
La Vanguardia agradece las cartas de sus lectores y escoge para su publicación aquellas cuyo
texto no supera las veinte líneas a máquina. Es imprescindible que vayan firmadas con nombre
y apellidos y debe constar la dirección y el teléfono. No se publicarán escritos firmados con
seudónimo o iniciales. La Vanguardia se reserva el derecho de resumir o extractar el contenido
de las cartas y de publicar aquellas que considere oportuno. No se mantendrá correspondencia
ni se atenderán visitas o llamadas telefónicas respecto a los originales no publicados.

m El compromís d'ERC
m Considero immadura i infan-
til l'actitud dels dirigents d'ERC.
Llançar una proposta autodetermi-
nista i de govern al principal partit
de l'oposició i desfer-la sense més,
sense debatre-la formalment amb
CiU, diu ben poc de la capacitat de
compromís d'aquesta formació.

ERC demostra que no està del
tot bé governant amb el PSC, però
tampoc es llança a la piscina d'in-
tentar formar una nova majoria
per dirigir el nostre país. I si aques-
ta estratègia respon a interessos
electoralistes, jo apel·laria als seus
votants que en prenguesin bona no-
ta, que no es deixin prendre el pèl i
actuïn en conseqüència.

ÀNGEL LAPIEDRA

Barcelona

m El fenomen Freire
m L'any 1907 naixia la Milan-
Sanremo, la clàssica per excel·lèn-
cia del ciclisme internacional. En
l'edició del centenari, el vencedor
ha estat el càntabre Óscar Freire,
emulant les dues victòries del gran
Miquel Poblet de finals dels anys
cinquanta. És una molt bona notí-
cia que fa concebre esperances de
l'anhelat ressorgiment d'un esport
ferit i maltractat. Resultat: els noti-
ciaris televisius n'han informat te-
legràficament, els que ho han fet,
sense cap imatge. En directe, ni
parlar-ne.

Cal un escàndol perquè el ciclis-
me mereixi l'atenció dels mitjans
audiovisuals? Quan es vol refredar
l'entusiasme, ni cent anys de bri-
llant història són motiu d'atenció i
respecte. Podran negar-nos imat-
ges, però la mística de proves com
l'esmentada no hi ha qui la deturi.
Està per damunt de conjuntures i
mals vents. Llàstima que alguns
no se n'adonin!

JORDI SALLA I RAMON

Barcelona

m Que tinguis sort
m El dissabte em vaig poder aco-
miadar íntimament de Lluís Llach
a través de la Televisió de Catalu-
nya; vaig compartir les mateixes
emocions que els presents al con-
cert. Escric una mica trist perquè
recordo aquelles cançons cantades
quan era pioner a les estacions de
tren (que ja aleshores no arribava

mai); les seves cassets tirades pel te-
rra d'un R-4 viatjant per Europa a
la recerca d'una Itaca neta pels
aires de llibertat; escoltar el seu
amor particular al costat de la noia
que seria la mare del meu fill.

Un comiat ple d'emocions, re-
cords d'un país, d'una època,
d'una joventut plena d'ideals. Tu,
Lluís, ens vas ser fidel passant per
sobre d'interessos comercials i polí-
tics, fent dels teus principis els nos-
tres, fins al final. Veient gairebé tot
el teu públic emocionat, em vaig
adonar que el teu comiat era la ban-
da sonora de la fi d'un temps que
ens deixava un buit (que serà difí-
cil d'omplir) ple d'incerteses als
qui a través de les cançons compar-
tim els teus pensaments. He de re-
conèixer que tinc enveja dels qui
van ser-hi presents i van poder do-
nar la mà a una persona com tu.
Que tinguem sort i que tinguis sort
en els teus nous reptes.

FERRAN GASSÓ

Girona

m Per un salari digne
m A Girona, un grup de treballa-
dors de la neteja, amb salaris que
ben poc tenen a veure amb la bo-
nança econòmica que tant es pre-
gona, es declaren en vaga. Dues set-
manes després la situació higièni-
ca és tan intolerable com els salaris
dels qui han de netejar. En trau-
re'm conseqüències, d'això? Jo sí.

Les feines de neteja pública es-
tan força mal pagades, però, com
es demostra sempre que hi ha una
vaga en aquest sector, són molt més
necessàries que qualsevol triomf es-
portiu d'aquests que tant emocio-
nen. Molts dels qui s'indignen
amb els vaguistes segurament tro-
ben d'allò més normal les bestieses
que cobren tota la colla d’inútils so-
cials que omplen hores i hores de
programes televisius. Començant
per aquell de la TVE 1, pública,
que pagava 40.000 euros a la néta
del dictador per fer veure que balla-
va. Si l'Ajuntament de Girona, so-
cialista, fes directament el servei (i

estigués ben controlat), els treballa-
dors cobrarien un salari més digne
i, paradoxalment, sortiria més ba-
rat als gironins. Davant de tot el
que està passant ara en el món del
treball, on són els espavilats mem-
bres de l'esquerra intel·ligent?

F. FONT I SERRANO

Barcelona

m La Vall de Cardós
m M'assabento amb gran decep-
ció del macroprojecte urbanístic
que un tal Josep Lladós, empresari
resident als Estats Units, pretén
fer a la Vall de Cardós amb la com-
plicitat dels especuladors locals.

Conec i estimo la Vall de Car-
dós, un dels pocs indrets encara
verges que queden al Pirineu, i
aquest projecte d'especulació urba-
nística no pot de cap de les mane-
res tirar endavant. Si fos així, mal-
metria d'una manera irreversible
aquest indret. L'atractiu que el Pi-
rineu té per al turisme es basa en
les seves belleses naturals i no en
destrossar el paisatge a base d'om-
plir-lo de ciment i d'urbanitza-
cions. Sembla que els errors dels es-
peculadors que s'han perpetrat a la
costa es vulguin ara dur a terme a
la muntanya. El futur del Pirineu
s'ha de basar en preservar una qua-
litat de l'entorn i en un turisme ru-
ral sostenible, no en una especula-
ció desaforada que mata i des-
trueix el paisatge i pot significar pa
per avui i gana per demà.

ALBERT GIMPERA

Sant Cugat del Vallès

m Cinemes a Sant Feliu
m Els cinemes Yelmo de Sant Fe-
liu de Llobregat pleguen després
de deu anys a la ciutat. L'etern ru-
mor santfeliuenc s'ha acabat com-
plint i ens hem tornat a quedar
amb un sol cinema a la ciutat.
Quin futur li espera al cinema? El
del CineBaix? Unes sales gestiona-
des per un grup de voluntaris? És
molt trist, no trobeu? És clar, tal
com em deia el director de Yelmo
Cineplex a Catalunya, una empre-
sa privada està feta per guanyar di-
ners. El contracte de lloguer ha ven-
çut i l'empresa ha decidit no reno-

var, així de senzill. Fa tres anys
vaig lamentar el tancament del
Guinart i ara lamento el dels Yel-
mo. El primer va reencarnar-se en
CineBaix, però qui es manifestarà
pel segon? Ningú. És la vessant
més cruel de la indústria del cine-
ma. Aquest divendres 30, caput.

ALBERT BONET GARCÍA

Sant Feliu de Llobregat

m Corella inicia l'escola
m S'estan fent les audicions per a
la companyia de ballet clàssic que
l'Àngel Corella té previst crear. A
Madrid ja s'han dut a terme i els
dies 29, 30 i 31 de març continua-
ran a Barcelona, al Liceu. A la
premsa no se n'ha fet ressò, tot i la
rellevància del jurat –format pel ge-
nial ballarí i per Cynthia Harvey i
Vladimir Vasiliev, la importància
dels quals dins del món de la dansa
fa innecessària qualsevol presenta-
ció– i la massiva afluència de balla-
rins, uns 700, d’arreu del món.

Confio que els nostres mitjans
atorguin a l'esdeveniment la im-
portància que mereix. Com han
anunciat aquestes dues personali-
tats esmentades, la creació de la
companyia, que comptarà amb un
total d'uns 80 ballarins, és un “es-
deveniment històric” per al nostre
país i per a Europa. I com a tal,
crec jo que s'hauria de tractar.

CAROLINA MASJUAN BOIX

Vilalba Sasserra

m Iniciativa civil
m Durante los años del franquis-
mo, la falta de democracia propi-
ció la iniciativa de la sociedad civil
catalana. Y gracias a su empuje
fue posible el gran progreso cultu-
ral y económico de Catalunya.

Me pregunto si el gran éxito de
la reunión de lo más representati-
vo de esa sociedad civil en el IESE,
que mereció la portada de nues-
tros principales diarios, se deberá
a la poca credibilidad de nuestra
clase política. Está tan ocupada en
sus rifirrafes internos, en mante-
nerse en el poder y en desacreditar
a sus oponentes, que no se confía
en ella para resolver los grandes
problemas y retos de progreso que
Catalunya tiene planteados. Sería
bueno que quienes nos gobiernan
y quienes aspiran a gobernarnos to-
maran buena nota de ello.

JOAN M. SAAVEDRA GARCÍA

Girona

m Revisar el nomenclàtor
m Algunes persones defensen la
conservació de l'actual nomenclà-
tor a una plaça de Sabadell (abans
anomenada placa de l'Hospital) en
homenatge a un batlle, Josep M.
Marcet Coll, imposat per un règim
no democràtic del qual ell era còm-
plice i partícip.

No entraré en la valoració de la
seva obra de govern, però voldria
fer algunes consideracions. El nom
hospital va ser usurpat i substret
de la ubicació històrica de la ciu-
tat, on des del segle XII allí es tro-
bava. No és pas de justícia doncs,
que sense un procés previ de revi-
sió, participació i valoració per
part de la ciutadania, és procedís
per la ignorància del moment a
aquell oblit històric. Ara cal con-
sensuar una iniciativa per tal que
tots els partits polítics locals (que
es diuen ser democràtics) ende-
guin un procés de revisió, estima i
recuperació del nomenclàtor com
a tal de la ciutat.

Estimar la ciutat és respectar el
seu patrimoni cultural i arquitectò-
nic per enriquir-lo i millorar-lo;
com a exemples el teatre Principal,
el castell de Can Feu i ara la remo-
delació de la mateixa plaça de
l'Hospital. Però també ho és recu-
perar i respectar la memòria pro-
pia i històrica de la nostra ciutat.

D. CASCALES I VILARDELL

Sabadell

SEA QUIEN SEA

quien escriba el titular

lo hará sin sensación

de estar dando

volteretas en el tejado

M
ás pronto o más tar-
de, algún día vere-
mos este titular en
un diario, sobre un

texto que nos informará de que
–en contra de su adiós, este 2007–
Lluís Llach regresa. Lo que no
significará necesariamente que
Llach nos haya engañado. Simple-
mente sucederá que algún espéci-
men periodístico aprovechará la
edición de un nuevo disco suyo, o
la reedición de uno antiguo, o la
presentación en público de una
composición musical que haya es-
crito para una obra de teatro, o pa-
ra una orquesta –lo que sea que de-
cida hacer–, para colocar de inme-
diato un titular así, antes de que se
lo pise la competencia. Un titular
que puede tomar la forma de “El
retorno de Lluís Llach”, pero tam-
bién la de “¡Lluís Llach regresa!”,
“¡Vuelve Lluís Llach!” o –en los su-
plementos modernillos de los dia-
rios– algo así como “Lluís Llach:
The Return!”. Y lo más probable
es que –sea quien sea quien lo es-
criba– lo hará sin sensación algu-
na de estar dando volteretas en el
tejado. Me gustaría saber qué tan-
to por ciento de la gente que se ha
enterado de la noticia de la sema-
na pasada ha entendido con preci-

sión que lo que Llach ha hecho es
retirarse de los escenarios. Dudo
que un tipo que ha hecho de la mú-
sica el eje central de su existencia
baje la tapa del piano y no vuelva
a levantarla.

Que poca gente entiende exacta-
mente lo que otra gente dice es el
pan nuestro de cada día. El señor
que ve por televisión a Naomi
Campbell (vestida con el traje pla-
teado que se puso tras cumplir la
condena de limpiar un edificio pú-
blico por haber maltratado a una
empleada) oye la explicación de la
locutora –“El viernes por la tarde,
al concluir la condena, la modelo
Naomi Campbell no quiso defrau-
dar a los fotógrafos y, antes de sa-
lir, se vistió con un traje de noche
plateado...”– y le dice a su mujer:
“Pues vaya traje más engorroso pa-
ra fregar suelos”. La señora que ho-
jea el diario en el banco del parque
lee que “los catalanes reciben el do-
ble de multas que el resto de los es-
pañoles” y entiende que los catala-
nes son peores conductores, no
que –como explica claramente el
texto– “son los más vigilados de to-
do el país” y que “recibir una san-
ción por circular demasiado rápi-
do es el doble de probable en una
carretera de Catalunya que en las

del resto de España”. El becario de
periodista que lee en un periódico
que a Steve Buscemi le gustan más
los espaguetis con berros que los
espaguetis con almejas teclea in-
mediatamente en el resumen de
prensa que le hacen preparar en la
emisora de radio donde desfoga
su testosterona preprofesional: “A
Steve Buscemi le repugnan los es-
paguetis con almejas”.

Aunque Llach cumpla su anun-
cio de no volver a pisar nunca un
escenario, a la que componga la
banda sonora de un filme o un
cuarteto de cuerda (o presente un
nuevo vino), saldrá uno que anun-
ciará: “El retorno de Lluís Llach”.
Dejará así colocada la pelota en el
punto de penal para que, inmedia-
tamente, un hormiguero de opina-
dores –de barra de bar, de weblog,
de columna periodística, de tertu-
lia de radio...– remate la faena:
“Ya decía yo que era mentira que
se retiraba...”, “No le deben ir
bien los negocios...”, “Con las ga-
nas de chupar cámara que siem-
pre ha tenido, ¿cómo iba a dejar-
lo?”. La falta de rigor y el Pórtland
mental nos acompañan desde
siempre, pero nunca habían teni-
do tantas plataformas para mani-
festarse.

El retorno de Lluís Llach

m Vivo en Cabrils desde hace
veinticinco años. Cuando lle-
gué, era un pueblo tranquilo, pe-
ro, como todo, ha crecido: más
casas, menos montaña, más ur-
banizaciones... mismas estruc-
turas, iguales accesos. ¿Conclu-
sión? Menos calidad de vida.

Desde hace meses, la poten-
cia de luz que me suministra la
compañía es baja. Y cuando di-
go baja me refiero a que llega a
las 21 horas a 198 voltios y con
esta potencia se estropea la cale-
facción, la luz es amarilla, etcé-
tera. Es como vivir muy alejado
de la civilización, a sólo 25 kiló-
metros de Barcelona.

Por supuesto, la compañía ha
revisado y comprobado si es
por mala instalación, pero han
constatado que no, que en la zo-
na en que vivo la potencia noc-
turna es ésa, simplemente. Des-

pués de varias reclamaciones
me dicen que “está en estudio”.
Líneas de cableado obsoletas,
transformadores con falta de po-
tencia... consecuencia de cons-
truir cada vez más y de no inver-
tir en lo básico.

He hecho varias reclamacio-
nes a los organismos pertinen-
tes, a la Generalitat, al ministe-
rio y, por supuesto, a la compa-
ñía eléctrica. Resulta paradóji-
co que te pidan ahorro, en éste y
en otros temas, cuando falla lo
esencial, que es la calidad en el
servicio. Es decir, si no tienes
servicio poco ahorras, porque
nada funciona. Mientras, la tec-
nología todo lo suministra a
230 voltios con tolerancias, pe-
ro, a 198 voltios, pocas cosas
funcionan.

 E. SANTOLARIA   

Cabrils

Cabrils a media luz
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