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¿Hacia dónde vamos?

¿Hacia dónde vamos? Me
atrevo a decir que nadie lo sabe.
Lo cierto es que la irracionalidad
se está instalando en según qué
círculos de influencia. No se trata
de buscar el bien común, se trata
del poder, que cambie de manos y
que los nuevos predicadores y sus
correligionarios se aseguren de
administrarlo como deseen.
El gran déficit de nuestra so
ciedad es tratar de entender a los
demás, esforzarnos por compar
tir, ser más tolerantes y solida
rios, pero eso sí, también hay que
ser respetuosos con la justicia, las
reglas y leyes elegidas democrá
ticamente. Pero hasta la demo
cracia está mutando y las inter
pretaciones son cada vez más in
teresadas. Mi percepción es que
estamos en regresión y ahí surge
la gran paradoja: increíbles avan
ces y progresos en muchos ámbi
tos y, a la vez, un enorme déficit
mundial de buen liderazgo.
Danys col∙laterals? Sí, esclar,
però mentre afectin els altres...
cosa absolutament incontrolable.
Sempre hi ha víctimes i fets injus
tificables, però per alguns tot val
per la causa. Estem entrant en
una espiral d’odi que comença de
forma verbal i gesticulant i fàcil
ment pot acabar de forma violen
ta i fins i tot tràgica. Aquest és el
llegat que volem deixar a les joves
generacions? No és el meu cas.
Em sento cada dia més decebut i
molt preocupat.
GABRIEL MASFURROLL
Barcelona

Que torni la calma

El Parlament català va apro
var dimecres la llei del Referèn
dum. Però veient que en el mo
ment de la votació gairebé la mei
tat de l’hemicicle estava buit, he
de dir que la meva primera im
pressió va ser de certa preocupa
ció. Preocupació perquè la Cam
bra, en aquests moments histò
rics, reflectia fidelment les dues
Catalunyes en què ara mateix
s’ha convertit el nostre país.
I preocupació per la manera de
com s’ha fet tot: sense guardar
massa les formes, sense fer cas
dels dictàmens jurídics del Con
sell de Garanties Estatutàries i
sense voler escoltar les veus asse
nyades i prou importants, que
n’hi ha i moltes a Catalunya. Ara
ja està fet i ara ja la tenim dividi
da. Només espero que la prudèn
cia, la intel∙ligència política i el
sentit comú passin per sobre la
rauxa que sembla que de moment
té guanyada aquesta partida.
Espero que, a partir d’avui, tor
ni la calma política i que tots els
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LA FOTO DEL LECTOR

LA IMPORTÀNCIA DE L’EDAT. “En aquest bar de Castañares de Rioja, he trobat aquesta frase
veritablement interessant, relacionada amb el món del vi”, explica el lector i subscriptor
Cisco Vilardebó.

Pero no lo conseguirán, pese a
que les han dejado llegar dema
siado lejos. Pronto habrá nuevas
elecciones y se acabará con esta
tan larga pesadilla.
JOSÉ LUIS LURIA GROS
Sant Feliu de Llobregat

No hi ha marxa enrere

Podeu enviar les vostres fotografies a cartes@lavanguardia.cat. Cal que estiguin signades amb nom i cognoms i hi ha de constar l’adreça, el telèfon i
el DNI o el passaport. La Vanguardia es reserva el dret de publicar les que consideri oportunes.

actors principals d’aquesta obra
s’adonin que pot esdevenir un
drama si tothom no fa el possible
per abaixar les expectatives i si
tuarnos en la realitat habitual,
natural i sense excessos.
RAMON RIU CODINACH
Subscriptor
Manlleu

Vergüenza ajena

Los catalanes no tenim por,
pero estamos sintiendo lo que
significa sentir vergüenza ajena a
causa de todos los políticos y la
relación con el 1O. Yo estaba
convencido de ir a votar, pero
después de lo del miércoles, me lo
estoy pensando.
ANTON MARIA SALTÓ BADIA
Suscriptor
Matadepera

No aturar el procés

Vagi per davant que no sóc
independentista. Analitzo el per
què som on som i la resposta crec
que és evident: s’està forçant la
màquina perquè des de l’Estat
central no hi ha hagut voluntat de
moure un sol dit. Tot va comen
çar amb l’afirmació de Zapatero
sobre donar suport a l’Estatut que
sortís de la Cambra catalana i que
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no va complir. A partir d’aquí, ens
han estigmatitzat i tractat com si
demanéssim la Lluna. Només un
canvi fiscal amb un increment
d’autogovern hauria acontentat
bona part de la societat catalana.
Però no, no hi ha hagut voluntat
–ni pel PP ni pel PSOE– de buscar
possibles acords. La voluntat ne
gociadora dels darrers governs
catalans ha anat disminuint en la
mateixa proporció que la intran
sigència del Govern central, i ara
som aquí.
Diria que el que representa
aquest referèndum és el cabreig
monumental que portem els ca
talans, independentistes o no, da
vant l’actitud del Govern central
des de fa molts anys. No em sento
representada en l’actual Gene
ralitat, però sí que és veritat que
puc entendre que no vulguin pa
rar el procés.
ANA GRAFULLA GASPAR
Barcelona

Espectáculo penoso

¡Qué espectáculo más penoso
dieron el miércoles en el Parla
ment los partidos independentis
tas! La presidenta, pasando olím
picamente del dictamen de los
propios abogados de la Cámara,
vamos, todo digno de la Venezue
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la de Maduro. Semejante exhibi
ción me confirma que no debo ir a
votar, y que no me vengan con
cuentos los independentistas de
que si no estoy a gusto, me vaya
de Catalunya; no tengo por qué
irme de mi querida tierra, mi leal
tad es con ella, no con ellos.
MARITA BASTÉ
Suscriptora
Barcelona

Lamentable Forcadell

Lo vivido en la votación so
bre el referéndum y su manera de
proceder, señora Forcadell, ha si
do lamentable, vergonzoso y bo
chornoso. Es realmente una dic
tadura, una tiranía, su forma de
proceder. Usted se ha retratado y
ha mostrado su prisa en declarar
la independencia, aprovechándo
se de la debilidad del Gobierno
central. Contra la opinión de los
expertos juristas, sin ningún res
peto a la oposición, sin la firma
del secretario. Es decir, saltándo
se las normas más esenciales del
Parlament y arrasando todo lo
democrático.
Y para colmo, esta señora recu
sa a los 12 jueces del TC. ¿Motivo?
Han actuado contra ella. ¿Excu
sa? No son imparciales. Es decir,
les acusa de lo que es ella.

Bé, ja som a prop del dia 1
d’octubre. No ha estat fàcil, però
hem tingut l’ajuda del Govern
central del PP i altres partits uni
onistes, perquè la seva manera de
tractar Catalunya, del menyspreu
per la nostra cultura, la nostra
llengua , la nostra història, la falta
d’inversions i un llarg etcètera,
que segurament els ha donat
bons resultats per guanyar vots a
Espanya, ens ha portat fins aquí.
Cada cop ens sentim més allu
nyats d’aquesta Espanya que no
ha fet mai l’intent d’entendre ni
d’escoltar les nostres reivindica
cions. Si no ens haguessin tocat
aquell pobre Estatut aprovat pel
Parlament i votat pels catalans,
no seríem aquí. Per sort, en
aquests anys hem obert els ulls i
hem vist que no hi ha manera que
cap govern central ens respecti,
així que ara ja no volem un Esta
tut d’encaix amb Espanya, ara vo
lem decidir per nosaltres matei
xos. Ja és tard, hem arribat molt
lluny i no hi ha marxa enrere .
ROSA MARIA MARTORELL
Subscriptora
Vilafranca del Penedès

Amb nocturnitat i traïdoria,
aquest Ajuntament de Barcelona
segueix creant elements que ge
neren més caos, mal humor, con
fusió, desordre i alteració urba
nística. El seu objectiu és fer qui
lòmetres i quilòmetres de carril
bici, la majoria amb trànsit de bi
cicletes gairebé zero, en una ciu
tat amb forts pendents i amb una
majoria d’habitants amb edat no
apta per a l’ús de bicicletes.
I l’últim gran invent. En alguns
carrers i cantonades de l’Eixam
ple, davant de col∙legis, s’han ins
tal∙lat reixes i muralles de fusta
farcides de terra, com a elements
suposo que de protecció. No sé a
qui han encarregat això, però el
mal gust i la invasió del carrer es
fan patents.
A prop del meu domicili hi ha
un centre escolar. A la cantonada
mateix hi ha una simple barana i
dos bancs que fan la funció desit
jada que els nens no puguin acce
dir a la zona de cotxes. Barat, sen
zill, elegant i efectiu.
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