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ens sembli justa. No augmentin la nostra
indignació. No ens demanin més “petits
sacrificis”.
JOAN LLOPIS BUSQUETS
SANT ANDREU DE LA BARCA

Palafrugell s’ho mereix
La ciutat de Palafrugell concentra, en un
radi de 300 metres, una oferta cultural
i patrimonial poc freqüent: la Fundació
Pla i les seves rutes; la seu de la fundació Vila Casas a Can Mario, un dels millors museus d’escultura contemporània
del país; el Museu del Suro, una joia de
l’arqueologia industrial; la casa-museu
de Modest Cuixart, amb una meravellosa visita guiada al capvespre, etc.
Malgrat tot, aquest panorama cultural pateix algunes mancances clamoroses: no hi ha una publicitat unificada que
faciliti una promoció col·laborativa (que
les atraccions turístiques es promoguin
les unes a les altres), els horaris són poc

productius (tanquen 3 o 4 hores cada tarda)... Palafrugell es mereix gestionar bé
el seu potencial cultural. S’ho mereix de
sobres. I nosaltres també.
JOSEP M. ARMENGOU I IGLESIAS
BARCELONA

Sorolls estiuencs
Després de tanta festa estiuenca pirotècnica i musical, em pregunto el perquè de
tant soroll i gresca. Per ventura les vacances no són també per descansar? No
tenim dret al silenci durant la nostra
temporada d’oci? Com sempre dic: en la
moderació hi ha el just equilibri.
A més, observo amb perplexitat que,
malgrat la crisi, se segueixen organitzant
festes sense parar atenció a les despeses.
I no podia ser més encertada la frase de
Josep Pla: “Com més buida és l’existència, més soroll necessita”.
GUILLERMO MARTÍ CEBALLOS
SANT POL DE MAR
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