
DIVENDRES, 14 SETEMBRE 2018 O P I N I Ó LAVANGUARDIA 25

Licenciatura de Colau
La alcaldesa de Barcelona, a

quien le faltan dos asignaturas
para concluir sus estudios de Fi-
losofía, ha declarado a TV3 que
una directiva de una multina-
cional le ofreció “ayudarle a ob-
tener esas asignaturas”, y que
según ella era un “ofrecimiento
quemostraba que eso sucedía”.
Como profesor de la facultad

donde la alcaldesa estudió, me
incumben directamente sus
declaraciones, que conside-
ro gravemente irresponsables y
atentatorias contra nuestra ho-
norabilidadprofesional. Ennues-
tra facultad tenemos muchos
defectos, pero que yo sepa apro-
bar por corrupción no es uno de
ellos. Si dio credibilidad a esa
persona, debería haber denun-
ciado el caso a las autoridades
competentes, lo que por cierto
aún puede y debe hacer, no lan-
zar sospechas irresponsables sin
pruebas que desacreditan grave-
mente las instituciones universi-
tarias de su ciudad.

JOSÉDÍEZ
Barcelona

Una Diada sobiranista
Com en les darreres oca-

sions, la Diada ha estat sobira-
nista, convocada per l’ANC, Òm-
nium i altres entitats, amb una
participació de prop d’un milió
de persones, o menys segons al-
tres controls.Malgrat tot, val adir
que novament ha estat una mo-
bilització important, encara que
es pot deduir un cert estanca-
ment, fins i tot reducció, compa-
rant-la amb altres convocatòries.
S’ha enfocat cap a la “llibertat
dels presos polítics”.
El president Torra, fa uns dies,

va dir que si la sentència del pro-
cés no és absolutòria obrirà “les
portes de les presons”. Malgrat
tot, després ha rectificat: “En tot
cas ho ha de fer el jutge”. En els
darrers discursos ha animat la
presència al carrer de la ciutada-
nia, fent lluita contra l’Estat fins a
la celebració del judici. Afirma
que arribarà fins al final, acatant
tan sols les ordres del Parlament,
l’únic al qual està sotmès.
Enunmomentenquèperamb-

dues parts es planteja el “diàleg i
la negociació”, que ja s’ha iniciat,
per què es comença la casa per
la teulada demanant d’entrada
acords difícils d’aconseguir? Fer
manifestacions de cara a la gale-
ria (per als sobiranistes) dificulta
la fita desitjada.
Cal altura de mires i mà es-

querra, per ambdues parts, per
arribar a enteses i acords, no pro-
vocant lamarmota diària. Els ca-

talans volem arribar com més
aviat millor a la solució. Som els
que sofrim les conseqüències de
les desavinences.

FRANCESC BUIXEDACABRÉ
Santa Pau

Sentir-se exclòs
En aquests dies de la comme-

moració de la Diada han circulat
pels mitjans d’informació les
declaracions sobre els actes, des
dels diferents punts de vista lò-
gics, dels partits polítics i associa-
cions que estan a favor o en con-
tra de la independència, als quals
també podem afegir els suposats
“neutrals”.
Els que s’autoanomenen cons-

titucionalistes (sic) critiquen el
Govern i el presidentQuimTorra
per organitzar unes festes ex-
cloents per a ells, perquè són
independentistes i demanen la
llibertat de tots els encausats,
també retirar i tancar les causes
obertes a milers de ciutadans.
Aquí ésoncomencenabarrejar

conceptes per embolicar la troca,
i critiquen el Govern per la ma-
nifestació de laDiagonal, quanha
estat organitzada per l’ANC. Es
pregunten retòricament qui paga
tot això, no poden entendre que
elsmanifestants col·laborinen les

despeses, com no entenen que
des de les terres de l’Ebre fins a
l’Empordà, des del Maresme fins
a les terres de Ponent, la gent
organitzi el viatge i vingui fins a
Barcelona. No ho entendranmai!
Excloure’s és per voluntat prò-

pia, sentir-se exclòs ja és un pro-
blema personal.

JORDI LLEAL I GIRALT
Badalona

Celebrar una derrota
Coincido plenamente con

Antoni Peiró (“La Diada no es mi
fiesta”, 12/IX/2018). Nunca he
llegado a comprender por qué se
celebra una derrota, así como
tampoco la deriva cada vez más
excluyente que esta “celebra-
ción” ha venido experimentando
en estos últimos años.
Sigo perplejo con el motivo. El

11 de septiembre de 1714 fue casi
la culminación de la guerra de
Sucesión española (el último acto
fue la rendición deMallorca), ca-
yó Barcelona y definitivamente
perdió sus fueros (los de la Coro-
na de Aragón) aunque antes (en
1707) ya se había dictado el de-
creto de Nueva Planta. Pero que-
do aúnmás perplejo cuando leo y
releopor enésimavezel bandode
los “Comuns de Catalunya” lla-

mando a la población de la sitiada
Barcelona a “derramar gloriosa-
mente su sangre y vida, por su rey
(Carlos II), por su honor, por la
patria y por la libertad de toda
España”.
La Corona española (con los

Austrias) se podía considerar una
monarquía con un carácter mar-
cadamente federal, donde los
antiguos reinos mantenían sus
fueros y prebendas, entre ellos el
Reino de Aragón con suCondado
de Barcelona.
Esto que estamos viviendo ¿no

se corresponde con una manipu-
lación histórica?

T.MAYRALHERNÁNDEZ
Suscriptor
Barcelona

Nuestra primera ley
He leído con atención la car-

ta de Antoni Peiró (“La Diada no
es mi fiesta”, 12/IX/2018), en la
que semuestra contrario a laDia-
da. Me duele porque manifiesta
insensibilidad hacia la primera
ley que pudo aprobar Catalunya
tras lamuerte deFranco.Nuestra
ley 1/1980, artículo 1, dice: “Es
declara Festa Nacional de Cata-
lunya la Diada de l’11 de setem-
bre”. Nadie se opuso.
Me deja un sabor amargo, de

tristeza, de menosprecio concre-
to hacia las personas que nos han
antecedido.

XAVIER SERRA BESALÚ
Girona

La ciència als museus
A les declaracions de l’exre-

gidor de Cultura a l’Ajuntament
de Barcelona Jaume Ciurana, en
un reportatge sobre el Born (“El
Born fa cinc anys i continua
buscant la seva identitat”, Viure,
11/IX/2018), em sobta veure-hi
explícit l’error contumaç de con-
siderar que els centres ubicats al
passeig Picasso, a la Ciutadella,
estiguin “[...] pràcticament tan-
cats i barrats”. Hauria de saber
que almenys en dos edificis, els
ocupats pel Museu de Ciències
Naturals de Barcelona, hi conti-
nua concentrada l’activitat cien-
tífica del museu en l’àmbit de la
biologia animal i la geologia.
Jaume Ciurana, en canvi, re-

cordael projecte fallit d’allotjar la
Casa del Conte al Castell dels
Tres Dragons, una sorpresa per
als equips actius en aquests es-
pais de recerca que veien la seva
trajectòria deixada de la mà. Em
consta l’interès per la ciència de
Jaume Ciurana i estic segur que
veuràambbonsulls el projectede
futur del museu a la Ciutadella
que s’ha començat a escriure.

FRANCESCURIBE PORTA
Mataró

La tornada a l’escola
Crec que, diguem-ne, la ma-

joria silenciosa d’avis estaria
d’acord a dir que ja n’hi ha prou
de dramatisme en la tornada a
l’escola dels nets.
Potser sí que hem de creure

que els nostres fills van ser mal
educats per la ràtio d’alumnes
per classe, perquè els abandonà-
vema la seva sort deixant-losplo-
rar el primer dia de classe i per-
què érem tan poc pares que a les
vacances escolars sabíem con-
viure amb ells i ja el primer dia de
classe enyoràvem les bones es-
tones que havíem conviscut amb
ells durant l’estiu.
Com a avi de 13 nets, dimecres

vaig plorar amargament pelsmés
d’unmilió imig d’alumnes que en
aquesta data han abandonat els
pares o els pares els han aban-
donat a ells, per educar-se i for-
mar-se sense plorar o encara que
plorin, perquè són les futures
generacions que han de tirar en-
davant la nostra nació.Menys co-
mèdia i endavant i sort, mestres.

FRANCESC SAGRERA
Subscriptor
Castellar del Vallès
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