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EL RACÓ
DELS LECTORS

‘Solitud’ a la
ràdio
b Vaig tenir una grata
sorpresa quan el diumenge
dia 18 d’aquest mes de
desembre, escoltant
Catalunya Cultura, vaig
poder gaudir del dramàtic
Solitud de Victor Català
magníficament interpretat
per un quadre d’actors i
actrius.

És remarcable un progra-
ma d’aquestes característi-
ques en un temps en què
aquest gènere radiofònic
costa de trobar en el dial dels
nostres aparells receptors. A
vegades em pregunten si hi
ha alguna emissora que doni
programes així; els contesto
que hi ha alguna cosa però
que no abunden.

Tant la realització com els
efectes especials i la interpre-
tació van ser de gran altura.
Felicitats a la capdavantera
Dolors Martínez i als seus
companys per saber donar
vida tan bé a una obra de Vic-
tor Català.

J.RenomBlanch
Badalona

Manifestants
incívics
b Els arguments es
defensen amb paraules,
mai amb la força. Aquesta
premissa de la
democràcia no és
coneguda pels
manifestants que
aprofiten qualsevol
avinentesa per fer
destrosses a la ciutat de
Barcelona. A veure si la
nova ordenança
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¿Els partits catalans han
d’acceptar l’ultimàtum de
Zapatero?
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No. Ja poden marxar ara ma-
teix. Si el que decideix el 90
per cent del Parlament de
Catalunya ha de quedar sota
els acords espanyolistes del
PSOE, la porta de la negocia-
ció no serveix.
Per J.S.A.
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Una frase de Maquiavel: “La
humilitat mai no aplaca un
enemic. El fa, per contra,
més insolent. Tal vegada val
més veure’s prendre quel-
com per la força que pel
temor de la força”.
Per Miquel Esquitx
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municipal de l’Ajuntament
i el desplegament dels
Mossos ajuda a posar fre
a aquestes demostracions
d’incivisme.

Eugeni Sancho
Barcelona

La jubilació
dels polítics
b Quan he sabut que el
govern ha rectificat la llei
per la qual es volia
atorgar una pensió
vitalícia que arribava fins
als 53.000 euros a 27
càrrecs de la Generalitat
al complir els 65 anys, i
que s’ha acordat que els
seus sous no superin els
que es poden rebre com a
màxim per la Seguretat
Social, com li passa a
qualsevol altre ciutadà,
me n’he alegrat molt.

Els que ens governen han
estat permeables a les críti-
ques –moltes a través de car-
tes als diaris, per cert– i han
estat encertats, aquesta ve-
gada, al corregir aquest dis-
criminatori projecte de llei.
Sabent que hi ha 300.000
jubilats a Catalunya que mal-
viuen per sota del llindar de
la pobresa, no podien fer
prosperar una proposta com
aquesta, que suposava reti-
rar-se amb un sou deu vega-
des més alt que el que perce-
ben coetanis seus.

MiquelPucurull iFontova
Barcelona

Llibres en català
b Fa setmanes que agafo el
metro a la parada de

passeig de Gràcia i a
l’andana, mentre espero
l’arribada del metro, em fixo
en una màquina que ven
llibres. No hi ha ni un sol
títol en català. Les altres
màquines que venen altres
productes tenen totes les
instruccions en castellà.
Què és la llengua catalana a
Catalunya? Per aquesta
cèntrica parada hi passa
molta gent cada dia, del
país i turistes. ¿Només és
un detall sense
importància? ¿No fóra

més normal que en
aquestes màquines el 50%
dels títols fossin en català?

A.C.
Barcelona

Persones
dependents
b S’han recaptat més de
cinc milions d’euros a la
Marató de TV3 contra
l’Alzheimer i altres malalties
del cervell, i em vaig sentir
identificat amb els

testimonis que van
participar en el programa.
La meva àvia va morir
d’Alzheimer ara fa quatre
anys. Encara recordo les
llargues cues que vam
haver de fer perquè algú
ens ajudés, donat que ni el
meu pare ni els seus
germans se’n podien fer
càrrec, i la impotència que
sentíem quan se’ns
tancaven les portes. Vam
aconseguir almenys una
plaça en un centre de dia, i
allà va morir, per sort molt
ben atesa fins a l’últim
moment i rodejada de tota
la seva família. Com
nosaltres, moltes famílies
han passat o estan en la
mateixa situació. Si ja és
molt decebedor veure com
la persona que estimes es
va consumint a poc a poc, a
això hi hem d’afegir les
mancances dels serveis
socials.

És per això que he rebut
amb esperança les paraules
amb què el president del go-
vern central anuncià que el
consell de ministres aprovarà
l’avantprojecte de llei de la
dependència. Gairebé tres
milions de persones podrien
beneficiar-se d’aquesta nova
llei, i espero i confio que
aquest sigui un primer pas
per donar resposta a les difi-
cultats que trobem malalts i
familiars en situacions de de-
pendència.

MiquelDíaz
Granollers

Agraïment
b Sempre hem cregut que
quan les coses es fan

malament s’ha de dir i, per
tant, quan es fan bé també
s’ha de dir. Per això els fills
del matrimoni Serra i Ibars
volem donar públicament
les gràcies a tot l’equip
humà de la Fundació
Hospital Sant Llàtzer de
Terrassa per la seva
professionalitat, humanitat,
suport i afecte en els
processos que van portar el
nostre pare al seu final l’any
2003 i ara la nostra mare fa
uns dies.

AntòniaiSantiagoSerra
Rubí

‘Millennium’ i
Cristòfor Colom
b L’any 2002 vaig fer
arribar al Sr. Ramon Colom
un escrit que recull el
treball d’en Bilbeny i del
Centre d’Estudis Colombins
sobre l’origen del
descobridor d’Amèrica.
L’estudi comparatiu de
textos, la recerca
bibliogràfica paral·lela,
l’exhumació de documents
inèdits i l’anàlisi filològic i
toponímic sostenen la tesi
que la descoberta
d’Amèrica es va gestar al
Regne d’Aragó, en contra
del que, oficialment, s’havia
dit fins ara: que es tractava
d’una empresa castellana.

Demanàvem al director
del programa que portés un
aplec d’historiadors interna-
cionals especialitzats: seria
un debat apassionant en el
cinquè centenari de la mort
d’en Colom.

Jordi Grau i Bartomeu.
Barcelona

Carta del dia

Ronaldo i Zidane
b Igual que el personatge més famós del darrer dia
de l’any, trobo que la cosa té nassos. Als futbolistes
Ronaldo –que va venir d’un país marcat per la
misèria– i Zinedine Zidane –que va néixer en el si
d’una família algeriana que va emigrar a França per
motius econòmics–, després d’haver protagonitzat
darrerament un partit de futbol contra la pobresa,
els demanaria que, més que fer-nos creure que són
solidaris durant noranta minuts l’any tot empenyent
amb els peus un tros de cuir arrodonit, prenguessin
realment partit destinant als més necessitats una
part dels més de 30 milions d’euros que guanyen
entre els dos cada any. Si ho fessin sí que ens
creuríem que pensen en els altres.

Joan Pinyol
Capellades
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A la web de l’AVUI
www.avui.com

La pregunta
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Què penseu de la
rebaixa de tres euros
en el bitllet del TGV
entre Lleida i Madrid?
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Catalunya és una nació. El
camí és Independència.
Per Joan Forner i Baleta
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Ni parlar-ne! Unes estisora-
des inacceptables, sobretot
en el tema de la nacionalitat
i en el finançament.
Per Marc Corbera Jutgla
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Si existeix la democràcia a
Espanya sóc del parer de ne-
gociar, però amb dignitat. Si
no, és millor retirar l’Esta-
tut.
Per Joan S.C.V.
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Solament espero dels partits
únicament catalans fermesa
i dignitat. No és el moment
de claudicar. Ja està bé!
Per Pere Bruna
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Els espanyols saben què és
democràcia o encara viuen

en el més pur estil franquis-
ta de la unidad de destino en
lo universal? Quan gairebé el
90 per cent del Parlament
pren una decisió, és de supo-
sar que aquesta és la volun-
tat democràtica d’un poble, i
sense tocar-hi ni una coma.
Per Rafel Climent i Brosa
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Diu que tenim fins demà per
acceptar per sempre que no
som una nació? Que ens
donen a canvi? Un plat de
llenties, potser.
Per Joan
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El senyor Zapatero va pro-
metre que defensaria l’Esta-
tut que sortís del Parlament
de Catalunya. Ara és l’hora
de complir les promeses!
Per J.M.V.
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Si guanya Zapatero, guanya
Catalunya. Ho recordeu?
Per Àngel


