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om si es tractés d’un partit de
tennis el popular comunicador
de Radio Taxi Justo Molinero i

el president d’Esquerra Republicana de
Catalunya estableixen un diàleg intens i
profund. Dos personatges força dife-
rents que exposen i defenses temes de
rabiosa actualitat com la independèn-
cia, la crisi i la corrupció. I, a més, no
obliden altres temes menys públics com
la família, les creences i els referents.

Justo Molinero, nascut el 1949 a Vi-
llanueva de Còrdova fill d’una família
humil, va arribar a Catalunya el 9 de
novembre de 1967 per establir-se a
Santa Coloma de Gramenet. Després
de fer de mecànic i el servei militar, es
va guanyar la vida com taxista fins que
el 1982 va muntar la emissora de ràdio.
Per una altra banda Oriol Junqueras és
nascut a Sant Andreu del Palomar l’any
1969, però quan tenia dos anys i mig la
família es va traslladar a Sant Vicenç
dels Horts, on actualment és l’alcalde.
L’Oriol Junqueras és llicenciat en histò-
ria i és autor de diversos llibres; mentre
que Justo Molinero és el cap del Grup
Radio Taxi. Revoltats recull les tres ses-
sions de conversa que van mantenir el
comunicador i el polític català. El pe-
riodista Saül Gordillo, en parla: “Moli-
nero i Junqueras són dos homes sepa-
rats per vint anys i pocs quilòmetres de
distancia. Tots dos viuen sota la in-
fluència del cinturo (vermell?) –el Baix
Llobregat i el Baix ;Maresme són, indis-
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cutiblement, en aquets entorn–, i això
marca i condiciona.” Les dos primeres
trobades es fan a casa del president
d’ERC Sant Vicenç dels Horts passat el
9 N, la darrera conversa serà a casa del
creador del Jaroteo de Radio Taxi, a
Premià de Dalt. Saül Gordillo comenta
els diversos aplaçaments de les trobades
sobretot pels problemes polítics deri-
vats de l’agenda de Junqueras i acaba
manifestant: “Les tres trobades entre
Oriol Junqueras i Justo Molibero, un
cop anunciada la convocatòria d’elec-
cions del 27 de setembre, són més vi-
gents que mai.”

En el capítol dedicat a conversar so-
bre el futur de Catalunya, Justo Moline-
ro manifesta la intenció de sortir “de
l’ensurt en què estem ficats. Sembla que
no trobem la manera de poder-ne sor-
tir. Tu estàs convençut que la indepen-
dència és el camí, però jo no en tinc ni
idea.” Per la seva banda, Oriol Junque-
ras li contesta: “La independència, per
ella mateixa, no resol res, això també és
veritat. Per tant, és molt legítim que hi
hagi gent que es pregunti si això servirà.
Però jo el que dic que la independència
és una oportunitat per resoldre moltes
coses.”

El partit de tennis dialèctic entre dos
grans comunicadors acaba sense vence-
dors ni vençuts, ben al contrari. D’una
manera directa i espontània s’apropen
al lector per aclarir tota mena de dubtes
i obrint vies d’esperança. ❋
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Els barris vells i
dels afores

quests dies de campanya electoral
hem sentit moltes promeses per
part dels candidats per millorar el

municipi on vivim. Si ens entreteníem a
llegir els programes electorals, en alguns
d’ells s’incloïa com a proposta fer millores
al casc antic del municipi, ja sigui per reha-
bilitar-ne les façanes o per restringir-hi la
circulació de vehicles.

En català, però, és incorrecte parlar del
casc antic perquè es considera un calc del
castellà (casco antiguo). Per referir-nos-hi,
hem de fer servir altres fórmules, com ara
nucli antic, barri antic o, fins i tot, centre
històric o part vella.

En català, la paraula casc vol dir “peça
de l’armadura que cobria i resguardava el
cap”. A partir d’aquest significat el mot ha
pres altres sentits per metonímia, com ara
el casc d’un barret, és a dir, la copa del

barret; el casc d’un cavall, l’unglot del ca-
vall; un casc d’arengades, és a dir, un barril
d’arengades, o també significa un envàs de
vidre per contenir i transportar líquids.

Ara bé, en castellà la paraula casco té
dos significats més que el català no recull.
L’un és el conjunt d’edificacions d’una po-
blació, el casco urbano que comentàvem, i
l’altre és el cos d’una nau o un vaixell, que
en català cal anomenar buc, així com el
conjunt de parets que limiten l’espai que
ocupa una casa, que és el buc o la carcassa
d’una casa, i no el casc del vaixell o el casc
d’una casa.

Així doncs, si els futurs alcaldes volen
rehabilitar la part antiga de la ciutat, hau-
ran de posar ordre al nucli antic i no pas al
casc antic.

Una altra part dels municipis on s’acos-
tumen a fer propostes electorals és al vol-
tant de la població, en aquest cas per
anunciar millores en l’accés al poble o per
als barris més perifèrics. En aquest punt és
important recordar que en català diem els
afores de la ciutat, i no les afores.
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Sabíeu que... En català,
la part antiga de la ciutat no
s’anomena casc antic sinó barri antic o
nucli antic, a diferència del castellà,
que sí que té aquesta accepció del
mot casc.




