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Bústia
EL RACÓ
DELS LECTORS

Tipus de
racisme
@ Als prolegòmens del
partit entre el Futbol Club
Barcelona i el Reial
Madrid, disputat el
dissabte 2 d’abril al Camp
Nou, els agents de
seguretat contractats pel
club van confiscar les
pancartes que les JNC
havien repartit entre els
aficionats amb el lema
Catalonia is not Spain.
La directiva del Barça va
haver de prendre aquesta
mesura, que atempta contra
la llibertat d’expressió, per
l’amenaça de sanció econòmica del Consell Superior
d’Esports.
Potser és cert que un
camp de futbol no és el lloc
més adient per fer política,
però tampoc ho hauria de
ser per promulgar idees feixistes, com l’exhibició de les
banderes espanyoles amb
l’àguila imperial o les esvàstiques que es veuen cada
setmana a diferents camps
de l’Estat espanyol. ¿És que
aquest organisme s’immuta
quan estadis sencers profereixen càntics ofensius contra els ciutadans bascos o
catalans per tenir una cultura i una llengua diferent?
A vegades el racisme, el
qual sembla que cal eradicar
com sigui dels recintes esportius, és molt més subtil
que aquell que es manifesta
per la intolerància vers algú
que té un color de pell diferent. Però pel que sembla,
aquest altre tipus de racisme
no mereix cap crítica per part
dels mitjans de la capital, que
tant s’esveren quan veuen al-
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És d’una absoluta
immoralitat la tortura de
qualsevol mamífer
(incloent-hi les persones);
ara bé, quan de la tortura i
matança se’n fa espectacle,
és simplement embrutidor
per a qui ho autoritza, ho
organitza, ho practica i hi
assisteix per gaudir-ne.
Per B.A. Ixant de Lord
Data: 09/04/2006 11:22:07

Trobo incongruent que no
es permetin els animals al
circ i sí les corrides de
toros.
Per Isabel
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guna pancarta reivindicant la
llibertat d’una nació.
Cristian Agudo Calduch
Barcelona

S’ha de deixar
treballar
@ A Mariano Rajoy li
sembla malament la
sortida de Bono de
Defensa, li sembla bé el
relleu de la ministra
d’Educació, i li sembla
malament que Rubalcaba
passi a Interior. Brillant
anàlisi de la remodelació
de govern. A mi em
semblarà bé o malament
quan els nous ministres
acabin el seu mandat.
Josep Robert Reig
Barcelona

La generositat
i el respecte
@ Respecte a la carta
d’Enric Cirici del 5 d’abril,
on deia que a l’Ateneu
Barcelonès, després de la
pel·lícula d’en Luis Buñuel,
el Sr. Joan Bauzà va parlar
en castellà per generositat
envers els que s’expressen
millor en castellà, voldria
dir a aquest senyor que
generositat i respecte no
és renegar de la pròpia
llengua. Ans al contrari:
per generositat hem
d’oferir als altres pobles la
nostra llengua, la nostra
cultura, els nostres
costums, etc.
Coneix cap poble que renunciï a la seva llengua per
generositat? Doncs el català
no ha de ser l’excepció. Si
Data: 09/04/2006 11:27:36

Retalls

FAX

Cada cop que es prohibeix
alguna activitat veiem un xic
més retallada la nostra
llibertat individual. El poder
no ha d’entrar en aquestes
coses. Si alguna gent vol
rebaixar la seva dignitat
humana contemplant aquest
espectacle denigrant, que ho
facin lliurement. La resta
podem menysprear-los o
ignorar-los, però no els ho
hem de prohibir.
Per RS
Data: 09/04/2006 11:29:00

Les places de braus son
coliseus romans i l’espectacle
es el mateix: gladiadors
convertits en toreros que
maten un animal. Sembla
mentida que al cap de dos mil
anys encara hi hagi cultures
tant poc evolucionades.
Per Catxcat
Data: 09/04/2006 12:42:26

Sense deixar de reconèixer
que és un bon espectacle, crec

Carta del dia

Montjuïc, museu
militar
@ Fa temps que es parla del retorn a la ciutat del
castell/fortí de Montjuïc. A Catalunya no tenim cap
museu militar, tret del de Montjuïc. Al seu interior es
troben peces molt interessants de la nostra història
col·lectiva i de la tècnica. Per exemple, hi ha una
col·lecció molt important de les armes de Ripoll que en
el seu moment van significar la innovació tècnica més
important en les armes de foc.
Tots els pobles del món tenen un passat guerrer, i el
nostre també. Considero que cal preservar el museu en el
seu emplaçament i millorar-lo, tant pel que fa a la conservació de les peces a l’exterior com pel que fa a les armes
medievals vinculades al nostre país, i també en el sentit
pedagògic, per tal de modernitzar-lo i fer-ne un referent.
No hi ha millor museu de la pau que el que ensenya els
horrors de la guerra. Barcelona es va deixar perdre una de
les millors col·leccions del món d’armes medievals catalanes (la col·lecció Estruch), que van passar al Musée de
l’Armée. No podem perdre el museu de Montjuïc.

Enric Net Camats
Sant Boi de Llobregat

Castella no és bilingüe, Catalunya tampoc ho hauria
de ser.
Per cert, la meva àvia és de
Calanda, el poble d’en Buñuel, on molta gent entén el
català gràcies al fet que hi arriba la Televisió de Catalunya.
Fins i tot la meva tia em va
mostrar la seva sorpresa per
“com era de fàcil” el català.
Als anys 80 es deia El català és cosa de tots. Ja no ho
és? Se’n pot prescindir?
Només és cosa dels indígenes? Quina pena!

que les corrides de braus no
haurien d’existir. No està bé
maltractar un animal per fer
gaudir la gent. I que consti
que a mi m’agraden les
corridas, he estat a La
Maestranza de Sevilla i és un
espectacle sublim, però no es
pot turmentar un animal
d’aquesta manera.

Sí, Sr. Cirici: en Guimerà es
deu regirar a la tomba; i
Franco, Lerroux o Galinsoga
deuen saltar d’alegria.
Jordi Aznar i Martínez
Barcelona

L’opa sobre
Colom
@ Això és el que els devots
de les històries oficials
acabaran entenent de la
lectura o més aviat de la
simple referència del

L’enquesta
A la web de l’AVUI
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darrer i completíssim
treball d’en Jordi Bilbeny
sobre la catalanitat de
Colom. I que ens arriba
precedit d’una no menys
interessant nòmina
d’estudiosos del tema al
llarg de més de vuitanta
anys.
Els més repatanis pontificaran sense ni tan sols
haver-lo llegit. Mantenir immaculats determinats
mites és condició indispensable per tal que els sagrats
fonaments de l’èpica nacional no tremolin. Tant si es
tracta del llaner genovès
com de la contrastada fidelitat del comte Fernán González, de la sòlida lleialtat del
Cid Campeador o de la insolent pretensió de la Beltraneja. Faltaria més.
Abans un Colom genovès
que català encara que no
s’aguanti per enlloc. Millor
que sigui de fora que de Catalunya. Com Banca Catalana o Endesa. Mal que el mètode a aplicar sigui una mica
destraler. Com de costum.
Màrius Armengou i
Schuppisser
Barcelona

Irresponsable
temeritat
@ El Museu del Prado va
tenir 2 milions de visitants
l’any 2005 –gairebé va
arribar a 2.300.000 el 2003
a causa de l’èxit de les
exposicions temporals
d’aquell any. El Centro de
Arte Reina Sofía va tenir
1.594.000 visitants el 2005.
La Sagrada Família de
Barcelona va ser visitada

per 2.400.000 visitants
l’any 2005, xifra que no
comprèn l’innumerable
públic que contempla el
monument des de l’exterior.
La Sagrada Família
constitueix a Barcelona un
atractiu turístic fonamental.
Fer circular un tren d’alta
velocitat a escassos metres
dels seus fonaments
constitueix una
irresponsable temeritat.
Antoni Puig
Barcelona

El català a l’IES
Bajo Cinca
@ De cara al curs escolar
2006-07 hi havia la
possibilitat que l’IES Bajo
Cinca de Fraga pogués
impartir a 1r d’ESO dues
matèries en llengua
catalana. Reunien els
requisits dos professors que
voluntàriament hi estaven
disposats. A fi i efecte
d’abordar aquest tema,
entre altres punts de l’ordre
del dia, el claustre del
centre es va reunir el 29
març. Tot i que només es
tractava de donar llum
verda a l’ensenyament de
dues matèries en llengua
autòctona, va sortir que no
per majoria.
Quina mena de sentit de
pertinença poden transmetre
als alumnes de Fraga aquest
tant per cent del claustre hostil al fet català? I com gosen
impedir el goig de poder
aprendre en la llengua materna a tants escolars fragatins?
Quim Gibert
Fraga

La pregunta d’ahir:
¿El Parlament de Catalunya
hauria de prohibir les corrides
de toros?
Les vostres respostes:

Per Robert Roque Jutgla
Data: 09/04/2006 13:49:42

És una barbaritat. Al segle
XXI ja no podem tolerar les
corrides de toros. Que les
prohibeixin, a Catalunya. A
més, és una vergonya que
TVE doni corrides en horari
infantil. Això és TV pública?
Per www.aixotoca.com

La pregunta
d’avui:
¿A Itàlia li convé que
Berlusconi torni a
guanyar?

Sí

89%

sí o no

Data: 09/04/2006 17:45:40

Tots els països civilitzats ja
les van prohibir fa 200 anys.
No sé què esperen aquí, on
encara la perversitat i el
sadisme estan protegits per
la llei. Fins quan?
Per Manel M (Manlleu)

No

11%

