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vencidos de que esta cruel prácti
ca con animales fuese éticamente
correcta no tratarían de impedir
lo sino todo lo contrario, estarían
encantados de que promociona
sen su fiesta.
Estos hechos, que se repiten

una y otra vez, deberían poner en
movimiento a nuestros políticos,
especialmente a aquellos que
pretenden construir un nuevo
país avanzado y más justo, y co
rregir estas anomalías legales, re
trógradas, absurdas e hipócritas:
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por un lado se prohíben las corri
das de toros y por otro se conser
va una tradición como el corre
bou, que inflige un castigo y una
tortura a estos mismos animales.
Señores políticos, sean hones

tos y coherentes y no tenganmie
do de perder votos derogando es
ta tradición arcaica; estoy con
vencido de que la mayoría de los
catalanes (y no catalanes) aplau
dirían esta decisión y no me cabe
duda que el partido político que
lo proponga obtendría muchos

votos; y si lo quieren comprobar,
atrévanse a hacer un referéndum
sobre esta cuestión.

GUILLERMOMARTÍ
Sant Pol deMar

Decisiones sin apoyo
Quiero hablar del tranvía.

Recuerdo vagamente un referén
dum. En el mundo hay de todo y
se puede copiar lo que sea, bueno
o malo. No se pudo hacer con las
vacas sagradas que circulan por
las calles de alguna ciudad, pues
no encajan con las vacas laicas
que debieran ser aquí. Supongo
que es más fácil sucumbir a las
presiones del fabricante de una
concesionaria privada o a la tozu
da defensa del error que supuso
construir los tramos extremos de
un tranvía obsoleto, caro, rígido,
invasivo y asesino, sin planificar
la viabilidad de su tramo central,
que el pueblo nunca quiso.

EDUARDODEMENDOZA
Suscriptor
Barcelona

La calle Enric Granados
Todos queremos una ciudad

próspera para sus residentes, pe
ro el Ayuntamiento de Barcelona
juega a la contra. La oferta de res
tauración, unode los factores que
ha hechodescender el paro, atrae
tanto a barceloneses como a visi
tantes. Enmuchos locales, dispo
ner de una terraza supone el 70%
de la facturación.Todos los nego
cios pagan impuestos, pero exis
ten discriminaciones, como las
que sufre la calle EnricGranados.
En paseo de Gràcia o la Ram

bla, las terrazas pueden tener una
doble hilera de mesas. En Enric
Granadosyanosepermitirá, aun
que combinaba la calidad de vida
de sus residentes y la variada
oferta de restauración. Las drás
ticas restricciones de las terrazas
merman enormemente los ingre
sos de los negocios y se ven obli
gados a reducir personal, en algu
nos casos abocándolos al cierre.
Defender una terraza no es só

lo en beneficio de su propietario,
también de los barceloneses que
la disfrutan.

JOSÉDIÉGUEZMUIÑOS
Barcelona
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m M’acabo de donar de baixa del GranTeatre del Liceu,
després d’estarhi abonat des de feia tres anys al torn PC
a la zona 7. En els darrers dos anys els abonats hemviscut
una degradació del servei únicament orientada a augmentar
els beneficis a costa del tracte a l’espectador. El sistema de
preus s’ha tornatmolt complex seguint una lògica en què,
si no dius el contrari, cada vegada es pagamés. S’intenta
justificar dient que es pagamés però s’ofereixenmés obres,
perquè l’abonat no pugui comparar un any amb l’altre.
Si fem referència al cost/entrada, que és lamagnitud

que permet comparar any rere any, s’han augmentat els
preusmés del 50%. En elmeu cas, buscàvem l’opció
de fer un tastet de tres òperes l’any al quart pis, buscant
preus populars. En dos anys, elmeu abonament ha passat
de 63 a 94 euros.
Tota una llàstima per als amants de l’òpera i per a tota

la ciutat.
ORIOLBARBASUÑOL
Barcelona

L’abonament del Liceu

m L’abonament popular del torn PC, zona 7 (3 anys
d’antiguitat) ha passat de 63 euros per tres funcions
(2014/2015) a 94 euros per cinc funcions (2016/2017). El
preu de cada funció ha passat, doncs, de 21 euros a 18,80
euros, un 10,5%menys que el preu inicial. Aquests torns
van néixer per acostar l’òpera a tothom, i per aquest motiu
acumulen un descompte de fins al 34,4%.
Atesa la recessió econòmica, aquests torns van passar

a tenir tres funcions, fet que va ocasionar moltes queixes
dels abonats. Així, hem recuperat el model anterior de
quatre funcions i, per donar la màxima flexibilitat als
abonats, a la temporada 2016/2017 en proposem cinc amb
la possibilitat de renunciarne a una, de manera que el preu
del torn amb quatre funcions de la propera temporada
és inferior a l’actual.
Estarem encantats d’atendre’l personalment, per telèfon

o per email per aclarir tots els dubtes que tingui i ajudarlo
a escollir la millor opció, ja que el preu ha baixat.

AGUSTÍ FILOMENO
Director de màrqueting i comercial del Gran Teatre del Liceu

Amesuraque femanys, identifiquemambmés
rapidesa els qui tendeixen a replegarse cap
endins en llocdemostrar les sevesplomesde
colors. No són fòbics socials, encara que hi

comparteixin característiques. El que els inhibeix no té
res a veure amb la por irracional de mostrarse, que les
seves tripes facin soroll, a ser humiliats públicament.
Encara que s’estiminmés protegirse en els seus espais
segurs,tampocnoencaixenambelsanomenatscasolans,
ja queunade les raonsmés apreciadesdel seu aïllament
és la solitudquehabiten, gelososdel seusilenci.Vestir la
solitud és potser una de les assignatures principals dels
humans.Perquèel sentitde la independènciaconsisteix
també a saberse ocupar d’unmateix “en la salut i en la
malaltia”.
Però en el gest de refugiarse en un petit món domat

perunacol∙leccióderutines,odimitirdel’agendasocial i
deixarseveure’spoc, laparàlisiesconfonambrebel∙lia i
la mandra amb misantropia. De vegades boicotegem la
nostrapròpiaagenda.Finsitotambl’ullpintat,laclaudel
gas tancada i labossademàapunt, idecidimquedarnos
acasa.Nopotesperarnosresmillorqueelsnostrespeus
descalços enposicióhoritzontal, ensdiem, en llocd’una
grescaalienaiensordidora.Enelsactessocialssemprehi
haalgunacadirabuida.Algúque,en l’últimmoment,de
cideixevadirsedelcompromís.Devegadesempregun
to per aquell breu instant, la fogonada neuronal per la
qual avorten els seus passos, i en lloc de dirigirse cap a
l’esdeveniment se’nvanal llit senseremordiments.

A la seva última no
vel∙la, Desde la sombra
(Seix Barral), Juan Jo
séMillás instal∙la el seu
protagonista dins d’un
gran armari. Viu aquí,
treient el nas a la vida
d’una família. Imalgrat
les incomoditats que li
suposa aquesta casa, el
fet d’abandonar l’ar
mari li produeix angoi
xa i claustrofòbia, de
tanllunyquesesentdel

món real.Millás és unportentós il∙luminador d’ombres,
les mateixes que condueixen a crearnos noves identi
tats.D’entradasemblaunassumpted’alienatsoesquizo
frènics, peròde fet afecta els vèrtexs de la piràmide, és a
dir, els poderosos. Millás toca una qüestió molt actual:
estemenvoltats de personatges inventats que no són els
quediuenser.DesdelscapitostosdeManosLimpiasfins
a la col∙lecció d’homes exemplarment encorbatats –i al
gunadonaambbossesdemàdeVuitton–, quenodeixa
venmai la cadira buida en un sopar. Però en realitat no
eren ells sinó la seva ombra la que esmovia als salons, la
mateixa que haguessin hagut de tancar en un armari;
replegarseen llocdevolersemenjarelmónamblesse
ves plomes de colors, fins a convertirse enunperill pú
blic.Aquests síquesónbojosperillosos.

Preusmés econòmics
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Dins
de l’armari

Joana Bonet

En els actes socials
sempre hi ha
alguna cadira
buida; algú que, en
el darrermoment,
decideix evadirse
del compromís

FE D’ERRORS.Gemma Salvador
és dietista nutricionista de
l’Agència de Salut Pública de
Catalunya, i no directora de
l’àrea de promoció de la Salut
d’aquest organisme com es va
publicar a lapàgina28de l’edi
ció d’ahir.


