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Respecte... (i opinió)

Sr. Director:
Penso sovint en el concepte 

respecte (i si volen l’actitud o 
l’acció) i em ve la “japonesa” 
imatge de dos persones incli-
nant els seus colls, l’un davant 
de l’altre; se’m fa fins i tot sim-
pàtic pensar que el respecte 
s’ha d’assemblar a una succes-
sió d’inclinacions “batents” 
de l’un sobre l’altre, que no 
saps si pot tendir a acabar (o 
a deixar l’esternoclidomastoi-
dal ben treballat).

El que em queda clar en 
això del respecte és que va 
dirigit a l’altre, a la persona 
a qui dirigim la nostra acció 
de respectar (i els dic això per 
una cosa que després sortirà 
a la carta).

També tinc clar que el res-
pecte té alguna cosa a veure 
amb la dignitat que mereix 
el respectat i, posat a filar 
prim, és un acte d’amor cap 
a l’altre... 

I quan dic amor dic una 
cosa que (i la imatge acom-
panya) implica doblegar o 
adequar la voluntat del que 
executa l’acció, respectar en 
benefici del respectat. Hi pot 
fins i tot haver una espècie 
d’obediència, fins i tot (sen-
se pretendre exagerar) certa 
submissió o veneració.

Els deia que el respecte 
és un acte cap a la persona, 
però em queda el dubte que, 
si bé totes les persones són 
dignes en igualtat de me-
rèixer aquest respecte i per 
tant aquesta mínima i exigi-
ble mostra d’afecte, afecte o 
amor independentment que 
ens agradin, les que no siguin 
afins o fins i tot no combre-
guin amb les nostres idees o 
formes de ser, són igual de 

respectables? I les opinions 
que formulin?

Reconec que, dit així, em 
costa admetre la fórmula tan 
utilitzada de “respecto la teua 
opinió, però no la compartei-
xo”. Què vol dir això? Haurí-
em d’inclinar els nostres caps 
i colls “a la japonesa” fins i 
tot quan l’altre ens formuli 
una opinió amb la qual no no-
més no estem d’acord, sinó 
que ens sembla una sobirana 
estupidesa?

És per això que em pregun-
to: en l’acte de respectar (verb 
transitiu), l’objecte del qual és 
la persona, s’han d’incloure 
també les seues opinions er-
rònies, els grans que puguin 
tenir a l’aixella, o el monyo 
postís que tenen col·locat als 
caps com a extensió o apèn-
dixs de l’individu?

En definitiva, segons la 
meua opinió, i si volen no la 
respectin (a mi com a perso-
na, sí) hauríem de reformular 
la dita: “Ni respecto la teua 
opinió, ni de bon tros la com-
parteixo” Tanmateix, a tu et 

respecto per qui ets, sigues o 
no del meu grat. Els sembla?

TOMÁS CALVO PABLOS

Agraïment al  
personal sanitari

Sr. Director:
Vull compartir la meua 

opinió respecte a l’equip mè-
dic de neurocirurgia de la 4a 
planta del Hospital Univer-
sitari Arnau de Vilanova, di-
rigit pel Doctor Milton Mar-
tínez Madrigal.

Una trucada de la doctora 
del CAP ens va informar de 
la gravetat del resultat d’una 
ressonància magnètica: tu-
mor medul·lar.

El meu marit havia d’in-
gressar d’urgència a l’Arnau 
per ser operat com més aviat 
millor, ja que el tumor pres-
sionava la medul·la i, en con-
seqüència, estava paralitzant 
part del seu cos. Ens van in-
formar que la intervenció era 
d’alt risc, podia ser de vida o 

mort, o que sortís del quirò-
fan sense valer-se per si ma-
teix. Es tractava d’un compte 
enrere i el temps era or.

Cada dia que passava, el 
meu marit empitjorava, però 
calien aquests dies per orga-
nitzar i coordinar un gran 
nombre de professionals de 
diferents especialitats neces-
saris perquè l’operació qui-
rúrgica sortís bé.

Transcorreguts els 10 dies, 
va arribar el de l’operació i 
després de 8 interminables 
hores, els doctors ens van in-
formar que podien dir que, 
gràcies a Déu, l’operació ha-
via estat un èxit, que el meu 
marit estava responent bé i 
que no li havia quedat afecta-
da cap altra part del cos. Ara 
començava la gran tasca de 
la rehabilitació.

El doctor Milton Martínez, 
que és tota una eminència, 
s’ha preocupat de fins al més 
mínim detall: no només de 
la intervenció, no també del 
postoperatori, que també és 
molt complicat.

Gràcies a la gran qualitat 
humana d’aquest doctor, a 
tots els professionals en ge-
neral (inclòs el personal de 
rehabilitació) i a l’actitud del 
meu marit amb què ha afron-
tat aquesta operació, puc dir 
que ha estat un èxit.

La vida ens ha donat una 
segona oportunitat. Els esta-
rem eternament agraïts.

ISABEL LÓPEZ

Molins amagats

Sr. Director:
A tots ens agrada aixecar 

la vista i albirar un paisatge 
bucòlic. Com a societat som 
conscients que el canvi de 
model energètic hauria de 
ser immediat. I anem tard, 
massa tard. Però l’altre dia 
vaig veure el projecte d’un 
parc eòlic  al mar, al golf de 
Roses. I ràpidament corria per 
les xarxes socials la petició 
per signar-hi en contra. 

Ara bé, potser hauríem de 
començar a ser solidaris amb 
el territori, no? Si observem 
tots els parcs eòlics i centrals 
que tenen les demarcacions 
de Lleida i Tarragona veu-
rem un desequilibri pel que 
fa a la distribució d’aquestes 
infraestructures. 

I, senyores i senyores, si vo-
lem llum, bé l’haurem de pro-
duir. I per produir-la cal en-
vair el territori d’alguna ma-
nera. Tinc la sensació que és 
com quan no has tingut temps 
d’endreçar i venen convidats, 
tot a sota l’estora, d’amagar el 
que no es pot amagar. 

I això, amb els parcs eò-
lics, sempre hi haurà algú 
que els acabarà veient. Hi 
hem d’aprendre a conviure.

FRANCESC AGUILÓ I MARQUÉS

Envieu la vostra carta a cercle@segre.com. Podeu trobar-ne una selecció més àmplia a 

LA CARTA DEL DIA

SR. DIRECTOR:
Em sembla que som molts i moltes els que 

tenim el peu en posició esperant que la in-
comprensible i patètica mala relació entre els 
diferents grups independentistes, que està a 
punt de fer esclatar les il·lusions i els somnis 
de tots aquells que els van votar, acabin de 
fer el moviment amb tota la seva força si unes 
noves eleccions és el resultat de la seva falta 
d’empatia i de la guerra fratricida que s’intu-

eix i es visualitza en les seves declaracions 
als mitjans de comunicació. 

Si el seu objectiu és aconseguir el desencís i 
la derrota estrepitosa i de difícil reconducció 
en un futur per part de l’independentisme, 
ho fan extraordinàriament bé. Garantia to-
tal d’èxit! Quants com jo, si poguessin re-
cuperar el seu vot i canviar de destinataris, 
pagarien o farien hores de cua plovent i a 
plena tempesta?

PERE CAIRÓ TALAVERA

Puntada al cul

ACCEPTAR I sobretot norma-
litzar la diversitat –sexual, de 
gènere, cultural, funcional i un 
llarg etc.− de totes les persones 
i garantir que totes puguem 
viure en igualtat de drets, res-
pecte i dignitat també passa 
per acceptar noves dinàmiques 
familiars.

Ho escric entorn del 15 de 
maig, Dia Internacional de les 
Famílies, però qui em coneix 
sap que ho defenso cada dia. 
M’he passat tota la vida expli-
cant que no comparteixo pare 
i mare amb els meus germans, 
que no són els meus germanas-
tres, i que sí, que me’ls esti-

mo. I potser em passaré molts 
anys també explicant que no 
soc mare biològica, però que 
estimo una criatura que cuido 
i procuro educar sabent molt 
bé quin és el lloc que ocupo. 
I que a vegades és un lloc ben 
petit i poc agraït, i d’altres un 
lloc meravellós.  

D’entrada, tothom sap que 
hi ha moltes famí lies que 
s’allunyen del model de fa-
mília nuclear, però saber-ho 
no significa en cap cas accep-
tar-ho o, el que encara és més 
complicat, normalitzar-ho. 

Reivindiquem que totes les 
persones som diferents i que 

mereixem que se’ns respecti 
la nostra diferència i puguem 
gaudir dels nostres drets en 
igualtat de condicions. La re-
alitat, però, és que la societat 
generalment rebutja o menysté 
la diferència. 

Per valorar el nivell d’accep-
tació que pot tenir una família 
podem fixar-nos primer en el 
grau d’acceptació que tenen els 
individus que la conformen. 
Famílies monomaternals, mo-
noparentals, extenses, adopti-
ves, d’acollida, LGTBI, trans-
culturals, enllaçades, mixtes, 
famílies sense criatures, fa-
mílies amb diferents nivells 
socioeconòmics, famílies que 
dinen plegades els diumenges 
i famílies que només es veuen 
el dia de Reis. 

De fet, no ens fan falta eti-
quetes que ens descriguin i en-

casellin. Ens cal una mirada i 
un llenguatge inclusiu que tin-
gui en compte totes les possi-
bilitats. Famílies, unides per 
un vincle afectiu i un projecte 
vital compartit. 

Siguin com siguin, en les 
famílies on hi ha criatures hi 
troben en elles el primer i prin-
cipal espai de socialització i 
les pautes que els permeten 
configurar el seu món, gene-
rar un sistema de valors propis 
que determinarà en gran part 
de quina manera l’entenen. És 
de justícia, doncs, entendre 
que les famílies mereixen ser 
respectades perquè hi creixen 
infants que volem que visquin 
en una societat inclusiva, justa 
i respectuosa. 

Acceptar la diversitat fa-
miliar implica ampliar la mi-
rada, adoptar-ne una de més 

amable, respectuosa i plural, 
que defugi d’estereotips i si-
gui generosa. Entendre que les 
persones que conformen les 
famílies són diverses, que la 
societat és plural i per tant les 
famílies també ho són.

Tenir una mirada que s’allu-
nyi també del discurs patri-
arcal i homogeni. Cal posar 
en valor els diferents models 
familiars més enllà de la bi-
paternalitat i del model patri-
arcal pel que fa la distribució 
de rols i organització interna 
de les famílies. Prendre cons-
ciència sobre aquestes qües-
tions i adoptar les mesures 
adients per tal de promoure 
el benestar i dignitat de totes 
les famílies i les persones que 
les conformen. 

Que visquin la diversitat i 
les famílies, en plural!

COL·LABORACIÓ

Famílies, en plural!
HELENA MARTÍNEZ I SIURANA
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