Podeu enviar les vostres cartes a cartes@lavanguardia.cat. La Vanguardia agraeix 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

públiques o privades, i les famílies. En aquest sentit, augmentar
els impostos al treball, per molt
finalista que sigui, resulta nefast.
Si es vol recaptar més, que s’enceti un nou IVA per a productes de
superluxe, per exemple. Però,
des del sector públic, penso que
hi ha marge per fer més coses. El
Ministeri de Foment –que no sé
ben bé què ha de fomentar, i en
cas d’haver-ho de fer, és el que té
les retallades més grosses– podria esbrinar i dur a terme, cas
per cas, aquelles inversions que
han de ser realment rendibles.
Tornant a l’atur, la seva factura són diners absolutament llençats que hi podríem comptar. En
definitiva, retallar en segons què,
sí, però invertir en segons què,
també.
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firmats amb pseudònim o inicials. La Vanguardia es reserva el dret de resumirne 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.

talà a poder celebrar una consulta sobre el seu futur, immediatament, m’han rejovenit la memòria i he recordat. perfectament.
quan l’any 1963 l’abat també de
Montserrat en aquells moments,
Aureli Maria Escarré, va fer unes
declaracions al diari francès Le
Monde tot demanant que es respectessin els drets humans i democràtics, sobretot que es permetés l’ensenyament en català.
Declaracions que, malgrat ser
amic del general Franco, el van
obligar a exiliar-se, anant a parar
a Itàlia on restà del 1965 fins que
morí, l’any 1968, sent enterrat a
Montserrat. És per aquest fet
ocorregut fa uns anys que actualment desitjo que les declaracions
de l’abat Josep Maria Soler no tinguin cap repercussió.

Kap

IGNASI SANGENÍS VINTRÓ
Sant Cugat del Vallès

ANTONI TRENCHS I RUIZ
Mataró

m Al racó de pensar
m Un Pere Navarro reconvertit

ara en una mena de Supernanny
del PSOE ha enviat, sense miraments, els tres marrecs díscols al
racó de pensar. El problema no
tindria més importància si no fos
pel fet que són precisament els
castigats a la paret els únics del
grup que s’han aplicat al màxim a
fer correctament els deures marcats en el sagrat programa i que
ha estat precisament aquest
l’únic i sorprenent motiu de l’humiliant càstig.
Per contra, la resta de companys que se l’han saltat a la brava per indicació de la Supernanny no han rebut de moment cap
mena de reprimenda. Crec realment que aquest singular personatge ha perdut del tot el nord, ja
que més que educar en valors, fa
tot el contrari, donant un exemple pèssim als seus pupils i al públic en general que ens empassem diàriament aquest penós serial no apte per ser emès en horari protegit.
ANNA MARIA GOULA
Barcelona

m Paseo Pujades
m El día 3 de enero se han cum-

EL LECTOR EXPOSA

Quan els fills ensenyen
m Parlant amb el nostre fill de 14 anys,
mentre sopàvem, li estàvem comentant que
el seu nivell de lectura era pitjor que el nostre a la seva edat, que avui dia els joves es
distreuen massa amb les noves tecnologies. I
que la recompensa immediata dels jocs d’ordinador comporta que tinguin menys ganes
d’agafar un llibre i llegir. Bé, llegir-li la cartilla, allò que de vegades fem els pares, potser
inconscientment, per posar les piles al fill
davant la seva mandra per esforçar-se.
Mentre nosaltres li deixàvem anar el discurs, ell continuava menjant, com si res.
Quan va acabar el seu plat, el va recollir, es
va aixecar de taula, ens va mirar i ens va dir:
“Sí, potser nosaltres llegim pitjor que vosaltres, però serem nosaltres els que haurem
d’arreglar aquesta porqueria de món que ens
esteu deixant”.
Ens vam quedar sense paraules. Sí, sense
paraules, així és com et quedes quan els fills

t’ensenyen a tu, quan et posen les piles, quan
agafen la realitat de l’entorn, la processen
dins del seu cap (encara clarivident i creatiu)
i te la fan veure des d’un altre punt de vista:
el seu. Un punt de vista que sovint ni es veu,
ni s’escolta. I la realitat és que els adults no
tenim cap excusa, cap ni una. Posem la mirada crítica en els altres (els fills, els joves, els
polítics, el sistema...), però i nosaltres, què?
Concretament, què fem nosaltres, què fem tu
i jo per deixar el món una mica millor als
nostres petits?
Potser el que diuen els nens i joves hauria
d’ocupar més pàgines i minuts als mitjans de
comunicació perquè ens permetria veure la
realitat a través dels seus ulls. Potser llavors
els adults començaríem a arreglar aquest
món perquè faríem les coses d’una manera
diferent.
CRISTINA GUTIÉRREZ LESTÓN
Santa Maria de Palautordera

m Ciutadania catalana
m Excel·lent l’article del senyor

Rubio Llorente (“Ciutadans de
Catalunya”, Opinió, 23/I/2014)
sobre la ciutadania en la possible
Catalunya independent.
Però la cosa pot ser encara més
complicada. No es tracta només
que una part de la població catalana vulgui continuar sent espanyola, només espanyola o amb doble
nacionalitat. Es tracta que és més
que probable que col·lectius residents a Espanya, és a dir, a l’hipo-

JAVIER GODÓ, COMTE DE GODÓ

tètic Estat espanyol sense Catalunya, també podrien voler demanar la ciutadania catalana.I també una part important de la població de regions on el català és llengua oficial, com Balears, o allà on
ho és tot i que ho sigui amb un
altre nom, com València i la Franja aragonesa. Negarem la nacionalitat a Eliseu Climent, a Maria
de la Pau Janer? Considerarem
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Raimon o Duran Lleida com a
immigrants perquè van néixer a
València i a la Franja, respectivament?
Personalment, penso que el millor seria arribar a una federació
hispànica de set o vuit estats (ibèrica de moment no, perquè implica un tercer país, Portugal, i les
coses s’han de fer pas a pas, tot i
que a llarg termini seria ideal). I
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a les illes Britàniques podrien acabar amb una federació britànica
(sense Irlanda, esclar).
FRAN RAYA
Sant Boi de Llobregat

m Abat Escarré
m Unes declaracions

de l’abat
de Montserrat, Josep Maria Soler, en favor del dret del poble ca-

plido dos años exactos de que el
servicio L’Ajuntament Respon tomó nota de mi petición de que tuvieran en cuenta la duplicidad de
la calle y el paseo de Pujades, donde se repiten de nuevo los números. Esto complica la vida a los
ciudadanos que habitamos en el
paseo de Pujades, que sólo consta de 33 números, pero no nos llega el correo porque se va directamente a la calle Pujades. He seguido insistiendo en el tema y me
he reunido con funcionarios del
Nomenclátor, que me han dicho
que no pueden hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos?
Ya que el señor alcalde quiere
dedicar un paseo al científico
Jordi Sabater i Pi, descubridor de
Copito de Nieve, yo le sugiero
que le dedique el de Pujades y
así, sin más, nos dejará a todos
contentos.
PILAR NAVARRO PERELLÓ
Barcelona

m Saludar per televisió
m Totalment d’acord amb la

carta del senyor Josep M. Navinés Pujol (“Saludar per televisió”, 22/I/2014). El que ell comenta ho penso sovint quan es
produeix aquesta situació que fa
sentir al teleespectador com un
intrús dins la comunicació entre
presentador i col·laborador o corresponsal. De vegades, vénen ganes de marxar i no interrompre
el que sembla més una conversa
privada que una notícia dirigida
al públic en general.
MONTSE ROMERO DESCALS
Gavà
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