaler preparat amb
propostes clares i rigoroses, de
fensant el diàleg com a única via
per fer política. Vaig tenir la sort
de poder veure molta gent jove
compromesa amb els reptes
de futur, una joventut sana, preo

cupada per les incerteses però
a la vegada il∙lusionadaper afron
tarles.
Per tant, des d’aquí no em que

da res més que donar les gràcies
per la feina ben feta. Gràcies per
no deixarnos orfes i presentar
nos una candidatura que, tot i no
ser la guanyadora, ens ha permès
a molts votar amb el cor i amb el
cap, amb la força del seny en
definitiva.

MIRANDACÉSPEDESMARTÍN
Barcelona

Mover ficha
Cuando llegó Aznar al go

biernodeEspañaelporcentajede
independentistas rondaba el
20%; tras sus dos legislaturas, Za
pateroysufallidoEstatut,el inde
pendentismo empezó a subir co
mo la espuma unido a la despia
dada y, a mi juicio, vergonzosa
oposición del PP, con sus recogi
das de firmas, boicots, mentiras,
amenazas, etcétera. Tras los re
sultados del 27S estamos en un
mínimo 47,8% de votos indepen
dentistas, con una participación
que rondó el 80%.
Si el Gobierno de España no

mueveficha, laculpayanoseráde
losmalvados independentistassi
node la inacción, la displicencia y
sobre todo de la inutilidad de
quien gobierna en Madrid para
afrontar este problema.

CARLOSDEERAUSQUIN
Madrid

Contrapunto español
Si el voto independentista ha

crecido de forma exponencial en
estos últimos años es porque sus
políticos han sabido colocar un
banderín de enganche, un ideal,
basado en la ilusiónutópica deun
futuro mejor, al que ha seguido
una gran cantidad de catalanes
que necesitaba creer en él. Por el
contrario, lossucesivosgobiernos
centrales, hundidos por la crisis
económica y la corrupción, no
han dejado entrever más que pe
simismo, sin dejar ningún resqui
cio ilusionante a la esperanza o al
sueño colectivo de una mejora
que pudiera arrastrar al pueblo
catalán.
No se puede luchar contra una

quimera si esta es capaz de llenar
de ilusión a unamasa de desalen
tados, sin contraponer otra ilu
sión tan grande o mayor que la
primera. Esa es la primera obliga
cióndelnuevogobiernoque salga
de lasurnaselpróximomesdedi
ciembre.

J.L.DEMIGUELTARRAGONA
Barcelona
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! Els veïns de la Baixada de Santa Eulàlia (cor del Barri
Gòtic) hem quedat entristits, desolats, indignats i impo
tents davant la denigració contínua i accelerada dels nos
tres carrers. Tornen a ser continus els robatoris que hi
tenen lloc. L’últim ha estat el de l’emblema de l’antiquari
Anamorfosis, Catalunya Científica. El robatori va ser, se
gons una veïna que es va enfrontar amb els lladres, a les
tres de la matinada. La presència/nopresència de la Guàr
dia Urbana va servir de ben poca cosa.
Altrament, la brutícia del carrer va en augment, al matí

cal estar alerta d’on trepitges, atès que hi ha escampades
per terra bossetes amb líquid biològic reproductor d’un sol
ús... i, a més del fàstic, de posarhi el peu, pots patinar i
trencarte el cap i una cama!
Demanem urgentment més protecció policial diürna

i nocturna als nostres carrers. I que la gent d’aquí
puguem sobreviure i viure amb dignitat i benestar
al nostre barri.

MARIA CAPELLAS I QUINTANA i 10 firmes més
Barcelona

Deixadesa al Barri Gòtic

! Des del Districte de Ciutat Vella lamentem els fets que
ens descriu i treballem per evitar que es produeixin. La
centralitat i la singularitat d’aquesta zona del Barri Gòtic
fan que estigui sotmesa a un ús intensiu de turistes i visi
tants. La Guàrdia Urbana hi manté un servei estable per
prevenir comportaments que comprometin la seguretat.
Tot i que les dades policials mostren que no hi ha hagut

un empitjorament de la seguretat a la zona, entenem que
la sostracció del simbòlic rètol de la botiga Anamorfosis
contribueix a augmentar la percepció contrària. Aquesta
sostracció, que la Guàrdia Urbana està investigant, repre
senta una pèrdua per al patrimoni artístic i comercial de
Ciutat Vella.
D’altra banda, aquest carrer es neteja quatre cops al dia,

al matí amb escombradamecànica i manual i aigua a pres
sió i baldejadora, a la tarda amb escombradamanual. A la
nit s’escombra i es neteja amb aigua a pressió.
Les portes del Districte són obertes per continuar treba

llant plegats, millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes
i fomentar la convivència.

JORDI RABASSAMASSONS
Conseller tècnic del Districte de Ciutat Vella

De dijous a diumenge el Mercat de les Flors
viuràen insomnipermanent.Per inaugurar
aquesta temporada s’hi estrena In Somni,
un espectacle dirigit per Kanga Valls que

requereix un cert esforç terminològic per ser qualifi
cat.Dirnedefusióseriamassafàcil.Veigqueelprogra
maeslimitaaparlardecol∙laboracióartísticaentretres
actors principals que, alhora, representen tres tradici
ons força diferenciades. D’una banda, la Cobla Sant
Jordi Ciutat de Barcelona; de l’altra, la companyia de
dansa urbana Kulbik, que dirigeix Kanga Valls i, final
ment,elDJMarioNieto,deressonssoundprimaverals.
L’espectacleparteixd’unpersonatgeanomenatDanny
Jay (d’inicials significatives: DJ) que no pot dormir i
viuunaexperiènciaoníricaambunsninotetsencaixats
entre centenars de discs ratllats de tant scratching. El
diadelaMercèalaplaçaCatalunyaelpúblicques’aple
gava a celebrar el vintè aniversari de laMostra d’Asso
ciacionsenvapoderveureuntast. S’hivanrepresentar
els números musicals, despullats de la dramatúrgia i
del vestuari que l’espectacle aplega i un bis impactant
especialment preparat per a l’ocasió: una versió elec
troacústicadeBaixantde laFontdelGatamb l’escenari
ple de voluntaris que complementaven els balls dels
Kulbik.
L’evolució de lamúsica de cobla és un dels grans ca

mins oberts a l’experimentació. Ja fa anys que alguns
instrumentsde lamúsica tradicional s’hanobertpasen
paisatges sonors que els eren aparentment aliens.

L’eterna Dharma va
apostar per sonoritats
complementàries i els
grups valencians que
segueixen el deixant
d’Obrint Pas han ele
vat la dolçaina a la ca
tegoria de solista im
prescindible. L’opera
ció de la Cobla Sant
Jordi és més comple
xa. No es tracta ni
d’aportarnid’incorpo
rar complements, sinó

de desembarcar col∙lectivament en un nou continent.
In Somni conté transicions que sobre el paper podrien
semblar forçades, però que sobre l’escenari llisquen
d’una manera remarcable. Els músics de cobla ballen.
El flabiol i el tamborí es passegen pel paisatge del hip
hop. No és la primera vegada que la Cobla explora.
Col∙laboracionscomlesquehan fet ambelNiñoJosele
oRogerMas japrefiguravenunavoluntatd’exploració
digna del capità Cook. Ara, al Mercat de les Flors, els
veurem tocar drets, insomnes, mentre Mario Nieto fa
scratch amb els seus vinils i els ballarins de Kulbik si
mulenescrachesambelsseusmovimentssobtatsalvol
tant de dues tibles, dues tenores, dues trompetes, dos
fiscorns, un trombó, un contrabaix i el flabiol amb el
tamborí.Acoblemnos, queelmóns’acaba.

Presència policial i neteja
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LaCobla
s’acobla

Màrius Serra

Ara,alMercatde
lesFlors, veurem
elsmúsicsde la
CoblaSantJordi
CiutatdeBarcelona
insomnes
i tocantdrets


