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Lo que son 40 años
Son los años que van de 1896

a 1936, son los que van de 1936 a
1976 y son los que van de 1976 a
2016. Tres periodos iguales de 40
años de la historia de España y a
la vezmuydesiguales en conteni
do. Son también los años de la
máxima plenitud de una persona
y, a la vez, la de tres generaciones.
El primer periodo comienza

con las pérdidas de Cuba, Puerto
Rico yFilipinas, sigue conuna se
mana trágica, huelgas, una dicta
dura, una república, revueltas y
acaba con el triunfo del Frente
Popular. El segundo periodo co
mienza con una Guerra Civil, si
gue con racionamientos, el del
panhasta 1952, represiones y aca
ba con la dictadura de todos co
nocida. Por fin llega la democra
cia, al principio difícil, consolida
da gracias a todos los políticos de
entonces, que seguro recordaban
la historia de los años anteriores.
Y estamos en el presente, en el

inicio de otros cuarenta años, con
unas nuevas generaciones y nue
vos políticos. Sólo les pido, y creo
que igual que muchos de los ciu
dadanos de este país, que no olvi
den y aprendande la historia, que
noseanegoístas yque tengancor
dura y honestidad.

ALBERTBRULLES REYNALS
Suscriptor
Barcelona

Respecte pels vots
La possibilitat que Pedro

Sánchez busqui un acord de go
vern amb Podem ha destapat les
pors i les inquietudsd’aquells que
hi estan en contra. No es cansen
de repetir que Podem portarà
tots elsmals possibles aEspanya i
que, fins i tot, ens trauran de la
Unió Europea.
Podem ha tingut poc més de 5

milions de votants, el PSOE, 5,5
milions i IU, 1,6milions. Crec que
aquests més de 12 milions de vo
tants, amb una majoria de gent
jove, esmereixenunrespecteque
els contraris els neguen. Espe
cialment patètiques han estat les
opinions urbi et orbi que tant
Felipe González com Alfonso
Guerra han expressat. Els recor
do perfectament a tots dos amb
les jaquetes de pana, pantalons
acampanats, grenyes i patilles,
acabats de sortir de Suresnes, on
Felipe va ser nomenat secretari
general del PSOE. Tota la dreta
franquista també deia penja
ments d’ells: que si destruirien
Espanya aplicant el marxisme
més ortodox; que si estaven pel
dret d’autodeterminació, i que
catalans i bascosmarxarien, etcè
tera. Res d’això. Espanya ambells
va començar a caminar per la de
mocràcia i es van crear institu
cions fonamentals com laSegure
tat Social, Hisenda, etcètera.
Els joves Iglesias i Errejón em

recorden moltíssim a ells. I com
ells, sabranmoderarse.

DIONÍS LÓPEZ
Barcelona

Oportunitat de Sánchez
La societat canvia, el cicle

passadevell a nou, i el PSOE tam
bé ha de ser un nou temps; ser el
partit que les seves sigles diuen
“obrer”. Un partit d’esquerres.
Per tant, jo estic amb Pedro
Sánchez. Respecto, però no com
parteixo, afirmacions, comenta
ris de Felipe González, Alfonso

Guerra i alguns barons. Pedro
Sánchez va ser elegit en primà
riesper lamilitànciadelpartit.Ell
té, doncs, les regnes per negociar,
amb el vistiplau del comitè fede
ral, el que el poble espanyol ha
votat, ha demanat. Un canvi, una
alternativa al govern de dretes en
funcions.
Hi ha una oportunitat històri

ca, personal, que Pedro Sánchez
nohadedesaprofitar.Aconseguir
el govern d’Espanya. Difícil de
formar, però no impossible. Can

viar el que per a molts han estat
quatre anys nefastos, injustos i
deplorables. La majoria de gent
que hemvotat esquerres volemel
govern del canvi. I per això imol
tes coses més, dic que estic amb
Pedro Sánchez.
Sóc socialista convençudíssim,

català i espanyol. Els gestos que
ha fetPedroSánchezal comitè fe
deral del PSOE el dia 30 de gener
són democràtics, talentosos i in
tel∙ligents. Primer, atraure els ba
rons crítics, passant el congrés de

juny a maig. Segon, sàviament,
amb habilitat i pel bon camí, dir
que serà la militància, les bases
del partit, qui avalarà els possi
bles pactes amb altres partits.
Ànims, Pedro!

FRANCESCCARAFI
Sant Sadurní d’Anoia

Accidents ambbicicleta
La diputada de JxSí Muriel

Casals es troba ingressadaa l’hos
pital Clínic, des dedissabte, arran

deseratropelladaperunciclistaa
Barcelona quan traspassava un
pas de vianants. Aquest cas, per
desgràcia, no és l’únic que passa
ambels ciclistes aBarcelona, per
què cada dia hi ha diversos atro
pellaments semblants que causen
greusdanys apersonesque circu
len per les voreres i semàfors.
De cada deu ciclistes, nou no

respecten els semàfors i com que
són carrils de doble circulació fan
que els vianants no sapiguem on
hem demirar i que passem algun
semàforenvermellperquènoens
adonem del carril bici. Però, què
passa quanunciclista t’atropella i
et causa greus lesions com en
aquest cas? A més del dany físic,
qui paga el dany econòmic, si cap
ciclista té assegurança de respon
sabilitat civil? L’Ajuntament,
abans d’ampliar aquests carrils,
hauria de comprovar qui els uti
litza i quin grau de responsabili
tat han de tenir en el cas d’acci
dents, perquè podria ser que fos
sin els culpables subsidiaris de les
lesions causades.

JAUMEFONTGONZÁLEZ
Barcelona

Ciudadanos de segunda
Me entero que la diputada

Muriel Casals está herida grave a
raíz de un atropello de una bi
cicleta en Barcelona, lo cual la
mentoy ledeseounapronta recu
peración, pero me pregunto si
hay ciudadanos de primera y ciu
dadanos de segunda porque,
según voy leyendo, parece ser
que a raíz de este atropello se ha
de revisar y tomar medidas para
que no vuelva a ocurrir (“El acci
dente de Casals reabre el debate
de la convivencia con la bici”,
Vivir, 1/II/2016).
Señores, esto ocurre todos los

días a ciudadanosanónimos, pero
nadie ha movido un dedo; entre
ellos me cuento yo, que fui atro
pellada, no cruzando una calle
precisamente, sino en la calzada
peatonal de la GranVia de Barce
lona, herida y maltratada por la
Administración, porque, a pesar
de denunciarlo por escrito, nadie
tomómedida alguna.

CRISTINAGABALDÓN
Barcelona

Accidentmortal
Una noia de 25 anys ha per

dut la vida en un sinistre de tràn
sit a la C65 a Girona. Primer de
tot, vull donar el meu més sentit
condol a la família i informar que
des de fa uns anys hi ha el SIAVT
(Servei d’Informació i Atenció a
les Víctimes de Trànsit), telèfon
gratuït 900 100 268 per tal de re
bre ajuda, consol i suport.
Ara bé, m’indigna llegir que la

trista notícia té un rerefons i que
el conductor que va provocar el
xoc frontal fatídic presumpta
ment conduïa begut i sense per
mís de conduir perquè li havia es
tat retirat pels Mossos d’Esqua
dra quilòmetres abans en un
control d’alcoholèmia. En el con
trol va donar positiu després
d’haver tingut un altre sinistre de
trànsit amb caràcter lleu i del
qual s’havia escapat, tot i quemés
tardelsMossos l’havien intercep
tat i havien acordat immobilitzar
el seu vehicle.
Un conegut d’ell havia aconse

guit aixecar la immobilització del
cotxe i, passades tres hores, pro
duïa aquest inexplicable xoc

COM VALOREU LA CONVIVÈNCIA ENTRE
CICLISTES I VIANANTS A BARCELONA?
#enuntuit70.348 visites Muriel Casals, ingressada a l’hos

pital arran de ser atropellada
per un ciclista. La diputada de
Junts pel Sí va caure a causa de
l’accident i té un traumatisme
cranioencefàlic i una fractura
de pelvis.

68.505 El cuiner francosuís Benoît Violier, acabat de
proclamar millor xef del món pel palmarès La Liste, tot
apunta que s’ha suïcidat amb una arma de foc.

43.884 El cas Slaughter amenaça el Reial Madrid. Un
jutge investiga si l’exjugador de la secció de bàsquet va
jugar amb passaport fals: un document ho demostra.

31.829 Patricia Conde es despulla per una bona causa.
La presentadora de televisió buscava recaptar fons per als
nens d’Asociación Campeones.

Creieuqueelvirus
delZikapotafectar
elsJocsOlímpics
deRiodeJaneiro?
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manipulaciógenètica
d’embrionshumans?

Voteu awww.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

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.

Hace falta que las
autoridades hagan

cumplir las normas, si no,
esto es un caos.
Jesús López Revuelta

Caminar por Barcelona
se ha convertido en

deporte de riesgo.
@trastomina CarmenMartínez

Es imperativo que se
exija una regulación.

Las bicis tanto usan el carril
como la acera o la calzada,
dependiendo de los
semáforos.
@sisa_gc Sisa García

Ni los peatones se han
acostumbrado amirar

al cruzar un carril bici ni
algunos ciclistas a circular
lento cuando procede.
@boscovita Joan Bosch

S’ha fet al revés. Primer
s’han posat les bicis i

després ja es posaran
normes. Un desastre!
@martaprivatMarta

Difícil la convivencia,
pues no todos respetan

las normas y van a la suya.
Isabel Gallardo

FRED POLAR. Foto de la porta d’uns lavabos de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
“Fa tant de fred i com que ningú no hi posa remei, el millor és avisar a qui hi entra”,
escriu la lectora CarmeBotey.
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frontal contra el vehicle d’aques
ta noia que conduïa pel seu carril.
Un autèntic despropòsit que es
pero que, ja que per la família ha
començat un autèntic calvari,
com a mínim per a ell resulti una
perpètua penitència.
La justícia ha de fer justícia i

s’ha de prendre seriosament que
aquests fets no són fruit d’unma
leït accident, sinó d’un sinistre
amb la comissió de diferents i
gravíssims delictes que lleven la
preciosavidad’unanoiaque tenia
milions de somnis per complir i
una família que veu truncada la
seva vida de cop.

MONTSEMONTALGIBERT
Barcelona
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Més humanitat
Llegeixo que Suècia i Finlàn

dia amenacen amb expulsions
massives de refugiats (“Refugiats
d’anada i tornada”, Internacio
nal, 29/I/2016), i em ve al cap el
que Salvador Espriu va escriure
ja fa unes quantes dècades, en
plena dictadura: “Oh, que cansat
estic de la meva covarda, vella,
tan salvatge terra, i com m’agra
daria allunyarme’n, nord enllà,
on diuen que la gent és neta i no
ble, culta, rica, lliure,desvetllada i
feliç!”.
Que fàcil és, penso, ser feliç,

noble i culte, i solidari s’hauria
d’entendre, quan res no posa en
risc el teu petit món de benestar i

et pots mostrar solidari, definir
te com a antiracista, defensor
sense escletxes dels drets hu
mans, i sincerament creuret’ho.
Resultaevident,però,quenoés

enels bonsmoments quan s’hade
demostrar res de tot això, sinó
ara, quan tantes coses estan fent
aigües i lamateixa idea de l’Euro
pa comunitària està en dubte, i en
molts llocs les formacions políti
ques de la dreta xenòfoba estan
escalant posicions i guanyant
adeptes. Potser seria també el
moment de replantejarse els fo
naments –mercantilistes en ex
cés– sobre els quals es va crear
aquesta Europa, per començar a
posar damunt la taula bases més
humanistes, socials i de justícia
internacional.

JORDI GARCIAVILANOVA
Terrassa

Tabletas y teatro
Asisto el domingo al Teatre

Lliure a ver La llista, un monólo
go de Jennifer Tremblay magis
tralmente interpretado por Laia
Marull. Nadamás entrar, veo que
en la sala hay un niño de no más
de 9 años sentado junto a sus pa
dres y otra señora que debía de
ser su abuela mirando una table
ta. La obra es tremenda y, sin lu
gar a dudas no apta para un niño
tanpequeño.Peroa suspadresno
ha parecido importarles. “Le en
chufamos la tableta y así pode
mos verla tranquilamente, ya que
es una obra corta de poco más de
una hora de duración”, deben de
haber pensado.
Comentamos el tema con mi

acompañanteperopensamos (es
peramos) que no se atreverán a
encender el dispositivo durante
la representación. Craso error. El
niño se pasa toda la obra con la
tableta encendida en el patio de
butacas de la sala pequeña del
Lliure. La propia actriz consigue
insertar unamorcilla en el texto y
pide que apaguen la dichosa pan
talla. Pero los padres hacen caso
omiso a la indirecta y permiten
que suhijo sigamirando la panta
lla. Al acabar la obra, uno de los
técnicos se acerca a esta familia
para llamarles la atención tanto
porhaber traído al niño comopor
dejarle estar con una tableta du
rante la obra. Ellos hacen caso
omiso y se largan del teatro sin ni
pedir disculpas.
Es vergonzoso. Me temo que a

partirdeahoraen los teatrosyan
tes de empezar la función ten
drán que añadir lo de “apaguen
también sus tabletas”.

CLARADECOMINGES
Barcelona
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m Les meves filles, de cinc i vuit anys, i jo ens hem llevat
ben d’hora, hem comprat el que cal per fer un bon caldo
i hem sortit a passejar pel barri (som de Sants). Les nenes
han triat la zona del drac del parc de l’Espanya Industrial.
Com sempre, hi havia un grapat de nens corrent pels seus
budells i cridant amunt i avall per escales i tobogans. Des
graciadament, també hem vist l’estat repugnant en què
es troba.
Suposo que no puc demanar al nostre Ajuntament que

s’esforci a evitar que s’instal∙lin al barri aquelles persones
que degraden els espais dels nostres nens, potser social
ment és poc correcte. El que sí puc exigir es que al matí
ben d’hora algú ho netegi i eviti que les meves filles juguin
entre excrements de tota mena.

ALBERT POL SOROLLA
Barcelona

Parc de l’Espanya Industrial

m Els serveis municipals de neteja fan unmanteniment
diari de la zona del drac del parc de l’Espanya Industrial,
de dilluns a divendres a primera hora del matí, mentre que
els caps de setmana i festius hi ha un servei bàsic de neteja
que inclou el buidatge de papereres. El parc és un espai
d’alta intensitat d’ús, ja que es troba proper a l’estació de
Sants, i és per aquest motiu que hi ha més afluència de
població, que des de l’interior de l’estació es trasllada
cap a aquest espai.
D’altra banda, l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament

presta especial atenció a la zona atesa la presència variable
de persones sense sostre. Per aquest motiu, l’equip de de
tecció del Servei d’Inserció Social hi realitza un seguiment
continu per atendre les necessitats vitals bàsiques, així
com per traçar itineraris d’inclusió que permetin la re
cuperació de l’autonomia personal d’aquestes persones,
a qui s’adverteix en cas que se n’observin conductes
no apropiades.

SONIA FRIAS
Directora de Comunicació i Participació d’Ecologia Urbana
de l’Ajuntament de Barcelona

D iumenge Sílvia Hinojosa va parlar a les pà
gines de Tendències de Scott Avy, una em
presadeSeattle que s’autoanomenael casi
nodelmatrimoni.El termenotécaprelació

amblaconnotacióprostibulàriaqueelmotcasino téen
italià, sinó que remet al joc d’apostes. Els empresaris
donen fins a 10.000 dòlars a parelles perquè es paguin
el casament. Si la parella no es trenca, són a fons per
dut. Si es divorcien, tant si han passat tres mesos com
trenta anys, han de tornarlos amb interessos. A mit
ges, amenysqueeldivorci siguiperviolènciadomèsti
ca, que llavors paga el maltractador. Naturalment,
l’empresa aposta pel màxim nombre de trencaments.
Aquest és el destí de la majoria de les parelles actuals,
si ens atenem a les estadístiques, i aquí rau la seva fi
nestra de negoci. Ells faciliten la parafernàlia matri
monial en la salut (sentimental) i s’ho cobrenen lama
laltia.Jaesveuqueseràunnegocirodó.Perquènose’ls
vegi massa el llautó i ningú pugui acusarlos demob
bing conjugal, ofereixen un servei gratuït d’assessora
mentmatrimonial a lesparelles encrisi, comuncasino
que t’oferís tractament pal∙liatiu per a la ludopatia
perònoet prohibís entrarhi. Sabenque, tardod’hora,
lamajoriadels seusclients tendiranaldivorci.Aquesta
monetització de la fidelitat obligatòria pot semblar
una novetat, però és només una variant simplificada
d’un dels aspectes més sòrdids que caracteritzen la
institució del matrimoni. Tothom coneix parelles que
hanmantingut les aparencesmatrimonialspernoper

judicar interessos pa
trimonials, de vegades
anys i panys. Interes
sosqueobliguenapre
sentar una façana de
respectabilitat moral
quenoescorresponen
absolut amb el que
passa de portes en
dins. Interessos que
ultrapassen de llarg
els que Scott Avy pu
guiafegira laquantitat
que cal retornar.

La iniciativa d’aquests emprenedors dels cors tren
cats m’ha recordat L’altre jardí, una subtil novel∙la de
FrancisWyndhamqueexplica lahistòriad’unaparella
anglesa separada que es veu obligada a tornar a con
viure. Les circumstàncies, en aquest cas, sónmoltmés
greusqueunsimpledeutecontretperpagarse la festa
de casament. És la Segona Guerra Mundial la que els
foragita de Londres i els obliga a compartir la casa de
camp. És notable el contrast entre el conflicte bèl∙lic
exterior, del qual només tenim notícies vagues, i la
subtil guerra interior, a laqual assistim.Al costatd’una
situació tanextrema,haverde ferelpaperotamblapa
rella per culpa dels diners que et vas gastar en flors i
violoncels el dia del convit nupcial sembla una solem
ne estupidesa.

Manteniment diari

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

L A R E S P O S TA

Monetitzar
la fidelitat

Màrius Serra

Aquesta
monetitzacióde la
fidelitatobligatòria
nomésésuna
variantsimplificada
de la institució
delmatrimoni


