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mando a la población de la sitiada
Barcelona a “derramar gloriosamente 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 marcadamente federal, donde los
antiguos reinos mantenían sus
fueros y prebendas, entre ellos el
Reino de Aragón con su Condado
de Barcelona.
Esto que estamos viviendo ¿no
se corresponde con una manipulación histórica?
T. MAYRAL HERNÁNDEZ
Suscriptor
Barcelona

Nuestra primera ley
He leído con atención la carta de Antoni Peiró (“La Diada no
es mi fiesta”, 12/IX/2018), en la
que se muestra contrario a la Diada. Me duele porque manifiesta

A les declaracions de l’exregidor 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 considerar que els centres ubicats al
passeig Picasso, a la Ciutadella,
estiguin “[...] pràcticament tancats i barrats”. Hauria de saber
que almenys en dos edificis, els
ocupats pel Museu de Ciències
Naturals de Barcelona, hi continua concentrada l’activitat científica del museu en l’àmbit de la
biologia animal i la geologia.
Jaume Ciurana, en canvi, recorda el projecte fallit d’allotjar la
Casa del Conte al Castell dels
Tres Dragons, una sorpresa per
als equips actius en aquests espais 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
veurà amb bons ulls el projecte de
futur del museu a la Ciutadella
que s’ha començat a escriure.
FRANCESC URIBE PORTA
Mataró

La tornada a l’escola
Crec que, diguem-ne, la majoria 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 abandonàvem a la seva sort deixant-los plorar el primer dia de classe i perquè érem tan poc pares que a les
vacances escolars sabíem conviure amb ells i ja el primer dia de
classe enyoràvem les bones estones que havíem conviscut amb
ells durant l’estiu.
Com a avi de 13 nets, dimecres
vaig plorar amargament pels més
d’un milió i mig d’alumnes que en
aquesta data han abandonat els
pares o els pares els han abandonat a ells, per educar-se i for-

