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Bústia

EL RACÓ
DELS LECTORS

Bona nota per
als partits
catalans
@ Sóc un home gran, vell
militant catalanista, i m’ha
satisfet el debat i la votació
del nou Estatut al Congrés
de Diputats. Els
posicionaments dels partits
catalans, fins i tot el no
condicionat d’ERC, m’han
semblat adients amb el
catalanisme politic, matisat
per cada corrent ideològic.

Penso que seria de molt
mal gust no esmentar
l’excel·lent predisposició fe-
deralitzant del govern Zapa-
tero. No em cauen els anells
a l’aplaudir les seves inter-
vencions a favor de Catalu-
nya. Sols em queda esperar
que, al Senat, es pugui reedi-
tar el discurs del quadripar-
tit. Després de tant de soroll,
ho dic als meus néts, la meva
satisfacció seria complerta.

J.V. Muntadas
Sant Adrià de Besòs

L’últim eclipsi
total de sol
@ En l’escrit publicat a la
secció Societat del 28 de
març passat, signat pel
senyor Joaquim Elcacho,
referent al segon eclipsi
total de sol del segle XXI
de dimecres dia 29, hi diu:
“L’últim eclipsi total de sol
que es va poder veure a
Catalunya es va produir el
dia 8 de juliol de 1842”.
La meva mare, que va
néixer el dia 1 de març de
1896, sempre ens
explicava que quan tenia 9
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¿Considereu que és inevitable que
coincideixin en el temps tantes
obres a la ciutat de Barcelona?
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És simplement una qüestió
de planificació i d’exigir als
adjudicataris de les obres
que les acabin en el termini
compromès.
Per Xavier
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A la ciutat de Barcelona, les
obres són constants i
seguides... afortunadament.
¿Podeu imaginar una ciutat
que es permetés estar mesos
sense fer obres? De ben segur
que tots, jo el primer, ens
queixaríem de la poca traça
dels gestors de la ciutat i de la
manca d’inversions en
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anys hi va haver un eclipsi
total de sol, ja que a les 3
de la tarda es va tornar
fosc, fins i tot es veien
alguns estels, i els ocells
volaven molt esverats. Ella
també ens deia que quan
va néixer el seu germà
petit la varen treure de
col·legi als 9 anys per
poder vigilar el nen. Per
tant, aquest eclipsi es
deuria produir entre els
anys 1904 i 1905.

M’agradaria que si alguna
persona o algun membre de
l’Associació d’Astronomia de
Catalunya tingués informa-
ció sobre el tema, ens ho fes
saber.

Josep Artés i Martí
Molins de Rei

La descoberta
d’Amèrica
@ El senyor Vicenç
Danglas es preguntava
ahir com és possible que
TV3 emetés el fantàstic
documental La falsificació
de la descoberta
d’Amèrica de matinada i
sense avisar. La resposta
és clara: a ningú li
interessa la veritat i menys
encara crear un ampli
terrabastall historiogràfic,
que també tindria
conseqüències polítiques,
com seria la negació de la
doctrina imposada de la
unitat d’Espanya des de
temps medievals.

La historiografia espa-
nyola, en aquest assumpte,
està al mateix nivell que la
de David Irwing i els seus
acòlits negacionistes. Però
al meu entendre, la qüestió

principal no és si Colom era
català –que no en tinc cap
mena de dubte que ho era–
sinó si Colom coneixia ja la
ruta cap a Amèrica, i tot
apunta que sí.

Existeix documentació
contrastada que l’Orde del
Temple –organització secre-
ta fundada pel català Hug de
Pinós i cabdal en la fundació
de la nació catalana– va tre-
pitjar Sud-amèrica vers el
segle XIV. És més, la van
anomenar Anbi, nom que
s’assembla molt al d’un ar-

bust autòcton. L’expedició
del Temple va ser duta a
terme amb vaixells cata-
lans i pagada pels jueus.
Àdhuc el famós Atles d’en
Cresques conté la ruta co-
dificada –usant la kabalah–
cap a Amèrica i també el
perfil de Sud-amèrica en
ple 1375! I per què Abra-
ham Cresques va classificar
aquesta informació? Doncs
molt evident: el seu Atles
va ser un regal al rei fran-
cès, i per tant, era lògic
amagar aquesta informació

perquè no se’ls avancés.
Però el principal proble-

ma que tenim avui en dia els
interessats en la qüestió és
l’Arxiu de la Corona d’Aragó,
on es conserva tota la docu-
mentació oficial del Temple,
regida per la llei de secrets
oficials. Mentre aquest arxiu
no deixi de ser de titularitat
estatal dubto molt que pu-
guem fer més del que en Bil-
beny i altres estan fent.

Rubèn Novoa i Arranz
Barcelona

Època glacial o
franquista?
@ El divendres passat es
va estrenar a Catalunya la
pel·lícula de dibuixos
animats Ice Age 2.
Concretament a Barcelona
ciutat es projecta en 20
sales, de les quals 16 en
espanyol, 1 en anglès i... 3
en català.

Jo entenc que doblar una
pel·lícula en una llengua ad-
dicional costa diners. Fins i
tot podria entendre i accep-
tar que no es doblessin
totes en català. El que no
entenc és –i potser algun
polític o empresari del sec-
tor m’ho podria explicar– si
el doblatge ja està fet i
pagat, a què es deu aquesta
brutal diferència en el nom-
bre de còpies disponibles?
De qui depèn? Suposo que
la Generalitat ha subvencio-
nat el doblatge. De què ser-
veix, doncs, si després la
distribució és tan nefasta?

Fins i tot hi ha cinemes
on es projecta en 3 sales de
forma simultània... i totes
en espanyol. Tant parlar

d’Estatut, d’immersió i po-
lítica lingüística, i al carrer
seguim igual. Imagino que
algú veurà en aquestes tres
sales nacionalistes el
màxim exponent de la per-
secució del castellà a Cata-
lunya.

En fi, si algú em pot donar
una explicació, li demano
que sigui prou clara i plane-
ra perquè el meu fill de 6
anys la pugui entendre. És
ell qui em demana veure-la
en català, no l’hi imposo jo.

Toni Canals
Barcelona

Llibres
d’impacte
@ La setmana passada, a
Catalunya Ràdio es va fer
un programa que feia
referència als llibres que
més ens han impactat en
la nostra vida. Vaig
intentar telefonar al
programa sense
aconseguir-ho. A l’AVUI de
diumenge passat, el Sr.
Carles Sentís parlava de
l’esperit de Sagarra.

Jo només voldria afegir-hi
que m’estranya que ni el
programa radiofònic ni en el
mitjà escrit es fes una petita
referència a les Memòries
de Josep M. de Sagarra. Par-
ticularment és el millor que
he llegit mai i el recomano
sempre que puc. Estic
d’acord amb el Sr. Sentís, fal-
taria més difusió pel que fa a
la gran producció, teatral,
poètica etc. , però qui pugui
que llegeixi les Memòries.

Amparo Pujadas Gilabert
Barcelona

Carta del dia

Encara hi som
a temps
@ Com tots sabíem, ERC i el PP han votat en contra
del text de l’Estatut al Congrés de Diputats. El PP ha
continuat en la línia dels darrers mesos, mantenint
que el text és una reforma encoberta de la
Constitució que trenca el model de les autonomies.
Però més enllà dels discursos a què ens tenen
acostumats, mentre tots els grups parlamentaris han
retret l’actitud dels Populars, Mariano Rajoy ha
arribat a demanar amb certa arrogància que no se’ls
vinculi amb la catalanofòbia! Que no vinguin ara
amb romanços que tots sabem de quin peu calcen!
Per la seva banda, els republicans, tot i no donar
suport al text, no han tancat la porta a l’entesa. ERC
ha treballat molt perquè un nou Estatut fos possible,
i seria, doncs, incomprensible que no es poguessin
afegir al consens. Em quedo amb les declaracions de
Josep Bargalló: “Sempre hi ha temps fins a l’últim
minut”.

Andrés Esteban Garcia
La Roca del Vallès
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infraestructures. Les ciutats
creixen i inevitablement cal
fer reformes per adaptar-les a
les noves necessitats. És un
bon senyal que la ciutat
estigui en obres: el dia que
això no passi tindrem un altre
motiu per preocupar-nos.
Per Sergi Campos
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Resulta que sempre es
concentren les obres quan ja
falta poc per a les eleccions.
A més, crec que el bon gestor
no és qui més obres fa sinó el
que, en previsió del que pot
venir, aprofita l’obertura de
carrers per fer posar tots els
serveis al dia.
Per David
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Penso que la coincidència no
és res més que una manca de
planificació.
Per Joan. Riells del Fai
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No, és una mostra més de la

mala gestió de l’actual equip
de govern.
Per Francesc
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Podria evitar-se el desgavell
actual, almenys en part.
Però caldrien uns
administradors municipals
capaços de planificar amb
seny a llarg termini i això,
malauradament, no ho
tenim.
Per R.S.
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És molt natural que
s’acumulin les obres, d’aquí
a tretze mesos tindrem
eleccions municipals i convé
tenir moltes coses acabades
poc abans.
Per F.M.P.
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Volen fer veure que es fan
moltes coses, però només és
imatge (i molèstia per als
ciutadans).
Per Berta


