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No al Museu del Circ
a Figueres
ÀLEX ALMARZA MORCILLO. FIGUERES.

Encara que sàpiga del cert que moltes ve-
gades les decisions polítiques que com a ciu-
tadans ens afecten són preses de manera
unilateral fora de les vies que podríem con-
siderar normals (perquè per algun motiu
existeixen grups de pressió, influències i in-
teressos personals), no deixa de fer-me cer-
ta gràcia que es reclami com a prioritari l’ús
d’un edifici adquirit amb els diners de tots
(l’edifici Nouvilas), per a un projecte lucra-
tiu com és el Museu del Circ. 

No entenc de quina manera beneficiarà
la ciutat (més enllà que els comerciants pu-
guin aprofitar el flux de visitants per vendre
més pots de colònia, calces o gelats), quan
Figueres ha perdut la partida per no saber
quin tipus de ciutat vol ser de gran (encara
que sembla haver escollit ser un simple
centre comercial de botigues sense més
pretensió que arribar a les 8 del vespre, mo-
ment en què s’acaba l’horari comercial i la
vida al centre). Ja no queda pretensió ni in-
terès per part de ningú de ser més que un
simple aparador, fora de tota influència
emprenedora, tecnològica, cultural o sim-
plement pionera en algun dels àmbits del
que un dia va ser. 

Sincerament, preferia veure l’edifici apun-
tat com a objectiu del futur Museu del Circ
per la pressió d’un individu amb ganes de
protagonisme i de l’Associació de Comer-
ciants convertit en quelcom profitós (com un
viver d’empreses, una escola d’art, teatre o
circ, un conservatori, unes aules d’univer-
sitat o un hotel d’entitats, punts que sí be-
neficiarien a tothom i a la mateixa ciutat),
abans que ser una pista de pallassos me-
diocres; però clar, recordem que les decisions

que ens afecten normalment queden fora de
la nostra influència.

Millor que parli el poble
PEDRO J. PIQUERAS IBÁÑEZ. GIRONA.

No val la pena plorar per la llet vessada, i
menys ara que va tan barata, ara es tracta
d’anar a les urnes amb la consciència clara
de com s’han mogut els diversos actors i de
quins són els béns i valors a custodiar prio-
ritàriament. Els partits seran més o menys
capaços de negociar, però la representació
que arribi al Parlament depèn, únicament i
exclusivament, de la societat espanyola. 

Un mandat clar és l’única sortida per
constituir un Govern estable, sigui o no de
coalició. I perquè això passi, els partits te-
nen el deure de dir la veritat a la societat,
d’arriscar-se a mostrar quina política ne-
cessita Espanya en aquest moments per ti-
rar endavant en un difícil context nacional
i internacional. Millor que parli el poble, que
no es facin tripijocs estrambòtics entre certs
partits. 

Puigdemont,
aïllat a Europa
ANDREU MORENO. GIRONA.

El viatge de Puigdemont a Brussel·les ha
deixat clar que el secessionisme català està
aïllat a Europa. Resulta curiós: aquells que
es passen tot el dia presumint del molt eu-
ropeus que són, només tenen d’aliats a Eu-
ropa que els rebin als ultra antiimmigració
de Flandes i els no menys ultra de la Lliga
Nord d’Itàlia. Quines companyies per al
«procés cívic i festiu». A més a més les auto-
ritats europees han deixat en evidència

 Puigdemont. Els líders europeus com
 Juncker o Schulz li havien negat una reunió
i el president havia dissimulat les negatives
dient que no havia sol·licitat cap cita. Una
mentida ben poc honorable, la del presi-
dent. Josep Tarradellas, un polític català
d’alçada, ja va dir que «en política es pot fer
de tot menys el ridícul». Puigdemont ho
hauria de saber.

El sofriment
és un misteri?
PAQUITA XARLES ARNAU. GIRONA.

Llegint i meditant l’escrit del nostre bis-
be al full parroquial del diumenge 10 d’abril
m’ha ajudat a reflexionar sobre el sofriment
del nostre món. Hi ha gent que pateix molt,
per mi el sofriment és un misteri que no puc
entendre, però crec que amb l’Evangeli a la
mà podem fer quelcom. La pregària ens pot
ser un consol i una força. Potser hem aban-
donat massa les pràctiques religioses i els
valors humans, ens refiem de les nostres
pròpies forces que sovint no arriben gaire
lluny, no podem amb les guerres ni amb la
fam ni amb les persones maltractades. Pen-
so que el món hauria de fer un gir de 180
graus, com es diu vulgarment.

Sovint parlem d’amor, d’ajudar els altres,
però què volem dir? Ho sabem? Pensem-
ho. A vegades fa la sensació que només es-
timem els diners i el benestar. I no solament
tenim pobresa material, hi ha la soledat,
persones grans, malalts, joves addictes a la
droga, famílies dividides. Els diners estan
mal repartits, mentre uns no saben com ar-
ribar a final de mes uns altres els porten a
paradisos fiscals i pot ser creuen que quan
morin els passarà al paradís etern. Senyor
perdoneu-nos a tots.

Cartes Les cartes que els lectors enviïn a aquesta secció han de ser originals i exclu sives i han d’arribar 
mecanografiades (amb una extensió màxima de 20 línies), signades, amb el número de DNI, 
adreça i telèfon de l’autor. No es publicaran cartes signades amb pseudònim ni amb inicials.

LES CARTES ES PODEN ENVIAR PER CORREU ELECTRÒNIC, A L’ADREÇA opinio.diaridegirona@epi.es.

PEL DÈFICIT

elepizza surt a borsa i se la fot.
No és per culpa meva, ja que
he utilitzat més del que hau-
ria d’haver-ho fet els seus ser-

veis. Sortir a borsa i fotre-se-la sembla
una manera d’equivocar-se. Però a Tele-
pizza no li passa res que no li passi a
qualsevol persona normal d’aquest país,
al cap i a la fi es tracta d’una pizzeria de
classe mitjana l’emissió de títols de la
qual hauria cobert en altres temps sense
problemes. En els temps de l’estalvi, vo-
lem dir. Ara estem en ple desestalvi, pot-
ser en una època d’estalvi invers. No sé si
és al que els economistes anomenen dè-
ficit. Es nota perquè la gent menja menys
i demana menys viandes a domicili. No
sé res de números, però quan vaig veure
l’anunci de la sortida a borsa, em vaig
dir: Se la fotran.

I és que no preguntin vostès a la gent
que hi entén i que és, paradoxalment, la
que no en sap. La que en sap és la que ens
ha portat al desastre. A veure, jo vaig cal-
cular els partits importants de futbol que
es televisen a l’any, els vaig multiplicar
per un número secret, i em van sortir les
pizzes a domicili que es consumirien l’a-
ny que ve a Espanya. Poques. La gent tira
del que hi ha a la cuina. En cas de seguir
així, aviat començarem a menjar-nos la
nevera. Comences a gratar un tros de
nata antediluvià adherit a les seves pa-
rets i amb ella t’emportes un tros de plàs-
tic. I hi ha els glaçons de gel, que es po-
den mastegar.

– Voleu picar uns glaçons? –pregun-
tem a la família, reunida al voltant de
Madrid-Barça.

– Però dóna’ls un punt al
microones –dirà un cunyat graciós.

Això de Telepizza ha estat una bogeria.
És com si haguéssim sortit a borsa vostè
o jo. Val un més com més s’ignora el que
val. Per això, suposo, El Corte Inglés se-
gueix sent una societat limitada. La Bor-
sa només mesura el tangible quan en
l’actualitat el valor més segur és l’intan-
gible. Algunes empreses han començat a
adonar-se’n i en parlen, del seu intangi-
ble, però en general no saben el que di-
uen. Molta gent mirarà ara les pizzes de
Telepizza amb aprensió, com si s’hagues-

sin contaminat de la patacada
financera. Jo seguiré dema-

nant-les (però només en dies
de futbol,   pel dèficit).

T

ntre que no miro futbol i que
he dedicat el mínim temps
possible a especular sobre les
combinacions de partits que

podien conformar Govern he estalviat un
munt de temps que gastaré quan em to-
qui morir. Vull seguir estalviant i que es
voti ja. A les urnes!

Hi ha hagut un fracàs electoral perquè cap
líder va obtenir una majoria que li perme-
tés governar i un fracàs postelectoral, per-
què cap va atreure cap al seu projecte els vots
d’altres fins aconseguir els suficients per for-
mar un govern. Aquestes dues patacades se-
guides no han animat cap dels fracassats a
anar-se’n cap a casa. Si no canvien els líders,
no canvien els seus plans ni canviaran els
seus programes, el que es demana és que l’e-
lectorat canviï el seu vot. Doncs que sigui ja.
O els mateixos que proposen fer mitja cam-
panya en temps i diners diran que no es pot

fer cap campanya? Des del desembre no
hem baixat de la campanya i per votar el d’a-
bans o el nou no cal que els mateixos ens tor-
nin a dir el mateix. Algú canviarà la seva in-

tenció després d’aquesta campanya electoral
oficiosa que ha tingut més sinceritat i risc
que una d’oficial? A votar el primer di-
umenge que toqui!

Diuen que les campanyes cansen la gent
i que els mateixos polítics acaben esgotats
però mai s’estalvien un dia ni un euro i so-
bretot perquè no hi ha cap empresa que faci
els càlculs de parlar de més o de sortir més
del compte. Excepte en la música i en la mà-
fia, ningú dóna valor al silenci. Vaig donar
per fet que no hi hauria acord postelectoral,
ho vaig escriure al gener i em vaig cuidar de
fer-los perdre el temps amb aquest as-
sumpte, fent-los perdre amb d’altres. No no-
més ningú m’ha pagat això sinó que, men-
trestant, els tertulians que seguien el procés
com si se’l creguessin s’han forrat a cobrar
per dir «no suma» i per equivocar-se. Estic
d’acord a no guanyar més diners però vull
estalviar més temps. A votar!

E

VOTEM D’UNA
VEGADA

Javier Cuervo

Juan José
Millás

l defensor de la ciutadania,
Ramon Llorente, ha obert un
apassionat debat sobre la cul-
tura a Girona. Ha criticat els

diners que destina l’Ajuntament a una
cultura «elitista» i «prescindible»,

mentre que l’alcaldessa, Marta Ma-
drenas, n’ha discrepat oberta-

ment i ha lloat la cultura, lligada al turis-
me, com a motor econòmic de la ciutat.
Em preocupa que, d’un temps ençà, la
cultura només es mesuri en termes de
rendibilitat. I no tot s’hi val. «Disfressar»
l’Ajuntament per l’estrena de Joc de trons
i que la gent es pogués fer fotografiar al
tron és cultura? Per a mi va ser un mag-
nífic espectacle, però no ho consideraria
necessàriament cultura. Em sembla
molt bé l’aposta per aquest tipus de turis-

me, però la cultura no s’acaba aquí. A Gi-
rona tenim moltíssimes entitats, associa-
cions, escoles d’art i de música, artistes...
que mereixen suport i reconeixement
malgrat que no atraiguin milers de per-
sones. La decisió de Girona de lligar cul-
tura i turisme em sembla molt encerta-
da, però la finalitat de la cultura no hau-
ria de ser només treure’n rendiment. Si
no, tenim el perill de desvirtuar el con-
cepte. 
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CULTURA I
MERCAT Laura Fanals
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