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senda de las reformas estructurales. De no hacerse, quizá estaremos pronto abocados a suprimir
todas las diputaciones, la mitad
de los ayuntamientos y a aligerar
notablemente el mapa autonómico. Por una vez tendrán el aplauso de los ciudadanos de a pie.
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tard. Tampoc entro a valorar si
qualsevol d’ambdós Fernando
Primo de Rivera mereix o no tenir un carrer dedicat a Barcelona, però cal recordar que hi ha
un altre de carrer, situat al barri
de les Corts i molt més conegut,
dedicat a un altre caigut a Annual: comandant Benítez. I, que
jo sàpiga, no hi hagut cap reivindicació en contra.

Kap

ÁNGEL FIGUEROBA
Barcelona

JOAQUIM VENTURA RUIZ
Premià de Mar

m Busos i Sagrada Família
m En resposta a l’article “Ofen-

siva del sector turístic contra el
pla
d’autocars”
(Viure,
25/IV/2012), dir que em sembla
indignant la crítica que fa el senyor Martín Sarrate, portaveu de
la Plataforma Pro-Autocars Turístics, a l’Ajuntament de Barcelona pel seu pla de descongestionar la zona de la Sagrada Família.
Aquesta persona només representa els interessos econòmics
privats i amb afany de lucre de diversos operadors turístics, empresaris de creuers i agències de
viatges que, òbviament –no ens
confonguem–, només cerquen el
benefici econòmic propi com a
empreses privades que són, i no
el benefici econòmic de la ciutat,
argumentant unes hipotètiques
pèrdues milionàries pel sector.
Ningú no deixarà de visitar
Barcelona ni els seus grans monuments per no caminar dos carrers; el fet de que els autocars
turístics arribin o no fins a les mateixes portes del temple no determinarà la recuperació econòmica ni la fi de la crisi, tal i com s’argumenta de forma pueril en l’esmentat article.
El pla municipal de descongestionar la zona no es deu a una
simple protesta veïnal per evitar
molèsties personals, sinó que dóna resposta a una reivindicació
històrica de tot el districte per
pal·liar la insostenible contaminació atmosfèrica i acústica a què
es veu sotmesa diàriament tota la
zona, molt especialment en els
darrers anys.
LAURA BRULL MILLÁN
Barcelona

m Informàtica i els joves
m No fa molt de temps em vaig

EL LECTOR EXPONE

Ser pare d’un fill amb èxit
m

No deu ser fàcil ser el pare o la mare d’un
nen amb èxit; parlo dels nens que destaquen
en un esport, en la música, l’art o la ciència.
Tots somiem que la nostra criatura triomfi
en aquell talent que li veiem, però pocs ens
parem a pensar què passarà quan aquest
moment arribi, com hem de gestionar nosaltres, els pares, aquest èxit, que el nostre fill
sigui conegut i que nosaltres passem a ser
“el pare de...”.
Per exemple, la tennista Arantxa Sánchez
Vicario es queixa que la sobreprotecció dels
seus pares la va anul·lar. Certament tots els
pares que sobreprotegim els nostres petits,
tinguin èxit o no, el que fem en realitat és
anul·lar-los i fer-los creure que ells no poden
i per això li solucionem nosaltres la papereta, fins al punt d’arribar a convertir-los
en persones no útils per a molts moments
de la vida.
Probablement els pares de la tennista van
gestionar l’èxit dels seus fills com van poder,

amb la millor intenció van sobreprotegir a
la nena de la casa i sense adonar-se que el
que estaven fent, el que fem molts de nosaltres, era treure-li la possibilitat d’entrenar-se
per a la vida. El pares de l’Arantxa l’han entrenada en l’esforç, la determinació i la perfecció del joc i com a bona jugadora aquests
valors ara es giren en contra d’ells.
Tenir una infància i una joventut dirigits, en
què els diem què han de fer, amb qui poden
anar o què han de comprar converteix
aquests nanos en extensions dels pares.
No donar-los l’oportunitat d’equivocar-se,
d’espavilar-se sols, de no anar a totes les
competicions perquè trobin els recursos de
superació i sobretot d’aprovació dins seu i no
mirant als ulls dels pares és el fet determinant que els entrenarà per a la vida.
No fer-ho, abans o després passarà factura,
i la factura pot arribar en forma de llibre.
CRISTINA GUTIÉRREZ
Santa Maria de Palautordera

m Primo de Rivera
m A l’apartat Pel forat del pany

(23/IV/2012) s’esmentava el canvi de denominació del carrer que
discorre entre el Palau de Pedralbes i la Facultat de Dret, ara rebatejat com a Pere Duran i Farell, i
l’oblit per part de l’Ajuntament
de Barcelona de referir-se a l‘antiga denominació, Fernando Primo de Rivera. L’omissió, es deia,
podria ser deguda a un lapsus o a
una estranya intenció, a causa de

JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ

la circumstància del cognom, associat al dictador Miguel Primo
de Rivera i al fill d’aquest, el fundador de Falange Española.
No combrego amb el partit
que ara governa a Barcelona, però crec que cal situar els fets. Ignoro si el carrer era dedicat concretament a Fernando Primo de
Rivera y Orbaneja, tinent coronel
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de cavalleria mort en el desastre
d’Annual el 1921 i germà del futur dictador, o al pare d’ambdós,
Fernando Primo de Rivera y Sobremonte (1831-1921), primer
marquès d’Estella, títol que li fou
concedit en conquerir aquesta
ciutat als tradicionalistes en la
tercera guerra carlina.
En qualsevol cas, els dos ger-
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mans Primo de Rivera y Orbaneja eren crítics amb la intervenció
militar espanyola al protectorat
del Marroc. I, encara més, si es
tracta de Fernando, que va caure
a l’Àfrica, no es pot vincular la seva memòria ni el seu nom a uns
fets protagonitzats pel seu germà
dos anys després i pel seu nebot
José Antonio, dotze anys més

assabentar que els nois d’avui dia
dediquen massa temps a tot tipus
de maquinàries, ja siguin mòbils,
ordinadors o iPods.
Un exemple molt clar és la famosa i esperada Blackberry, denominada pels joves BB. Encara
que us sembli una ximpleria
aquests joves creen com un món
artificial on s’evadeixen de la realitat i acaben depenent d’aquesta.
Vull remarcar que aquest tipus
de comunicació pot tenir greus
conseqüències, ja que crea una
certa addicció i moltes persones
acaben tenint una doble personalitat.
Per concloure, cal esmentar
que aquesta societat ja no és la
d’abans, ja que aquesta forta
addicció produeix una manca de
intercomunicació presencial entre les persones, és a dir, una comunicació inexpressiva.
PAZ MORERA
Barcelona

m Inversions energètiques
m L’executiu espanyol, per bo-

ca del seu ministre d’Indústria i
Energia, no ha dubtat a qualificar
la nacionalització d’YPF per part
de l’Argentina com a flagrant
arbitrarietat causant d’una gran
inseguretat jurídica per als inversors en aquell país llatinoamericà.
Se n’obliden, no obstant, de recordar el greu precedent de flagrant arbitrarietat i inseguretat
jurídica en matèria energètica
que, recentment, el propi Govern
espanyol ha provocat a milers
d’inversors.
Em refereixo a la decisió unilateral de l’executiu de retallar les
primes compromeses a les renovables, que ha deixat a l’estacada,
i en molts casos a la ruïna, tots
aquells que, erròniament, havien
cregut en la seguretat jurídica
d’Espanya i van apostar per invertir en renovables.
ANNA MARIA GOULA
Barcelona
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