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tament, ja que aquest afer representa només la punta de
l’iceberg de molts altres problemes.
L’excusa, en aquest cas, ha
estat la preservació del patrimoni històric. Després de
molts anys enderrocant-lo
(des de masies de tres segles
fins a una fàbrica de ceràmica
del s. XIX), han presentat un
pla que transforma profundament el nucli històric. Les
monges benedictines en surten tan perjudicades com altres residents d’aquella zona a
qui també faran fora.
Potser el que millor palesa
aquest capteniment gens dialogant de l’Ajuntament és un
projecte urbanístic conegut
com a pla Caufec, que ha suposat l’enderroc de més patrimoni històric i que pretén
construir un dens volum edificable en un terreny que ara és
considerat zona verda, situat
en un espai natural de transició entre Collserola i Esplugues.
Per tot plegat i molt més,
dissabte que ve, dia 30, a les
18.00, la Plataforma Popular
contra el Pla Caufec hem
convocat una manifestació a
Esplugues en contra d’aquest
pla, però també en contra de
la remodelació del nucli històric, en suport dels mercats
municipals, per la preservació
del patrimoni històric i natural, etc.
.......................................................
Josep Santacreu i Garcia
Esplugues de Llobregat

El concert del Palau
Sant Jordi
Com quasi dia, agafo el diari,
però avui, en lloc de començar
pel principi (ni tan sols m’he

la Generalitat que quedava petit! Ara, amb els socialistes i els
seus amics al govern, tots som
més conscients –també en les
celebracions– de la manca de
recursos de la Generalitat i de
la necessitat d’austeritat i rigor
en la despesa...
.......................................................

EL MUNDO

Joan Queraltó i Ibàñez
Barcelona

GALLEGO & REY

mirat l’acudit d’en Fer, cita
obligatòria), he començat pel
final, buscant a l’apartat d’espectacles algun article sobre el
concert del Palau Sant Jordi. El
trobo ràpid, una pàgina sencera! El començo a llegir amb la
il·lusió que et fa haver-hi estat,
i a mesura que avanço línies
sento una gran decepció.
No sé exactament què n’esperava, potser un esment de
l’assistència, l’evolució dels Laxen, algun comentari sobre les
paraules d’en Tito, la gran actuació dels Obrint Pas i el fet
que a València els silenciïn, les
pancartes, les estelades, els
castells, els bastoners, fins i tot
la puntualitat de tots els concerts i l’eficiència dels tècnics
de so. Una llarga llista amb la
qual podria omplir una pàgina
sencera (i això que no sabia què
m’hi esperava!).
En lloc de tot això em trobo
un article criticant en Llach, en
Ventura, en Quimi i l’organització, gairebé ni una paraula
sobre Dept, Mesclat, Obrint Pas
i La Carrau. Crec fermament
que és una gran iniciativa i que
hauríem d’encoratjar l’organització a continuar-la i millorar-la, any rere any, fins i tot
des dels mitjans de comunicació.
.......................................................
Teresa Bayona
Collbató

Funció pública
eficaç i honesta

La fi dels marcians
Per fi plega el Sr. Sardà. Per fi
desapareixen de la graella televisiva Crónicas marcianas i el seu
equip de col·laboradors. Serà
l’inici de la fi de la teleporqueria? Tant de bo. I tant de bo que
es pugui recuperar el nivell televisiu que ens mereixem la
gent d’aquest país. És un primer pas. Que no sigui l’últim.
.......................................................
Pol Piqué Fernández
Lleida

Quines penques!
No entenc les crítiques que el
pobre president Maragall rep
aquests dies per la festa al Palau de Pedralbes amb motiu
de Sant Jordi, amb besamans
inclòs. Com bé sabem els que
hem tingut l’oportunitat
d’assistir algun any a la recepció de l’alcalde al Palauet
Albéniz per la Mercè, que va
començar a fer l’aleshores alcalde Maragall, si alguna cosa
saben organitzar els socialistes són festes grans, elitistes i
amb control de la despesa
pública que paguem entre
tots els ciutadans.
Res a veure amb la modesta
xocolata amb melindros del
govern anterior, en un Palau de

Estic molt a favor del propòsit
del ministre Sevilla de millorar la productivitat dels funcionaris, si bé crec que simultàniament hauria de rebaixar
el mòbing que, segons les enquestes, pateix un col·lectiu
molt ampli d’empleats de
l’administració pública.
També és molt important
que l’administració sigui honesta, perquè si no la feina
eficaç i ben feta, per molt que
hi digui el ministre, no es valorarà mai i, fins i tot, podrà
arribar a estar mal considerada.
.......................................................
J.P.A.
Sant Adrià de Besòs

el persuadissin de deixar el lloc
a una persona més apropiada.
El Sr. Maragall va rectificar
–encara tard i a mitges–, però
li han calgut poques setmanes
per regalar-nos una altra maragallada de les que fan època
al declarar-nos francòfons a
tots els catalans, talment com
si fóssim els súbdits d’un reietó
medieval.
Benvolguts parlamentaris del
meu país, ¿per què no convideu
el president a marxar abans que
no prenguem més mal? ¿O és
que –com diu el Sr. Quintà–
feu la viu-viu esperant el vostre
torn? Quina immensa tristesa!
.......................................................
Daniel Figuerola
Barcelona

Oleguer Preses,
l’autèntic crac
Després de dedicar el seu primer gol a un noi de 14 anys
maltractat per la policia de Sabadell, després de les seves declaracions en defensa dels drets
socials i de la llengua i la cultura dels Països Caatalans, animo tots els culers a comprar la
samarreta de l’autèntic crac del
Barça: Oleguer Preses.
.......................................................
Roger Soler i Salés
Vic

Una altra
maragallada
En una carta prèvia publicada
el mes passat, després de les
desafortunades declaracions
del 3 per cent, el suflé i la dona
maltractada,
argumentava
que, al meu entendre, el Sr.
Maragall no tenia un perfil
psicològic adequat per exercir
de president del nostre país i
que fóra bo que rectifiqués o bé
que els parlamentaris catalans

◆ 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. 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.

DES DEL MOLÍ
a curiositat ens mata.
Aquella curiositat que
pot ser la mare de la ciència i de l’art, que és
l’aliment dels qui volen créixer,
aprendre coses noves, obrir finestres inesperades. Aquella
curiositat que pot esdevenir
també tafaneria absurda i
manca de delicadesa, incapacitat de respectar els espais de
l’altre, les seves zones secretes.
Tothom té algun recer secret:
Coses petites o grans històries
que mai no explica, noms escrits amb lletres esbiaixades,
dates encerclades en vermell a
l’agenda del cor.
Aquests espais menuts o immensos –la seva profunditat no
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VOLER SABER
Maria de la Pau Janer

◆
pot amidar-se amb mesures
humanes–, són dignes sempre
de consideració i de respecte.
Quan érem petits, potser guardàvem els nostres tresors ocults
en una capsa de cartró. L’amagàvem de la claror del dia, que
tot ho fa més tangible i potser
menys màgic, i de l’altra gent.
Els adolescents conserven entrades de cinema, fotografies
d’estius passats, papers amb

versos. Rere cada objecte, s’hi
amaga una història d’intensitats. Quan passa el temps i s’apaga la força d’allò que vam
viure, ensopegar amb un fragment de record ens retorna la
seva llum.
Un jutge d’Alacant ha condemnat un home a un any de
presó perquè va revisar els
missatges del mòbil de la seva
dona sense el seu consenti-

ment. La mateixa sentencia
també el condemna a una multa
de dos euros diaris durant dotze
mesos. Ah, la curiositat humana! Empeny i obliga, força a fer
coses que no ens agraden, malgrat nosaltres mateixos. Deu ser
que som éssers vius, plens de
contradiccions i de dubtes. Deu
ser que la por, a vegades, s’imposa. Temem perdre allò que
ens importa. Per això escoltam
rere una porta tancada, tenim la
temptació d’obrir el sobre d’una
carta, o de despenjar l’aparell
quan algú parla al telèfon. Llegir missatges de mòbil que no
eren per a nosaltres és una cosa
lletja. Tanmateix, tots som culpables de voler saber.

