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Teatre i nens
H i havia una vegada una ac-

triu mare que va portar el 
seu fill de 7 anys a la feina, al 

teatre Kursaal de Manresa, perquè 
per al nen era festa, diumenge, però 
per a la mare era dia de bolo. Quan la 
mare actriu va arribar a la feina es va 
trobar que la meravellosa gent d’El 
Galliner, que estimen el teatre, re-
sulta que també estimen els nens, 
perquè aquest teatre disposa d’un 
servei gratuït de ludoteca amb mo-
nitora per als nens dels pares que 
van al teatre, i això el fa únic i singu-
lar a Catalunya. És un teatre que 
aposta per facilitar les coses als con-

sumidors de cultura, que també són 
pares. Hi havia una vegada, doncs, 
una actriu feliç de poder fer la seva 
feina dalt d’un escenari, sabent que 
el seu fill era a prop d’ella jugant 
amb els fills d’alguns espectadors. 
Així que felicito sincerament la gent 
que dirigeix aquest teatre. Tant de 
bo aquesta iniciativa es fes extensi-
ble a tantíssims teatres d’arreu, tant 
de bo, a tots aquells que dirigeixen i 
organitzen la programació se’ls en-
comanés la mateixa manera de pen-
sar, sensatesa i generositat. Ara més 
que mai, cal pensar en les persones 
per incentivar la cultura com a mo-

tor d’una societat. Com a actriu 
m’esperança saber que potser puc 
fer feliç la gent alimentant-li l’es-
perit i la imaginació. Com a escrip-
tora, m’esperança pensar que puc 
fer feliços els nens, que un dia se-
ran adults. I com a mare, m’espe-
rança saber que existeix una gent 
que creu en el teatre i els nens, fu-
turs pensadors i creadors.

Àngels Bassas

Actriu
Barcelona

LUDOTECA AL KURSAAL DE MANRESA

‘Congratulations’

C ongratulations Mr. Mas-Colell. Felicitats per la 
proposta que els universitaris hauran d’acre-
ditar un bon nivell d’una tercera llengua per 

graduar-se. Però, ¿i la resta de la població? A Catalunya 
el nivell d’anglès és molt baix comparat amb molts al-
tres països. ¿Què fem malament? ¿O què fan ells que 
aquí no fem? Una de les diferències és veure pel·lícules 
i sèries de televisió en versió original subtitulada. Hi 
ha a qui que li suposa un gran esforç mirar una pel-
lícula amb subtítols, però és qüestió d’habituar-s’hi. 
¿I els nens i nenes que encara no llegeixen o no poden 
seguir subtítols? No crec que en necessitin, ja que te-
nen molta facilitat per aprendre una llengua nova; és 
el cas de molts infants que creixen en un entorn ex-
clusivament català i aprenen el castellà abans que els 
el comencin a ensenyar a l’escola. Us convido a fer la 
prova: atreviu-vos a descobrir les veus fantàstiques 
que tenen George Clooney, Sean Connery, Scarlett Jo-
hansson o Audrey Tautou.

Montserrat Suárez

Biòloga. Sitges

L’APRENENTATGE DE L’ANGLÈS

De dir-ho a fer-ho

A lfredo Pérez Rubalcaba ha proposat crear un 
fons de pobresa de 1.000 milions d’euros que 
beneficiaria més de 500.000 famílies i crearia 

30.000 llocs de treball. Són moltes les propostes de mi-
llora que es fan per part dels nostres polítics, però si ens 
féssim la pregunta de quines han funcionat, la respos-
ta seria bastant unànime i desastrosa. Desconfiem, i ai-
xò no s’ha generat d’un dia per l’altre, sinó que la des-
confiança ha anat augmentant a causa de la crisi, la 
desocupació però sobretot els múltiples casos de cor-
rupció. Ara sembla que fins i tot els polítics comencen 
a estar en desacord amb algunes de les accions que 
abans semblava que eren indiscutibles (l’estatus de la 
família reial, per exemple). Crec que la política no és 
només a allò que ens tenen acostumats, sinó que cal-
dria més acció i no tants discursos. Potser els tocarà re-
flexionar sobre això i actuar en conseqüència, ja que és 
de vital importància que els nostres dirigents passin 
del que diuen als fets. 

Blanca Gómez

Estudiant.  Viladecans

#MÉSDEMOCRÀCIA

Desintoxicar-nos del petroli
E l pic petrolier (peak oil) és 

aquell punt on la producció 
petrolífera para de créixer i 

comença el seu inevitable decreixe-
ment. I hi ha indicis més que sufici-
ents per pensar que aquest fet ja s’ha 
donat. Dels 98 productors de petroli 
que hi ha al món, 60 ja han iniciat 
una fase de declivi. Segons l’Agència 
Internacional de l’Energia, la taxa 
mitjana global d’esgotament de les 
reserves de petroli actualment en 
producció arribarà, sense nous des-
cobriments, a un 6,7% per any. Dit 
d’una altra manera, la producció 
mundial disminuiria un 50% en 10 

anys. Es podran trobar i explotar de 
manera no convencional nous jaci-
ments, però aquesta producció serà 
cada vegada més costosa i lenta. 
Mentrestant, continuem consumint 
més petroli del que es descobreix en 
reserves petrolíferes i el nostre mo-
del de desenvolupament es basa fo-
namentalment en la disponibilitat i 
un consum exponencial de petroli. 
El pic petrolier actual suposa viure 
en un món altament dependent del 
petroli però amb cada vegada menys 
reserves petrolíferes disponibles. 
L’encariment del petroli com a con-
seqüència d’aquesta implacable 

equació ens condemna a qüestio-
nar radicalment el nostre planteja-
ment energètic i, en conseqüència, 
la nostra manera de viure i de con-
sumir. Ens costa encara reconèi-
xer-ho i acceptar-ho, però més avi-
at del que ens pensem haurem 
d’emprendre el camí de la desinto-
xicació de la nostra dependència 
als hidrocarburs.

Magali Prat

Tècnica de projectes
d’ONG. Barcelona

EL MODEL ENERGÈTIC

TECNOLOGIA

Sense pensar ni raonar

Albert Altés
Vic

Quan era estudiant, un dels reptes 
importants era quan obries la neve-
ra per fer-te el dinar o el sopar. Re-
cordo que segons el que hi havia de-
cidíem fer un menú o altre o sen-
zillament anàvem a un restaurant 
econòmic. Calia forçar la imagina-
ció per cuinar un plat comestible, 
moltes vegades eren les increïbles 
truites de patates amb trossets de xo-
riço. La discussió entre nosaltres era 
si més no curiosa. Ara he sabut que 
et pots descarregar una aplicació al 
mòbil que et diu quins plats pots fer 
segons el que tinguis a la nevera. És 
clar que vivim uns altres temps, pe-
rò no crec que tenir el remei als pro-
blemes sense haver de pensar ni rao-
nar sigui la solució de res. 

ECONOMIA

Consumisme

Tomàs Gimpera
Barcelona

És conegut el paper que en la nostra 
societat de consum, avui en crisi, ju-
guen factors com la publicitat per 
crear necessitats artificials i pres-
cindibles. Està demostrat amb esta-
dístiques que, un cop resoltes les ne-
cessitats bàsiques, l’augment conti-
nu del PIB i de la possessió de coses 
materials no només no ens fa moral-
ment millors, sinó que ni tan sols 
ens fa ser més feliços. D’aquí ve l’ex-
tensió de la depressió i altres desor-
dres mentals en les nostres societats. 
Com va dir Gandhi: «Es tracta de viu-
re més simplement perquè la resta 
del món simplement pugui viure». 
Prescindim, doncs, de la publicitat 
que porta al consumisme.

TELEVISIÓ

No vull sortir més

Joaquim Pérez
Barcelona

La TDT i la seva gran oferta de canals 
ha implicat moltes més hores de 
programació per omplir i moltes re-
emissions. Jo vaig gravar fa més d’un 
any i mig un programa per a La Sex-
ta en què ensenyava el meu pis, pen-
sant que sortiria per La Sexta2 un sol 
cop. Doncs ja ho deuen haver passat 
més de deu vegades. Acaba cansant 
que vagis on vagis la gent et faci co-
mentaris. Un col·labora seduït pels 
periodistes del programa, pensant 
a passar una estona diferent i diver-
tida, i així és, però tot canvia quan 
mes rere mes ho continuen repo-
sant. Encara sort que no n’han aga-
fat cap tall a l’APM...

3Llibreria Etcètera, del 
Poblenou, sens dubte. Allà, la 
Xon, l’Àlex i el Pedro, que devo-
ren tots els llibres (no només la 
contraportada), sempre tenen 
una bona recomanació per fer-
te, un autor per descobrir o un «a 
tu, aquest no t’agradarà». I més 
important: són bona gent. 
Jordi Gómez-Barba
Barcelona.

3La Font de Mimir, al car-
rer de Costa i Cuxart de 
Barcelona. Un racó magnífic i en-
tranyable, especialment de lite-
ratura per a nens, on es fan força 
activitats, sobretot els dissabtes 
al matí. 
José Vicente Mestre
Barcelona.

3Torradas Llibreria, al 
carrer de Manso de Barcelona, 
és la meva llibreria de tota la vida. 
Mítica al barri i fundada el 1932, 
desprèn aquella olor de llibre que 
tant m’agrada. La seva atenció 
és la típica d’una llibreria petita: 
estan per tu. 
Elvira López Santin
Barcelona.

3Saltamartí Llibres, a 
Badalona. La Sílvia i el Gerard 
són uns bons llibreters. Si et co-
neixen ja saben què t’agradarà; 
si no, amb una petita conversa ja 
t’han captat.
Ambient molt agradable i acolli-
dor, i organitzen un munt d’acti-
vitats.
Pilar Bultó
Badalona.

Sant Jordi és la gran festa per 
excel·lència dels llibres. Aquest 
any arriba en un moment espe-
cialment difícil per a les llibreries, 
afectades amb violència per la 
crisi. ¿Teniu una llibreria favorita? 
¿Del criteri de quin llibreter uns re-
fieu? Compartiu amb els lectors la 
vostra llibreria de capçalera al cor-
reu entretots@elperiodico.com.

en comunitat
entretots@elperiodico.com

¿Quina és la 
teva llibreria 
favorita?
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