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só ampliamente los presupuestos
iniciales de 80millones de euros,
se diseñó para descongestionar
uno de los principales accesos a
la ciudad de Barcelona.
Pero sus peculiaridades, así co-

mo su sentido variable, sus hora-
rios de apertura y sobre todo el
control que realizan los Mossos
d’Esquadra para verificar que los
vehículos que circulan son los
permitidos (una minoría dentro
de la minoría del total del tráfi-
co), están haciendo que el resulta-
do sea totalmente el contrario:
también hay embotellamientos
donde antes no los había.
Han sido tres días de colapso

circulatorio para acceder a las
rondas de Barcelona y con embo-

tellamientos que llegan hasta Te-
rrassa, a más de 20 kilómetros.
Todo esomientras el cuerpo poli-
cial, en lugar de intentar benefi-
ciar la fluidez del tráfico en este
tramo, prefiere hacer controles
que, gracias al efecto chafardero
del resto de los conductores, au-
mentan este colapso.
¿Para eso sirven los impuestos

de los ciudadanos? ¿Para eso sir-
ven los Mossos d’Esquadra? Si a
escala política, policial y ciudada-
na no somos capaces de hacer un
uso lógico y correcto de un recur-
so en teoría beneficioso, no me
extraña que estemos en la situa-
ción en la que estamos.

ISMAEL ESTÉVEZ PAZ
Castellbisbal

m Un pou de sorpreses
m Les prospeccions arqueològi-
ques a la Sagrera són un pou de
sorpreses constants. Les excava-
cions han posat al descobert, al
voltant de la gran vil·la termal ro-
mana, sitges i pedres de moldre
del que va ser un potent centre
agrícola basat en la vinya i el vi.
Mentrestant, els arqueòlegs con-
tinuen apressadament les pros-
peccions envoltats del rebombo-
ri de lamaquinària que, impertèr-
rita, enterra el testimoni arqueo-
lògic amb ciment armat per possi-
bilitar el pas del tren de gran velo-
citat. I, per aquesta raó, s’haurà
volatilitzat el gran jaciment ar-
queològic que en altres circums-
tàncies hauria estat una referèn-
cia cultural internacional i un
gran atractiu turístic. Però no pas-
sa res i qui dia passa any empeny.

JORDI PAUSAS
París

m Danza catalana
m Al final del artículo de Mari-
cel Chavarría (“Catalunya, tierra
de danza mestiza”, Cultura,
30/X/2012) aparece el argumen-
to dado por JoaquimNoguero pa-
ra justificar la no inclusión deÁn-
gel Corella y su Barcelona Ballet
en el árbol genealógico de la dan-
za catalana: “Es incipiente y no
se trata de creación propia, más
bien es una franquicia del Ameri-
can Ballet”. Qué requisitos debe-
rían cumplir Corella y el Barcelo-
na Ballet para tener el honor de
figurar en la genealogía de la dan-
za catalana: ¿tener apellidos cata-
lanes?, ¿haber nacido en el princi-
pado?, ¿o bailar obras de composi-
tores catalanes? ¿No tiene nin-
gún significado que su compañía
se llame Barcelona? ¿Y a qué vie-
ne lo de llamarle franquicia? Du-
do que los 200 nombres que figu-
ran en el árbol hayan sido todos
creadores de sus propias inter-
pretaciones y hayan tenido el
prestigio internacional de Core-
lla, quien ha estado luchando du-
rante años por instalar aquí su
compañía y su escuela, aunque
con resultado descorazonador da-
do el escaso apoyo que ha tenido.

LOLITA SAGRERA ÁLVARO
Barcelona

Imma Monsó

Benmirat

A l’hora de la migdiada, a les tardes estiuen-
ques dels noranta, venia a prendre cafè a ca-
sa un simpàtic amic de la família, home de
gran dinamisme malgrat els seus vuitanta

anys llargs. En feia quaranta que estava enfadat amb
la dona, però mai no s’havien divorciat: aquestes co-
ses, deia ell, no es fan. I ella s’havia limitat a anar-se’n
a viure a casa del fill gran. L’home era alegre, tret de
quan començava a detallar l’inventari de greuges con-
tra la dona. El darrer lleig, i ell mai no se’n va refer, va
ser quan ella es va morir: va voler ser enterrada amb
els seus pares i no al nínxol que havien de compartir
tots dos. “Ara que ja no hi és, l’hi perdono tot. Però
que em deixi sol al nínxol, això sí que no!”. El seu dis-
curs deixava veure que la preocupació per sentir-se
sol en el futur post mòrtem era molt seriosa. “Si no
tindrà cap importància!”, li deia el nét. Jo pensava
com el nét i no entenia que algú es pogués preocupar
pel lloc on està quan ja no està enlloc. Tanmateix, la
seva obsessió em despertava una certa tendresa. No
pas per la seva dèria, que més aviat m’irritava, d’insis-
tir a acompanyar l’amant ingrata tant sí com no, sinó
perquè la seva por de la soledat revelava una clara in-
capacitat per saber-se mort, per reconèixer que quan
un es mor no està mig mort o una mica mort, sinó
mort del tot.
Ja no tinc trenta anys com als noranta, però conti-

nuo sentint perplexitat davant d’aquells que s’inquie-
ten per les seves restes mortals. L’última vegada que
vaig experimentar aquest sentiment va ser en llegir
unes declaracions de Cayetana d’Alba. Segons sem-
bla, abans de casar-se va regalar al seu actual marit
un nínxol al panteó de Loeches, on reposen els seus

marits anteriors. Jo
imaginava que ella ani-
ria també a fer-los com-
panyia, però fa poc la
vaig sentir declarar:
“No vull ser enterrada
a Loeches. És un lloc
molt ombrívol”. Com
es pot veure, la duques-
samostra un grau d’au-
tonomia (potser també
de barra) molt superi-
or al del meu vell amic.
Però, igual que ell, està

preocupada pels sentiments que pot tenir en el més
enllà com si s’hagués de quedar aquí, i vol reposar en
un lloc més assolellat, com si tingués por que les se-
ves restes agafin una depressió o un refredat. Si
aquestes disposicions funeràries, a banda d’estra-
nyar-me, em desperten tendresa, és perquè revelen
fins a quin punt és gruixuda la nostra incredulitat
davant la mort.
I encara que tinc un dèficit de romanticisme fune-

rari i m’és ben igual el que facin amb lesmeves restes
mortals, confesso que m’agradaria que aquesta preo-
cupació em preocupés: els que la tenen revelen que,
en el fons, mai no s’han acabat d’empassar aquesta
falòrnia que diu que som mortals. Cosa que no és
gens estranya (perquè, ben mirat, sembla mentida).
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Crescudadel riu a Sort

Perill als rius demuntanya

Podeu enviar les vostres cartes a cartes@lavanguardia.cat. La Vanguardia agra-
eix les aportacions dels lectors i tria per publicar aquells textos que no superin
els mil caràcters. Les cartes han d’anar firmades amb nom i cognoms i hi ha de
constar el DNI o el passaport, l'adreça i el telèfon. No es publicaran escrits

firmats amb pseudònim o inicials. La Vanguardia es reserva el dret de resumir-
ne o extractar-ne el contingut i de publicar els que consideri oportuns. No es
mantindrà correspondència ni s'atendran visites o trucades sobre originals no
publicats.

m Aquest estiu la meva família i jo vam anar al riu que
passa pel mig del poble de Sort i ens vam posar en unes
roques tres metres endins del riu. Per arribar-hi hi havia
només un dit d’aigua. Al cap d’una estona vam veure que
el cabal del riu pujava vertiginosament; en un instant
l’aigua havia passat d’un dit de profunditat a arribar-me
als genolls i baixava amb una gran força. Amb penes i
treballs vam aconseguir creuar fins a la riba. Llavors
vam començar a veure caiacs que baixaven pel riu... i
vam entendre que s’havien obert les comportes de la
presa de més amunt. Vam anar després a informar els
Mossos d’Esquadra i l’Ajuntament de Sort, però, segons
ells, tot va ser culpa nostra. Ens hauríem d’informar
abans de posar els peus a l’aigua. Crec que els responsa-
bles del canvi de cabal estan actuant amb gran irrespon-
sabilitat i se’ls ha d’exigir que prenguin mesures.

MARIONA ANFRUNS DANÉS
La Vall d’en Bas

m L’Ajuntament de Sort lamenta l’ensurt que la família
de la lectora va patir. Però la responsabilitat municipal
arriba només a la gestió del camp de regates, que a l’en-
trada té un plafó amb instruccions d’ús i seguretat. La
gestió de les lleres dels rius catalans és competència de
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i l’ACA, i Endesa
regula el cabal que permet la generació d’energia i la
pràctica d’esports aquàtics.
La Noguera Pallaresa és un riu d’alta muntanya, d’aigües
braves, que permet organitzar competicions a nivell mun-
dial. Normalment les variacions de cabal són progressi-
ves i permeten el bany a la riba, però és desaconsellable
endinsar-se en un riu de muntanya no només pels possi-
bles augments de cabal sinó també pel corrent i la inesta-
bilitat de la llera.

LLÀTZER SIBÍS GOSET
Alcalde de Sort

Deia: “Ara que
ja no hi és,
l’hi perdono tot;
però que
em deixi sol
al nínxol, això
sí que no!”

JAVIERGODÓ, COMTEDEGODÓ President

Carlos Godó Valls ...................................................Conseller Delegat
Josep Caminal ...........................................................Director General de Presidència
Jaume Gurt .................................................................Director General Corporatiu - Negoci Premsa
Manuel Ferrer............................................................Director General de Publicitat
Xavier de Pol ..............................................................Director General de Negoci Audiovisual
David Cerqueda .......................................................Director General de Negoci Digital
Màrius Carol ..............................................................Director de Comunicació

JAVIERGODÓ, COMTEDEGODÓ President-Editor

Pere G. Guardiola ....................................................Director General
XavierMartín ............................................................Controller
Òscar Ferrer ...............................................................Director deMarketing

© LA VANGUARDIA EDICIONES, SL. BARCELONA, 2012. TOTS ELS DRETS RESERVATS
Aquesta publicació no pot ser reproduïda, ni totalment ni parcialment, ni registrada en, o transmesa per, un sistema de recuperació d’informació, de cap manera ni per cap mitjà, sigui
mecànic, fotoquímic, electrònic,magnètic, electroòptic, per fotocòpia, o qualsevol altre, sense el permís previ per escrit de l’empresa editora.
A efectes del que preveu l’article 32.1 del Text Refós de l’LPI, La Vanguardia Ediciones, SL s’oposa expressament a la utilització de qualsevol contingut d’aquest diari amb la finalitat de fer
ressenyes o revistes de premsa amb fins comercials (press-clipping) sense tenir l’autorització prèvia de La Vanguardia Ediciones, SL

Catalunya i Balears
Trimestre ...............................................122 euros
Semestre ................................................239 euros
Anual.......................................................449 euros

EL PREU DEL EXEMPLARS ENDARRERITS
ÉS EL DOBLE DEL PREU DE PORTADA

TARIFES SUBSCRIPCIONS

Espanya i Andorra
Correu (trimestre) ......................... 180 euros

Europa - Zona 1
Correu (trimestre) ........................ 449 euros

Resta de països - Zona 2
Correu (trimestre) ......................... 576 euros

Edita LA VANGUARDIA EDICIONES SL
Av. Diagonal, 477 (08036) Barcelona
Tel.: 93 481 22 00 / 93 481 25 00
Fax: 902 185 587

Internet www.lavanguardia.com

Dipòsit legal B-18078-2011
ISSN 2014-1718

Imprimeix CRE-A IMPRESIONES DE CATALUNYA SL
Polígon Zona Franca, carrer 5, sector C
(08040) Barcelona
PRESSPRINT. Carrer Valentín Beato, 48,
Madrid

Distribueix MARINA BCN DISTRIBUCIONS SL
Carrer E, 1 (cant. c/6). Pol. Industrial Zona
Franca. 08040 Barcelona. Tel.: 93 361 36 00

ANUNCIS I ESQUELES
PUBLIPRESS MEDIA SL
Per telèfon 902 178 585
Barcelona Av. Diagonal, 477 (08036)
Tel.: 93 344 30 00. Fax: 93 344 31 88
MadridMaría deMolina, 54, 4t (28006)
Tel.: 91 515 91 00. Fax: 91 515 91 09

ATENCIÓ AL SUBSCRIPTOR
Tel.: 902 481 482. Fax: 93 481 24 99
subscripcions@lavanguardia.cat

ATENCIÓ AL LECTOR
Tel.: 93 481 22 00. Fax: 902 185 587
Cartes dels lectors
cartes@lavanguardia.cat
Defensor del lector
defensor@lavanguardia.cat Difusió controlada per OJD

FED’ERRORS.A la pàgina 20
d’ahir se citava els centres que
integren l’ACUP (Associació
Catalana d’Universitats Públi-
ques) però no s’hi incloïa la
Universitat Pompeu Fabra, el
rector de la qual i president
del consell social també en
forma part.
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