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el poble
EL VENT VISITA SANT VICENÇ

Fotos: 
Alfons Plans, Santi Comas i David Junyent
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cartes a el breny

Fa pocs dies que l’amic José ha deixat aquest món físic. Ens queda el record de la gran activitat del nostre en-
tranyable amic, com a persona incansable i vital en les tasques en què participà com la repoblació, les obres de 
l’ermita, el refugi de Can Campaner, el manteniment de l’entorn de Vallhonesta i també com a president de la 
secció de matrimonis. Totes elles són la suma de molts esforços personals, que han convertit determinades etapes 
ben decisives en unes fites. Persona de gran vàlua, va actuar així dins el Centre.

 Josep, la teva positiva empremta al nostre món muntanyenc, la guarda la nostra entitat, i el teu record i exemple 
ha quedat servat en la memòria dels qui t’hem conegut.

Noblesa del roure basc
Jardiner de Vallhonesta
Corredor de fons del Centre
Repartint sort i somriure

Els teus amics del Centre Excursionista Sant Vicenç de Castellet

EN RECORD DE L’AMIC JOSÉ PALACIO I AMIANO

Aquest escrit només és per donar gràcies a tots els sant-
vicentins que ens van donar el seu suport amb el greu 
problema que teníem amb les barrinades i el pas de ca-
mions de grans tonatges. Van arribar a passar-ne uns 
200 diaris, pels nostres carrers (“no carreteres”), provi-
nents d’una pedrera del terme de Castellbell i el Vilar; el 
problema ja està resolt.

Hi ha una resolució de la Generalitat signada pel con-
seller de Medi Ambient i Habitatge en Francesc Baltasar 
i Albesa, i no ha fet falta amb aquest nou Ajuntament 
posar pancartes ni fer manifestacions, només han calgut 
les ganes i l’interès que hi han posat, per això moltes 
gràcies.

    Veïns de Sant Vicenç

MOLTES GRÀCIES!
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Vet aquí hi havia un honrat pesca-
dor que vivia en una casa molt vella; 
tan vella que l’aigua i el vent s’hi fil-
traven per les escletxes de les parets. 
A més de ser pobre havia de suportar 
una dona rondinaire, egoista i ambi-
ciosa.

I un dia, al treure la xarxa del mar 
va trobar-se amb un peix platejat i 
d’aletes daurades que li deia: 

- Si us plau, retorna’m al mar; sóc 
un príncep encantat i només retor-
naré al meu estat normal quan algú 
em demani un desig que jo no pugui 
complir.

El bon pescador va fer el que li de-
manava i un cop va arribar a casa 
seva li va explicar a la seva muller el 
que li havia succeït.

- Mira que n’ets de ruc! Torna-te’n 
ara mateix al penya-segat i demana-
li a aquest peix encantat una caseta 
blanca amb un bell jardí.

Així ho va fer el pescador. I després 
que el peix va escoltar el que el pes-
cador li demanava li va dir:

- Torna cap a casa teva que veuràs 
acomplert el teu desig.

I, efectivament, en el lloc de la mi-
serable cabana en la que vivia es va 
trobar una preciosa caseta blanca 
amb jardí.

- Ara la meva muller estarà satisfe-
ta, em deixarà en pau i podré ser feliç 
- es va dir satisfet.

La muller del pescador, que era molt 

ambiciosa, va començar a malviure 
pensant que en lloc d’aquella case-
ta hauria pogut demanar un palau. 
Així, doncs, un bon dia va dir al seu 
marit:

- Apa! Vés-te’n al penya-segat, cri-
da el peix i digues-li que vull una casa 
de dos pisos gran i ben moblada.

A contracor i per no barallar-se amb 
la seva muller el pescador se’n va 
anar a la vora del mar i va cridar el 
peix platejat. Molt avergonyit li va dir 
els desigs de la seva esposa.

- Ves-te’n a casa teva i trobaràs el 
que desitges.

Naturalment la casa s’havia con-
vertit en un magnífic edifici de dos 
pisos.

- Si en sóc de beneita - va pensar 
la seva dona un cop recuperada de 
la sorpresa - Fes el favor d’anar una 
altra vegada al mar, crida el peix i li 
demanes un palau sumptuós i ple de 
criats.

El bon pescador va intentar convèn-
cer-la del contrari, però va haver de 
cedir i finalment se’n va anar a veure 
al peix.

- No saps el greu que em sap tor-
nar-te a molestar, però la meva mu-
ller desitja un palau amb criats.

- Torna a casa i el trobaràs.

I l’edifici de dos pisos s’havia con-
vertit en un palau luxós. Criats de 
tota mena la mar de ben guarnits sa-
ludaven el pescador i la seva esposa 

que per fi era feliç.

La felicitat d’aquella dona tan poc 
assenyada no va durar gaire. Així 
és que al cap de poc temps va co-
mençar novament a rondinar i a dir 
al seu marit:

- Ben pensat, no és pas això el que 
jo desitjava. És ben cert que jo mano 
al meu palau i que els criats em salu-
den i em tracten bé, però jo vull que 
m’honori tota la ciutat. Vés a la vora 
de la mar i digues-li a aquest peix en-
cantat que vull que em faci reina i 
que a tu et faci rei.

El pescador va intentar fer-li enten-
dre que allò era un disbarat, però 
amb aquella mena de bruixa no hi 
havia qui pogués discutir. Així, doncs, 
una vegada més va haver d’anar al 
penya-segat.

-Príncep-peix, vine si us plau! La 
meva esposa m’ha manat que et de-
mani encara més coses.

I es varen fer unes onades molt al-
tes i al capdamunt de la més alta va 
sortir el cap del peix platejat.

- Ja tornes a ser aquí? Encara no 
t’he donat prou coses?

L’home, avergonyit, li va explicar les 
exigències de la seva esposa. Alesho-
res es va sentir un tro fortíssim i el 
peix fent un gran salt va anar a pa-
rar a dins de la barca amb la que el 
pescador havia anat al seu encontre. 
En aquell moment una llum molt in-
tensa va il•luminar un jove molt ben 
plantat que li va dir:

- Acabes de demanar-me 
l’impossible capaç de desencantar-
me. No podré complaure la teva es-
posa, però et ben asseguro que rebrà 
una bona lliçó.

I tot seguir es va perdre enmig de 
la boira.

Quan el pescador va tornar a casa 
seva va trobar-se amb la seva vella 
cabana de sempre.

el racó del conte
EL PEIX PARLADOR
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la columna

CINC MINUTS

Cinisme: Del llatí, cynicus i, prèviament del grec, Kynós 
(gos). La doctrina cínica fou iniciada al segle V a.C. per Antís-
tenes. Ell va fundar una escola que, amb la manca de pudor 
i de conviccions (semblant a la dels gossos, d’aquí el nom) 
pretenia ser una mena de crítica social, amb voluntat provo-
cativa que substituiria, amb un sarcasme agressiu, la ironia de 
Sòcrates.

Avui dia, el cinisme, té un caire una mica diferent. No s’usa 
per a aquelles persones que, amb ànim de crítica social, prete-
nen denunciar fets; més aviat s’usa en persones que, amb una 
façana absolutament formal, segueixen no tenint cap mena 
de principis (com ara els gossos) en les seves actituds. Posem 
alguns exemples:

Atacar països de cultures diferents a causa del maltracta-
ment i les vexacions que pateixen les dones, mentre, per altra 
banda, som grans amics d’altres països (molt rics) on les do-
nes segueixen havent d’anar cobertes, no poden conduir, ni 
anar a votar...

Dir que s’és d’esquerres i promulgar lleis que pretenen priva-
titzar i ferir greument l’escola pública.

Acceptar l’existència de malalties com la fibromiàlgia i que 
les mútues no les reconeguin a l’hora de tramitar una baixa.

Demanar a la gent que no facin deixalles i permetre que cada 
cop més productes es posin a la venda embolcallats amb plàs-
tic i materials similars; o que els envasos retornables s’hagin 
substituït per plàstic o tetrabricks.

Muntar associacions per als drets humans i destinar 21 mi-
lions d’euros per a guarnir el sostre d’una sala.

Parlar de la integració i muntar escoles temporals per als 
nens i nenes immigrants.

Pretendre impulsar el transport públic, sense millorar les xar-
xes més necessàries.

Destinar els diners públics a eixugar les mancances de les em-
preses privades, mentre els serveis públics se’n van en orris.

Destinar milions a armament al mateix temps que predi-
quem la pau.

Muntar campanyes contra les mines personals i seguir fabri-
cant-ne i exportant-ne...

Podríem felicitar el senyor Antístenes per l’èxit mundial de la 
seva doctrina, tot i que em temo que no era aquest ben bé el 
seu objectiu. O potser sí. Massa tard per a preguntar-li.

ELENA FRANC SIS

SERVEI DE REPARACIÓ DE TOT TIPUS DE CALÇAT

c/ Prim, 3 - Tel. 93 833 03 62
SANT VICENÇ DE CASTELLET
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humor

Els acudits no expressen l’opinió de cap persona o entitat; simplement són acudits.

entitats

El nostre grup santvicentí de teatre, 
Cul-i-Seu, ens va tornar a fer gaudir 
els dies 24 i 25 de gener amb l’obra 
“Fragments en tres d’Elsa Schnei-
der” dividida en tres parts; el lloc 
va ser el teatre de la Societat Co-
ral l’Estrella i, malgrat ser una obra 
“confosa” al començament, acaba 
essent tot un exercici d’interpretació 
per les seves actrius.

 “Elsa Schneider” és una obra d’en 
Sergi Belbel adaptada per Rosa Del-
gado, i dirigida per Jordi Guinart, 
dividida en tres trossos clarament 
diferenciats. El primer fragment 
està inspirat en l’obra d’Arthur Sch-
nitzler: “La señorita Elsa”, el segon 
és una lectura dramatitzada que 
està centrat en episodis de la vida 
Romy Schneider, actriu que va ser 
molt reconeguda, arreu per les se-
ves interpretacions a les pel•lícules 
de “Sissi”, i que va tenir una vida 
molt tràgica. El tercer fragment, és 
una visió del teatre de l’absurd, re-
creada amb una fusió entre les dues 
anteriors (Elsa i Schneider).

Aquests monòlegs varen ser molt 
ben interpretats per: Iolanda Soler, 
Irene Serrajordi i Míriam Àlvarez. La 
versatilitat d’aquestes actrius ja ens 
tenen acostumats a veure-les en 
papers variats, tant sigui comèdia, 
com obres amb forta càrrega dra-
màtica i en aquest cas, en concret, 
han demostrat ser unes grans intèr-
prets.

L’obra esta també acompanyada 
per un bateria (Jordi Miró), i un 
baix (Pol Guinart), instruments que 
formen part de la base rítmica de 
l’obra.

“Elsa Schneider” és una peça crea-
da amb escenes breus i tallants on 
mostren una dona descarnada. 
L’obra va ser escrita a l’any 1989 en 
tres monòlegs i ha estat muntada 
per Espanya i Mèxic.

Al 1987 va aconseguir el Premi Ig-
nasi Iglesias.

     
   JOSEP

FRAGMENTS EN TRES D’ELSA SCHNEIDER

CUL-I-SEU
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l`ajuntament informa

NOVES PISCINES
A mitjans de març es posaran a concurs les obres de 2 piscines d’oci amb la intenció de que a finals de mes co-

mencin les obres. Segons els tècnics hi ha temps suficient ( si no surt cap contrarietat important ) per estrenar-les a 
mitjans de juny. El cost d’aquestes piscines es financen amb el Fons d'Inversió Local; estaran situades entre la piscina 
de competició i la zona de la petanca. Teòricament substitueixen la piscina antiga ( els m2 venen a ser els mateixos) 
i mesuren 20X10,5m la gran i  8X6,5m la petita. 

Si les obres tinguessin alguna rèmora i no es podessin inaugurar a temps, s’allargaria un any més la vida de la pis-
cina antiga, per així garantir el bany per a tothom.

Planell de les noves piscines
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coses de l’esplai

Tenim a Coses de l’Esplai a M. Car-
me Grauvilardell.

Una sòcia més de l’Esplai que ens 
explicarà alguns detalls de la seva 
vida.  De segur que no faria falta gai-
re presentació, ja que la M. Carme és 
molt coneguda per moltes facetes, 
no té un no per col•laborar amb el 
què estigui al seu abast.  De totes 
maneres, de segur que té coses per 
dir-nos que ignorem.

—M. Carme, data i lloc del teu 
naixement.  Qui van ser els teus pa-
res?

—Vaig néixer el dia 22 de febrer de 
l’any 1935, als baixos de la botiga 
dels meus pares, a cal Grauvilardell, 
a la plaça de l’Ajuntament.  Els meus 
pares van ser en Jaume Grauvilardell 
i l’Estrella Soldevila, els quals es van 
morir, el pare el dia 8 de maig del 
1979 i la mare el dia 10 d’agost del 
1993.

—Germans?

Un germà, en Jaume que va mo-
rir jove,el dia 12 de març de l’any 
2003.

—Dels teus estudis què 
n’expliques?

—Els meus estudis van ser molt 
llargs però crec que els vaig apro-
fitar.  Vaig començar a les monges 
a Sant Vicenç però a la mare li va 
semblar que havia d’estudiar més, 

i com que per aquell temps segons 
a quin col•legi no hi podies apren-
dre el Batxillerat, pel sol motiu de ser 
dona, en el cas nena, em van posar 
interna a l’escola de Sant Francesc a 
Manresa, on hi vaig ser des dels 11 
anys fins als 17.  Si el pares em volien 
veure havien de venir ells a visitar-me 
els diumenges.

Una vegada vaig acabar els estudis, 
va venir el tema de la feina.

A mi ja m’agradava tot el que era lli-
bres i lletres.  Encara les biblioteques 
no estaven en el seu millor moment.  
El pare per motius de la botiga ana-
va a Barcelona a comprar xocolata, 
la xocolata Sultana.  Un dia, amb un 
amo o un dels amos de la fàbrica van 
sortir a parlar dels meus estudis, i al 
comentar les meves inquietuds, li va 
dir que aviat s’instal•larien forces 
biblioteques per tot Catalunya.  Per 
això vaig anar a Barcelona per fer es-
tudis bibliotecaris.  Vaig estar quatre 
anys a casa d’un familiar.  Venia el di-
vendres i tornava a marxar el dilluns.  
Dissabte i diumenge servia per ajudar 
a la feina de casa i de la botiga.

—Vols dir que els pares, tot i que 
t’estimaven molt, aprofitaven perquè 
els ajudessis quan tenies l’ocasió.  Re-
cordes quants anys van tenir la boti-
ga els pares?

—Molts anys. Ja la tenien d’abans 
de la guerra i com tothom d’aquell 
temps, varen passar les seves penú-
ries i problemes, encara que a la gent 
els semblava que érem de bon viure.  
De fet, l’únic que a casa no faltava 

era el menjar.

—Quants anys a la biblioteca a Sant 
Vicenç?

—Vaig començar en aconseguir 
l’oposició i obtenir el núm. 1.  Llavors 
vaig poder demanar el lloc i, com és 
lògic, vaig triar Sant Vicenç.  Vaig su-
plir a l’Eulàlia Mata, la qual va anar 
a la biblioteca de Catalunya a Barce-
lona.  Tot plegat uns quaranta anys.  
No obstant vaig estar un temps en 
què em varen fer anar a Barcelona, 
a la central de biblioteques i, men-
tre estava fora, va ocupar el meu 
lloc a Sant Vicenç, l’Assumpta  Haro, 
com a suplent.  Passat un temps, em 
vaig assabentar que si estava massa 
temps fora de la meva plaça la podia 
perdre, i vaig demanar de tornar a 
Sant Vicenç i així va ser.

—Ja sabem coses que no sabíem.  
Ets vídua, però vas estar casada amb 
en Jaume Fíguls.  Explica’t?

—Amb en Jaume es pot dir que 
vàrem festejar molts anys.  Ell era fill 
dels “carameleros”. Els deien així per-
què tenien el lloc de venda al vestíbul 
del cine Rambla.  El seu pare feia de 
paleta.  Van ser molt populars a més 
d’unes bones persones.

Ens vam casar el 3 de gener de l’any 
1962.  No vam fer abans perquè lla-
vors hi havia un decret o llei que deia 
que tota dona que estigues treba-
llant en càrrecs públics, una vegada 
es casés, havia de deixar la feina per-
què passava a ser “señora de la casa” 
i nosaltres, en la nostra situació, no 
estàvem per ser “señora de la casa”.  
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coses de l’esplai
A més que em sabia greu perdre una 
feina que m’agradava de fer.  El de-
cret es va abolir l’1 de gener i nosal-
tres ens varem casar el dia 3.  

El Jaume em va deixar el dia 17 de 
setembre de l’any 1998, ni ell es me-
reixia morir tan jove, ni jo perdre’l.

—Ma Carme, la vida està muntada 
per molts enrenous que a vegades 
no ens mereixem que passin, però 
passant pàgina: descendència que 
tens, quants fills?

—Dos, l’Estrella i en Gerard.  
L’Estrella està casada amb Zoilo Sel-
va i tenen dos fills, en Ferran amb 
16 anys i l’Oriol que en té 12.  Es-
tan estudiant i són molt bons néts.  
En quant a la seva feina, regenten la 
Farmàcia Fíguls, instal•lada a l’antiga 
botiga dels meus pares.

En Gerard està casat amb la Sílvia 
Sellarés, la qual és de Sant Salvador 
de Guardiola, i tenen dos fills, la Ju-
dit i en Jaume de 6 i 3 anys respecti-
vament. En Gerard treballa a la Caixa 
de Manresa i la Sílvia dóna classes de 
ceràmica i manualitats.                                                             

—Resumint, que tens el títol de iaia 
al complert.  Per molts anys M. Car-
me.  De tots és sabut que fa molts 

anys que pertanys al col•lectiu El 
Breny, digues-me’n alguna cosa.

—Estic en actiu des de la seva fun-
dació.  Ho recordo perquè conservo 
la documentació de la primera junta, 
que va ser formada per David Bri-
collé, Jaume Colell, Joan Montsech, 
J. M. Garcia, Nativitat Luna, Marina 
Ubach i una servidora.  Amb els anys 
he tingut una quantitat immensa 
de companys i companyes que han 
col•laborat amb la marxa del Breny.  
M’agradaria molt poder enumerar-
los a tots però és una cosa impos-
sible.  De totes maneres gràcies a 
tots els que hem fet i fem la tasca 
de conservació de la revista, que ja 
és un símbol per a Sant Vicenç.  Tam-
bé moltes gràcies a d’altres persones 
i entitats que participen en el seu 
manteniment.  Gràcies a tots i que 
puguem continuar amb la seva ac-
tivitat.

—Com a sòcia de l’Esplai què tens 
per explicar, encara que no en si-
guis massa assídua per passar-hi 
l’estona?

—De l’Esplai he  de dir que fa una 
tasca molt valuosa per a nosaltres, 
la gent gran.  Ja fa anys que vaig 
participar en un llibre que es va fer, 

conjuntament amb moltes persones, 
que es titula “Llibre gegant” (es pot 
consultar a la biblioteca). 

 —Suposo que també hi vares 
participar per l’Esplai, i si s’ha pre-
sentat l’ocasió de fer algun acte 
de col•laboració, també hi he pres 
part. 

—Actualment estic fent la tasca 
anomenada  “parelles lingüístiques”, 
consistent amb tenir xerrades amb 
persones que volen perfeccionar el 
català. Sempre estic disposada a aju-
dar dintre les meves possibilitats.  Per 
anar a passar l’estona amb les amis-
tats, de moment encara tinc el temps 
molt ocupat.  Espero que algun dia 
hi podré anar.  De totes maneres 
quan hi sóc, noto que tots el qui hi 
ha s’ho passen bé.  Recomano que 
no el deixin decaure.

M. Carme ja és de suposar que no 
has dit ni una petita part del què tens 
per explicar però, com tot, l’entrevista 
té un principi i un final.  I ara l’hem 
de donar per acabada.   Moltes grà-
cies per la teva col•laboració, de part 
de l’Esplai, del Breny i d’un servidor.

Esteve Lafont

DIFUNTS 
GENER 2009

Manuel Sánchez i Vitoria, 
11-01-09, 
70 anys.

Cayetano Sánchez i Rubio,
18-01-09
87 anys

German Giménez i Bautis-
ta, 24-01-09,

91 anys

Antonio Casas i Grau
(Cendres), 

06-10-08, 83 anys.



18

el breny entrevista a...
JOAN MARIA SEGURA I BERNADAS

El Joan Maria va néixer a Sant Vi-
cenç l'any 1969. Tot i que es va di-
plomar en magisteri, la seva activitat 
vocacional s’ha centrat sempre en les 
arts escèniques, en especial el teatre. 
És per això que durant anys no ha 
parat de formar-se en les arts de la 
interpretació, de la dansa, el cant i 
finalment en la direcció. 

Professionalment va iniciar la 
seva carrera el desembre de 1994 
amb DRÀCULA, EL MUSICAL i des 
d’aleshores ha combinat teatre, dan-
sa, musical i televisió.

Actualment està dirigint l’obra “Ru-
ddigore o la nissaga maleïda”, adap-
tació lliure de “Ruddigore or the 
witch’s curse” de Gilbert & Sullivan. 
Amb ella han arribat al teatre Kur-
saal de Manresa, i per aquest motiu 
li hem fet una entrevista.

BR: Deixant de banda el mil•lenari, 
“Ruddigore” és el teu primer tre-
ball de direcció, o bé n’has fet 
d’altres?

JM: “Ruddigore...” és la que ha tin-
gut més ressò, bona crítica i amb la 
que hem fet més “bolos” per Cata-
lunya, però darrerament vaig estre-
nar el “No”, vaig fer la direcció es-
cènica d’aquest espectacle de dansa 
al TGB (Teatre Gaudí de Barcelona), 
que és un nou teatre.

Realment, en la direcció, vaig es-

trenar-me a la Fira Mediterrània de 
Manresa l’any passat amb “Sóc una 
bruixa”, espectacle basat en 3 con-
tes de la Merce Rodoreda i interpre-
tat per la manresana Mireia Cirera. 
També el “Trakatap” (espectacle de 
claqué estrenat al Versus Teatre) on 
vaig fer la direcció escènica i també 
alguns espectacles infantils tal com 
“Zig Zag, passets al Palau” al Palau 
de la Música.

BR: Gaudeixes més dirigint que 
interpretant?

JM: Em toca fer de tot, alguns em 
coneixen com a director, d’altres 
com actor i d’altres pel vestuari; la 
Montserrat Salvador, gran actriu i 
amiga meva, diu que sóc un home 
del renaixement, la qual cosa és un 
gran compliment i està molt bé, 
però a mi personalment, m’agrada 
fer una cosa, i ben feta. El què més 
em sento és director. Està bé haver 
fet totes les altres coses perquè em 
fa ser millor director, però ara triaria 
dirigir, si amb això sol em puc guan-
yar la vida.

BR: Com va sorgir “Ruddigore”?

JM: Va resultar ser un treball de fi-
nal de carrera.

BR: Ens en pots fer cinc cèntims?

JM: Quan vaig marxar de Sant Vi-
cenç, al 1994, em vaig formar a 
Barcelona com a actor de musicals 

(classes d’interpretació, de dansa, de 
cant, etc) i vaig fer, a partir de “Drá-
cula”,  una sèrie de musicals, però 
com que tinc molta inquietud artís-
tica em va picar la curiositat el tema 
de la direcció. Vaig estudiar durant 4 
anys a l’Institut del Teatre i tot i que 
jo mai he estat un bon estudiant, allà 
vaig treure molt bones notes, perquè 
feia el que m’agradava. A l’Institut 
vaig conèixer els companys que ara 
formen la companyia, ells estudiaven 
teatre musical (tres nois i tres noies), 
i ens coneixíem dels passadissos, de 
l’hora de dinar... i un dia es va plan-
tejar fer junts el treball de final de 
carrera i vàrem pensar en un musical 
que alhora també ens servis per tru-
car a les portes d’algun teatre que 
ens el comprés.

Buscant material ens agradava molt 
la música de Gilbert & Sullivan, au-
tors del “Mikado” que havia fet Da-
goll Dagom. Aquests autors varen 
estrenar diverses operetes entre les 
que hi havia “Ruddigore” i nosaltres 
mateixos en vam fer una versió lliure, 
potser una mica “gamberra”, perquè 
el final de l’original el trobàvem una 
mica antiquat.

El vàrem estrenar a l’Institut del 
Teatre i va ser un èxit tant per als 
alumnes com per als professors. A 
continuació la vam enviar al Versus 
Teatre. Allà també es va aconseguir 



un èxit que no ens imaginàvem . 
Realment ens va tocar la loteria amb 
aquesta obra, ja que al Versus ens la 
van programar per sis mesos, obten-
int un gran èxit de crítica i de públic. 
Ens va venir a buscar una productora 
per distribuir-nos per tot Catalunya. 
Hem fet 40 “bolos” i en tenim 40 
més de programats. Cap companyia 
de Barcelona té tants “bolos” i nosal-
tres ho tenim acabant de néixer com 
a companyia.

BR: Quines nominacions i premis 
heu obtingut amb aquesta obra?

JM: Aquesta és un altre de les ale-
gries, perquè la producció es bara-
tíssima, ja que no teníem diners per 
aquest espectacle que valdria uns 
50.000 euros. L’escenografia és sor-
tida dels contenidors i nosaltres vam 
invertir el nostre temps en el projecte. 
De cop i volta ens truquen del Premis 
Gran Vía, que ni els coneixíem i són a 
nivell estatal, vam enviar un DVD i ens 
comuniquen que tenim 4 nomina-
cions: actriu secundària, perruqueria 
i maquillatge, musical i direcció es-
cènica. De cop, em vaig veure com-
petint amb el Mario Gas i el Bozzo, 
i amb produccions milionàries com 
“Mamma Mía”. No ens ho creiem. 
Per a nosaltres ja va ser molt estar 
nominats; i ens vam endur el premi 
de Perruquería i Maquillatge.

Després vàrem anar a Tàrrega amb 
l’obra en castellà ja que després de 
l’èxit als premis de Madrid la produc-
tora va creure oportú obrir mercat.

Allà ens vam endur el premi al mi-
llor espectacle de Votació Popular de 
Tàrrega amb 6.000 euros de premi. 
Després van venir els Premis Butaca 
de Catalunya amb 4 nominacions: 
millor musical, vestuari i dos actors, 
però allà no en vam guanyar cap.

I, finalment, hem guanyat el Premi 
al millor espectacle musical de la Crí-
tica de Barcelona (2008).

BR: De Barcelona a Madrid?

JM: Després de la rebuda al Premis 
Gran Via, la gent d’allà i la producto-
ra volen que hi anem i en tenim mol-

tes ganes, però Madrid és un risc, 
perquè allà vas al 50% de taquilla i si 
té èxit molt bé, però si no, tens una 
sèrie de despeses de publicitat i has 
de tornar a casa amb la cua entre ca-
mes, de totes maneres és un risc que 
volem assumir.... estem en negocia-
cions per trobar el teatre adequat.

BR: Hi has d’estar fins al final o 
tens altres plans immediats?

JM: La nostra companyia Egos 
Teatre, té dues línies de treball, la 
d’adults, actualment amb “Ruddigo-

re”, i d’altres projectes que vindran; 
i la de teatre familiar i públic infantil. 
A l’abril estrenem una versió musical 
amb titelles del conte popular EN 
JOAN SENSE POR escrita i musicada 
per nosaltres i pel febrer del 2010 ja 
estem preparant un musical de crea-
ció, amb coproducció d’un teatre 
molt important de Barcelona, però 
que encara no puc dir el nom perquè 
no s’ha fet públic.

Per altra banda, fora de la meva 
companyia, continuo treballant i 
tenint projectes. Aquest més he es-
trenat a la Sala Beckett de Barcelona 
CONTRA EL PROGRÉS, una obra de 
text del manresà Esteve Soler, amb 
la Companyia Teatre al Detall. També 

dirigiré l’espectacle del desè aniver-
sari de l’Auditori de Barcelona i una 
lectura dramatitzada al Kursaal de 
Manresa. Aquests són els meus pro-
jectes immediats.

BR: I de Sant Vicenç, què ens en 
pots dir?

JM: De Sant Vicenç puc dir que és 
el meu poble i que me l’estimo molt! 
Visc a Barcelona però intento estar al 
dia i venir sovint, si més no per fer una 
mica de fill. Intento no perdre’m les 
festes tradicionals que són en les que 
he participat de petit però, a vegades 
la meva feina, que normalment és els 
dies de festa, m’ho impedeix.

Sempre intento explicar com és el 
meu poble als meus amics de Barce-
lona. Tots saben d’on sóc perquè els 
hi he explicat on és. Tots saben que 
la meva formació com a actor, can-
tant, ballarí, director, etc, ha estat al 
poble, gràcies al que vaig aprendre 
a les entitats culturals on vaig parti-
cipar. Un poble actiu, culturalment, 
que m’ha ensenyat i m’ha fet créixer. 
Com deia en el pregó de la festa ma-
jor, gràcies al meu poble sóc qui sóc, 
com sóc i el què sóc.

Aprofitant que al final de l’entrevista, 
van començar a aparèixer actors de 
la seva companyia, vam preguntar a 
l’Anna la seva opinió sobre el Joan 
Maria com a director. La seva respos-
ta va ser que ell era tant actor, amb 
tantes hores d’escenari, que sabia 
transmetre perfectament el que volia 
dels actors. Realment es veu que hi 
ha molta complicitat entre ells i això 
repercuteix en un treball ben fet.

Desitgem que el Joan Maria i la seva 
nova empresa vagin creixent profes-
sionalment i econòmicament i que 
vagin acaparant nominacions i pre-
mis que els reportin molt prestigi, la 
qual cosa serà un gran orgull per al 
nostre poble del que, patent queda, 
el nostre actor i director no se’n obli-
da.
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Dos dies després que els soldats 
franquistes entressin a Manresa, van 
entrar sense cap tipus de resistència 
al nostre poble. Era el 26 de gener 
de 1939. Hores abans no es va poder 
evitar que un escamot de reraguarda 
de carrabiners volessin amb dinamita 
el pont de la carretera sobre el riu. Sí, 
aquell pont que tants sacrificis havia 
costat i que tant progrés havia portat 
al poble.

Les tropes franquistes les manava 
el capità Don Mariano Pérez Pérez.  
Aquestes tropes van ser benvingudes 
per uns i temudes pels altres, les dues 
parts tenien raons per   posicionar-se. 
Els uns van ser perseguits i maltrac-
tats i els altres eren els perseguidors.

Els perseguits ja havien fugit del po-
ble, tots menys un que el van detenir 
sense remei, el van traslladar a Bar-
celona i res es va poder fer per evitar 
el  Consell de guerra i el seu afuse-
llament.

Les tropes van ser rebudes per una 
gent cansada després d’anys de pe-
núries i misèria i també amb un cost 
de morts de santvicentins de gaire-
bé 100 persones entre les del front i 
les de la reraguarda. Immediatament 
es va nomenar una junta provisional 
que va triar com a alcalde al meu 
pare, Jaume Dalmau Pascual, i com a 
secretari a Pere Canal i Rius (ells dos i 
d’altres van estar amagats durant els 
últims dies de la guerra a una casa 
de la família Balart del Clot per temor 
que els matessin, fent cas de la reco-
manació d’un important membre del 
comitè local antifeixista que n’estava 
assabentat).

El meu pare era l’alcalde amb la Re-
pública el 16 de febrer de 1936 quan 
van guanyar les eleccions espanyoles 
el Front Popular que era majorment 
de caire pro soviètic, aleshores va ser 
substituït per un altre santvicentí que 
era d’esquerres.

De l’acabament de la guerra expli-
caré dos fets importants que estan 

relacionats amb d’altres també im-
portants referits al meu pare.

El primer fet a constatar és que les 
tropes franquistes només van afu-
sellar a una persona entre els resi-
dents a Sant Vicenç segons consta al 
llibre “La repressió franquista a Ca-
talunya” de Josep M. Solé i Sabaté 
(és veritat que també es van afuse-
llar a tres persones nascudes a Sant 
Vicenç però que durant la repressió 
residien a d’altres poblacions). Això 
va ser gràcies a les gestions fetes per 
gent bona del poble que, malgrat les 
peticions de justícia que demanaven 
justificadament les famílies dels 19 
assassinats durant els primers mesos 
de la guerra (del 18 de juliol fins que 
al setembre/octubre la Generalitat va 
restablir l’ordre), van aconseguir atu-
rar aquesta allau de venjança contra 
les famílies dels perseguidors. Aques-
tes persones varen ser el Sr. Pere Ca-
nal i Rius i el llavors alcalde de Sant 
Vicenç el Sr. Jaume Dalmau i Pascual 
els quals al•legant que els malfac-
tors directes havien fugit i que els 
familiars que quedaven no eren els 
culpables, van aconseguir evitar més 
vessaments de sang.

L’altre fet és més aviat un record 
personal. Va ser la visita que vaig fer 
amb els meus pares i la meva germa-
na a Lleida, a la casa del llavors tinent 
Coronel Don Mariano Pérez Pérez. Jo 
tenia uns deu anys. Un cop a casa 
seva em va dir “Jaimito ven conmi-
go que voy a enseñarte algo”, em va 
portar al seu despatx i em va mostrar 
les seves condecoracions (ell només 
tenia dues filles). Llavors em va dir 
“quiero que sepas i que te acuerdes 
de lo que voy a decirte. Oye bien, si 
en los pueblos que hemos ocupado 
durante la guerra hubiésemos en-
contrado más personas como tu pa-
dre, se hubieran evitado muchas de 
las barbaridades que hicimos, esto te 
lo digo porque quiero que sepas lo 
buena i generosa persona que es tu 
padre”.

Bé fins aquí aquestes anècdotes, per 
a mi importants, del final d’aquella 
guerra que es va patir també a  tota 
Espanya. Personalment penso que 
abans de fer cap judici del que va 
succeir caldria fer un anàlisi seriós 
per saber quins van ser els errors de 
la República. Crec que no es pot par-
lar de “fatxes” oblidant qui eren els 
“faieros” i crec també que no podem 
oblidar als bons republicans que per 
sort van conviure i van lluitar, fins i 
tot amb risc per a les seves vides, per 
evitar que es fes més mal del que ja 
s’havia fet.

Tanco aquí aquest capítol encara 
que no serà l’últim d’aquest tema.

Com sempre us saluda atentament,
Jaume Dalmau i López
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POLLASTRES A L’AST
Obert tota la setmana

LES TROPES DEL GENERAL FRANCO ENTREN 
A SANT VICENÇ DE CASTELLET ARA FA 70 ANYS
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Enguany l’Andreuet va anar a veure 
el segon Pregó de Festes de la Festa 
Major d’hivern, fet molt peculiar ja 
que és la primera vegada en la his-
toria del nostre poble que es fa una 
repetició d’un acte com aquest.

Molt entranyable, sí senyor… l’acte 
va estar presidit per l’actor, director, 
i no sé quantes coses més, en Joan 
Maria Segura, un personatge, fill 
de Sant Vicenç, molt estimat, i que 
com ell va explicar, gran part de la 
seva vida la va passar entre nosal-
tres. Doncs bé... a això anava, ja que 
aquest senyor a part d’estimar- se el 
poble on va néixer (cosa que té prou 
demostrada), és un gran afalagador 
de totes les activitats que es fan en 
ell.

Va enumerar la quantitat d’entitats 
que tenen acollida dins de Sant Vi-
cenç i realment et quedes esgarrifat 
del volum de gent que treballen sen-
se ànim de lucre a hores perdudes 
per aconseguir fer coses. Tota aque-
lla gent que ho ignoren, són els que 
reneguen del nostre poble.

És cert que ens falten moltes coses; 
però també és cert, que en tenim 
moltes que, a molts llocs no les tenen 
i que és, el que hauríem de valorar.

Sovint sentim a dir: “Aquest po-
ble és una m...”, “Quin poble més 
avorrit”, “No fan mai res”, “On vols 
anar si no fan res..”, “Quin fàstic de 
poble”, etc., etc., Tota una sèrie de 
comentaris que, a vegades, ni se sap 
perquè es diuen, ja que si la gent que 

fa aquests comentaris estigués prou 
involucrada en les activitats que es 
fan al poble no podrien dir de cap 
manera que no es fa res.

En escoltar a Joan Maria Segura em 
va inspirar i alhora em va provocar 
una gran indignació vers els comen-
taris negatius que es fan del poble, ja 
que precisament ell, que ni tan sols 
hi viu, estava al cas de tots els esde-
veniments santvicentins.

És inaudit escoltar per boca de molts 
santvicentins comentaris d’aquest ti-
pus. Potser valdria més que, en lloc 
de criticar el nostre poble, mirem 
de fer alguna cosa per ell.... llavors 
potser no sentirem que vivim en un 
lloc tan horrorós.

L’Andreuet
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Millor pel•lícula: “Slumdog Millionai-• 
re”

Millor director: Danny Boyle per • 
“Slumdog Millionaire”

Millor actor: Sean Penn per “Mi nom-• 
bre es Harvey Milk”

Millor actriu: Kate Winslet per “El lec-• 
tor”

Millor pel•lícula de parla no anglesa: • 
Okuributo de Japó per Yojiro Takita

Millor actor secundari: Heath Ledger • 
per “El caballero oscuro”

Millor actriu secundària: Penélope • 
Cruz per “Vicky Cristina Barcelona”

Millor guió original: Dustin Lance Black • 
per “Mi nombre es Harvey Milk”

Millor guió adaptat: Simon Baufoy per • 
“Slumdog Millionaire”

Millor pel•lícula d’animació: “Wall-E” • 
d’Andrew Stanton

Millor direcció artística: Donald Gra-• 
ham Burt i Victor J. Zolfo per “El cu-
rioso caso de Benjamin Button”

Millor fotografia: Anthony Dod Mant-• 
le per “Slumdog Millionaire”

Millor BSO: A.R. Rahman per “Slum-• 
dog Millionaire”

Millor cançó original: Jai Ho per • 
“Slumdog Millionaire”

Millor vestuari: Michael O’Connor per • 
“La duquesa”

Millor maquillatge: Greg Cannom per • 
“El curioso caso de Benjamin Button”

Millors efectes visuals: Eric Barba, • 
Steve Preeg, Burt Dalton i Craig Ba-
rron per “El curioso caso de Benjamin 
Button”

Millor edició sonora: Richard King per • 
“El caballero oscuro”

Millor mescla de so: Ian Tapp, Richard • 
Pryke i Resul Pookutty per “Slumdog 
Millionaire”

Millor edició: Chris Dickens per “Slum-• 
dog Millionaire”

Millor documental: “Man on wire” de • 
James Marsh I Simon Chinn

Millor curt documental: “Smile Pinki” • 
de Megan Mylan

Millor curt d’animació: “La maison en • 
petits cubes” de Kunio Kato

Millor curt d’acció: “Spielzeugland” • 
de Jochen Alexander Freydank

Premi Humanitari Jean Hersholt: Jerry • 
Lewis

Els Oscars d’enguany han quedat fo-
rça repartits, però sempre hi ha grans 
perdedors. En aquest cas han estat 

las següents: ”La Duda” amb 5 nomi-
nacions no ha aconseguit cap premi, 
com tampoc n’ha aconseguit cap la 
magistral i polèmica “El desafío. Frost 
contra Nixon” també amb 5 nomi-
nacions. “El intercambio” i “Revolu-
tionary Road” amb 3 nominacions 
cadascuna tampoc n’han aconseguit 
cap.

JOSEP CHERTÓ

PALMARÉS OSCARS 2008

cinema
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cinema
SLUMDOG MILLIONAIRE
Director: Danny Boyle
Intèrprets: Dev Patel, Anil Kapoor, Madhur Mittal, Freida Pinto
Gènere: Drama
Fotografía: Anthony Dod Mantle

Aquesta pel•lícula, a part de tenir 
un títol estrambòtic i mal pronuncia-
ble per a molta gent, ha estat la gran 
guanyadora dels Oscars d’aquest any.
De les 10 nominacions que tenia, 

ha aconseguit 8 Oscars, entre ells a la 
millor pel•lícula, fet que fa de la ma-
teixa un reclam incondicional per anar 
a veure-la.
No és una gran pel•lícula quant a 

mitjans econòmics es refereix, però 
si que és d’aquelles, que amb escàs 
pressupost, t’aconsegueixen enganxar 
fins el punt de gaudir d’un argument 
que t’endinsa pels carrers de Bombai, 
i et fa un retrat especialment real del 
que pot ser la vida, dins d’aquests en-
torns tan miserables.
Personalment diré, que per a mi ha 

estat una gran pel•lícula i que la sen-
zillesa en que està rodada, em fan mes 
creïble l’historia que ens presenten. El 
seu guió adaptat, també ha estat un 

dels guardonats amb l’Oscar. El seu 
responsable Simon Beaufoy es va ba-
sar en la novel•la de Vikas Swarup.
Té tocs que ens recorden les novel•les 

de Dickens però situada dins del Bom-
bay/Mumbay contemporani.
L’alternança entre el concurs de TV 

i el brutal interrogatori al qual és so-
tmès en Jamal per la policia, pensant 
que és un trampós, és un dels aspec-
tes més interessants de la pel•lícula.
Danny Boyle, el seu director, es 

d’origen anglès  i nascut a Manches-
ter; desprès de guanyar el Globus 
d’Or i l’Oscar al millor director (entre 
d’altres premis), té una filmografia no 
gaire extensa, però sí força interes-
sant. Cal destacar entre elles: “Tum-
ba Abierta” (que va ser el seu debut), 
“Trainspotting”, “Una historia dife-
rente”, “La playa”, “28 dias después”, 
“Sunshine”, etc. etc.
“Slumdog Millionaire” podríem dir 

que es l’altra cara de “bollywood” i 
el seu director volia fer una fotografia 
complerta de Bombai: La cara terrible 
i la cara més maca estan juntes.
Per als afeccionats al cinema de 

bollywood els diré que en acabar la 
pel•lícula, no marxin del cinema, ja 
que després dels títols de crèdit hi ha 
un gran número musical format per 
tots els components de la pel•lícula.

JOSEP CHERTÓ



Va ser la tercera mestra que vaig 
tenir. Era una dona menuda i tenia 
unes mans molt boniques, amb les 
ungles sempre pintades de vermell 
i un anell molt gros al dit anul•lar. 
Més d’una nena en deu tenir un mal 
record, d’aquest anell, ja que quan 
donava algun mastegot ho solia fer 
amb la mà girada i l’anell es clavava 
a la galta. No ho feia gaire, de do-
nar alguna bufetada, però algun cop 
perdia els nervis; aleshores era habi-
tual que pares i educadors fessin ser-
vir el càstig físic.

Vivia a Terrassa amb una germana 
soltera, com ella. Cada dia venia a 
Sant Vicenç amb el tren de la Renfe 
i, moltes vegades, dues o tres alum-
nes anàvem a rebre-la al pas a nivell 
de l’església i juntes baixàvem cap a 
l’escola. Portava una cartera molt vo-

luminosa amb llibres i materials que 
necessitava per donar les classes, i un 
farcellet amb el dinar que es menjava 
tota sola a la classe quan les alumnes 
érem a casa. A dos quarts de tres, 
quan tornàvem a l’escola, ens feia 
anar a buscar el seu tallat amb llet 
condensada al bar de cal Miralles. 
Quan em tocava a mi, era tot un ho-
nor i a la vegada una aventura, això 

d’anar a un cafè tota sola, ja que als 
pobles només solien anar-hi els ho-
mes.

Doña Angelina era molt enèrgi-
ca i ens feia treballa molt. Portava 
una classe de 30-40 alumnes amb 
diferents nivells, tant de curs com 
d’aprenentatge, a més d’un grupet 
que fèiem el batxillerat. Les batxille-
res ens quedàvem fins dos quarts de 
dues del migdia i així cada dia ens 
podia fer una classe més individua-
litzada. Tot el curs el passàvem sota 
una pressió molt gran, ja que ens el 
jugàvem en un sol dia en un únic exa-
men per assignatura que fèiem al juny 
a l’institut Lluís de Peguera de Man-
resa. Tot el dia estàvem d’exàmens i 
només ens quedava una estona lliure 
per menjar els entrepans en un bar 
que encara existeix a Manresa, i que 

es diu Bar Pajaril. De gàbies prou que 
n’hi havia de penjades a les parets, 
sobretot amb caderneres, pinçans, 
verdums i algun canari. Dinàvem i la 
mestra ens demanava un refresc, que 
solia ser una gasosa o un tri-naran-
jus, que era el què hi havia en aquells 
anys; discutíem sobre preguntes i 
respostes dels exàmens mentre el 
rau-rau corria per dins i durava fins 

que no sabíem els resultats. Alguns 
exàmens eren orals, davant d’un tri-
bunal, i havies de parlar sempre en 
castellà. A l’escola, amb doña Mar-
garita i doña Angelina, com que eren 
catalanes, fèiem algunes coses en ca-
talà i fora de la classe el parlàvem. 
En canvi, amb doña Pía, com que era 
aragonesa, sempre hi parlàvem en 
castellà. Aquest idioma era la llengua 
de la cultura, el saber i l’autoritat, i el 
català, la nostra llengua materna, era 
només per estar per casa i al carrer. 

Quan arribaven les festes de Nadal, 
doña Angelina ens feia fer coses en 
català, des de representacions fins a 
aprendre algun vers i alguna nada-
la. La preparació d’aquestes festes 
era del més bonic, viu i alegre que 
recordo a l’escola. Les tardes del mes 
de desembre, llargues i fosques, pre-
paràvem les felicitacions de Nadal, 
retallades, dibuixades i pintades amb 
el seu corresponent poema. Després 
fèiem els assajos de la representa-
ció de l’anunciació, el naixement i 
l’adoració dels pastors i els reis, tot 
amenitzat amb el cant dels villanci-
cos. Havíem d’aprendre el vers que 
havíem de recitar a casa durant el 
dinar de Nadal, abans de fer cagar 
el tió, i que durant les festes havíem 
de repetir si anàvem de visita a algu-
na casa amiga. Me’n recordo encara 
d’un:

Carta de verdades llena
Muy sentida y cariñosa
Que escribió el pavo a su esposa
La víspera de Nochebuena.
En la anterior te decía
Lo bien que en Madrid estaba
Y cuanto me paseaba
Por sus parques todo el día.

Bien mis paseos pagué
Pues un domingo salí
Un hombre se fijó en mi
Y yo, asombrado le miré

¿Cuanto vale?, preguntó

col•laboracions
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Y mi cicerón le dijo:
¡Cinco duros, precio fijo!
¿Lo quiere usted, si o no?

Yo sentí un escalofrío
Quise en vano hacer la rueda
Vi brillar una moneda
Y el hombre exclamó: ya es mío.

Por las patas me cogió
Figúrate que trabajo
Y ¡ay pava! Cabeza abajo
A su casa me llevó.

Viéndome cogido así
De tan extraña manera
Pense que aquel dia era
El último para mi.
¡Vaya un pavo! ¡Es de los buenos!
No hay en Madrid otro igual
Si pesa casi un quintal
Parece que esta relleno

Manuela: cuídelo bien
(Manuela es una criada)
Dale de comer todo lo que quiera
Muchas nueces, sobretodo

Y en fin, de tal modo me trató la 
cocinera que yo sin pensar en nada, 
solo en comer repetía:

No hay suerte como la mía
Ni vida mas regalada

Pero ¡ay! Estaba en un error
Pues me acabo de enterar
De lo que te ha de causar
Un gravísimo dolor.

¿Sabes porque me trataban 
con tanto mimo y derroche?
¡Para matarme esta noche! 
Y por esto me engordaban

Dicen: con trufas estará bueno.
¡Me vengaré hombre perverso!
Haré que te sea veneno
Reventarás Dios mediante
En valor no me aventajas
Me he comido cuatro cajas
De fósforos de cascante.

Mi fin se acerca, es verdad
Pero si la vida es corta
Pava mía, lo que importa
Es morir con dignidad.

Ten presente esta lección
Y en ella los ojos fijos
Haz que la aprendan mis hijos
¡hijos de mi corazón!

Y gritad una y mil veces
Con voz que a la gente llegue:
¡guerra a la mujer, al hombre
a las trufas y a las nueces!

Quan arriava el mes de maig fèiem 
el “mes de Maria” o “de les flors”. 
Estava dedicat a la verge i cada tarda 
fèiem una ofrena floral a una imat-
ge de la “mare de Déu” que teníem 
col•locada en un pedestal a la nostra 
classe. Li cantàvem cançons i de tant 
en tant sortia alguna nena a recitar-
li un vers. Recordo una cançó que 
deia:

Flores flores, virgen pura
Vengo a darte el alma mía
Flores flores, oh María!
Y con las flores mi amor.

Traigo lirios en mi ramo
Nardos, claveles y rosas
Azucenas olorosas
Y un blanquísimo jazmín.

Flores, flores, virgen pura ....

Altres tardes fèiem labors i mentre 
treballàvem una alumna de les grans 
llegia en veu alta des de la tarima de 
la mestra alguna història interessant 
que nosaltres escoltàvem atentament 
mentre fèiem calat, brodats, ganxet 
o mitja. La història continuava a la 
tarda següent, com una novel•la de 
la ràdio. Recordo especialment la 
Carmen Mateo, una alumna de les 
grans que llegia molt bé i ens feia les 
“històries” molt entenedores. 

Els dies que fèiem “urbanitat” eren 
com una festa. Doña Angelina ens 
feia representar diferents propostes 
d’una manera activa. Per exemple: 

“-Maria Àngels Ripoll: surt aquí da-
vant que faràs d’àvia velleta i amb 
dificultats per caminar.”

“-Manolita Fernández: surt, fes de 
noia jove.”

“-Les dues caminareu en direcció 
contrària per la mateixa vorera, que 

seran aquesta renglera de rajoles del 
terra; la vorera és estreta i quan us 
trobeu de front, una davant l’altra, 
qui baixarà de la vorera per deixar 
pas?”

“Si s’ha de travessar el carrer i tro-
bes una persona que per edat o salut 
té dificultats, què faràs?”

“Si vas al tren asseguda i entra una 
persona de més edat i no té seient, 
què faràs?”

I així ens plantejava tot de qües-
tions d’urbanitat i bones maneres, 
que d’una forma activa a través de 
la representació ens feia viure. Apre-
níem aquelles coses que fan que la 
vida dels altres i la pròpia sigui molt 
més agradable.

Una tarda a la setmana, durant una 
estona, fèiem “formación del espíri-
tu nacional”. Apreníem de memòria 
una sèrie de respostes d’un catecis-
me de falange, un llibre petit amb 
preguntes i respostes que recitàvem 
com un lloro, sense entendre res. 
Eren com ara: 

-¿Que es España?
-España es una unidad de destino 

en lo universal.
-¿Quien es José Antonio?
-Es el fundador de la Falange.
-¿Quien es Franco?
-El hombre que salvó España.
Etc., etc. 

Alguns dies, en plegar de l’escola, 
les batxilleres anàvem a fer música 
a casa de la Lola Colldeforns, a la 
central elèctrica que hi havia al ca-
rrer Zorrilla (ara Pompeu Fabra). La 
Lola tocava el piano i ens ensenyava 
solfeig. Treballava amb uns llibres de 
música de l’aprenentatge dels quals 
havíem de donar comptes al final 
de curs en un examen a l’institut de 
Manresa. M’agradava anar a la cen-
tral a solfejar, i sobretot a mirar-me 
unes petites ballarines de fang que 
portaven un tu-tú blanc que feien 
diferents postures de ballet  i que la 
Lola tenia sobre el piano. Aleshores 
potser n’havia vist alguna al cinema, 
que era la finestra que ens projectava 
al món exterior.

Antolina Vilaseca        Continuarà...
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el metge ens diu...

L’u de desembre es va  celebrar el 
Dia Mundial de lluita contra la SIDA.  
Serveix principalment per a recordar 
a la població que, tot i els avanços 
que ha experimentat el control  de 
la malaltia, no podem  oblidar que 
el millor tractament que existeix és la 
prevenció. 

Fent una mica d’història, els pri-
mers casos es van detectar l’any 
1981. No va ser fins el 84 que Mon-
tagnier i Gallo van descobrir el virus, 
que va permetre que l’any següent 
fos comercialitzada la primera prova 
per detectar la infecció. Inicialment 
afectava col•lectius com els homo-
sexuals, els usuaris de drogues per 
via intravenosa, immigrants de Haití 
i malalts que requerien l’ús de hemo 
derivats com els hemofílics. L’any 
1987 va aparèixer el AZT, primer trac-
tament que va demostrar una certa 
efectivitat i el 92 van sortir publicats 
els primers resultats dels tractaments 
combinats que, avui en dia, perme-
ten reduir la mortalitat d’una manera 
important.

El VIH pertany al grup dels retro-
virus, deriva d’un virus que produïa 
uns símptomes semblants als micos, 
i es calcula que va aparèixer entre el 
1910 i 1950 al Àfrica.  Hi ha dos sub-
tipus, el VIH-1, que és més virulent i 
el VIH-2, que predomina a l‘Àfrica. 

Es transmet a través de la sang, el 
semen i les secrecions vaginals. No es 
transmet a través de la saliva, la suor, 
l’orina, la femta ni de les llàgrimes. 
No totes les vies de transmissió tenen 
les mateixes probabilitats. La transfu-
sió de sang infectada té un risc molt 
elevat, de la mateixa manera que 
un part quan la mare està infectada 
(actualment amb tractament es pot 
reduir molt aquest risc per al nadó). 
Les relacions sexuals, depèn del ti-
pus,  poden tenir mes o menys risc, 
però cal fer servir el preservatiu per a 
totes (quan la parella està infectada 
o es desconeix si ho està) . 

Es considera que al 2007, cada dia 
havia 7400 infeccions per HIV no-

ves  de  les que més del 96% són 
al tercer món o països en vies de 
desenvolupament,1000 són en nens 
de menys de 15 anys i unes 6400 són  
d’adults de 15 anys o més, de les 
quals, 50% són dones i  un  45% són 
gent jove (15-24 anys). Al 2007 hi ha-
via 33 milions de persones infectades 
de las quals 22 milions són del Àfrica 
Subsahariana, i 2.7 milions són nens. 
A Espanya, la prevalença es situa en-
tre el 0.5 i el 1% de la població, que 
és semblant a la que tenen a EE.UU o 
la majoria de països de Sudamèrica, 
i superior a la mitja de Europa. Des 
del començament  de l’epidèmia hi 
va haver un pic d’incidència els anys 
93 i 94 i des de llavors la reducció, 
tant del número de casos, com de la 
mortalitat ha estat molt important.

Una vegada infectat un pacient, té  
un període asimptomàtic durant el 
qual el virus es va introduint al sis-
tema immunitari, concretament als 
ganglis limfàtics i va destruint unes 
cèl•lules anomenades limfòcits CD4, 
que són les que coordinen la resposta 
immunitària del cos en front les dife-
rents infeccions  amb leucòcits i an-
ticossos. Fins aquesta fase parlaríem 
d’un pacient infectat amb el VIH (se-
ropositiu) però sense SIDA.  Progres-
sivament van disminuint el número 
de CD4, amb lo qual no es pot lluitar 
contra infeccions que en una perso-
na sana no serien cap problema, i 
apareixen malalties infeccioses i tam-
bé tumorals,  molt infreqüents en la 
població immunocompetent. És, lla-
vors, quan podem dir que una perso-
na infectada per HIV té la SIDA.  

La infecció es diagnostica per proves 
que detecten presència d’anticossos 
a la sang. Inicialment es fa una pro-
va de cribratge, anomenada ELISA. 
Té l’inconvenient que hi ha una fase  
que es diu període finestra, durant 
la que l’individu infectat encara no 
ha desenvolupat anticossos, i la pro-
va pot donar un resultat falsament 
negatiu. També hi ha proves més 
senzilles que es fan amb la saliva.  

Si és positiva es fa una prova con-
firmatòria (Western-Bloot). La prova 
se l’ha de fer qualsevol persona que 
hagi tingut conductes de risc: usuaris 
de drogues que han compartit ma-
terial per injectar-se o persones que 
han tingut relacions sexuals sense 
preservatiu amb persones  infecta-
des per VIH o de las que es desconeix 
l’estat serològic. També es fa a les 
embarassades, quan es té qualsevol 
malaltia de transmissió sexual o quan 
hi ha símptomes que fan pensar en 
la SIDA.

El tractament avui en dia es pot di-
vidir en tres vessants: 

Combinació de diferents fàr-• 
macs anti-retrovirals, conegut 
com TARGA.

Prevenció de  les infeccions ano-• 
menades  oportunistes.

Tractament de les infeccions • 
oportunistes.

Però el millor tractament és la pre-
venció, que consisteix en :

Ús correcte del preservatiu • 
(masculí o femení) en relacions 
amb persones infectades o de 
la que es desconeix si ho estan. 

Utilitzar sempre material estèril • 
i evitar compartir material 
d’injecció de drogues.

Fer servir material estèril o d’un • 
sol ús, per perforar la pell (pir-
cings, acupuntura, tatuatges 
etc. )

No compartir fulles d’afaitar o • 
raspalls de dents.

Les embarassades amb infecció • 
per VIH disposen de tracta-
ments per a reduir les probabi-
litats d’infecció del fetus durant 
la gestació o el part. No han de 
donar mai el pit.

Dr. Patxi Àvila

LA SIDA



racó gastronòmic

27

Ingredients: per 4 persones
4 lloms de bacallà
Farina
Oli d’oliva

Ingredients (4 pers).

Receptes d’hivern

Preparació:
Arrebossar amb farina el bacallà, prè-

viament dessalat, fregir-lo amb força oli 
ben calent fins que quedi ros, reserveu-
lo.

Per la salsa, pelar i tallar la ceba a julia-
na, ofegar-la en un cassó amb un raig 
d’oli, sense que arribi a daurar-se. Afe-
gir-hi la farina, una cullerada petita de 
pebre vermell, la mel i un got d’aigua. 
Barrejar-ho tot i afegir-hi un grapat 
de pinyons i panses juntament amb la 
mandarina pelada i tallada a daus. In-
corporar-hi el bacallà i deixar-ho coure 
tot junt uns minuts abans de servir-ho.

Josep

NOTA DE CATA

ENATE CHARDONNAY 234
DO SOMONTANO
100% Chardonnay

Vi blanc amb una criança de 
6 mesos.  Aromes intensos de 
pomes, préssecs i fruites exòti-
ques amb un lleuger fons mi-
neral. En boca és greixós alho-
ra que té un pas fresc.  Mostra 
un postgust lleugerament al-
mivarat.  Recomano servir-lo 
entre 10 i 12 ºC.

Montse Colomer

BACALLÀ A LA MEL

Per la salsa:
2 cebes
2 mandarines
4 cullerades de mel
Pinyons
Panses
1 cullerada de farina
Oli d’oliva
Sal
Pebre
Pebre vermell

C/Poeta Maragall 12 bxs.  08295
St. Vicenç de Castellet.

INSTAL•LACIONS ELÈCTRIQUES EN GENERAL DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS

INSTAL•LACIONS DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES.

INSTAL•LACIONS DE XARXES INFORMÀTIQUES

INSTAL•LACIONS ALARMES

INSTAL•LACIONS TELECOMUNICACIONS

MANTENIMENT INDUSTRIAL I AVARIES EN GENERAL.

INSTAL•LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC.

INSTAL•LACIONS D’AIRE CONDICIONAT I REFRIGERACIÓ INDUSTRIAL.

Telf: 93.833.29.29




