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El perill de
tanta retallada

Sr. Director:
No puc entendre com els po-

lítics són tan agosarats i incons-
cients de dur a terme aquestes
brutals retallades sense preveu-
re les greus conseqüències que
de ben segur portarà. Com és
possible avortar el treball i es-
forços dels estudiants, els drets
i incentius de la part treballa-
dora i activa i, per a més inri,
jugar amb la seguritat i la tran-
quil·litat dels pobres jubilats?
Em pregunto si no seria més in-
teressant començar per retallar
innecessaris viatges, acom-
panyaments oficials i dietes ver-
gonyoses, o bé suprimir costo-
ses ambaixades i luxosos cotxes
que es fan servir per a usos pri-
vats i personals a costa del di-
ner públic.

També seria un estalvi im-
portant eliminar organismes
comarcals i despatxos que no
se sap ben bé per a què servei-
xen. D’altra banda, crec certa-
ment que cal una revisió i re-
plantejament dels sobresous
dels expolítics, membres sense
càrrecs però amb importants
sous vitalicis, els bancs tenen
uns superàvits escandalosos,
els executius de les altes finan-
ces disposen d’unes jubilacions
descontrolades amb comptes
foranis inclosos...Tot plegat,
sens dubte, ens ajudaria a
pal·liar bona part de la crisi,
però la solució del greu proble-
ma econòmic que aquesta ge-
neració en gran manera viu se-
ria obligar a retornar els diners
robats a tots els que, en el seu
dia i abusant dels càrrecs ator-
gats pels vots i la confiança del
poble, van espoliar de mane-
ra permissiva a tota una socie-
tat confiada en els seus gover-
nants.Hi ha d’haver necessària-
ment un desagravi perquè els
ciutadans puguin confiar de
nou en els polítics i els alts es-
taments que regeixen el país.
El poble té un límit i la pacièn-
cia també. La cultura, el treball
i el benestar són la senyera d’un
país ben governat.

VICTÒRIA ANTÓ

Contaminació
acústica a Lleida

Sr. Director:
Són les vuit del matí.A casa

ens desperta una sardana ma-
tinal.Avui l’Oriol l’ha fet sonar
quan ha engegat la ràdio i l’ha
sintonitzada per atzar.Tot se-
guit, els meus pensaments han
donat tombs a una qüestió que
em preocupa des de fa unes
quantes festes a Lleida: “Qui-
na contaminació acústica! Quin
desgavell sonor!” Com pot ser
que un acte festiu de llarga tra-
dició a la nostra ciutat de Llei-
da com la Batalla de Flors sem-
bla haver esdevingut una cur-
sa per veure quina és la carros-
sa amb més potència de so?
Com pot ser que en tan poc

LACARTADELDIA

SR.DIRECTOR:
Volem aprofitar aquestmitjà per agrair pro-

fundament a tot l’equip del SEM l’atenció dis-
pensada a la nostra mare el passat 15 d’abril.
Va tenir una baixada de pressiómolt forta que
la va deixar inconscient durant una bona es-
tona. La situació requeria una actuació ràpi-
da i així va ser des del principi. Després de la
trucada a Urgències, en pocs minuts vam te-
nir tot l’equip desplegant els seus coneixements
i atencions per recuperar-la.Cal dir que sense
la seva actuació segurament ella no seguiria
viva i, per aquest motiu, valorem tant la seva
inestimable ajuda.

Des d’un principi, vam observar, tot i els
nervis del moment, que la nostramare no po-
dia estar millor atesa. L’equip del SEM va ac-
tuar amb una gran professionalitat,mantenint
en tot moment la calma, tot i la tensió que es

respirava a causa de la gravetat del seu estat.
Van ser diverses les vegades que crèiem que
la perdíem, però ràpidament l’equip de pro-
fessionals aconseguia retornar-li la conscièn-
cia.Va ser una estona demolta angoixa, ja que
teníempor que no se’n sortís.Afortunadament,
van poder estabilitzar-la i, finalment, la van
traslladar a l’hospital. Un cop allà, la doctora
que l’havia atès a casa ens va mantenir infor-
mats de la seva evolució en tot moment, fet
que vam agrair profundament.

En una època de retallades en àmbits de la
vida humana tan importants com la sanitat,
volem reivindicar la tasca realitzada per tots
i totes aquestes professionals que, dia a dia,
atenen situacions crítiques com la que va viu-
re la nostramare. Sense la seva actuació segu-
rament ella no seria aquí per contar-ho, així
que, un cop més, gràcies.

tram de carrer hi hagi aglome-
rats tants equips de so i que es-
tiguin en plena lluita per veu-
re quin sona més fort? Men-
tre continuem escoltant la sar-
dana que aquest matí ens ha
despertat, penso en els com-
panys i companyes que toquen
per estima a la música, ja siguin
músics professionals, amateurs
o mestres d’escoles amb els i
les seves alumnes, ja tinguin

ARIAN I LLUÏSA

com a repertori música tradi-
cional o popular de casa nos-
tra com d’altres més exòtiques.
Penso en tots aquells i aquelles
músics que ens delecten en di-
recte amb tot un reguitzell de
notes que ens volen fer fruir
d’allò més en viu i en directe
amb els seus ritmes i les seves
melodies.Músics que, fent mú-
sica, tenen ganes de fer gau-
dir les oïdes del bon auditori,

cosa que els resulta molt com-
plicada de fer, ja que lluitar con-
tra tanta concentració d’alta-
veus els serà sempre una bata-
lla perduda: una batalla de flors
pansides. El bon auditori se sent
agredit físicament amb tanta
contaminació acústica i, emo-
cionalment, per no poder sen-
tir cap cançó sencera, per no
poder sentir cap cançó d’inici
a fi. Al bon auditori, si para

Viure per contar-ho

atenció, se li barregen al cap
més de tres músiques alhora.
El bon auditori, mentre inten-
ta escoltar les boniques melo-
dies dels nostres grallers de
Lleida (que no sé pas com
aguanten tocar en aquestes
condicions), se sent agredit amb
els milers de watts de potència
de so que desprenen o esco-
pinen bandes sonores d’altres
tipus de festes com podrien ser
la Feria de Maig, La Noche del
Dj o Los 40 impresentables pre-
sentan…

Bé, com a ciutadà que inten-
ta gaudir de les festes de Llei-
da, crec que és una vergonya
omplir la Batalla de Flors amb
tanta contaminació acústica no
solament física, sinó emocio-
nal.Amb el pretext que tothom
hi té cabuda i que tot s’hi val,
els equips de so han envaït i
embrutat de manera sonora
una bonica festa on la música
en viu cada vegada té menys
importància no pel que fa a
nombre de bandes o grups, que
n’hi ha bastants i de tot tipus
(que bé!), però sí pel que fa al
respecte cap a elles i ells. Si us
plau, reflexioneu una mica.

MIQUELMOLA COBOS

Que gran és ser artista!

Sr. Director:
El 8 de maig vaig tenir l’im-

mens goig d’assistir a la presen-
tació del llibre Pas a pas, escrit
per la nostra benvolguda balla-
rina Mercè Mor. Per als que es-
timem l’art, i especialment el
ballet clàssic, és com un exem-
ple a seguir, perquè la Mercè
no només és una gran ballari-
na, treballadora i disciplinada,
sinó que és una demostració
que es pot fer d’aquest art una
professió molt digna.

Puc parlar de la Mercè per-
què fa 34 anys que la conec,
des que les meves filles van ser
alumnes seves. I quan ella ex-
plica el sacrifici que li va cal-
dre fer, puc afirmar que és to-
talment cert: sempre anava de
Barcelona a Lleida amb la se-
va filleta Olga, de nou mesos,
en un bressol, i continuava les
classes amb total normalitat.

Sempre l’he coneguda cor-
rent d’un lloc a un altre, i quan
arribaven els festivals, malda-
va per trobar ajuts i subven-
cions, que la majoria de les ve-
gades eren nuls. Per ser balla-
rina no n’hi ha prou amb el fet
de tenir talent, has d’estimar
l’art. Diuen dels artistes que
són uns incompresos, per això
cal portar l’art a les venes.

Unint-me a la petició que va
fer laMercè, ja va sent hora que
a Lleida tinguem un conserva-
tori municipal de dansa.De ta-
lent, en tenim i de sobres, però
d’institucions importants, no.
Espero que aviat puguem dir, i
especialment a la senyoreta
Mor, com li agrada que li diguin
afectuosament, que ja el tenim.

MERCÈMORA CORDERROURE.
TREBALLADORA FAMILIAR
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les 21.00 h d’ahir:
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PRÒXIMA PREGUNTA:

Creieu que és admissible que
no s’hagi jutjat cap banquer

o polític per
la crisi?

Creieu que la retallada del
pressupost de la festamajor de
Lleida la faràmenys lluïda?

Voteu i deixeu comentaris a
www.segre.com

ENQUESTA

CAMPI QUI PUGUI! PEPO CURIÀ

Web: http://pepocuria.blogspot.com. Twitter: @pepocuria


