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BÚSTIA
Privilegis?
La petició d’una modificació
de l’Estatut d’Autonomia ha
provocat fora de Catalunya i
també aquí una allau de declaracions de personatges de
dreta i esquerra invocant un
principi segons el qual ningú
ha de tenir privilegis i tothom ha de ser igual. Quina
sorpresa! ¿Que no és un privilegi tenir un sistema electoral pel qual el vot d’un
castellà val més que el de un
català?
¿Com creuen que es prenen les decisions en el sector
públic si no pels vots? La
desigualtat a favor de les regions castellanoparlants té el
seu origen en la matemàtica
electoral, agreujada per la
desnivelladora llei d’Hondt.
L’anticatalanisme del PP (ells
han de llegir antiespanyolisme si els catalans també som
espanyols) s’ha traduït en
una discriminació territorial
en contra de Catalunya, que
és una estratègia racional per
culpa d’aquestes lleis que
institueixen el privilegi i la
desigualtat.
I, cosa que resulta pitjor:
donat que aquella política
perversa té un fonament racional,de cara al futur continuem estant exposats al mateix perill. És molt difícil demanar un nou Estatut mentre no ens respectin, i no ens
podem fer respectar perquè
els nostres vots valen menys.
Els partits estatals surten
beneficiats sent anticatalans
i els partits catalans també
en aquest context contribueixen a fer que el cercle esdevingui viciós.
A mi em sembla que, aprofitant que es planteja la reforma de la Constitució i l’Es-

tatut, s’hauria d’igualar el valor dels vots (i de passada
abolir l’antiigualitaria llei
d’Hondt) i això obligaria tots
els partits a fer un esforç de
modernització, donant menys
valor a la rapinya territorial i
més als aspectes econòmics,
socials, mediambientals i culturals. Ara tenim un Estat
plurinacional que sembla impossible.
.......................................................
J.P.A.
Sant Adrià de Besòs

La llengua espanyola
A voltes alguns espanyols ens qüestionen que sigui pràctic
mantenir la llengua catalana viva. Argüeixen que amb la força
de l’espanyol l’intent és inútil, un malbaratament d’esforços.
Afegeixen que passant-nos a l’espanyol hi sortiríem guanyant.
En primer lloc, les llengües per si mateixes no són culpables
de res. No hi ha llengües millors o pitjors. És cert que unes són
més útils i més parlades que d’altres. Però és del tot fals dir que
abandonant el català millorarem. Jo crec precisament el contrari, però si més no, el que està demostrat sobradament és
que millorar, no millorarem en absolut. I si no que els ho diguin a la bona gent de l’Amèrica Central i del Sud que van
abandonar (per la força) els seus idiomes nadius i avui, malgrat
parlar l’espanyol, viuen en la més profunda de les desgràcies:
la pobresa, la injustícia i el terror són en tot i pertot. Lamentablement, aquesta zona del món, la que fa teòricament fort
l’espanyol, és clarament una part més del Tercer Món.
¿És la llengua espanyola culpable d’una situació tan depriment? Rofundament no. Però almenys el que sí que es demostra és que de beneficiosa no n’és pas. Ni gota.
.................................................................................................................
Jordi Pérez i Pratsevall
Barcelona

Tots hi estem
d’acord?

.......................................................

S’ha presentat perquè s’aprovi
al Parlament l’avantprojecte
de llei que permetrà que els
nens catalans puguin ser
adoptats per una parella homosexual, és a dir, no només
per dues persones del mateix
sexe, sinó per dues persones
del mateix sexe que volen fer
de pares (pare i mare), i em
pregunto si realment hi ha el
consens suficient a la nostra
societat per tal que això s’aprovi.
Els que llegiu aquesta carta:
¿us agradaria que els vostres
fills, si es donés el cas, fossin
educats en aquest tipus de família? A mi no, sincerament, i,
el pitjor de tot, és que no tindré manera d’evitar-ho; enca-

ra que deixi per escrit la meva
voluntat que, en cas de faltar
jo i el meu marit, els meus
fills no puguin ser adoptats
per una parella homosexual,
no tinc dret a fer-ho. I això em
passarà, principalment, pel
fet de ser catalana. La veritat
és que ara els realment discriminats seran els nens del
nostre país.
.......................................................
Mercè Fuster i Freixa
Sant Cugat del Vallès

En contra del petit
Si encara no en teníem prou
amb la negativa dels buròcrates de Brussel·les (pressionats
pel jacobinisme francès i irlandès) a reconèixer la llengua catalana a la Constitució
europea, ara hem rebut una
altra píndola, molt amargant,

des de la Comissió Europea,
en forma de carta d’advertència, en què la UE insta a modificar les lleis catalanes sobre
grans superfícies de distribució, al considerar que vulnera
el principi de llibertat d’establiment, garantit pel Tractat
de la Unió Europea.
Això és una autèntica amenaça contra el petit i mitjà comerç de Catalunya. És una
mena d’agressió contra la idiosincràsia del poble català, que
podria provocar la pèrdua de
milers de llocs de treball i la
regressió econòmica de molts
pobles i comarques de la Catalunya no metropolitana.
Per altra banda, tal com
molt bé ha declarat el conseller Esteve, és molt dubtós i
sospitós que la Comissió Europea actuï d’una forma tan
ràpida en contra del petit comerç i que, per contra, no digui res sobre la manca de
competència real en sectors
tan importants com la banca
o la telefonia.
.......................................................
Josep M. Loste Romero
Portbou (Alt Empordà)
◆ Totes les cartes adreçades a la Bústia
de l’AVUI han de portar les dades
personals dels seus autors. Així mateix,
cal que siguin escrites a doble espai i que
no superin les quinze línies d’extensió.
L’AVUI es reserva el dret a escurçar-les. En
cap cas es mantindrà correspondència
sobre les cartes adreçades i no publicades
ni s’atendran trucades telefòniques. Es
poden enviar per correu, fax (93 316 39
46) o a l’adreça electrònica
bustia@avui.com.
◆ FE D’ERRATES: En l’entrevista al
segon tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Barcelona, Jordi
Portabella i Calvete, publicada en
l’edició d’ahir, per un error de
transcripció el seu segon cognom
va sortit equivocat.

DES DEL MOLÍ
n cos un punt musculat pot resultar atractiu. Els excessos en la
musculatura poden
ser molt lletjos. I també perillosos. Hi ha persones que van al
gimnàs com una forma de fer
salut. Consideren que el seu cos
necessita fer gimnàstica. Estan
farts de passar-se les hores asseguts a l’oficina, al cotxe, o davant
la televisió. El sedentarisme del
nostre temps només ens crea
complicacions. Ara comencen a
posar-se de moda els entrenadors
personals. No són cap frivolitat
importada dels Estats Units, com
algú ens voldria fer creure. Són
professionals que s’han preparat
i han estudiat per dirigir els seus
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COSSOS MUSCULATS
Maria de la Pau Janer

◆
alumnes i aconseguir el màxim
rendiment dels exercicis que es
fan. A vegades, anar sol al gimnàs
pot resultar avorrit. Fins i tot pot
tenir conseqüències ben diferents de les que preteníem: contraccions als músculs, mals moviments, trencaments d’ossos,
dolors d’esquena. L’entrenador
personal és la persona que et diu
quin pes pot suportar el teu cos
en cada exercici, de quina mane-

ra es fa i quins resultats en pots
obtenir. En definitiva, representa
una bona manera de rendibilitzar el temps al gimnàs. Hem de
confiar, doncs, en la seva experiència i professionalitat. Hem
d’acudir-hi quan ens calgui el seu
ajut.
Hi ha persones que converteixen el culturisme en una obsessió, que la transformen en el
centre de la seva existència. Hi ha

els que en són professionals. Segons informes recents, la policia
ha advertit de la gran quantitat
de dopatge que hi ha entre els
culturistes que competeixen. Mai
no és bo generalitzar, però sembla que hi ha una falta absoluta
de control en aquest camp. Els
qui hi participen segueixen unes
dietes sovint massa estrictes, fan
exercicis moltes vegades perillosos i prenen substàncies prohibides. És una llàstima. La proliferació d’aquestes actituds perjudica els qui practiquen esport
amb honradesa. En una competició, no tot està permès. S’hauria
de deixar clar que hi ha uns límits que no es poden creuar. A
l’altra banda hi ha l’infern.

