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lio, pero el plazo para la solicitud
de las becas termina el próximo 1
de junio. El curso pasado, esta
misma promoción no pudo aspi-
rar a las becas porque aún no esta-
ba cursando el máster; y ahora,
porque no están en posesión del
título. ¿Hasta cuándo tendrán
que esperar? Y mientras tanto,
¿con qué ánimos van a continuar
su formación estos licenciados,
que habían puesto todo su esfuer-
zo en obtener un currículum bri-
llante con el fin de tener opción
al acabar sus estudios a una de
esas becas deFPU? ¿Es esta lama-
nera de fomentar la investiga-
ción de calidad en nuestro país?

DAVID FERNÁNDEZ
Barcelona

m Negoci concessionari
m Arran de la construcció de
les primeres autopistes de peatge
a Catalunya, va ésser necessari
expropiar força terrenys particu-
lars, indemnitzant als aleshores
propietaris ambmòdiques quanti-
tats. Les concessionàries, no sols
varen fer el negoci rodó alesho-
res, sinó que posteriorment, amb
l’ampliació de les concessions, va-
ren aconseguir allargarla vida
d’aquella gallina dels ous d’or
més enllà de l’esperança de vida
inicialment pactada.
Sobta que, malgrat que aquest

allargament està suposant un en-
riquiment sobrevingut per a la
concessionària, ningú hagi pen-
sat en fer beneficiaris d’aquest in-

just benefici també a tots aquells
que un dia varen ser expropiats
amb quantitats irrisòries mentre
es permetia a les concessionàries
allargar en perjudici dels usuaris
el seu negoci rodó.

ANNA MARIA GOULA
Barcelona

m Resiliencia
m No es la primera vez que lo
leo, y me gustaría aclararlo. En el
artículo de La Vanguardia (“Un
humanista que no se rinde”,
13/V/2012), sobre Enrique Rojas,
se dice que el psiquiatra Boris Cy-
rulnik es el creador de la palabra
resiliencia, el arte de cambiar el
dolor para dotarlo de sentido.
Pues bien, en mis estudios de

ingeniería técnica mecánica, en
lo referente a resistencia demate-
riales, la palabra resiliencia apa-
rece muchas veces y significa la
propiedad de los materiales para
recuperar sus características pri-
mitivas después de sufrir una pre-
sión. De modo que consulté su
etimología y esta tiene un origen
latino, resilio, que fue adoptado
por físicos ingleses para denomi-
nar el comportamiento antes cita-
do de los materiales. Posterior-
mente, el término fue adoptado
por el señor Boris Cyrulnik para
denominar la capacidad de recu-
peración de algunas personas
que han sufrido mucho.
De modo que este psiquiatra

no creó la palabra resiliencia, sen-
cillamente observó que el concep-
to físico podía de algún modo
trasladarse al comportamiento
de personas sometidas a fuertes
traumas e introdujo el término
en psicología.

J.M. FONTS
Sant Antoni de Vilamajor

m Partit contra la pobresa
m Sento vergonya aliena quan
veig l’anunci sobre el partit con-
tra la pobresa que faran els juga-
dors del Barça. Tots ells cobren
uns sous, com tants d’altres, total-
ment desproporcionats.
Sí, faran un partit solidari i re-

captaran molts diners, però aca-
bat el partit seguiran amb les se-
ves vides, ben allunyats del dia a
dia i de la realitat de la resta dels
mortals.
Els clubs de futbol estan endeu-

tats, en part, perquè han de pagar
aquests sous indecents. Però en-
lloc de rebaixar-los, deixen de pa-
gar a Hisenda i a la Seguretat So-
cial i no passa res.

ANNA VALLS
Subscriptora
L’Hospitalet de Llobregat

Imma Monsó

Cosesgrosses

D
urant lesmés de dues hores que dura l’es-
pectacle del TNC Mequinensa, em vaig
capbussar diumenge a la tarda en el meu
passat, en concret en els primers sis anys

de la meva vida, amb el desig de trobar algun nou
petit record de lameva quotidianitat a la vellaMequi-
nensa. Hi vaig viure durant els anys que l’obra retra-
ta. Anys feliços? Ho ignoro. Era una nena i no sé fins
a quin punt m’afectava la tristor aspra dels mequi-
nensans que sabien que el seu poble estava condem-
nat a romandre per sempre sota les aigües de l’em-
bassament. Per la meva banda, suposo que saber que
l’únic món que coneixes està condemnat a mort ha
degut imprimir-me alguna empremta (alguna em-
premta de les que fan veure la realitat més negra del
que ja és).
Sempre m’ha afligit no guardar una memòria més

precisa d’aquells anys, només se m’apareixen imat-
ges efímeres: dels carrers, del bar, de la primera bici-
cleta, dels diumenges a la vora del riu amb els pa-
res... Cada tants anys, brolla algun record que abans
no havia aparegut. L’última vegada va ser fa dos
anys: de sobte em vaig recordar de la llengua de san-
ta Agatòclia, fixa’t tu. La mare i jo la visitàvem de
tant en tant. Com a patrona del poble tenia un lloc
d’honor a l’església i, segons elsmeus records, duia a
les mans un platet com de postres amb la llengua
que li acabaven de tallar. Malgrat l’indiscutible inte-
rès que sempre desperta en qualsevol nen el fet que
algú porti la llengua en un plat, mai més m’havia re-
cordat de les visites a la màrtir fins fa dos anys. Des-
prés, de nou, el buit. Fa uns dies, quan vaig saber que
s’estrenava l’obra, em va venir el record d’haver pre-
guntat sovint a ma mare quan seria la gran inundació
(no me la volia perdre per res del món, m’imaginava

que ens passarien a re-
collir a tots en una mena
d’arca de Noè). No recor-
do què em contestava, pe-
rò devia de ser alguna cosa
com ara: “¡Sí, dona, aquí
ens esperarem fins que
ens arribi l’aigua al coll!”.

Explica Xicu Masó que
quan preparava l’especta-
cle va tenir una xerrada
amb un grup de mequi-
nensans que havien viscut
els fets en primera perso-

na. “Va ser una xerrada informal amb una vintena de
testimonis: ells ens parlaven de les coses grosses i no-
saltres els preguntàvem per les petites”. Jo, diumen-
ge, volia trobar-ne alguna de petita, algun record per-
sonal que emergís de sobte a la meva capriciosa me-
mòria, però per la raó que sigui no va aparèixer. En
canvi, me’n vaig trobar una de grossa: un espectacle
esplèndidament bastit per Marc Rosich amb les pa-
raules d’aquell que va saber sublimar Mequinensa
com ningú i que, com l’Arquímedes Quintana, sens
dubte no devia ser gaire lluny de l’escenari, alegrant-
se d’aquesta convivència entre els vius i els morts que
ell sempre va saber recrear tan bé.

E L L E C T O R E X P O S A

L A R E S P O S T A
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Venda a la gent gran

Col·lectiuprotegit pelCodi

Podeu enviar les vostres cartes a cartes@lavanguardia.cat. La Vanguardia agra-
eix les aportacions dels lectors i tria per publicar aquells textos que no superin
els mil caràcters. Les cartes han d’anar firmades amb nom i cognoms i hi ha de
constar el DNI o el passaport, l'adreça i el telèfon. No es publicaran escrits

firmats amb pseudònim o inicials. La Vanguardia es reserva el dret de resumir-
ne o extractar-ne el contingut i de publicar els que consideri oportuns. No es
mantindrà correspondència ni s'atendran visites o trucades sobre originals no
publicats.

m La meva mare ja és gran i té les dificultats cognitives
associades a l’edat. L’altre dia descobreixo que feia tres
mesos que pagava mensualitats a una financera per un
robot de cuina i dues aspiradores que algú li havia venut
a casa seva. El total a pagar és de 3.000 euros, xifra que
trobo desorbitant. A més, ni tan sols s’han dignat a venir
a fer la demostració, o sigui que tot el material es troba
encara en el seu embalatge original. La financera no vol
parlar amb ningú que no sigui el titular. Estic convençut
que casos similars passen contínuament; Sobre això,
l’Agència de Consum de la Generalitat diu que passada
una setmana no és pot fer res més que pagar. De veritat
no es pot fer res?

JORDI SALUDES CLOSA
Sabadell

m Les persones grans són un col·lectiu especialment pro-
tegit pel Codi de Consum de Catalunya i gaudeixen
d’una atenció especial i preferent per part dels poders
públics. En la venda a domicili, la persona consumidora
disposa de set dies naturals per decidir si vol retornar el
producte i anul·lar el finançament, si s’escau. Si l’empre-
sari no compleix el deure d’informació i documentació
sobre el dret de desistiment, el termini per desistir és de
tres mesos a comptar des que es va lliurar el producte.
Per tant, per comprovar el compliment de la llei en
aquest cas concret i veure les circumstàncies en què es
va produir la venda, li aconsellem que es dirigeixi perso-
nalment a l’Agència Catalana del Consum per rebre in-
formació i assessorament sobre el procediment de recla-
mació. Cal recordar que l’arbitratge de consum és un
sistema extrajudicial i voluntari de resolució de conflic-
tes on no es defensa cap de les parts sinó que es fa justí-
cia pel cas concret.

ALFONS CONESA
Director de l’Agència Catalana del Consum

Era una
nena i no sé
fins a quin punt
m’afectava
la tristor
aspra dels
mequinensans
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