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Bústia

EL RACÓ
DELS LECTORS

La creu de Sant
Andreu
@Alfred Bosch, gràcies pel
vostre escrit Nen marcat
del 15 de febrer. Tinc
aquests “setanta-i-tants
anys” que esmenteu que
tindria el vostre protago-
nista si hagués sobreviscut.
Jo vaig sobreviure a un
bombardeig, no sobre Bar-
celona. Però allà on jo era
les bombes feixistes
també xiulaven mentre
queien i a l’explotar, a més
de la metralla, mataven i
escampaven el pànic sobre
els que estaven arraulits
contra les parets de les
cases.

Veig les fotografies dels
avions feixistes d’aleshores,
amb la creu de Sant Andreu
pintada a la cua, i no puc
entendre que, encara ara,
aparegui pintada a la cua de
totes les aeronaus de l’exèr-
cit de l’aire, segons es pot
comprovar a la foto dels
avions actuals a la web de
l’exèrcit (www.ejercitodelai-
re.mde.es). L’esmentada
web ens informa que fou el
general Franco qui ordenà
que a partir del 8 d’agost
del 1936 es pintés a tots els
avions del seu bàndol l’es-
mentada creu de Sant An-
dreu.

Pel seu origen, pel seu
nul valor artístic, perquè
no té cap relació amb
l’aeronàutica i, especial-
ment, pels tristos records
que evoca en tots els que
foren víctimes dels bom-
bardejos, no hauria de ser
demanar massa la substi-
tució d’aquesta aspa
negra per un símbol més
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¿Creieu que s’hauria de simplifi-
car el procés d’adopció?

La pregunta d’ahir:

Les vostres respostes:

Retalls

EL RACÓ
DE L’INTERNAUTA
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Els tràmits per poder
adoptar una criatura molt
sovint són feixucs. Les
parelles que volen adoptar
un nen les veuen de tots
colors abans no els en donen
la tutela. Crec que el tracte
hauria de ser molt més
ràpid i senzill.
Per Jordigirona
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Un cop s’ha obtingut el
certificat d’idoneïtat, el
procés hauria de ser més
àgil i sense entrebancs
burocràtics i legals.
Paradoxalment, es pot
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adient amb temps de pau i
concòrdia.

Enric Mateu Bordàs
Barcelona

‘La santa
espina’
@ El dia 19 de gener de 1907
s’estrenà l’obra teatral La
santa espina amb text
d’Àngel Guimerà i música
d’Enric Morera, per tant,
aquest any n’és el centena-
ri. Dins d’aquesta obra hi ha
la famosa sardana del ma-
teix nom. Voldria fer una
crida per veure si algun
grup escènic vol tirar enda-
vant el projecte d’escenifi-
car aquesta obra teatral,
que, això sí, és complexa i
requereix molta gent: ac-
tors, músics, coral, ballet...
Considero que verament
valdria la pena.

Robert Roqué Jutglà
Besalú

‘Primera història
d’Esther’
@He vist la representació
de Primera història
d’Esther, de Salvador Es-
priu, dirigida per Oriol
Broggi, i he de dir que m’ha
agradat molt veure-la per
unes quantes raons que
passo a enumerar.

M’ha agradat veure-la
perquè malauradament Es-
priu no apareix amb gaire
freqüència en el panorama
d’oci cultural del nostre
país, cosa que és de lamen-
tar. No ens podem perme-
tre menystenir o oblidar
una veu tan potent i tan và-

lida com la de l’autor de Si-
nera. Per això penso que
hem de celebrar i valorar
molt positivament que di-
rectors joves i cultes d’ara
trobin en Espriu un estímul
per investigar i treballar.
M’ha agradat molt la lectu-
ra personal però respectuo-
sa que en fa el director.
Trobo un encert la distribu-
ció en tres nivells narratius:
el jardí dels cinc arbres, el
teatre de titelles i el regne
d’Assuerurs i la reina Esther.
Mai ningú no ha pretès que

Primera història d’Esther
fos una obra de lectura
fàcil, però crec que el trac-
tament que ens planteja
Broggi aconsegueix desple-
gar prou bé la complexitat
de l’obra. D’altra banda, la
distribució escènica afavo-
reix que el públic “assistei-
xi” confortablement al des-
envolupament i encadena-
ment dels diferents fils
narratius de l’obra.
M’ha agradat molt sentir
que bé que sona la veu –po-
ètica, és clar– d’Espriu en

uns poemes admirable-
ment ben dits. Una veu per-
fectament actual, si no pro-
fètica, encara.

Celebro, doncs, la iniciati-
va del TNC d’incloure en la
seva programació Primera
història d’Esther, de Salva-
dor Espriu, en l’adaptació
d’Oriol Broggi.

Montserrat Colom
Barcelona

Telefónica no
parla català
@ Fa pocs dies em van tru-
car per telèfon els de Telefó-
nica per fer-me propaganda
dels seus productes. La per-
sona que em parlava ho feia
en castellà. Jo li vaig dema-
nar alguns aclariments del
que em volia vendre i ho
vaig fer en català.

La persona a l’altra
banda del telèfon em va
dir: “Oiga, yo le hablo en
castellano, contésteme
usted en castellano” i jo li
vaig contestar: “Doncs jo
parlo català”. Llavors, la
persona de Telefónica va
penjar el telèfon.

Un consell a l’empresa
Telefónica: si el que vol és
vendre els seus productes,
el mínim que pot fer és en-
tendre l’idioma del possible
client i, si també el parla,
doncs, encara millor. Això
de pretendre que el client
parli la llengua del venedor
denota una falta de respec-
te, és de mal venedors i
també de prepotents i mal
educats.

Francesc Mas i Castañé
Masquefa

De Juana Chaos
@ Sembla que hi ha gent que
troba vergonyós que s’apro-
fitin dos articles de De Juana
Chaos per tornar a acusar-lo i
no deixar-lo sortir de la
presó. Jo crec que el que és
realment preocupant és que
algú que ha assassinat 25
persones –per cert, sense pe-
nediment– i que ha estat
condemnat a 30 anys de
presó (1,2 anys per persona
tampoc no em sembla gaire)
pugui sortir-ne al cap de 18
(ara em surten menys de 9
mesos per persona). A sobre,
encara hem de veure com se
li redueix la pena per amena-
ces terroristes perquè ha fet
vaga de fam i se n’ha fet pu-
blicitat. Potser que estiguin a
l’aguait els altres presos,
sembla una bona tàctica.

Manel Navarro Wennert
Sant Cugat del Vallès

Suïcidis
@Vull donar les gràcies a
Mar Jiménez pel seu article
del 15 de febrer “Suïcidis
sense culpables”. Fa un anys,
a la meva família vam patir
una experiència d’aquest
tipus. Dolorosa i, com molt
bé escriu Mar Jiménez, estig-
matitzada socialment.
Doncs bé, el que diu en
aquest article és molt directe
però real, dur però sincer. I
sensible. De tant en tant, lle-
gir coses així reconforten. No
he trobat gaires psicòlegs,
metges i intel·lectuals que ho
expressin tan clar.

P.M.B.
Mataró

Carta del dia

¿Interessa res més a
part del cas Eto’o?
@ Tinc 27 anys, sóc doctor en química i mileurista (no
sé pas què hauria de posar al davant!). Visc en una ha-
bitació llogada de 3 x 1,7 metres per 300€ al mes. Estic
a l’espera que es resolguin quatre beques postdocto-
rals (50 beques per a tot Catalunya i 315 per a tot Espa-
nya) i pendent de revisar la llista del sorteig de pisos
de protecció oficial (1.500 pisos per 44.000 sol·lici-
tuds). La veritat, no n’espero gaire. M’adono que des-
prés de 8 anys d’educació bàsica, 4 de secundària, 4
d’universitària i 5 de doctorat, em puc considerar tot
un expert en química analítica i també en jocs d’atzar
(tampoc sé què hauria d’anar al davant!). Realment,
calia tant per no aconseguir gran cosa? I als nostres
germans petits, quin futur els espera? Ara penso que
m’hauria agradat una assignatura a l’escola que es di-
gués: rifes i sortejos. Potser no m’haurien calgut tants
anys d’estudi... o potser no interessa res més a part del
cas Eto’o.

Manel Alcalà Bernàrdez
Barcelona

L’enquesta

A la web de l’AVUI
www.avui.cat

La pregunta
d’avui:
¿Variar la velocitat a
les vies d’accés a
Barcelona millorarà
la circulació?

● Sí
● No

garantir la idoneïtat de ser
pares als qui adopten un
infant sense família, però
¿podem dir el mateix de
molts pares naturals que
no passen cap examen i no
tenen entrebancs per ser-
ho?
Per Raimon (Teià)
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No es pot adoptar una
criatura com aquell que se’n
va al Caprabo i agafa una
capsa de galetes del
prestatge. Estem parlant de
persones, que es faran
grans, que deixaran de ser
uns angelets, que poden ser
problemàtics. Tot això els
pares adoptius ho han de
tenir clar.
Per Joan (Ripoll)
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Evidentment, cal simplificar
al màxim els processos
d’adopció i que
l’administració doni tota
l’ajuda possible. Els infants

adoptats adquireixen,
automàticament, amor,
qualitat de vida, possibilitat
d’instrucció i un futur millor.
Per Creixell
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Adoptar un nen que té tot un
país per jugar i passar-ho
bomba sense les
modernitats occidentals per
dur-lo a un país perdedor en
vies d’extinció, amb
mancances de sentiment i
amor, corromput i brut, on
guanya permanentment la
insensatesa i la falta de
sentit comú brilla més que
l’estrella del pol Nord, és
una burricada.
Per Llúcia Vila
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El que no s’ha d’admetre és
la intervenció de l’Estat en
un tema ja traspassat a la
Generalitat. Tant en això
com en qualsevol altra
qüestió.
Per F.M.P.
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