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Bústia
EL RACÓ
DELS LECTORS

Bilingüistes
@ Em sembla un contrasentit que gent que s’ha
negat a parlar i entendre el
català malgrat haver viscut
a Catalunya durant molts
anys es manifestés el passat dia 26 a Barcelona a
favor del bilingüisme.
Alguns, a més, duien samarretes proclamant que
Catalunya és Espanya quan
precisament ells, amb la
seva actitud, mai han volgut que Espanya fos catalana. Ha resultat més fàcil
que un negre pugui ser
president als Estats Units
que un catalanoparlant
sigui president del govern
espanyol. La discriminació
per llengua pot ser més
forta que la discriminació
per raça. Bilingües: guardeu-vos dels bilingüistes!
J.M.P.A.
Sant Adrià de Besòs

El prestigi del
català
@ Francesc Puigpelat ha fet
un treball de camp interessantíssim per esbrinar la situació real del català en diversos àmbits. La seva conclusió és que al català li fa
falta més prestigi i demografia i menys legislació.
Amb tot el respecte, sobta
la falta de perspicàcia del
seu diagnòstic, que sembla
no copsar que prestigi i legislació van lligats. Què fa
que el danès, el finlandès, el
suec, el noruec, el lituà i fins
i tot l’holandès tinguin el
prestigi que cal per no estar
abocats a la desaparició?
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Totes les cartes adreçades a la Bústia de l’AVUI –encara que es publiquin amb inicials– han de portar les dades personals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, número de telèfon i número del carnet d’identitat. 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.
En compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002, s’INFORMA l’interessat que les dades de caràcter personal que facilita, i que resultin necessàries per a la formalització, gestió, execució i desenvolupament de l’activitat negocial de l’edició, arts gràfiques, reproducció en suports gravats i les seves diverses activitats promocionals de la Corporació Catalana de Comunicació, S.L. (en endavant CCC), s’incorporaran a un fitxer automatitzat de titularitat i responsabilitat de CCC. En el moment en què l’interessat envia les seves dades de caràcter personal a CCC, expressament AUTORITZA a utilitzar aquestes dades
als efectes de les comunicacions que CCC porta a terme amb els seus subscriptors, clients i/o altres interessats per informar-los de les seves activitats, notícies, promocions i esdeveniments, així com de qualsevol dels serveis i productes relacionats amb l’activitat negocial de CCC. L’interessat podrà exercir, respecte a les seves dades de caràcter personal, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita dirigida a Corporació Catalana de Comunicació, S.L. - Departament de Màrqueting (carrer Enric Granados, 84 - 08008 Barcelona) o al correu electrònic serveiallector@avui.com.

Doncs que tenen un Estat al
darrere, que fa que siguin
l’única llengua oficial al seu
territori, que ningú de fora
ni de dintre discuteixi el seu
paper hegemònic en l’educació, un Estat que decideix
quina és la llengua en què
emeten les televisions privades i quines televisions
estrangeres es veuen al seu
territori, etc. Senyor Puigpelat, si us plau, fem la
prova durant 30 anys i després ja en tornarem a parlar, de qui té més o menys
prestigi.
J.V.M.
Sant Cugat del Vallès

En nom de
Companys, no
@ Dissabte passat l’AVUI informava que el conseller
Joan Saura vol acompanyar un familiar del president Companys a Madrid
per demanar la declaració
de reparació i reconeixement personal prevista en
la llei de la memòria històrica aprovada pel Congrés
l’any passat. Crec que el
pas que proposa el conseller seria una humiliació
total per a tots els catalans.
Nosaltres no hem de demanar res de Madrid en nom
de Companys ni exigir cap
document de “reparació”.
És el govern espanyol, com
a hereu natural del règim
franquista, qui ha d’anul·lar
la pena de mort sense més i
demanar disculpes al món
pel que va passar.
Montserrat Morell
Tortosa

scot@avui.cat



la meva relació amb la Fundació CatDem es limita estrictament a la meva participació en el jurat del 12è
premi Ramon Trias Fargas
d’assaig polític. Aquesta precisió no prejutja l’interès
que pugui tenir el projecte
de Casa Gran del Catalanisme ni els objectius de la renovada Fundació Trias Fargas en l’aposta del seu director per un diàleg transversal
entre intel·lectuals vinculats
a diversos partits i d’altres
deslligats de les sigles, com
és el meu cas.

Carta del dia

Rectificació de
Mediapro
@ Ens referim a la informació publicada en el diari
AVUI amb data 22 de setembre de 2008, signada
pel senyor Francesc Puigpelat, dins de la sèrie l’Ús social del català (12) i sota el significatiu títol Woody... i
pagant.
La pel·lícula Vicky Cristina Barcelona del cineasta
Woody Allen i produïda per Mediapro, no és l’única
d’aquest director que s’ha exhibit en català al nostre
país. L’Ajuntament de Barcelona no hi ha posat diners. L’única vinculació d’aquesta corporació local ve
pel fet de ser un soci minoritari, que no assoleix més
del 7% del capital de la societat mercantil Barcelona
Empren SCR, de règim simplificat SA. Mediapro va
subscriure, amb aquesta societat inversora, un contracte de comptes en participació, per la qual cosa
participarà dels rendiments que la pel·lícula obtingui
per la seva explotació. En aquest sentit, hem d’indicar
que la figura jurídica dels comptes en participació és
molt utilitzada per al finançament de produccions cinematogràfiques, així com d’empreses editores de diaris. Amb tot, aquesta participació no representa més
d’un 5% del finançament de la pel·lícula. Conseqüentment amb el que s’ha exposat, es pot afirmar que el
contribuent no ha assumit cap cost diferent del d’altres pel·lícules. Pel que fa a Vicky Cristina Barcelona i
la notòria excepció que s’apunta en la informació publicada en relació a la seva estrena en català, hem de
dir que ha estat decisió, únicament i exclusivament,
de Mediapro.

Joan Ramon Resina
Stanford (Califòrnia)

@ Amb data recent, l’AVUI
publica un extracte del llibre
d’un senyor Miquel Sellarès
(http://www.avui.cat/arti
cle/mon_politica/41758/
secrets/mossos.html) on es
diu: “Va ser així com em
vaig assabentar dels documents difamadors que escrivien periodistes al servei
de Martí Jusmet des d’un
despatx del palauet del carrer de Roger de Llúria, on hi
havia la primera seu de la
Delegació del govern central. Un d’aquests periodistes era Arcadi Espada”.
Aquesta afirmació és falsa i
així cal que consti.

Barcelona

Aclariment
personal
@ A l’AVUI del passat 23 de
setembre un article de la
secció de política afirmava
que 170 intel·lectuals s’havi-

en incorporat al projecte de
Casa Gran del Catalanisme.
Entre altres noms hi apareixia el meu. Com que no he
estat consultat sobre la
meva incorporació a aquest
projecte, vull fer constar que

Arcadi Espada
Barcelona

A 80 km/h
@ La disminució de la contaminació atmosfèrica en

les zones on s’ha aplicat la
limitació de velocitat a
80 km per hora ha estat
d’un 3,5%-4%. Raquítica
collita per a tanta aigua
vessada pels responsables
del ram. Per acabar-ho
d’adobar, els resultats han
estat proporcionats per un
superordinador (?). ¿És el
mateix que va dir que Barcelona estava més contaminada que Ciutat de
Mèxic? El mexicans es van
fer un tip de riure.
Joan Puig
Barcelona

Mentides

Una precisió
d’Arcadi Espada

Jaume Roures

o entenc res d’això que l’Ajuntament de
Barcelona anomena la Festa del Cel.
D’entrada, em costa deduir quina utilitat pot
tenir per a l’exèrcit espanyol, des d’un punt
de vista militar, el fet de tenir un grup d’avions que fan
loopings i tirabuixons per les festes patronals. Però
encara em costa més d’assimilar per quina raó
l’Ajuntament està disposat a pagar per uns avions que
fan tombarelles, a costa de molestar milers de
barcelonins, que han d’aguantar un soroll eixordador
tant el dia de l’actuació com els dels assajos previs.
Els conductors de l’àrea de Barcelona passem sovint per sota d’uns cartells lluminosos que ens impedeixen anar a més de 80 km/h per limitar la contaminació i reduir el consum de combustible, ens agradi o
no. Jo no sé què consumeixen els avions de la Patrulla Águila, ni fins a on contaminen, però el que és
segur és que no van amb
energia solar, ni serveixen
per anar a Martorell,
posem per cas. Així que,
francament, això de dibuixar banderes espanyoles al
cel deu ser molt patriòtic i
molt constitucional, però
no és sostenible, costa
massa diners i fa un soroll
Comenta l’article a
www.avui.cat/42150
insuportable.

Elcel,
Salvador Cot perals
ocellets
Director
d’edicions
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@ No perdin el temps fent
manifestacions, senyora
Alícia Sánchez-Camacho i
senyor Albert Rivera, no es
preocupin perquè els nostres mestres i la societat en
general saben molt bé que
tots els alumnes, quan acaben l’ensenyament obligatori, l’espanyol el tenen
ben assumit. Amb aquestes manifestacions el que
fan vostès és menysprear
el català, després de tants
anys, segles de prohibició i
persecució.
Núria Andreu
Barcelona

@ FE D’ERRADES: El llibre
Amb ulls de nena (Ara Llibres), que recull el dietari de
guerra escrit per Encarnació
Martorell quan tenia 12 anys,
ha estat editat a cura de Salvador Domènech, fet que no
s’esmentava en la informació del suplement Cultura de
dissabte, 27 de setembre.

L’enquesta
¿L’exèrcit espanyol ha
de participar en les
Festes de la Mercè?
Total vots

5.257
No,
perquè és
espanyol

No,
perquè és
un exèrcit

44%

43%
Sí

13%

El resultat
es tanca a
les 21 hores

La pregunta
d’avui:
Qui és el principal
responsable d’haver
permès els incidents
a l’Espanyol-Barça?
● RCD Espanyol
● Mossos
● FC Barcelona
● L’estadi Lluís

Companys

