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H
a passat l’aniversari sen-
se que me n’adonés. No
es tracta del meu aniver-
sari vital, que prou que
me n’adono, que els

anys passen implacablement. Els
anys no fan vacances ni se’n van a
l’atur. I si n’adquireixo un altre, no
me’l subvencionen amb un parell
de mesos extra.

El que he fet són 60 anys d’arti-
cles. El primer, amb motiu d’un ho-
menatge a Àngel Guimerà, concre-
tat en la convocatòria d’un premi
d’articles sobre l’obra de l’escriptor.
Aquell 1949 jo només tenia 22 anys
i no havia publicat res, no era ningú
en el món literari ni en el periodís-
tic. Ni sabia res de Guimerà, silen-
ciat a l’escola. Vaig demanar a Ra-
mon Folch i Camarasa si tenia algu-
na obra del poeta i autor de teatre.
Em va deixar un volum amb tres pe-
ces clàssiques.

I així vaig escriure el primer arti-
cle de la meva vida, en el primer
franquisme, i el vaig enviar a tres
diaris. Un dia, el seu oncle Manel
em va telefonar: «He vist l’escrit que
has publicat a El Correo Catalán. Em
vaig quedar molt parat. L’havien pu-
blicat sense dir-me res. I, poc des-
prés, un jurat de personalitats va
donar el premi a aquell desconegut
que era jo. Per primera vegada el
meu nom en un diari. Fa 60 anys...

Després van seguir més articles a
El Noticiero, i la llarga sèrie de col.la-
boracions setmanals a Destino. Fins
que en Faulí em va fer la proposta
de l’article diari a l’Avui. I com el lec-
tor sap, continuo fent un article ca-
da dia per a EL PERIÓDICO. He cal-
culat que, només tenint en compte
aquesta continuïtat diària dec haver
fet, aproximadament, uns 10.000
articles.

No m’estranya que, davant de
més de 30 anys de columna un dia i
l’altre, algú em pregunti: «¿I no
estàs cansat, d’aquesta obligació?»
Molts hi afegeixen: «¿... d’aquesta ru-
tina?». L’article diari és l’antirutina,
i no és difícil entendre-ho. Per fer un
article, cada dia has de pensar algu-
na cosa nova. Una petita idea que
ahir no havies tingut, una associa-
ció d’observacions que ahir no ha-
vies fet. Haver de mantenir, d’esti-
mular diàriament, una certa curio-
sitat i aconseguir alguna reflexió,
per modesta que sigui, és una
gimnàstica de la qual no sóc cons-
cient, però que continua connec-
tant-me amb el món.

¿Rutina? Al contrari. Un petit in-
terrogant dirigit a mi mateix: «I
avui, ¿què?». Una nova modesta ex-
ploració, que l’endemà ja quedarà
enrere i n’hauré de començar una
altra. Seixanta anys d’exercici. Això
és l’article diari. La continuïtat de la
vida.H

Petit observatori

Seixanta anys
de connexió
amb el món

Espinàs
JOSEP MARIA

Podeu efectuar la vostra consulta per carta, per telèfon (93.265.53.53) o través del correu electrònic lector_experto@elperiódico.com

La pregunta
¿Esteu ben
informats sobre
el sistema de la
velocitat variable?

Sí, en conec el funcionament i al-
guns dels beneficis i inconve-
nients. En alguns mitjans ho
plantegen com una mesura posi-
tiva per reduir la contaminació
ambiental que provoquen els cot-
xes, però no sé fins a quin punt
això hi ajuda.

No, però quan vaig amb cotxe he
pogut observar que aquest siste-
ma no funciona realment, ja que
hi ha molts conductors que no el
respecten. Encara que ara se’ls
multi per infringir-lo, ho conti-
nuaran fent. No els importa.

Clara
Lidón

Administrativa

Sí. Em sembla que és un sistema
positiu, perquè així els cotxes
contaminen menys, i fins i tot es
poden reduir els accidents. L’únic
inconvenient que trobo al límit
de velocitat variable és que a ve-
gades genera embussos en hora
punta.

Sí. És un sistema encertat, ja que
els cotxes contaminen menys, i
així tampoc corren tant. Encara
que no utilitzo gaire el cotxe, és
una bona manera de reduir el
risc d’accidents, i més ara que es
multarà els infractors.

Alexandros
Papalopulos

Dissenyador

Carmen
Nevot

Estudiant

Marc
Redondo

Estudiant
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¿Les descàrregues d’internet es
controlen bé a Espanya?
Podeu respondre a la web:
www.elperiodico.cat

Els vots a la web

La pròxima pregunta

EDUARD
SORRIBAS

SALLENT

¿Per què ‘mascareta’ i no
‘mascarilla’ en català?

El lector / l’expert

TEATRE MUSICAL

‘Jesucristo Superstar’
Jaume Valls Serra
Barcelona

He llegit l’entrevista del dia 15 que
Imma Fernández va realitzar al can-
tant argentí Gerónimo Rauch, que
aquests dies interpreta el musical Je-
sucristo Superstar al Teatre Apolo de
Barcelona. Sobre Camilo Sesto, que
va cantar l’obra fa uns anys, afirma
que les seves interpretacions són
molt diferents, ja que Rauch diu que
té un estil molt més «dramàtic», en
contraposició amb l’estil més «lleu-
ger», segons ell, de Camilo Sesto. Puc
assegurar al senyor Rauch que Cami-
lo Sesto, a part d’una gran veu, tenia
en l’obra moments d’un gran dra-
matisme, que la interpretació de
l’artista argentí no superarà mai.

SÈRIES DE TELEVISIÓ

Concurs de guions
Octavi Egea
Premià de Mar

No sé si és cert o és una llegenda ur-
bana, però es diu que hi ha una me-
na de concurs entre els guionistes de
les sèries televisives El cor de la ciutat
i Ventdelplà per veure qui s’inventa
unes trames més demencials, més
incongruents i més ofensives per als
actors que les interpreten i els espec-
tadors que les veuen. Aquests últims
sempre poden canviar de canal,
però als primers no els queda cap
més remei que viure-les i fer-les
creïbles. Els felicito per la seva pro-
fessionalitat.

Sembla que els personatges
d’aquestes sèries no tenen cap altra
feina que sucar, trair-se, extorsionar-
se o matar-se. El dia que a classe van
explicar la psicologia dels personat-
ges i la seva evolució en la trama, els
guionistes d’aquestes dues sèries
van fer campana.

LA CURA DEL MEDI AMBIENT

Inversió en ecologia
Josep Lloret
Professor de la Universitat de Girona

El model de creixement que hem se-
guit les últimes dècades, basat en la
destrucció de la natura i en la so-
breexplotació dels recursos natu-
rals, és una via desastrosa per afron-
tar el benestar de futur. Moltes ma-
lalties víriques, cardiovasculars, can-
cerígenes i al.lèrgiques tenen a veu-

re amb la pèrdua de la biodiversitat
i el deteriorament de la natura. Els
ecosistemes sans ens ofereixen ser-
veis gratis, com la depuració de les
aigües i de l’aire. Però l’escassa inver-
sió destinada a l’estudi, ensenya-
ment i gestió del medi ambient les
últimes dècades ha estat patent.

És urgent impulsar mesures con-
cretes, com l’ús de vehicles ecolò-
gics, la instal.lació de l’energia solar
a les vivendes, l’augment de les aju-
des a la investigació, l’increment de
la inversió en parcs naturals i reser-
ves marines i la incorporació de biò-
legs i ambientòlegs als ajuntaments.
Aquestes accions contribuirien deci-
sivament a una economia sostenible
i a prevenir i curar moltes malalties.

TRANSPORT MARÍTIM

El que és barat surt car
Carlos Riera Planells
Eivissa

La globalització té alguns avantat-
ges, però també alguns inconve-
nients. La carrera pel baix cost del
transport marítim ha permès a
molts balears sortir de les illes i
conèixer món. La companyia Isco-
mar va obrir portes a l’aïllament.
Amb les seves ofertes, es pot viatjar a
la Península per preus molt baixos.
El que intuíem, però no volíem re-
conèixer, és que sacrificàvem part

de la nostra seguretat en aquesta
carrera pel baix cost.

Aquest fenomen propicia una re-
laxació en els controls tècnics. Per
exemple, en l’apartat de personal, hi
ha alguns treballadors sense qualifi-
cació; en les infraestructures, hi ha
vaixells de segona mà, i l’atenció al
client és nefasta. La companyia vul-
nera els drets dels consumidors sen-
se que es pugui fer res que no sigui
protestar. Per als balears viatjar és
molt necessari, però no pas a costa
de la butxaca. Al final, el que és ba-
rat surt car.

PERIPÈCIA TURÍSTICA

Toreros a Itàlia
Armando Rey Arribas
Barcelona

En un viatge turístic recent a Itàlia,
la recepcionista d’un hotel de Gèno-
va em va preguntar, amb mala cara,
si era espanyol. Al contestar-li afir-
mativament, la dona es va posar
com una fúria i em va llançar un
discurs en el seu idioma del qual
només vaig entendre la frase «mata-
dors de toros criminals». Qui m’ha-
via de dir a mi, que detesto els toros,
que lluny del meu país em titllarien
de criminal. No em van valer les ex-
plicacions; tan enfurismada estava
la senyora, que pràcticament em
van expulsar del local. Costa de creu-
re que en un país tan acollidor com
Itàlia es trenquin les normes d’edu-
cació per les fòbies que produeixen
determinats costums d’altres països.

REVISIÓ DE LA GUIA DE CARRERS

Canvi de noms
Jordi Font Bayó
Ripollet

Ripollet té, des del 1939, dos carrers
que porten el nom d’Isabel la Catòli-
ca i Ferran el Catòlic. Són dos perso-
natges altament controvertits. Pri-
mer perquè van liquidar el regne de
Granada i van expulsar de la Penín-
sula tots els que no eren catòlics i,
segon, perquè van afavorir la con-
quista d’Amèrica, que va significar
per a les cultures indígenes la perse-
cució i l’extermini.

Avui dia som una societat multi-
cultural: a Ripollet hi viuen catòlics,
protestants, ateus, musulmans... Per
això una iniciativa ciutadana recla-
ma la substitució dels noms dels reis
per la dels dos primers alcaldes ele-
gits democràticament, Magí Girbau
i Josep Ros.

La formació del diminutiu en català es pot fer a partir de
diversos sufixos, com ara -ell /-ella (per exemple, de
porta fem portella; de finestra, finestrella), o bé -ó /-ona

(d’animal fem animaló; de cara, carona), entre molts al-
tres exemples.

Pel que fa als sufixos -et /-eta i -ill / -illa, ambdós per-
tanyen a aquest grup, però en català és molt més pro-
ductiu el sufix -et /-eta que no pas -ill /-illa. I això s’aplica
també en el cas que plantegeu de forca, en què tant el
diminutiu pròpiament dit, com l’accepció d’estri per

menjar pot ser també forqueta, mentre que forquilla no es
fa servir tant com a diminutiu.

En general, però, no conviuen les dues derivacions i
això és el que passa amb màscara i mascareta. Aquest
darrer mot no es recull en el Diccionari de la Llengua Cata-

lana de l’Institut d’Estudis Catalans, que amb aquest sig-
nificat prioritza el mot careta.

Oficina d’Assessorament Lingüístic.
Institut d’Estudis Catalans

Així es presenta als usuaris l’esglaó
dels nous trens de Renfe a
l’estació de Blanes.
Si a un noi li costa pujar per
la porta de minusvàlids,
imagineu-vos les dificultats que pot
tenir una persona gran...

Esglaó per a atletes

Montse Ortega Gallart. Blanes


