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E
l Parlament de Catalunya
concedirà la Medalla d’Or
als Setze Jutges. Per als
més joves i per als desin-
formats de qualsevol edat

diré que els Setze Jutges és el nom
que es va donar als iniciadors de
l’anomenada Nova Cançó. Tres o
quatre persones encara bastant jo-
ves però que, cada una, ja tenia el
seu ofici. No es tractava de professio-
nalitzar-se, doncs, com a cantants,
sinó d’impulsar un moviment que, a
través de cantar en públic noves
cançons en català, reivindiqués en
temps del franquisme l’ús de la llen-
gua i els drets prohibits.

El moviment es va estendre amb
èxit gràcies a la incorporació de can-
tats com Francesc Pi de la Serra,
Joan Manuel Serrat, Lluís Llach,
Maria del Mar Bonet... I de Raimon,
aparegut paral.lelament a València.
Ara es tracta, sembla, de concedir
una distinció a tot aquell esforç
col.lectiu que va néixer fa més de 40
anys. Els que ara ja som vells i que
des d’aleshores ens hem dedicat a
una professió que no està relaciona-
da amb la música, és natural que
ens mirem aquell passat com un re-
cord excel.lent però des d’una certa
distància. Almenys aquest és el meu
cas.

Però si hem de recordar, penso
que la memòria no s’hauria de limi-
tar als cantants. Els cantants van po-
der gravar discos –una eina impor-
tantíssima per a la difusió– gràcies a
un senyors que van decidir invertir
en aquella aventura. Invertir en di-
ners i en complicitat activa. I trobo
injust que s’acostumi a oblidar qui
hi ha al darrera d’un cantant, d’un
escriptor, d’un actor, d’un artista.
Ana Belén va dir un dia: «Tot el que
tinc m’ho he guanyat amb el meu
esforç».

Mentida, senzillament. ¿Tot? No.
Tothom ha de tenir l’honradesa de
recordar qui li va confiar el primer
paper teatral, quin editor va preocu-
par-se del que escrivia, qui li va pro-
porcionar un primer lloc de treball.
Els Setze Jutges, i la Nova Cançó en
general, va tenir la sort de progres-
sar gràcies, sobretot, a un parell
d’empresaris –Espar, Passola– que
van dedicar una estimable part dels
seus diners a fer viable i a expandir
una activitat, la discografia en ca-
talà, que estava allunyada dels seus
negocis. En aquells temps, els can-
tants guanyaven molt pocs diners,
però els promotors que els ajudaven
en perdien bastants.

Vull dir amb això que si em toca
una medalla, i no fos correcte cedir-
la a un altre, la cediré moralment al
senyor i amic Ermengol Passola,
que va marginar el seu negoci de
mobles per donar impuls a la cançó
en català.H
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La pregunta
¿Es fia d’internet
per realitzar les
seves operacions
de compra?

No, no me’n fio i per això no
compro res per internet. Hi ha
molts fraus i estafes. Per realitzar
compres has de donar el número
de compte o de la targeta, i mai
estàs del tot segur que no et pu-
guin estafar i buidar-te el compte
corrent.

No crec que sigui del tot fiable.
Sóc usuari d’internet, però no
faig compres on line. Qualsevol
pot comprar per internet a comp-
te d’un altre, perquè no hi ha
una persona física que comprovi
qui és el titular de la targeta.

Elisabet
Hereter

Comerciant

Només he comprat per internet
una vegada, unes entrades per
anar al Palau de la Música. No em
fio gaire d’aquest sistema, però el
meu marit, que està més acostu-
mat a fer servir internet, sí que
ha comprat bitllets d’avió o viat-
ges de cap de setmana.

Sí que me’n refio. Compro sobre-
tot llibres d’importació que no
trobo a les llibreries. Tinc més
por que em robin la cartera men-
tre vaig pel carrer que no pas que
m’estafin mentre realitzo una
compra per internet.
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La pròxima pregunta

EL PROBLEMA DE LA VIVENDA

Paciència esgotada
Agustina Hernández
Barcelona

El 28 de març vaig llegir una infor-
mació sobre el promotor de Fuenla-
brada, també conegut com a Robin
Hood del totxo. Als polítics els hauria
de caure la cara de vergonya per no
ser capaços de solucionar un proble-
ma com el de la vivenda tal com ho
ha fet aquest senyor, comprant els
terrenys a l’ajuntament, contractant
una empresa constructora i venent
els pisos sense multiplicar-ne quatre
o cinc vegades el preu. Ens distreuen
amb baralles polítiques, amb la uni-
tat d’Espanya i altres temes que no
resolen res de res. La paciència de la
gent s’acaba i si no surten aviat nous
Robin Hood potser es trobaran amb
una societat que no vol pagar uns
impostos que no repercuteixen en
les necessitats bàsiques de la pobla-
ció.

Pisos per a separats
M. Teresa Hernández
Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Estic separada, tinc 48 anys i en fa
cinc que estic fora de casa meva per-
què la custòdia dels meus fills –i la
vivenda– l’hi van donar al meu ex-
marit. Visc amb els meus pares en
una casa de 45 metres quadrats i
dormo en una butaca al saló, de ma-
nera que no tinc gens d’intimitat.
He sol.licitat un pis de protecció ofi-
cial, però com que no fan sortejos es-
pecífics per a gent separada, les pos-
sibilitats que me’n toqui un són
molt poques. Amb un sou base i a la
meva edat, els bancs no em donen
un préstec per comprar-me una vi-
venda. Proposo que els ajuntaments
de cada localitat facin pisos per a
gent com jo, ja que poden ser mol-
tes les persones que es troben en la
meva situació i que no s’atreveixin a
dir res.

EL TURISME DE BARCELONA

Lloguer per dies
Juanjo Sánchez
Barcelona

S’acosta la temporada alta de turis-
me i els veïns del Poblenou ja tremo-
lem. Aquesta ciutat s’ha convertit en
un atractiu reclam per al turisme
barat i en un negoci per a especula-

dors i inversors immobiliaris sense
escrúpols. A la finca del Poblenou on
visc hi ha nombrosos pisos que són
llogats per dies a turistes. No és
difícil trobar webs on s’anuncien
aquesta mena d’allotjaments. Per un
preu mòdic, grups de turistes enva-
eixen les comunitats de veïns i cau-
sen inseguretat, destrosses, brutícia i
sorolls continus. Per descomptat, les
múltiples denúncies realitzades pels
veïns no tenen resposta per part de
l’Ajuntament i la Generalitat. Els
cossos de seguretat i l’Administra-
ció, que reben religiosament els nos-
tres impostos, es justifiquen amb el
buit legal existent. Mentrestant, els
ciutadans de Barcelona que vivim al
costat de pisos que es lloguen per
dies patim la impunitat amb què es
tracta el tema. Un tema que, per
una altra banda, implica un frau fis-
cal a gran escala.

DESPESES PUBLICITÀRIES

Llibreteta inútil
Anna Agustí
Barcelona

Acabo de rebre una llibreteta, molt
ben editada per cert, que es diu Ano-
ta-ho. Resulta que la llibreteta en
qüestió té els fulls en blanc, se supo-
sa que per anotar-hi coses. El pro-
ducte publicitari en qüestió és de
l’Ajuntament de Barcelona. No
anuncia res d’especial, ni dóna un
altre consell que el de dir que parti-
cipem (es deu referir a les eleccions
municipals). ¿Realment no tenen res
més a fer que malgastar els diners
dels ciutadans amb ximpleries com
aquestes? D’acord que s’apropa una
campanya electoral i que els partits
de govern de l’ajuntament volen
fer-se publicitat, però ¡com a mínim
que aprofitin per enviar algun tipus
de missatge!

TEATRE I PERSONES SORDES

Sense subtítols
Montserrat Garcia Prat
Barcelona

El dijous 29 de març vaig anar a veu-
re Follie en Famille a la Sala Beckett.
Era l’última sessió, subtitulada per a
persones sordes. La meva gran de-
cepció va ser veure com la part de
l’obra en què parlaven en llenguatge
de signes no va ser subtitulada, tot i
que una de les tres actrius que hi ha-
via a l’escenari ho anava traduint
amb la veu, però d’esquena al públic
(ni tan sols se li podien llegir els lla-

vis). Com a persona sorda oralista,
em vaig sentir estafada. Vull pensar
que només s’ha tractat d’un assesso-
rament desafortunat al director de
l’obra, que l’ha portat a pensar que
totes les persones sordes tant ente-
nem la llengua de signes com llegim
el subtitulat. Això no és així, perquè
hi ha un grup més nombrós de per-
sones sordes que ens comuniquem
oralment i no hem tingut la necessi-
tat d’aprendre la llengua de signes.
El nostre recurs és la subtitulació i la
millora acústica.

LA SALUT DE MARADONA

L’ídol caigut
Fermín Espinosa
Madrid

Hi ha una cosa pitjor que acarnis-
sar-se amb un perdedor: la falsa pie-
tat, identificar-se amb l’ídol caigut,
imitar-lo quedant-se a terra en lloc
de reprendre el camí; aquest opi vic-
timista que tan bé reflecteixen els
tangos... i la perenne idolatria del
mite caigut, Maradona. Aquest ex-
futbolista resumeix en la seva vida
la d’aquella Argentina d’orígens mo-
destos i ascensió fulgurant, d’èxits
espectaculars –amb la seva vivesa
criolla, la seva «mà divina» inclosa–
per acabar descendint a un intermi-
nable infern de decadència. Tant de
bo puguem estalviar-nos aquesta
enervant malaltia argentina victimis-
ta i, en lloc de seguir consumint-nos
en enyorances d’un segle d’or al Río
de la Plata i lamentar en va l’expul-
sió d’aquest presumpte paradís, aca-
bem amb aquest cicle de vaques ma-
gres, flacs compatriotes argentins.

FALTA D’INVERSIONS

Sitges, discriminada
Joaquim Griell
Sitges

Sitges reuneix tots els problemes ori-
ginats per l’acumulació de falta d’in-
versions a Catalunya: Renfe, amb els
seus endarreriments habituals, els
túnels amb peatge –gairebé 5 euros
per 10 quilòmetres–, o la carretera
de les costes del Garraf, amb acci-
dents freqüents. De manera transi-
tòria, fins a solucionar aquests pro-
blemes de transport –que afecten
l’activitat econòmica–, l’autopista
hauria d’estar lliure de peatges. Em
sento discriminat: a la resta de l’Es-
tat hi ha bones carreteres i autovies
gratuïtes, i a Catalunya, peatges
tous, excepte aquí. ¿Per què?

El reglament general de circulació no tracta en cap mo-
ment el tipus de música que es pot escoltar quan es
circula en cotxe, ni la seva procedència, tant si és de
compacte original, una còpia, o música baixada d’inter-
net. Per tant, en aquest sentit, la policia no denunciarà
si, en un dels seus controls de circulació, els Mossos
detecten que s’està escoltant música descarregada de
la xarxa.

Una altra cosa molt diferent és com s’escolta la
música. En aquest cas, el reglament sí que contempla,

per exemple, que mentre s’està conduint no es poden
utilitzar auriculars per escoltar música ni fins i tot per res-
pondre al telèfon mòbil. L’ús dels auriculars pot provocar
distraccions al conductor, que lluny de tenir tots els sen-
tits posats en la conducció, no pot sentir si passa alguna
cosa amb el motor del cotxe o si hi ha alguna complica-
ció a la carretera.

Josep Palouzié Vizcaya
Cap de la Policia Local de Girona


