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La dimisión de Aguirre
Me pregunto qué clase de

anotaciones habrá en la agenda
de 70hojas que laBenemérita en
contró en la casa de Francisco
Granados para que Esperanza
Aguirre sehaya tenidoque irde la
presidencia del PP de Madrid en
espantada.
Una agendaquedemuestra, se

gún parece, que el PP madrileño
se estuvo financiando durante
años de manera irregular. ¿Apa
rece quizá el nombre en ella?,
¿gente de su confianza?, ¿o sim
plemente se va como estrategia
electoral? Reconozco que a la se
ñoraAguirre esmuydifícil pillar
la en falta. En su haber tiene este
mérito. Pero se me hace raro que
el pasado viernes, en el Parla
mento regional, hiciera una de
fensa cerrada de lo ejemplarizan
te que ha sido su gestión y de la
confianza que tiene en su gente y
sólo dos díasmás tarde haya que
rido dimitir.
También es cierto que esta se

ñora nos tiene acostumbrados a
irse sinmoverse del sitio. Que esa
es otra. Y que con su dimisión só
lo pretenda meter presión a Ra
joyparaque igualmenteasumasu
responsabilidad por el caso Bár
cenas, ente otros, y se vaya. Algo
que empiezan apedirmuchas vo
ces en el PP.

JONGARCÍA RODRÍGUEZ
Bilbao

Exemple de lideratge
La Muriel Casals representa

per mi, d’una manera molt preci
sa, un dels exemples més com
plets i coherents de lideratge en
la nostra societat actual. Almarge
de les idees, penso que ens calen
líders en tots els àmbits per fer
nos avançar i evitar defallir da
vant els reptes constants i les in
certeses. La Muriel ens ha ense
nyat que la força no rau en la
imposició, ans al contrari, la força
rau a saber escoltar, saber mati
sar, saber millorar i rectificar, i
saberse explicar, amb generosi
tat i respecte; a buscar la cohesió,
la col∙laboració, la motivació de
les organitzacions, de les socie
tats; i que l’orgull, la rancúnia i
guanyar per sobre dels altres no
és útil per a la societat; la per
sistència tranquil∙la, buscant els
camins, treballant incansable
ment, sense perdre l’optimisme i
la il∙lusió.
Algunes vegades he sentit dir

en alguns àmbits: “Sí, aconse
gueix moltes coses, però vols dir
que és un líder?Mai no l’hem vist
fer soroll i enfrontarse a altres,
sempre el veiem calmat”. I jo
penso que els líders reals saben
mantenir la calma i resoldre els
conflictes sense fer soroll per allà
onpassen.Desitjo que l’estil de li
deratge de laMuriel ens emmira
lli, i que cada cop s’escampi més.

FERRANURGELÉS
Sant Cugat del Vallès

Jubilats i pensionistes
Jubilats i pensionistes, no es

criviu, no creeu, no publiqueu i
sobretot no cobreu ni un euro per
tot el que feu. Ho teniu totalment
prohibit, si no és que voleu queus
prenguin la pensió. Aquesta min
sa pensió queusheu guanyat des
prés de tota una vida de treball
dur i de la vostra contribució a la
societat. Ara que teniu el cap ple
d’idees, de projectes, amb aques

ta experiència acumulada que us
dónamés llibertat creativa.
Quan us lleveu al matí no se us

acudeixi agafar la ploma, el llapis,
els pinzells, ni molt menys te
clegeu a l’ordinador les vostres
idees, no! Aneu a l’obra més pro
pera del vostre poble o ciutat, que
sempre n’hi ha alguna, i poseu
vos a badar,mirant com treballen
els altres, quevosaltres jaheu tre
ballat prou, ara us toca descansar
i mirar de passar la jubilació sen
se massa entrebancs. I no penseu

que aquest món és molt injust,
perquè encara us podrien titllar
d’insolidaris.
El meu respecte i admiració

per tots aquests autors i artistes.
Sou insubstituïbles!

M. ÀNGELS SERRETA I UTGÉ
Lleida

¿Miró o Gaudí?
Con respecto a la intención

de proponer a Joan Miró como
nombre para el aeropuerto de

Barcelona, en mi opinión podría
existir otro nombre aúnmás ade
cuado: el de Antoni Gaudí. Gaudí
ha sido el más importante arqui
tecto de los tiempos modernos y
su genialidad unida a su fantásti
ca técnica resultan únicas. La Sa
grada Família es de los monu
mentos más visitado de España y
siete edificios de Gaudí forman
parte del patrimonio mundial de
la Unesco.
JoanMiró es unmuy gran pin

tor, no se puede poner en duda,

pero la extensión de su fama re
sulta algo más limitada que la
universalidad de Antoni Gaudí.
Esunhechoque los precios de las
obras de arte tienen poco que ver
con su valor artístico real, pero
también es un hecho que el pre
cio de las obras, especialmente
las pinturas de Joan Miró, alcan
zan como promedio cosa de una
décima parte de lo que cotizan
pintores como Kandinsky, Picas
so o Pollock, pintores modernos
conmáximo nivel económico.
Para resolver la cuestión plan

teada, aquí bastaría con que el
Ayuntamiento realizara una de
mocrática encuesta entre los via
jeros del aeropuerto, preguntan
do cuántos de ellos conocen me
jor a uno o a otro de estos dos
grandes artistas.

JUAN L. OLIVADE SUELVES
Suscriptor
Barcelona

El metro al aeropuerto
¿Habría existido algún pro

blema técnico insuperable para
hacer llegar la línea 1 de metro al
aeropuerto? La prolongación de
la misma desde Bellvitge hasta la
localidad de El Prat, obra que ya
se había proyectado, sólo reque
riría la construcción de un tramo
adicional de 4 kmpara llegar a las
dos terminales del aeropuerto.
La línea 1 se inicia en Santa Co

loma de Gramenet y atraviesa to
do el centro de Barcelona pasan
do por la avenidaMeridiana, pla
za Catalunya, plaza Espanya,
etcétera. La mencionada prolon
gación permitiría llegar desde el
aeropuerto ydesdeElPrat al cen
tro de Barcelona directamente
sin necesidadde trasbordo, que sí
requiere cuando se utiliza la nue
va línea 9. El coste de esta prolon
gación habría sido inferior a la
obra faraónica y totalmente des
proporcionada de la línea 9, que
posiblemente no se acabe nunca
debido a su coste y lamás que du
dosa rentabilidad.

FERNANDOMALDONADO
Barcelona

Recordant Laszi
Veig el programa Hat trick

Barça de la cadena Esport3 des
prés que el Barça hagi fet un par
tit esplèndid contra el Celta. Els
presentadors conviden els televi
dents a triar quin ha estat el mi
llor xutador de faltes del Barça, i
hi posen tres noms: Koeman, Ro
naldinho i Leo Messi. Ni cal dir
que tots tres han estat unsmagní
fics executors de tirs directes, pe
rò el Barça té més de cent anys, i
pel club han passat altres juga
dors que, potser per qüestions
d’edat i el fet de no conservar bo
nes imatges fan oblidar que hi ha
hagut més noms, i en aquest cas
sobretot un: Kubala.
Comque ja tinc 84 anys, he tin

gut la sort de veure com al Camp
de Les Corts, Kubala encanonava
aquells xuts de falta directa com
binant velocitat i efecte, i puc as
segurarqueveure comxutavaera
un autèntic espectacle. Laszi, que
era com li dèiem, va ser l’inventor
de les faltes amb rosca. Abans
ningú no ho havia fet, i potser és
per això que puc assegurar que
l’execució de faltes dels anys cin
quanta pel Kubala era més vis
tosa que la dels grans xutadors
actuals. Sense treure gens demè
rit a LeoMessi, Ronaldinho,Koe

ESPERANÇA AGUIRRE DIMITEIX
COM A PRESIDENTA DEL PP
DE MADRID PER LA TRAMA PÚNICA3.631 comentaris Esperanza Aguirre dimiteix com

a presidenta del PP deMadrid
per la trama Púnica. Assumeix
la seva responsabilitat política
per les investigacions sobre
presumpte finançament irre
gular i per triar Granados.

2.674 Sánchez proposa desbloquejar les 23 reivindica-
cions d’Artur Mas del 2014. El líder del PSOE reobre el dià
leg amb CDC i ERC, encara que rebutja el seu suport.

1.997 Podem embarranca en la Espanya plural. Dimis
sions, cessaments i rivalitat en l’organització del partit
a tres territoris: Catalunya, Galícia i el País Basc.

451 S&P aconsella a Espanya que no faci més línies de
l’AVE. L’agència demana que es revisi la viabilitat i rendibi
litat de les obres públiques i la inversió en infraestructures.

Creieu que la final
de la Copa del Rei
s’hauria de jugar
al Bernabeu?
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Muymal tiene que
estar la cosa para

que Aguirre se marche.
Pérez Viedma

Me parece que no es
tan sencillo. Algo más

tendrá que decir, supongo.
Álvaro D González

Esperomás dimisiones,
pero espero que no

sean aforados.
Teresa Cánovas Floro

A ver si otros siguen
el mismo ejemplo.

Kislev Trece

Corrupción hay en
todos lados y partidos.

Maria Serrano

Nome lo puedo creer.
Cómo ha tenido que

ver el patio para hacerlo.
José Alberto Pulido Arriero

Todo el partido tendría
que dimitir, desde el

presidente hasta el portero.
Marta Ballesta Garcia

Dimisión a medias,
sigue de concejal.

Santiago Pintiado

MÉS DEMANDAQUE OFERTA. “En la calle Cardenal Vives i Tutó, entre las calles Osi y
Fontcoberta, hay estacionamientos demotos en la calzada, pero igualmente invaden la
acera, laborables y festivos, ¿esto es legal?”, pregunta Antonio Trias Abarca.
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man i d’altres, Laszi va ser el
creador, l’inventor de la paràbola
del futbol modern.

F. XAVIER ARTISÓ AMILS
Subscriptor
Barcelona

Teatres petits
En llegir l’extens article “Su

pervivents de la crisi” de Justo
Barranco (Cultura, 13/II/2016)
sobre les sales petites, em queda
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el dubte si la secció triada pel dia
ri és l’encertada o caldria haver
posat l’escrit a Economia. I no ho
dic irònicament.
L’esforç dels que regenten

aquestes sales és una autèntica
filigrana empresarial, nodrida,
sobretot, per l’entusiasme i un
desig de crear arts escèniques per
a la ciutat. També vull afegir que,
en l’article em falten referències
de les sales petites de fora de
Barcelona, que, com les de la ca

pital també se les veuen i desit
gen per tirar endavant. Caldria
parlar, i molt, de la manca de po
lítiques culturals de l’Admi
nistració per abordar aquest mo
viment d’emprenedors culturals i
dels patiments que han passat –i
segueixen passant– quan la crisi
es va escarnir sobre la cultura.
Així com plantejarse seriosa
ment el dilema d’on van els di
ners de cultura, a ajudar el man
teniment empresarial d’aquestes
sales o a generar programació?
Rarament l’alternatiu crea nego
ci, per tant, crec que és un deure
de tota administració oferir pla
taformes alternatives. És lícit que
l’Administració traspassi aquesta
responsabilitat als impulsors
d’aquestes sales, que no són em
presaris sinó creadors?
Per acabar, vull afegir un altre

element importantíssim, i és l’es
forç dels qui actuen i conformen
la cartellera dels teatres petits.

IGNASI RODA FÀBREGAS
Subscriptor
Bellaterra

El autobús 64
En breve desaparecerá una

de las líneas más útiles y conmás
largo recorrido de la ciudad de
Barcelona. La línea 64 va desde la
Barceloneta hasta la Creu de Pe
dralbes uniendo los barrios de
Barceloneta, Paral∙lel, Eixample,
Sant Gervasi, Sarrià y Pedralbes.
La actual alcaldesa quiere susti
tuirla por tres nuevas líneas que
se enlazan entre sí y aprovecha
para hacer desaparecer otra lí
nea: la 58, con lo que los barrios
de Sant Gervasi y Sarrià se que
dan con sólo un autobús.
Las líneas de largo recorrido

como esta permiten atravesar la
ciudad de forma rápida y eficien
te, uniendo barrios donde no lle
ga elmetro.Estamedida aísla aún
más la parte alta de la ciudad. Es
ta línea es utilizada por muchos
estudiantes cada día para llegar a
sus colegios y la nueva división
supone que tendrán que cambiar
de línea al llegar a Bonanova con
el consiguiente retraso, lo que su
pondrá levantarse antes para lle
gar al colegio. Este cambio tam
bién afecta a personas que viajan
con sillas de ruedas. Si ya es largo
esperar a que llegue un autobús
habilitado para sillas de ruedas,
imaginemos lo que puede resul
tar con dos cambios de autobús.
Si de verdad quiere ayudarnos,

señora Colau, mantenga la línea
64 e incremente la frecuencia de
los autobuses.

ANADARGALLONIETO
Barcelona
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m La sensació personal desprès de visitar el Museu del
Disseny de Barcelona és que encara s’hi podrien exposar
més peces, ja que la capacitat d’exposició és molt gran en
aquest edifici. Quan les col∙leccions dels museus, que han
anat a parar en aquest únic museu, eren en seus diferents,
tinc la sensació que hi havia exposades una quantitat
d’obres més gran que no pas ara. Per exemple, al Museu
de Ceràmica hi havia molta més ceràmica que no pas la que
hi ha aquí. Segons el web del museu, el fons està format
per més de 70.000 objectes d’arts decoratives o arts apli
cades. Sé que no es poden exposar tots, però considero,
feta la visita, que l’edifici posseeix una capacitat d’expo
sició més gran que la que actualment s’aprofita.
Potser estaria bé, a més de donar una visió històrica

del disseny, ferhi arribar de forma dinàmica i activa les
noves propostes del disseny a l’actualitat. Seria una forma
de dinamitzar el museu que en aquest moment fa la sen
sació d’exposició estàtica.

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE
Torroella deMontgrí

ElMuseu del Disseny

m Pel que fa a les exposicions de les col∙leccions pròpies,
hem optat per unamuseografia flexible, és a dir, per expo
sicions demitjana durada, per tal que cada quatre o cinc
anys puguem oferir noves lectures mitjançant la rotació
de peces, fet que afavoreix la difusió dels fons i dóna un
sentit dinàmic al museu. Paral∙lelament, hem iniciat un
programa d’exposicions temporals pròpies, basat en la
reflexió crítica entorn de quina ha de ser la funció del dis
seny en l’actualitat, i sobre on són les fronteres entre el
disseny, l’art, l’artesania i la tecnologia. La primera expo
sició temporal,Disseny per viure. 99 projectes per al món
real (febrermaig 2015), centrada en el disseny accessible
a tothom, n’és un exemple.D’obra. Ceràmica aplicada a
l’arquitectura (setembre 2016gener 2017) valorarà l’estè
tica, funcionalitat i simbolisme d’aquest tema des de fa
onzemil anys fins ara. Amés, el museu organitza mostres
de les seves col∙leccions, especialment quan són de nova
creació, com el cas de la Fotografia de moda, per tal de
presentar el nou patrimoni a la ciutat. Així mateix pre
sentarà altres produccions externes que siguin d’interès.

PILAR VÉLEZ
Directora del Museu del Disseny de Barcelona

Tafaneries a banda, les gales dels Gaudí i dels
Goya han convergit enguany en un nom de
persona que farà furor entre els propietaris
de gossos: Truman. Cesc Gay ha aconseguit

unmunt d’estatuetes, potser perquè les tres lletres del
seu joliu cognom ja semblaven predestinarlo a una
triple G: GaudíGayGoya. A França ja han donat els
César ia finalsde febrer l’encadenamentdegalesadot
zenades desemboca en lamare de totes les estatuetes:
els Oscar. Les categories de premis que l’Acadèmia de
Hollywood ha establert, poc o molt, són seguides per
tots els seus epígons. Però potser aviat l’explosiva
combinació de l’era digital amb els mercats globals
obligarà a repensarne denoves.Demoment, el realit
zador mallorquí Hèctor Hernàndez Vicens ha rebut
unpremi inesperat pel seuprimer llargmetratge.Her
nàndez Vicens va començar als noranta publicant lli
bres de narrativa. Tinc molt bons records de Qui
s’apunta amatar lamevamare, unanovel∙la iconoclas
ta que presentava elmónde la família ambuna agude
sasimilara lade l’enyoratmanacoríBielGalmés.Tam
bé recordoqueel títol vaprovocarmalentesos absurds
perquè la mare de l’autor és una reputada poeta ma
llorquina distingida amb la Creu de Sant Jordi. I no hi
tenia res a veure. Hernàndez Vicens, que ha estat al
darreredels guionsde sèries tanexitoses comEl corde
la ciutat, Los Lunnis o Kubala, Moreno i Manchón, ha
debutat al cinemaambEl cadáver deAnnaFritz, estre
nada al festival de Sitges. Una història de necrofília

basada en la notícia
d’un vigilant de dipò
sit que va violar un ca
dàver i la presumpta
morta es va despertar
per la sacsejada.
Llegeixo a Fotogra

mas que fins ara la
pel∙li ha estat vista per
9.000 espectadors i ha
recaptat 36.000 euros.
Aixòperaunescriptor
novell seria mel, però
al cinema és la xocola

ta del lloro. En canvi, resulta que a les Filipines és un
fenomen.Apartird’unacòpiapiratapenjadaaYouTu
be es calcula quemés de sismilions de filipins han vist
lapel∙lícula.Hovannotarelsactorsperquènoparaven
d’agregarlos al Facebook i ara es plantegen viatjar a
Manila per intentarmonetitzar –el verb tabú quan es
parladexarxes–aquestèxitclandestí.ElpremiManila
a la pel∙lículamés remotament piratejada podria com
plementarse amb el premi Johannesburg a la banda
sonora remotament piratejada. Sixto Rodríguez, el si
sè fill d’uns immigrantsmexicans, es va retirar dels es
cenarisalsEstatsUnitssensesaberqueaSudàfrica les
sevescançonserenhimnes, talcomexplica l’oscaritzat
documental Searching for Sugar Man. Rodríguez va
tornar. Potser Anna Fritz també ressuscitarà.

Museografia flexible

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

Elsprimersde
lesFilipines

Màrius Serra

Escalculaquemés
desismilionsde
filipinshanvist
unacòpiapiratade
lapel∙lículanecròfila
d’Hernàndez
Vicens


