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Sobre el derbi català  
Aquests dies s’està parlant molt –mas-
sa, diria jo– del partit de futbol entre el 
Barça i l’Espanyol. Sembla que hagi si-
gut un duel especial, únic, i en el fons no 
ha sigut res més enllà d’un partit d’altes 
revolucions. Els derbis són així, els ju-
gadors saben la rivalitat que hi ha en-
tre les aficions i no fan altra cosa que 
plasmar-ho al camp. El veritablement 
estrany han sigut aquests últims anys, 
en què l’Espanyol, per un motiu o un al-
tre, no ha sabut estar a l’altura d’aquest 
matx, ja que ha perdut una vegada i una 
altra sense oposar resistència. 

D’altra banda, també es comenta que 
aquest derbi ha sigut molt violent. Jo no 
ho veig així. Qualsevol que hagi fet es-
port en un mínim nivell competitiu sap 
que dins la competició hi ha intimida-
ció, cops, insults, amenaces; si tot això 
existeix en divisions inferiors, ¿com es 
vol que no existeixi a la Primera Divisió 
de futbol? En l’esport no sempre gua-
nya el més bo o qui té més talent; de ve-
gades saber moure’s amb contundència 
i sigil·losament sense la pilota en joc et 
pot acabar donant beneficis i victòries. 

En definitiva, no en fem un gra mas-
sa, de tot aquest afer, perquè ni els fut-
bolistes han de ser l’exemple ideal de 
conducta per a la nostra societat ni el 
que ha passat en aquest últim derbi 
queda fora de la normalitat.  

PAU CANAL FARRENY 
BARCELONA 

Roses per Nadal 
Aquest any hem preparat el sopar de 
Cap d’Any amb una rosa enmig de la 
taula, cosa que ha fet inevitable parlar 
sobre “tot això del canvi climàtic”. 

Si uns apel·len al canvi del temps i 
als processos naturals, d’altres menci-
onen el tema de la contaminació. Jo en 
silenci recordo la ja oblidada Cimera de 
París. Quan s’etziba el primer “El 
temps està boig”, contesto empipat 
amb un “Som nosaltres, els bojos”. Tot 
és culpa dels altres, sempre. Tothom 
emmudeix quan la besàvia s’alça de la 
cadira i se’n va. Amb el meu cosí agafem 
la pilota, deixem els grans dissertant i 
dialogant des de l’immobilisme. 

Recordo les paraules de la besàvia: 
els homes estem tota la vida intentant 
crear un món ideal per als nostres fills 
i ens acabem trobant que no hem fet res 
més que espatllar el poc que posseíem. 
Reflexionem-hi. 

ALBERT VALL GARCIA 
BARCELONA 

Xauxa 
Llençadors a la via pública de burilles, 
papers, pipes, llaunes, escopinades, 
restes de menjar, trastos... que, com a 
bons esportistes, són campions de la 
brutícia. Gent que no va veure Barri Sè-
sam: un contenidor per a cada cosa i ca-
da cosa al seu contenidor. Grafiters-po-
tiners que obliden que l’art pot ser trans-
gressor però mai irresponsable. L’amo 
del gos incívic que, preocupat per la cul-
tura nostrada, decideix crear una Ruta 
Escatològica, plena de monuments orgà-
nics disseminats arreu.  

Vianants daltònics, que sovint van 

MOBILitzats i que confonen el pas de 
zebra amb un pas de cabra. Conductors 
temeraris que creuen que són a Mont-
meló quan l’únic meló que hi ha és el seu 
cap. Motoristes GP (Grans Paparres) 
que fan molt soroll per no res. L’esvalo-
tador, que no sap que calladet està més 
guapo. Troneres que prefereixen l’alta 
graduació alcohòlica a l’acadèmica. El 
malbaratador de menjar que ignora que, 
alhora, s’està menjant la moral. El vàn-
dal ultrapocavergonya, amb el cervell 
socarrimat de tant pensar, que no s’ado-

na que la covardia és incompatible amb 
la rebel·lia. 

ÒSCAR PUJOL ESCANERO 
BADALONA 

El negoci de les 
impressores 

Arran de la mort de la meva impressora 
per causes desconegudes (error del tipus 
no-sé-què), i veient-me impotent per po-
der arreglar-la davant la negativa dels que 
suposadament haurien d’haver-ho fet 

(“Li sortirà més a compte comprar-se’n 
una de nova”), reflexiono altra vegada so-
bre l’absurd balafiament que el nostre sis-
tema genera de manera constant.  

Podem afegir-hi els abusius preus dels 
cartutxos de tinta: una impressora de 
gamma senzilla, el preu de la qual vore-
ja els 70 euros –molt acceptable si no es 
té en compte que quan s’autodestrueixi 
ja no es podrà arreglar–, utilitza quatre 
cartutxos, que costen uns 45 euros en to-
tal. Com pot ser tan car? La resposta és 
clara: aquest és el negoci de les multina-
cionals que fabriquen impressores.  

I el més lamentable de tot no és aquest 
preu abusiu sinó el balafiament de plàs-
tic i altres materials que perjudiquen 
greument el medi ambient. Un sistema 
de producció sense fre i absurd d’aquest 
neoliberalisme capitalista en què gaire-
bé res es recicla i que ens està portant a 
una crisi mediambiental del planeta. 

GUILLERMO MARTÍ CEBALLOS 
SANT POL DE MAR 

Oblit cultural inadmissible: 
Aurora Pons 

El 4 de gener passat ens va deixar Auro-
ra Pons (Barcelona, 10 de juliol de 1936). 
La que va ser primera ballarina de la com-
panyia del Liceu sota la direcció de Joan 
Magriñà, directora de companyia i mes-
tra de ballarins, va morir a Madrid, on va 
desenvolupar majoritàriament la seva 
carrera posterior al Liceu. No he llegit en 
cap mitjà català cap referència a aquesta 
trista notícia, ni cap reconeixement al seu 
llegat. Pons va ser una figura importantís-
sima de la companyia de ballet clàssic que 
hi va haver al Liceu, una companyia tan 
oblidada, així com ho continuen estant els 
que en van formar part, que la recorden 
amb aquestes paraules: “Ara et volem ba-
llant de nou amb en Magriñà, la Rosita Se-
govia, en Golovine, l’Antonio, el Luisillo... 
i tants altres que van compartir amb tu es-
cenaris terrens. Mentrestant, els teus 
molts companys i deixebles continuarem 
aquí la teva tasca”. Un oblit que mitjan-
çant aquesta carta voldria reparar. Grà-
cies, per tant, Aurora, descansi en pau. 

CAROLINA MASJUAN BOIX 
VILALBA SASSERRA 

Estelades i cassoles 
Amb les ventades de les últimes setma-
nes, les estelades han sortit volant o 
s’han començat a desfilar. ¿Potser cal 
deixar net el balcó i esperar el bon temps 
perquè tornin a lluir renovades i ben 
planxades? En paral·lel, a moltes llars els 
Reis ens hi han deixat cassoles i paelles 
noves per substituir les que van quedar 
tan abonyegades pel nou ús que sovint 
els hem donat els últims mesos... Vénen 
temps de fer neteja i reposar inventari, 
per tornar a lluir balcons i places passa-
des les ventades i novament armats?... 

JOSEP MARIA PICOLA I MEIX 
BARCELONA

CARTES I MISSATGES

–Oh, nen, fa més fred aquí dins que 
fora! 
–Ja ho pot ben dir, Conxita! 
Aquests dies he hagut d’obrir les fi-
nestres de casa per no haver d’en-
cendre la calefacció. 
–Quina bestiesa de temps! Ni de re-
baixes, no podré anar, enguany, i 
mira que tenia mirat un jerseiet 
més mono...  
–Ah, sí? I com era, aquest jersei? 
–Ui, moníssim! De llana d’angora, 
que saps que fa aquella mena de 
borrissol que... que... 
–Que què? Expliqui, expliqui... 
–Escolta: des de quan t’interessen 
els jerseis d’angora, a tu? 
–Què passa, que no em poden inte-
ressar?  
–Aiii... Quina una en portes de cap, 
va... 
–D’acooord, ja l’hi dic: veu això? 
–Oh, quin despertador més bufó! 
Que te l’han portat els Reis? 
–Me l’han portat els Reis, però no 
és cap despertador: és un temporit-
zador per cuinar: per controlar l’ar-
ròs, la pasta, fer ous durs i tal... 
–Ui, jo encara faig els ous dusos re-
sant tres parenostres...! Que tens 
res al foc, que veig que corre?  
–No, corre perquè l’he posat quan 
vostè ha entrat, per comprovar si 
aguantàvem encara que sigui tres-
putos-minuts sense parlar del puto 
procés dels collons... Res, una ju-
guesca que he fet amb mi mateix.  
–Aii, que n’ets, de criatura! I quant 
queda? 
–Dos minuts. 
–Dos minuts? Va, doncs fes-me el 
cafè, i posa’m una pasta d’aquestes. 
I ja pots portar els diaris, ja. Si se-
rà per temes! 
–Aquests són els d’ahir.  
–Aaah, mira: “El PP aprova el Pla 
Hidrològic de l’Ebre per decret”. 

Goita! Aquests sí que saben tirar 
pel dret encara que no... 
–Jo de vostè aniria directament a la 
pàgina d’internacional. 
–Molt bé, vinga, internacional: “Co-
lònia: identifiquen refugiats entre 
els agressors de les dones”. Oooh, 
nen, que ho sents? Ja ho deien, ja, 
que eren estrangers... 
–Hòstia, però què...?! Els agressors 
eren homes i punt! Quina casuali-
tat, eh? Com els que tenen passa-
port europeu i agredeixen dones, 
que també són homes! S’ha d’anar 
a l’arrel, hòstia! I a l’arrel hi ha 
l’educació que fa que els homes 
ataquem les dones, u: perquè con-
siderem que són possessió “nos-
tra”, o dos: perquè considerem que 
són una possessió “dels altres”, ai-
xí de clar. Si cada dia milions de do-
nes són agredides i violades al món, 
per què la violència sexual és por-
tada justament ara? Doncs perquè 
consideren que han tocat les nos-
tres “possessions”!  
–Mira, nen, a mi no m’has d’expli-
car res, de tot això dels homes, que 
sóc dona i he passat una guerra... 
–I els masclistes que tenim aquí, te-
la, també, atacant les dones políti-
ques de la CU... Ai, que encara fal-
ten trenta segons. 
–Oh, mira a Síria... “A Madaia, els 
nens que es moren de fam mengen 
fulles dels arbres”. I diu que s’han 
menjat tots els gossos i els gats... 
Verge santíssima...  
–Hòstia puta...  
–Què és aquest soroll que se sent? 
–El temporitzador... Ja podem dis-
cutir de política, si vol... 
–Ai, nen, em sembla que m’han pas-
sat les ganes de discutir ximpleries. 
–A mi també, Conxita... Tant de bo 
tots els problemes fossin com els 
nostres.
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