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Es va avançar en els dies de la campanya
electoral de les eleccions municipals, que
són també autonòmiques a certs llocs.
L’interès general no s’ha manifestat.

Molts temen que el nombre de vots quedi molt
enxiquit, al costat del devessall que hem pogut
veure tan recentment a les eleccions presiden-
cials franceses.

PELQUEFAACATALUNYA, ara per ara els missatges de
la ràdio i la televisió públiques no podran com-
moure gaire. Sobretot perquè emesos enfilats uns
al costat dels altres sembla que s’anul·lin entre si.
Per altra banda, l’advertiment de la locutora o lo-
cutor dient que els periodistes no es fan respon-
sables d’aquest sistema pot ajudar el desinterès.
A nivell de tot Espanya sembla que només hi hagi
unes úniques eleccions: les del País Basc, amb les
inacabables complicacions derivades de les llistes,
unes permeses i altres no, per sospites de perti-
nença a Batasuna. Tornen a sorgir els temes prin-
cipals d’enfrontament PP contra PSOE en relació
amb una eventual negociació amb ETA i sembla
que no hi hagi ganes de parlar dels ajuntaments,
que haurien de ser motiu principal dels debats
electorals. La realitat és que el superescàndol de
Marbella i altres més modestes rèpliques que hi
ha hagut al litoral mediterrani, fan que la sospita
de corrupció s’estengui per més llocs. Caldrà,
doncs, que els votants, més que el color polític de
les candidatures, intentin veure-hi l’honorabilitat
dels postulants. Ja és sabut que sempre són pocs
els incorrectes i que la major part dels candidats
sónpersoneshonestes i finssacrificades.Peròper-
quècontinuïsentaixís’had’estara l’aguaitperevi-
tar intrusos.Ésveritatqueelsajuntamentsdecer-
tes contrades tenen problemes derivats de l’aug-
ment, en aquests últims temps, de la immigració,
sobretot la il·legal. Caldrà estudiar la seva regula-
ció i en això tots hi hem d’estar igualment inte-
ressats, si bé són les grans ciutats les més afecta-
des. Barcelona, per exemple, ha d’augmentar les
seves dotacions escolars a causa dels infants im-
migrants i també aquesta presència repercuteix
en l’acolliment hospitalari, per si mateix difícil.

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA té una gran personali-
tat, com no podia ser d’una altra manera. Durant
temps fou, en certa forma, un contrapoder a la
mateixa plaça Sant Jaume vis-à-vis de l’altra seu,
la Generalitat. Ara ambdues cabdals institucions
són del mateix color i potser no és tan bo que la
plaça Sant Jaume hagi esdevingut un llac socia-
lista.

A LES ACABALLES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT presi-
dit per Jordi Pujol va començar l’eslògan a bord
d’un “canvi”. Això va prendre molt ressò i fins i tot
una variant del PSC es va integrar en una plata-
forma que se’n deia Ciutadans pel canvi. Es par-
lava de canvi com si fos una panacea. Aviat es va
veure que el canvi va ser un cambiazo i que d’un
tripartita l’altre lagentharecordatambcertanos-
tàlgia les èpoques de la presidència de Jordi Pujol.
Ara no es parla de canvi, malgrat que l’Ajunta-
ment de Barcelona sigui del mateix color des de fa
gairebé tres dècades. D’una manera premonitòria
l’alcaldable es diu Hereu. En efecte, heretaria, si
fos elegit, tota la tongada de moments bons, i
també dolents, com se sol dir quan hi ha un color
polític perllongat i anquilosat.

EN AQUESTS DIES UN AMIC SE M’HA ADREÇAT i m’ha pre-
guntat que, donada la meva experiència, a qui li
aconsellava votar per a alcalde de Barcelona. Li
he dit que no m’agrada aconsellar car cadascú ha
de votar segons la seva personal percepció. Per
altra banda, l’experiència, si no és la pròpia, no
és fàcilment traslladable. A més, li vaig explicar
una curta i vella història: una persona que tenia
un capital, va acceptar formar societat amb un
amic que deia que tenia molta experiència per a
un determinat negoci. “I què va passar?”, li pre-
guntaren al cap d’un parell d’anys. “Doncs que el
meu soci es va quedar amb el capital i jo amb l’ex-
periència”...

DE TOTA MANERA VAIG DIR-LI AL MEU AMIC: “Per conti-
nuar amb una esgotada fórmula, tenim l’Hereu.
Però tu pots triar d’altres. En aquest cas, tu
Trias?

Carles Sentís Periodista i escriptor

Triar i remenar
“Es parlava de canvi com si fos
una panacea. Aviat es va veure
que el canvi va ser un ‘cambiazo’
i que d’un tripartit a l’altre la
gent ha recordat amb certa
nostàlgia les èpoques de la
presidència de Jordi Pujol”

DES DEL MOLÍ

Avis informàtics

Hem associat la informàtica
als joves. Pensam que s’han
de tenir els reflexos i la ment
àgils, si volem travessar les
fronteres d’Internet i
moure’ns amb una certa
habilitat pels seus dominis.

És cert que els infants
solen utilitzar els ordina-
dors amb una seguretat i
una confiança que ens dei-
xen bocabadats. És obvi
que les noves generacions
semblen haver nascut amb
un programa d’ordinador
incorporat al cervell. Ens
guanyen en agilitat, destre-
sa i vivor. Tanmateix, no
ens hem de creure el tòpic
que els més majors no ser-
veixen per a la informàtica.

A molts casals de perso-
nes majors, hi abunden les

pantalles dels ordinadors i
els seus corresponents ra-
tolins, disposats a facilitar
a la gent gran l’entrada en
un univers nou. Les perso-
nes són agosarades o poru-
gues independentment de
la seva edat. Els més agosa-
rats s’encurioseixen també
per les possibilitats que ens
ofereixen els avenços cien-
tífics. Encara que molts
d’ells han escrit tota la vida
a mà, que recorden les car-
tes enviades a correus com
la principal forma de comu-

nicar-se quan eren joves,
que podrien explicar el pri-
mer cop que van veure un
telèfon o un televisor, no es
resignen a quedar margi-
nats d’un món que avança
de pressa. En alguns casals,
són els mateixos majors els
qui imparteixen classes
d’informàtica a la resta de
persones que hi acudeixen.
Són aquells que han acon-
seguit el diploma de moni-
tors d’informàtica.

Al casal que L’Obra Soci-
al de la Caixa té al carrer

Vallseca de Barcelona, hi
ha cinc jubilats que són
monitors d’informàtica. El
més major té vuitanta-tres
anys i el més jove en té sei-
xanta-sis. Han treballat
dur per vèncer les barreres
d’un món que, en un prin-
cipi, els resultava incom-
prensible. Han estat paci-
ents, constants, atents, i,
sobretot, curiosos. Voler
saber alguna cosa és
l’única forma d’arribar a
saber-la de veres. Els prin-
cipis foren durs.

DE FIL DE VINT

Kafka a
València

Isabel-Clara
Simó

No sé si a vosaltres us passa,
però jo sovint em trobo que
llegeixo diversos llibres alho-
ra. La lectura és el territori
de la llibertat: pots triar. En
un museu, per gran que
sigui, el criteri de les obres
que veuràs t’és totalment
aliè. En un concert també.
Però el llibre, d’ençà que en-
tres a la llibreria o a la bibli-
oteca s’escampa davant
teu, com un llençol intermi-
nable, i tu tries i tu rebut-
ges. I quan comences a lle-
gir, tu t’endinses o tu en
fuges. Ara mateix llegeixo
una novel·la esplèndida,
“Kafka a la platja” d’Hakuri
Murakami, i degoto plaer i
emocions, reflexions i sot-
sobres sense deixar-me per-
dre una paraula. Està tan
lluny dels textos rutinaris i
pretensiosos que sovint
t’apareixen a la premsa
com a bons!

Doncs alhora he estat lle-
gint un llibre plàcid i pro-
fund: “El pas del dies”, del
valencià Toni Mollà. És el
segon dels seus dietaris. Els
dietaris, quan estan ben
fets –la meravellosa exqui-
sidesa del de Pere Gimfer-
rer o la intel·ligent i sensible
d’Enric Sòria– són una de
les millors lectures, car no
ets arrossegat per un argu-
ment ni has de desxifrar els
enigmes cultes d’un autor.

Toni Mollà és un fusterià
irreverent, per dir-ho en
pocs mots. Es dedica a la
comunicació i a la sociolin-
güística i té un do que, si
em perdoneu la petulàn-
cia, gosaria dir que com-
partim els ensenyants: la
claredat i la senzillesa. Lle-
gir aquest dietari és com
jeure sota una brisa fresca
i veure passar els núvols .
Parla de literatura i de vi-
atges, de la seva vida i de la
vida dels altres. I ho fa
d’una manera tan propera
que tens la impressió que
xerres amb un amic i que
hi comparteixes confidèn-
cies. Excel·lent.

Maria de la Pau
Janer

DANIEL BOADA


