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El món al revés

Sr. Director:
He llegit amb perplexitat l’es-

crit titulat El món al revés, de
XavierAntich –el filòsof parti-
dari de la implantació sistemàti-
ca de l’anomenat oficialment art
contemporani–, en què es des-
criu la indignació expressada
per diversos grups de ciutadans
en el moment de la inauguració
del controvertit monument als
castellers. És una obvietat que
l’art oficial –esoterismes abs-
tractes i derivats– no pot ser ac-
ceptat ni comprès pels ciutadans
per lògiques raons de raciona-
litat i sentit comú.Alhora, l’ar-
ticulista es plany que a la ciutat
d’Olot l’ajuntament ha clausu-
rat l’Espai Zer01, precisament
perquè la incidència d’aquest
centre d’art contemporani en la
ciutadania era una pura il·lusió
de l’esperit.

Fins que no es demostri el
contrari, l’art promocionat i fi-
nançat per l’Administració pas-
sa sense pena ni glòria.Amb to-
ta la correcció i prudència haig
de manifestar a XavierAntich
que trobo exagerat i contrapro-
duent que hagi comparat els fets
ocorreguts en la inauguració del
pretès monument als castellers
amb els actes de barbàrie que
en el moment de la implantació
del feixisme aAlemanya van
protagonitzar-hi les joventuts
hitlerianes.

És una obvietat que els mo-
numents de la ciutat no s’han
d’encarregar a dit, i que s’han
de realitzar amb el previ i de-
mocràtic concurs obert a tots els
artistes i a l’opinió de la ciuta-
dania. I així, possiblement, s’evi-
tarien els extremismes esteticis-
tes i els malentesos que situen
l’ajuntament a un costat i la im-
mensa majoria de l’opinió pú-

LACARTADELDIA

SR. DIRECTOR:
Diuen que, de moment, hi pot haver un

milió d’afectats a tot Espanya. Jo diria que
són molts més.

Jo sóc un d’aquest milió, enganyat al seu
dia per la Morgan Stanley. Els bancs i les cai-
xes han estat col·locant productes tòxics al
mercat, sense miraments, enganyant els seus
clients fent-los creure que eren terminis fí-
xos a bon interès quan, en realitat, són
dipòsits sense termini, o sigui, que si el banc
no vol no et torna mai els diners. Se’n diu
deute perpetu.

Davant la impotència i la indignació m’he
associat aAdicae per poder fer més força da-
vant els grans poderosos com La Caixa, que,

com altres entitats bancàries, a final d’exer-
cici surten per la tele sense cap vergonya
dient que han guanyat un bon grapat de mi-
lions.A part de les ajudes de l’Estat perquè
tenien problemes.

Si t’han enganyat, associa’t, perquè entre
tots farem més força davant de les grans en-
titats bancàries.

És una situació vergonyosa que, sobretot,
persones grans que han estat estalviant du-
rant tota la seva vida i que en cap moment
tenen perfil especulador, ara es trobin que
no poden disposar dels seus diners perquè
no se’ls ha dit tota la veritat a l’hora de con-
tractar un producte.

És més que lamentable.

blica, a l’altre. I d’aquesta ma-
nera tan senzilla i participativa,
el món no aniria al revés...

JORDI PAUSAS. PARÍS

Centenari de les
hidroelèctriques
al Pirineu

Sr. Director:
Aquest any s’està celebrant

el centenari de l’arribada de les
companyies hidroelèctriques al
Pirineu. L’arribada d’aquestes
empreses al Pallars Jussà va su-
posar passar d’una economia
pràcticament autocràtica a la
producció d’electricitat per ser
consumida a les indústries i
grans ciutats.En definitiva, l’arri-
bada del capitalisme i la revo-
lució industrial a la comarca des-
prés de molts anys.

El 1909, alguns veïns afectats

MANEL CROSA BURGUÉS. ALBATÀRREC

per la compra dels terrenys va-
ren escripturar finques per des-
prés poder-les vendre a les com-
panyies, tot i que les obres va-
ren començar dos o tres anys
més tard.El primer poble on co-
mençaren les obres va ser Sossís.
Per un costat, la presa, el canal
i la central hidroelèctrica per
produir l’energia elèctrica ne-
cessària per construir el mur del
pantà de SantAntoni i la cen-
tral deTalarn, promoguts per
Riegos y Fuerzas del Ebro, co-
neguda con La Canadenca.

L’altra companyia que va arri-
bar al poble de Sossís va ser
Eléctrica deMollet, filial d’Ener-
gia Elèctrica de Catalunya, per
explotar unes mines de carbó i
calç per fer ciment. La fàbrica
del ciment la varen construir a
l’altre cantó del riu, al costat de
la carretera de la Pobla de Se-
gur a Sort, a fi de proporcionar

el ciment necessari per construir
les centrals i els murs als esta-
nys de laVall Fosca.Després dels
anys seixanta lesmines i la fàbri-
ca quedaren abandonades.

Valguin aquestes ratlles per
donar a conèixer aquesta peti-
ta història, que, d’altra manera,
podria quedar tristament obli-
dada per falta de voluntat polí-
tica, ja que si es volen fer uns
actes commemoratius del cen-
tenari de l’arribada de les com-
panyies elèctriques al Pirineu,
s’ha de comptar amb tots.

RAFEL NORAY I PERET. REGIDOR DE
L’AJUNTAMENT DE CONCA DE DALT,

INDEPENDENTS - PROGRÉS MUNICIPAL

Fem una reflexió
del futur

Sr. Director:
Les persones d’entre 0 i 17

Les participacions preferents

anys són un dels col·lectius més
vulnerables de la societat i, al-
hora, el grup més important i
més digne de l’absoluta protec-
ció. La famosa frase “els joves
són el futur” ho defineix per-
fectament. Deixant clar l’argu-
ment irrefutable que els infants
i adolescents són la part més in-
dispensable de l’entramat social,
com és possible que en un país
suposadament avançat com el
nostre encara deixem part
d’aquest conjunt en risc d’ex-
clusió social?

Encara quedenmolts infants
i joves en situacions econòmi-
ques precàries i demarginalitat,
sobretot en grups socioculturals
estigmatitzats (fills d’immigrants,
per exemple). Els serveis socials
de la Paeria van atendre 500
menors en alt risc d’exclusió so-
cial l’any 2012.No podem per-
metre que els nens, el nostre fu-
tur, siguin oblidats.Hemde con-
tinuar treballant perquè no si-
guin mig miler de nens els que
s’han d’ajudar, hem d’atacar el
problema d’arrel incorporant
noves ajudes a les famílies i a les
escoles. De mica en mica s’ha
d’invertir en el nostre futur, i no
a la inversa, com fa el Govern
actual, que retalla en educació
i benestar social, reduint ajudes
a les famílies i rebaixant escan-
dalosament els pressupostos a
les escoles i els instituts. El fet
de deixar d’invertir en els joves,
a la llarga comportarà una des-
pesa molt superior, ja que més
tard omés d’hora s’haurà de re-
educar tot el col·lectiu que hem
deixat abandonat. Si seguim
aquest camí, si seguim deixant
menors desprotegits, no estal-
viem, ni molt menys.Més aviat
estem hipotecant el nostre fu-
tur i el de totes i tots.

DANI MONCLÚS.

JOVES D’ESQUERRA VERDA

FA DIES QUE en tertúlies po-
lítiques, econòmiques i en arti-
cles d’opinió, i fins i tot en ses-
sions plenàries, es reivindica un
deute de 759 milions d’euros
que l’Estat deu aCatalunya –per
cert, un deute compromès per
l’anterior Govern socialista, que
no va saber satisfer durant el
seu mandat. Quan es parla so-
vint dels diners que deu la Ge-
neralitat a qualsevol institució
o entitat pública o privada, tot
seguit, com si es tractés d’una
relació causa-efecte indiscuti-
ble, sempre hi ha algú que ho
justifica tot dient: “És que si
l’Estat espanyol pagués els 759

milions d’euros que deu a laGe-
neralitat, això no passaria.”

Sembla que, darrerament, i
a falta d’un raonament millor,
aquest deute s’hagi convertit en
la causa de tots els mals econò-
mics i de tots els diners que el
Govern català deu a tort i a dret.
Considero que aquesta mane-
ra de pensar és fruit d’un rao-
nament simplista, una excusa
que ningú es creu, una mane-
ra de fugir d’estudi.

Algú creu, amb honestedat,
que si aquest deute hagués es-
tat liquidat, la Generalitat actu-
alment tindria una economia
sanejada i pagaria de manera

puntual totes les obligacions
que té contretes? Només cal fu-
llejar els diaris per fer-nos una
idea que els diners que no ha
pagat conformen un forat mas-
sa gran per intentar justificar-lo
fent culpableMadrid. Sense vo-
ler aclaparar amb xifres milio-
nàries, només cal recordar els
diners que les escoles concer-
tades han deixat de rebre del
departament d’Ensenyament (i
la part rebuda, amb mesos de
retard). I també el deute del de-
partament de Benestar Social
amb les escoles bressol.Algú ha
oblidat potser la difícil situació
en què es troben les farmàcies
catalanes per l’impagament de
l’Administració autonòmica?
Algú s’empassa encara que són
culpa del deute de l’Estat espa-
nyol els equilibris gairebé dra-
màtics que han de fer gairebé

tots els nostres ajuntaments,
perquè la Generalitat no els ha
saldat els diners que els deu?
Les retallades en els sous dels
funcionaris, la polèmica de la
paga extra, la necessitat de re-
córrer a un crèdit per fer-hi
front... també és culpa del Go-
vern de l’Estat?

Mirem on mirem, trobem
despropòsits difícilment jus-
tificables.Un exemple: l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua té uns
700 treballadors per tot Cata-
lunya, dels quals 30 són a la de-
marcació de Lleida. Casual-
ment, a les comarques de Llei-
da es gestiona un 48% de la
massa total d’aigua de Catalu-
nya. Si aquest volum es gestio-
na amb aquesta plantilla, com
pot ser que per al 52% de vo-
lum restant es necessitin més
de 600 treballadors? No deu ser

que hi hamassa alts càrrecs per
tan poca feina?

Potser cal, d’una vegada per
totes, posar més seny, més ho-
nestedat i començar a reduir allà
on cal. És urgent portar a terme
una reestructuració real de les
nostres administracions i elimi-
nar despeses d’alts càrrecs, sous
estratosfèrics, cotxes oficials,
duplicitats innecessàries –cal un
delegat del Govern del Pirineu?
Si no ens adonem que hem de
deixar de banda el caprici d’un
govern nacionalista que no ha
entès que les despeses supèrflu-
es s’han d’eliminar i s’ha de co-
mençar a aplicar una política
d’austeritat de veritat, no no-
més de maquillatge, que prio-
ritzi allò realment important,
no ens en sortirem. L’únic que
farem és continuar posant ex-
cuses que ja ningú es creu.

COL·LABORACIÓ

SALVADOR PUY CASTARLENAS

PORTAVEU DEL PARTIT POPULAR A
LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Excuses queningú es creu
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