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Homenatge
a Carles Riba
@ Enguany fa cinquanta
anys que va morir el poeta
Carles Riba i se li reten dife-
rents homenatges. La Gene-
ralitat va repartir entre els
assistents a l’esmorzar del
dia de Sant Jordi un llibre
amb versions de poemes
traduïts per ell amb il·lustra-
cions de Perejaume, un prò-
leg de Joaquim Molas i dis-
seny magnífic de Salvador
Saura i Ramon Torrente. En
editar-se diversos volums
dels clàssics grecs i llatins de
la Fundació Bernat Metge,
en el volum de l’obra de Plu-
tarc Alexandre i Cèsar (vides
paral·leles), editat l’any
1942, no hi consta el nom del
traductor, cosa impensable
en aquelles acurades edici-
ons. És molt greu que la Fun-
dació Cambó, en reeditar
aquest volum no hi hagi
posat una nota que expliqui
que la censura franquista va
donar un permís especial,
gestionat per Estelrich, amb
la condició de no fer constar
el nom del traductor, Carles
Riba. La censura havia pros-
crit la distribució de qualse-
vol llibre on figurés el nom
del poeta ni que fos com a
traductor pel seu suport a la
Generalitat, que en absència
de Cambó el va nomenar co-
missari de la Bernat Metge.
Jo demanaria a la Bernat
Metge que esmenés aquest
oblit fent que en alguns dels
volums hi surti una explica-
ció de la història de la funda-
ció, les peripècies del temps
del franquisme i en concret
que, per imposició de la cen-

sura, es va ometre el nom de
Carles Riba en el llibre de
Plutarc. Cal mantenir la me-
mòria de la persecució que
ha sofert la nostra llengua i
les dificultats de tota mena
que encara pateix.

Josep Cruanyes i Tor
Barcelona

Traduir ens fa
més grans
@Aquest és el veritable
lema que hauríem d’aplicar
a la nostra literatura. Ja
podem fer obres de tot
tipus i per a totes les edats,
que si no les donem a co-
nèixer en altres idiomes no
arribaran mai a un públic
ampli. Recordeu la gran
lliçó de Frankfurt: per tenir
presència al món cal tradu-
ir. A veure si ens ho comen-
cem a creure d’una vegada.

Jaume Vidal
Cornellà de Llobregat

El tren a Calella
@ L’associació Amics de Ca-
lella (AdC) i l’Associació
d’Usuaris i Amics del Ferro-
carril (AUAF) expressen la
seva preocupació per la
campanya per eliminar o
traslladar la via del tren del
lloc on és i on ha estat des de
sempre, oblidant que Calella
és el que és en bona part
perquè sempre ha estat ben
comunicada i perquè l’esta-
ció del ferrocarril és al bell
mig del poble. Les nostres
associacions no veurien
amb bons ulls que, per com-
plaure determinades perso-

nes i satisfer certs interes-
sos, Calella quedés mal co-
municada o, pitjor, dividida
en dues zones: la de dalt,
més turística, i la de baix, ara
comercial, que patiria una
regressió. Fins i tot el sòl
urbà, i amb el sòl el valor

dels immobles, podria deva-
luar-se. Creiem que els
grans protagonistes del tren
són els usuaris, que d’una
manera massiva voten diàri-
ament perquè aquest servei
continuï prestant-se en la
seva ubicació actual. Si ens

deixéssim portar per una
campanya irreflexiva, ens
mereixeríem el que ens po-
gués passar en un futur prò-
xim i irreversible.

Jordi Amat, president AdC
Calella

Positiu per
a Pochettino
@ És lamentable. El diari no
té ni el detall de premiar
Mauricio Pochettino amb un
positiu per la gesta que
estan fent, ell i tot l’equip, de
recuperar-se d’una situació
molt poc engrescadora per a
un entrenador que s’estre-
na, i amb la responsabilitat
que tenia i que encara té. Ho
està fent realment bé, i amb
les dificultats a què ens hem
d’enfrontar cada dia els peri-
cos, ja veuríem si altres
equips de molt més potenci-
al i suport institucional que
nosaltres serien capaços de
fer-ho. En fi, Pochettino, que
ho estàs fent realment bé, i
si finalment no ens salvem i
baixem, el suport de l’aficio-
nat perico ja saps quin és,
així que no et trobaràs sol
mai. Visca l’Espanyol!

Albert Moliner
Barcelona

El retorn
de Carretero
@ Feia setmanes que espe-
rava que Joan Carretero
trenqués el silenci i ha estat
excel·lent amb la proposta
d’independentisme trans-
versal, en tant que la inde-
pendència de Catalunya no

és cosa ni de dretes ni d’es-
querres, és un afer de tots
els catalans, o hi som tots o
no ens en sortirem. No puc
entendre com el flamant
president d’ERC pot ser tan
curt de mires que no pugui
entendre això. Potser és que
la situació actual ja li està bé,
però com a mínim la propos-
ta de Carretero s’hauria de
tenir en compte i estudiar-la
sense frivolitats.

Agustí Bernat i Constantí
Barcelona

Una opinió
d’esquerres
@ La senyora Maria dels Àn-
gels Jané manifesta en la
seva carta del 28 d’abril el
seu disgust, entre altres
coses, per la tendència prois-
raeliana del nostre AVUI. La
informació de l’AVUI sobre
Israel no és per dir que el
diari tingui tendències prois-
raelianes. Però sí que és dels
pocs diaris i mitjans de co-
municació que no criminalit-
zen d’entrada tot el que
passa a Israel, l’única demo-
cràcia parlamentària en
molts milers de quilòmetres
a la rodona. La senyora Jané,
que sembla d’esquerres, de-
mana objectivitat. D’acord.
Quan hi haurà una condem-
na sincera i definitiva dels
crims comesos als Estats
d’esquerres anomenats co-
munistes, amb milions de
persones massacrades en
nom d’una ideologia totalità-
ria i assassina?

Ferran San José Laporte
Barcelona

Carta del dia

Agressió a un
professor
@A l’IES on jo treballo com a professor un company
ha estat agredit al carrer pel pare d’un alumne que ja
havia mostrat actituds agressives amb l’agredit i fins
i tot amb professors de primària. Per postres, el fill
de l’agressor va presenciar l’actuació del seu pare, és
a dir, que va rebre un pèssim exemple de civisme i
respecte.

Aquests fets ens haurien de fer reflexionar a tots
sobre el paper dels docents i l’escola en la societat ac-
tual, i sobre la necessitat de tenir el suport i la compli-
citat de les famílies. Si ja és difícil ensenyar, encara és
més complicat quan la família no mostra cap interès, o
fins i tot, refusa obertament tot el que ve de l’escola,
especialment si significa unes obligacions o té un to
crític envers el fill. M’esgarrifa pensar com es deu sen-
tir d’impotent i menyspreat el meu company Rafael.

Ara que estem a les portes d’aprovar una llei
d’educació que posa l’èmfasi en el control de la tasca
dels professors, seria el moment de preguntar-nos si
el que passa de portes enfora dels IES pot influir molt
més en l’aprenentatge dels alumnes que el puguem
fer els docents.

Albert Quílez
Cerdanyola del Vallès

En compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002, s’INFORMA l’interessat que les dades de caràcter personal que facilita, i que resultin necessàries per a la formalització, gestió, execució i desenvolupament de l’activitat negocial de l’edició, arts
gràfiques, reproducció en suports gravats i les seves diverses activitats promocionals de la Corporació Catalana de Comunicació, S.L. (en endavant CCC), s’incorporaran a un fitxer automatitzat de titularitat i responsabilitat de CCC. En el moment en
què l’interessat envia les seves dades de caràcter personal a CCC, expressament AUTORITZA a utilitzar aquestes dades als efectes de les comunicacions que CCC porta a terme amb els seus subscriptors, clients i/o altres interessats per informar-los de
les seves activitats, notícies, promocions i esdeveniments, així com de qualsevol dels serveis i productes relacionats amb l’activitat negocial de CCC. L’interessat podrà exercir, respecte a les seves dades de caràcter personal, els drets d’accés, rectifica-
ció, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita dirigida a Corporació Catalana de Comunicació, S.L. - Departament de Màrqueting (carrer Enric Granados, 84 - 08008 Barcelona) o al correu electrònic serveiallector@avui.com.

Salvador Cot
Directord’edicions

Quan, el 1996, Àngel Colom i
un grup de militants d’ERC
van decidir abandonar el
partit –en un viatge que, com
se sap, va acabar a CDC– mai
ningú no els va acusar de ser
de dretes, sinó d’haver-se
apoltronat tant que, abans
que algú els fes fora, preferi-
en marxar emportant-se
sous i càrrecs. Tothom –d’una
certa edat– ho recorda.
Tretze anys més tard, tots els
sous i tots els càrrecs –legíti-
mament, sens dubte– s’han

quedat on eren, sense que la
sortida de Joan Carretero els
hagi posat en qüestió. És
més, l’única cadira (electa)
de l’executiva que estava en
mans de Reagrupament.Cat
ha estat escrupolosament re-
tornada.

Tan republicana actitud és
de crítica difícil i suposo que
per això l’acusació central
contra els que marxen ha sor-
git de l’àmbit de la teoria polí-
tica, sempre més manejable.
És a dir, si Carretero critica els

pactes –impassibles, imper-
torbables– amb el PSC, i
aquest partit és d’esquerres,
això vol dir que Carretero és
de dretes. Fi del debat.

Per això Carod i Puigcer-
cós coincideixen plenament
(?) a reclamar que l’exconse-
ller munti un partit indepen-
dentista de dretes. I, si pot
ser –s’inclou com a petició–,
que perjudiqui CiU.

Tot plegat mentre a Euska-
di i a Montjuïc hi planten una
bandera. I no pas roja.

ÉsCarretero‘dedretes’?

Opinió
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LA PREGUNTA D’AVUI:

L’enquesta

2Sí, tranquil·lament

2Sí,peròambprecaucions

2Nomésencasdenecessitat

2Nohianiria

¿LaFirad’Abril
haderebre
dinerspúblics
de les
administracions
catalanes?

¿Estaríeudisposats aviatjaraMèxicenaquestsmoments?
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Comenta l’article a
www.avui.cat/57834


