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Q
ualsevol llei que preten-
gui regular els impos-
tos sobre una herència
que hauran de pagar
els hereus és, per defini-

ció, discutible. Perquè no hi ha dues
herències iguals –pel seu origen– ni
hi ha dos hereus iguals –per la seva
condició personal–. Que quedi clar
que acabo de dir «discutible». En ge-
neral. I que no parlo d’una llei consi-
derada –¿per part de qui?– favorable
o desfavorable.

Avui hi ha bastants joves que no
volen seguir el negoci dels pares. La
independència és un valor. Però
com ho és la continuïtat. L’opció no
sempre és conseqüència d’un càlcul,
sinó de l’impuls d’una opció perso-
nal. Hi ha fills que renuncien a ser
hereus d’un negoci pròsper, i n’hi
ha que volen fer-se’n càrrec encara
que sigui molt modest o ple de difi-
cultats. Hi ha fills que no volen se-
guir una empresa perquè han vist
que ha significat per als pares una
vida dura, i hi ha qui vol continuar-
la per raons sovint sentimentals.

Confesso que em satisfà veure ara
en Pere Monge al capdavant de Via
Veneto, un restaurant que va conso-
lidar amb tant d’esforç el seu pare, i
que deu estar content, o el jove Rai-
mon participant activament en
l’Hispània de les germanes Reixach,
o el també jove Albert a l’Hotel Em-
pordà. Cal una base de vocació per
afegir-se a la història sempre arrisca-
da i tan exigent com és la d’un res-
taurant. I aquesta exigència no és ex-
clusiva de les empreses grans. Hi ha
moltes petites botigues que han es-
tat regides per tres o quatre genera-
cions familiars que entren en crisi
perquè no apareix l’hereu. Molts he-
reus volen ser més lliures i tenir uns
ingressos assegurats.

Però si s’han de pagar molts im-
postos per heretar, hi ha negocis re-
lativament modestos que no poden
seguir, i això ho trobo lamentable.
Són negocis de barri, d’interès so-
cial, que fan teixit urbà, i em sembla
erroni que els possibles continua-
dors siguin castigats fiscalment. Si
no poden pagar els milions corres-
ponents, es veuen obligats a vendre
el negoci.

Un argument a favor d’un impost
alt és que així els hereus hauran
d’espavilar-se i d’aquesta manera es
fomentarà la iniciativa. No podran
comptar amb el fruit del treball dels
pares. ¿I això està bé? ¿És que els pa-
res no tenen dret, si volen, a assegu-
rar –equivocant-se o no– el futur
dels seus fills? ¿Hi ha cap garantia
que els fills s’espavilaran? M’han
dit: «Si penso que s’ho emportarà Hi-
senda, m’estimo més dedicar-me a
gastar sense manies».

Nota: no tinc cap negoci hereta-
ble.H
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La pregunta
¿S’haurien de
suprimir els
cigarrets de les
pel.lícules antigues?

No. Seria una mesura totalment
inútil per evitar que augmenti el
nombre de fumadors. Jo fumo i
no vaig començar a fer-ho per
culpa del cine, sinó per imitar les
meves amigues del col.legi. L’en-
torn, i no una pel.lícula, és el que
incita a fumar.

Em sembla una tonteria. Moltes
pel.lícules perdrien el seu encant
i la gent no deixaria per això de
fumar. No ens tornem fumadors
per veure els actors fumant a les
pel.lícules, sinó per la curiositat
de provar una cosa nova.

Alba
Carcasó

Metge

Em semblaria molt bé que se su-
primís aquesta publicitat subli-
minal de les pel.lícules. Seria una
mesura efectiva en la lluita con-
tra el tabaquisme, perquè moltes
persones, especialment els joves,
prenen com a model el que veu-
en al cine.

No. Una mesura així em sembla
una criminalització dels fuma-
dors. Si el que es pretén és que la
gent fumi menys o que deixi de
fumar, no s’aconseguirà fent des-
aparèixer els cigarrets de les pel-
lícules.
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2.162 vots

¿Creu que Ángel Acebes hauria
d’abandonar la política? Pot res-
pondre a la pàgina www.elpe-
riodico.cat

Els vots a la web

La pròxima pregunta

LES MENTIDES DE L’11-M

Consciències podrides
Alberto Ríos
Madrid

Aquell 11-M molts vam pensar que
el terrorisme islamista podia estar
darrere d’aquella barbàrie perquè el
nostre país havia estat amenaçat per
Bin Laden i perquè ETA no havia avi-
sat i Batasuna negava la seva impli-
cació en l’atemptat terrorista més
gran d’Europa, un atemptat l’auto-
ria del qual hauria posat en evidèn-
cia un Govern que afirmava que la
banda terrorista estava més feble
que mai. Tot i així, ETA va ser consi-
derada culpable, quan les proves no
l’assenyalaven com a autora de la
massacre. Recordo la ràbia, la im-
potència i la tristesa al sentir els tes-
timonis. Hi va haver 192 persones
que van saber la veritat en aquell
mateix instant, però no van poder
dir-la. 192 morts i més d’un miler de
ferits no van pesar sobre la conscièn-
cia dels que anaven coneixent aques-
ta veritat i van decidir mentir per no
perdre unes eleccions. La nostra so-
cietat va ser doblement atacada: per
la mort, que no alleuja ni repara el
dolor de qui la provoca, i per la men-
tida, que no va netejar consciències:
les va deixar podrides.

L’actitud d’Acebes
Raimon Piqué
Barcelona

L’actuació d’Ángel Acebes davant
dels fets constatats durant el judici
de l’11-M és l’única que es podia es-
perar, perquè és incapaç d’una altra
cosa. L’espectacle ha estat grotesc i
els fets el desmenteixen. Cada dia
que passa és més evident el seu trist
protagonisme en el cúmul de des-
propòsits que va ser la gestió de
l’atemptat. Però quan no es coneix
ni l’ètica ni el penediment, s’acaba
oferint un patètic espectacle en el
qual es combina una arrogància i
un desvergonyiment sense límits
amb intervencions balbucejants i in-
consistents. Tot menys admetre la
seva responsabilitat. Sostenir-la i no
esmenar-la: aquest és l’únic credo
d’un sector polític que es concentra
essencialment en el PP. ¿Ara Ángel
Acebes tindrà la gosadia de conti-
nuar donant-nos lliçons morals?
Sens dubte que sí. I acompanyat
d’Aznar i Zaplana, el resultat pot ser
encara més genuí.

L’art d’enganyar
Joan López
Santa Perpètua de Mogoda

La política és l’art d’enganyar els po-
bles. Algú em va fer aquesta afirma-
ció fa temps, encara que llavors no
vaig entendre el que em volia dir.
Ara ja reconec els artistes que fan
creure a la gent que els vots són en
benefici del poble i no d’ells matei-
xos. No tenen escrúpols a l’hora de
trair la confiança dels seus votants, i
sempre troben excuses per dir que
ho fan en defensa de l’interès gene-
ral o bé pel país. ¿I quin benefici ob-
tenia el poble que fos ETA i no Al-
Qaida la que va cometre l’atemptat?
Els artistes van calcular que amb la
veritat perdrien les eleccions. No
obstant, ¿què és el que reclama una
mare quan li maten el fill? Fa pànic
que hi hagi polítics que no tinguin
altres arguments, encara que siguin
mentides piadoses, per assolir o
mantenir-se en el poder.

TABAC AL TEATRE

Fumar o no fumar
Juan Roca
Barcelona

El 10 d’abril, a la secció Coses de la Vi-
da, vaig llegir que Els metges denun-
cien que sèries i films inciten a fumar.
Però no cal anar tan lluny a buscar
pel.lícules o sèries on es fumi. Al cap
i a la fi, a través de la pantalla ningú
s’empassa ni respira el fum del ta-
bac, com passa al Teatre Nacional de
Catalunya. En obres com Valentina,
un actor encén un puro, o a Tornar a
casa, un altre actor encén també un
puro, i després, amb tres actors més,
encenen un total de quatre puros al
mateix temps. I la gent que està asse-
guda a les primeres files s’ha d’em-
passar tot el fum. Segons tenia entès
en espectacles de cara al públic esta-
va prohibit fumar.

AFICIÓ TAURINA A BARCELONA

Fans de José Tomás
Juan Sánchez
Barcelona

El torero José Tomás reapareixerà a
Barcelona el 17 de juny vinent, des-
prés de quatre anys d’absència.
Només unes hores més tard que es
posessin a la venda, les entrades ja
s’havien esgotat a internet i als cai-
xers automàtics, i les cues a les ta-
quilles eren interminables. Al final,

el meu grup d’amics i jo ens hem
quedat sense totes les entrades que
volíem. És evident que hi ha molta
afició als toros a Barcelona. Esperem
que en prenguin bona nota els
polítics d’ERC, obsessionats per fer
desaparèixer l’afició taurina de la
nostra ciutat per motius polítics que
pretenen disfressar sota una suposa-
da defensa dels animals.

ANUNCI POLÈMIC A LA SEXTA

Amb les estrangeres
Christian Vargas
Sabadell

No sé què ha pretès La Sexta amb
l’anunci en què parla de Darek, un
noi polonès, i a continuació, surt el
mapa de Catalunya i una veu en off
que diu: «No, no; polaco de verdad».
No crec que La Sexta hagi d’entrar
en aquests jocs, perquè li pot resul-
tar contraproduent. Sóc català i es-
panyol, però si per a La Sexta sóc «po-
laco», ha aconseguit el que es propo-
sava. Ara, La Sexta, que li havia arra-
bassat el dial 6 del meu televisor a
Antena 3, ja està on es mereix, jun-
tament amb l’americana CNN, la
DSF alemanya, la TV5 francesa i la
RAI italiana, com a bon canal estran-
ger que s’ho valgui.

Ni radical ni ‘polaco’
José Suárez
Barcelona

Enmig de la crispació que hi ha en
aquests moments a Espanya i Cata-
lunya, i després de sentir Losantos i
companyia a l’emissora COPE, de
veure un nou humorista, el senyor
Urdaci, i de contemplar les envesti-
des dels senyors Rajoy, Acebes i Za-
plana, la veritat és que no em sor-
prèn però sí que m’ofèn la falca pu-
blicitària emesa per La Sexta en què
anuncia l’aparició de Darek (enèsim
nòvio d’Ana Obregón) en un progra-
ma. ¿Com ho fan? Doncs anome-
nant «polacos» els catalans. ¿Algú
considera que dir «polaco» a un ca-
talà és apropiat en una televisió
d’abast nacional? ¿Que potser
hauríem de seguir l’exemple de la
dreta nacionalista espanyola, que
s’autodenomina de centre, i boicote-
jar La Sexta a Catalunya, tal com van
fer ells amb el grup Prisa? Pensem
tots, catalans i pares immigrants
amb fills nascuts en aquesta terra.
Sóc català, de pares andalusos, or-
gullós de les meves arrels, però ca-
talà. Ni radical, ni polaco.

La frase «tener más cuento que Calleja» té el seu origen
en l’editorial Calleja, que va publicar nombrosos llibres
infantils a finals del segle XIX i durant les primeres dèca-
des del segle XX. Saturnino Calleja va fundar l’editorial
a Madrid el 1879 i va introduir dues grans novetats en
el mercat editorial de l’època: llibres a un preu molt baix
(entre cinc i 10 cèntims) i profusament il.lustrats. Alguns
d’aquests contes van ser escrits pel mateix Calleja i al-
tres per escriptors assalariats de l’editorial, la majoria
desconeguts.

El 1899, l’editorial Calleja ja venia més de tres milions
de llibres anuals i aviat es va convertir en un referent per
als joves lectors dels primers anys del segle XX. A més a
més de contes, Calleja va publicar també nombrosos lli-
bres de pedagogia i clàssics de la literatura espanyola
com El Quixot o Platero y yo.

Marisa Sotelo
Professora de Literatura Espanyola Moderna i Contem-
porània de la Universitat de Barcelona.


