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OPINIÓ EL CELOBERT

Ser gran per sortir a la nit
❚  Joan Puig

Com més va, més tard se surt a
ballar o a fer un beure nocturn.
Ja ningú no es recorda de quan

una parella de la Benemèrita imposava
l’ordre i feia que el ball es deturés passada
mitjanit. Ara, els joves i els no tant joves
que surten després de sopar, ho fan a
partir de les dotze de la nit, perquè abans
d’aquesta hora és massa aviat, diuen. Fins
i tot a les dotze és massa aviat, i per això
fan temps i procuren no ser els primers
d’arribar, perquè es veu que a aquest
horari encara són pocs els
que s’han atrevit a anar a la
disco o al pub. I la marxa, o
l’embranzida de la festa, no
es produeix ben bé fins a les
dues o a les tres de la
matinada. Per això no és
estrany, doncs, que l’enrenou
i el bullit no s’acabin fins que
el sol apareix per llevant.
Llavors sí que la cosa està
llesta i poc més es pot fer que
anar a prendre una xocolata
desfeta amb coca o un bon
esmorzar: després del traüt
de la nit, el moment d’anar a
aclucar els ulls finalment ha
arribat. Ai, si els padrins
aixequessin el cap! Entendrien un
despropòsit com aquest? On s’és vist
sortir a l’hora de fer nones i, per altra
part, anar al llit al moment d’aixecar-se?
Només les persones, que som els animals
racionals per excel·lència, podem fer les
coses a l’inrevés del que dicta la
naturalesa.

Per altra part, cada cop són més joves
els que volen sortir a la nit. Temps ha no
se sortia fins que un festejava de mane-
ra declarada i reconeguda. Ara fins i tot
les criatures de primer de secundària de-
manen, reivindiquen i es fan pesats com
el plom per sortir a la nit. Volen sortir
totes les nits d’estiu a donar tombs. Volen
anar els divendres a la discoteca encara

que l’edat no els ho permeti. Volen ron-
dar i a fer el petaner amb la colla. Volen
trescar lluny de la família. Ja no es tracta
d’un prec; és més aviat una exigència. Al
cap i a la fi tots els altres ho fan!

Sí. El que fan els altres esdevé el terri-
ble argument que s’esgrimeix a l’hora de
demanar. Vull una moto, perquè tots en
tenen una. Vull sortir a donar un tomb,
perquè tots surten. No vull tornar fins a
les cinc de la matinada, perquè els altres
també s’hi queden. Vull uns pantalons

pirates, perquè totes en porten... Un
argument ben singular que respon a una
manca de personalitat i de mimetisme
que mostra la forta dependència que
tenen uns i altres dels propis companys.

No és d’estranyar, doncs, que els pa-
res de joves i adolescents estiguin
preocupats per aquesta situació
d’anormalitat creixent. Perquè tothom
sap que els ambients nocturns es
converteixen sovint en punts on drogues,
alcohol i violència fan acte de presència.
Ningú ho vol i ho busca, aparentment;
però tots sabem que hi ha unes coses
consubstancials a unes altres. És com la
m. i les mosques, parlant clar. Si a tot
plegat s’hi afegeix en algunes ocasions el

risc de viatjar per carreteres amb
conductors mal dormits i amb les piles
sobrecarregades, no ha de sorprendre a
ningú l’ànsia i l’insomni que passen alguns
pares i mares. Quantes mares maldormen
amb un ull mig esbatanat, desitjant que
el nen o la nena tornin sans i estalvis.
Quants pares es lleven a mitjanit per
comprovar si el fill o la filla ja és a
l’habitació!

Molts joves, per la seva part, pensen
que si se surt de nit, s’ingereix alcohol,

es fuma o es tenen relacions
sexuals s’és més gran. I tots
volen ser més grans; és clar.
Tots volen començar a sortir
de nit; com més aviat millor.
Tots volen enterrar la infan-
tesa i capbussar-se en el món
dels adults que se’ls apareix
com un miratge en ple desert.
Fa dies em va sorprendre que
unes jovenetes d’entre dotze
i catorze anys coincidissin en
el desig de voler tenir setze
anys pel fet que ja podrien
entrar legalment a la disco-
teca. Avui en dia els joves no
volen ser grans per treballar,
per deixar d’estudiar o per

guanyar diners. El que volen ara es
créixer per poder anar a ballar i a fer
gresca amb els amics. Es tracta, doncs,
d’una altra concepció de la vida.

Perquè el comportament dels
noctàmbuls torni a la normalitat, només
sembla que hi hagi una possibilitat: que
cada cop es vagi endarrerint l’hora
d’engegar el ball i així d’aquí a poc temps
es començarà a les sis del matí; en el qual
cas hom podrà anar a dormir a les 10
del vespre i aixecar-se eixorivit a la
matinada talment feien els nostres
rebesavis quan anaven a l’era o els
treballadors que, amb l’entrepà sota el
braç i l’uniforme blau, se’n van a la
fàbrica. ■
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L’avís ens ve de Kyoto
❚  A. Ponsa

OPINIÓ GENT, FETS, COSES...

L’ACUDIT D’EN CREUS

– Hola!, quant de temps que no ens havíem vist!
– Sí noi, tens raó.
– I que et va semblar el casament del príncep?
– Bé, però... no hi va anar en Carod!
– No! Però,,, va sortir «carot».

S i de veritat s’ha d’acomplir al peu
de la lletra el conveni per a la
prevenció del canvi de clima que

va establir l’acord de Kyoto, ho tenim
magre, en el sentit que, segons diuen,
no serà gens fàcil, ni tampoc barat.

Pel que fa a posar en pràctica aquell
conveni, l’estat espanyol va contreure el
compromís de no incrementar més d’un
quinze per cent les emissions de gasos
que tan de mal fan a la capa d’ozó que
envolta l’atmosfera del nostre planeta, a
la qual, ja fa molts anys, se li va diagnos-
ticar una mort prematura que, de retruc,
comportaria greus conseqüències per a
tota mena de vida damunt la terra.
L’esmentat compromís estableix que a
l’estat no s’incrementarien els tals gasos
d’efecte hivernacle més d’un quinze per
cent entre els anys noranta i el dos mil
dotze. Per descomptat que, a hores d’ara,
aquesta fita s’ha superat amb escreix, ja
que l’any passat s’assolí un preocupant
quaranta per cent.

Ara, el que tothom es pregunta és qui-
na serà la despesa, qui l’ha de pagar i què
seria pitjor, fer-la malgrat l’elevat cost o
exposar-se a conseqüències imprevisibles.

Es tracta d’uns quants centenars de
milions, els quals hom no sap si enten-
dre’ls com una despesa o com una
inversió a llarg termini, però que, en cap
cas, ningú no està disposat a assumir. Les
grans empreses contaminants es fan
l’orni, i la creença més generalitzada és
que la solució del problema acabi afectant
negativament la cartera dels desprotegits
consumidors.

Per començar, ENDESA ja ha llençat el
globus anunciant que és possible l’enca-
riment sobre les tarifes del seu servei que
pretén encolomar als soferts clients,
quantitat que li serviria per adequar les
instal·lacions d’acord amb la quota de
gasos contaminants legalment permesa.

De fet, aquest raonament esdevindria
una solució un tant salomònica, ja que en-
tre tots hauríem de carregar amb la des-

pesa de diversos centenars de milions, com
si fóssim uns socis més, perquè l’empresa
tirés endavant, cosa que, per altra banda,
sembla que no hauria de gaudir del vist-i-
plau de cap govern democràtic. En primer
lloc perquè entre client i empresa, encara
que hi hagi una certa afinitat quant al servei
(l’una ven i l’altre compra), són dos pols

oposats que no deixen de repel·lir-se. I si
en èpoques de vaques grasses, per cert
ben poc llunyanes, quan els milions
engreixaven les arques de l’empresa no se’l
va tenir en compte per a res, sembla ser
que en època de vaques flaques ha de rebre
el mateix tractament, encara que només
sigui per cortesia.

Ningú no es pot justificar dient que cal
enfrontar-se a un problema nou amb el
qual no s’havia comptat mai. No, ja fa
molts anys que el coneixen tots els qui hi
estan implicats. Les raons de no haver-hi
fet front amb temps són tan òbvies com
inexplicables.

Algú haurà de pagar els plats trencats
d’una gestió incorrecta. Qui? ■

...la creença més
generalitzada és que
la solució del proble-
ma acabi afectant
negativament la car-
tera dels desprotegits
consumidors.
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Hi serem a temps?
❚  Una agramuntina

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

C aram! Quin començament
d’estiu hem tingut més mogut
amb el tema del polígon indus-

trial!. (Refrany 7402) “A l’estiu, la
formiga surt del niu”. Es veu que la calor
ha fet destapar opinions de tota mena i
l’últim número de la nostra revista així
ens ho demostra. Aquest tema sembla
portar cua, i de fet no n’hi ha pas per
menys. Llegint els diferents articles que
parlen de l’afer, s’aprecien algunes que
altres exageracions i contradiccions per
part dels mandataris i alguns que altres
comentaris ben desafiants.  Sembla ben
bé, que algú vulgui assistir a un
espectacle de circ, però,  sense parar-
s’hi a pensar gaire,  podem adonar-nos
que s’estan perden els papers i tota
aquesta fumarada és per distreure al
personal de la gran qüestió: Es fa o no
es fa el polígon? La veritat és que molt
escriure articles que responen a qüestions
que no sabíem, molt escriure per expli-
car no se sap ben bé el què, i molts escrits
parlant del polígon, però que no confir-
men la seva construcció. Bé, deixem el
tema, perquè tanta gent, hi podríem
prendre mal, que ho porti el que ho hagi
de portar. Això sí, que el faci, i ho faci
tot amb precaució de no enrampar-se
amb la potència elèctrica que porta tants
problemes i debat i que pari compte que
no li creixi  massa el nas! I encara que
“Feta la llei feta la trampa” “Fes les co-
ses tal com cal, si no vols que et jutgin
mal” (Ref. 5591-5592)

Un comentari respecte a una expressió
curiosa que va aparèixer també en el

passat Sió. Es veu que algú fa crítica als
“quatre cridaners i sorollosos” que dis-
crepen d’algunes actuacions del govern
local i fan balanç del primer any parlant
d’actuacions que potser caldria clarificar
qui les ha fet realment. El més curiós del
cas és que s’acaba dubtant si l’eslògan
que utilitzen és seriós i s’ho creuen,  o
bé aprofiten la famosa mofa, de
“Agramunt va bé” (que tant famós va fer
un govern que treballava a esquenes del
poble), per fer broma.

Ja que la cançó de l’estiu diuen que és
“És vitamina”, prenem-ne força perquè
ens farà falta!. Estem en una etapa de
canvis de tota mena. Aquests darrers dies
s’ha celebrat  la gran festa sobre “l’orgull
gay”. Aquest cop ha estat molt més po-
pular i amb més eufòria per l’anunci del
nou govern en reformar el Codi Civil i
permetre que els homosexuals puguin
contraure matrimoni. Espero que aquest
anunci sigui un reconeixement de debò a
aquest col·lectiu i no només  promeses
del moment, però també espero i desitjo
que a més d’agafar aquest tema amb
fermesa n’agafin d’altres que són, des del
meu punt de vista, més urgents, com per

exemple reconèixer els seus drets i la
discriminació que pateixen. Centrem-nos
primer en la llibertat de les persones i a
la igualtat d’aquestes, indiferentment de
la condició sexual, ideològica, social, o
política que tinguin. Pensem primer en
la violència de gènere, en els drets de les
famílies necessitades, en la gent gran, en
els discapacitats... etc. Els canvis, si són
per millorar, són bons per a tots, però
cal posar-hi ordre i preferència!

Espai Guinovart
Aquest mes, L’Espai Guinovart ha

celebrat el seu 10è aniversari. El prestigi
d’aquesta Fundació ha estat guanyat per
l’alta selecció d’expositors que hi han
intervingut al llarg d’aquest temps, per
tantes activitats de nivell realitzades, però
indubtablement per les diferents
aportacions que l’artista ha fet. La
donació de quadres que permeten una
visió retrospectiva des de l’any 1948
fins a l’actualitat, diferents obres,
matèries, objectes, escultures i altres
aportacions, fins i tot personals de
l’autor fan que el pas d’aquests deu anys
siguin molt rellevants en la nostra
història. Ara, podrem veure aquesta
mostra d’art que se’ns obre als ulls i al
cor, amb tres exposicions successives
en forma de “petites antologies”. És la
col·lecció de la Fundació Privada Espai
Guinovart d’Agramunt. Aprofitem
aquesta ocasió!

Benvolguts lectors, aprofitem també
l’estiu i les vacances! ■

Envieu les vostres col·laboracions a través del correu electrònic de SIÓ

redaccio@revistasio.info

Es veu que algú fa crítica
als “quatre cridaners i
sorollosos” que discrepen
d’algunes actuacions del
govern local i fan balanç
del primer any parlant
d’actuacions que potser
caldria clarificar qui les ha
fet realment.
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Sobre teatre
❚  F. S.

P er tercera vegada hem estat (vull dir, els aficionats
al teatre) decebuts en la tria d’obres i companyies
que la regidoria de Cultura ha fet i ha presentat al

poble d’Agramunt.
Estic d’acord que si el Grup Teatredetics no vol mantenir

la tradició que, fins no fa gaire, ja era habitual de fer una
representació per Nadal i una altra per Pasqua, la regidoria
de Cultura prengués part en l’assumpte i ens proporcionés
la possibilitat d’oferir-nos, almenys un parell de vegades a
l’any, una representació teatral de categoria.

Però no ha estat així. No senyor. No estem contents. La
primera vegada fou per les festes del Nadal passat. Uns
aficionats de Guissona foren els primers. Per part del grup
res a dir, sí en canvi per part dels promotors. Agramunt ens
mereixíem una altra cosa.

Un vodevil No et vesteixis per sopar, a càrrec del Grup
Talia de Lleida, va ser l’escollit per amenitzar la nit de teatre
de Pasqua. Es va dir que el Grup Talia té diverses branques
teatrals, unes de més professionals que altres. Al meu criteri
no va ser ben escollida.

Més endavant, al febrer, una companyia de Barcelona
presentà l’obra Dies feliços, de Samuel Becket. Jo em pre-
gunto, Sr. Regidor: vostè havia vist l’obra? Una vegada vis-
ta (si és que l’havia vist) creia que era adequada pel públic
d’Agramunt? Tot i això la sala del Casal presentava un
aforament digne.

El dissabte dia 12 de juny, aparegueren uns cartells tipus
pòster anunciant l’obra Bandolero i que es representaria al
Poliesportiu. Ningú no sabia què era, ni a sant de què havia
sorgit aquesta representació. Havia de valer molt la pena!

 En resum, es veu que no eren més d’una dotzena de
persones les que tingueren la idea d’anar a teatre.

I una vegada més em torno a preguntar. Vostè sabia el
contingut de l’obra esmentada? Va valorar si valia la pena
fer aquella despesa que ben barata no devia ser? Una vegada
presa la decisió, es va fer la publicitat adequada perquè la
gent s’assabentés què es feia? La resta del seu equip del
consistori hi estava d’acord?, ja que em consta que només
vostè i ningú més de la Casa Gran es van dignar fer acte de
presència a dita representació. En resum, un gran fracàs.

Des de la meva humil opinió, crec que les coses s’haurien
de fer d’una altra manera. Fins ara tot sembla fet “a la
tum-tum”, i així està vist que no dóna bons resultats.

Molts dels agramuntins agrairíem que, almenys dues
vegades a l’any, poguéssim tenir teatre de qualitat i no a
qualsevol preu, sinó al preu que costi una bona obra.

Afectuosament. ■

Per segona vegada als
veïns del carrer Molí
Vell i Ensenyament

❚  A. J. C.

É s lamentable que tornem a parlar de la subvenció
del nostre carrer, però com podeu veure fins al dia
d’avui ja s’han rebut els diners, i no han fet el

que ens van dir a la reunió que ens van convocar, és per
això que ho torno a denunciar.

Ja ha passat més de dos mesos des que van arribar els
diners al Consell Comarcal de la subvenció demanada pel
carrer del Molí Vell, concretament 30.000 €, i que han estat
compensats al compte que té el nostre Ajuntament al Consell.

Fent un recordatori, i si no ho vaig entendre malament,
el Sr. Alcalde, a la reunió en què va cridar els veïns, va dir:
“Quan arribin els diners, tornarem a parlar”. Bé, els diners
ja els han rebut i crec que de parlar, res de res. Millor dit,
que de tornar els diners no en tenen gens de ganes.

Voldria fer una reflexió, i que la gent ho agafi com vulgui.
Cada dia costa més d’arribar a fi de mes; a tothom costa de
guanyar els diners, (espero que als que manen a l’Ajuntament
també els costin de guanyar). Per això, demano el que
tothom demanaria si fos el seu cas, potser és hora de no
parlar-ne tant i donar-hi una solució.

Els veïns no volem refranys, ni rialles, ni transparències,
ni cap mena d’excusa. Volem que d’una vegada se’ns aboni
el que se’ns deu i que vostè Sr. Alcalde es va comprometre.

Atentament. ■
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Què vol dir inèdit i original?
❚  Una fan dels Pets

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

AVÍS   ALS   COL ·LABORADORS

– Recordem als nostres lectors i col·laboradors les normes de presentació d'originals per a publicar a SIÓ.

– La redacció manifesta la no obligació d'acceptar totes i cadascuna de les col·laboracions rebudes i, especialment,
si no s'ajusten a aquestes normes.

– La redacció no fa seves les opinions que s'expressin en els articles signats.

– No es mantindrà correspondència sobre col·laboracions no sol·licitades. No es retornaran els originals, ni literaris ni
gràfics, que no s'hagin demanat.

– Totes les col·laboracions han d'anar signades, amb adreça i DNI, si bé es publicaran amb pseudònim, sempre que
l’autor així ho manifesti. Tindran prioritat de publicació les que facin referència a temes locals i comarcals.

– Els treballs s'han de presentar escrits a màquina a doble espai, –millor amb ordinador, acompanyat del disquet–
i la seva extensió no ha de ser superior a 50 línies. En cas contrari, SIÓ es reserva el dret d’escurçar-los.
Per presentar col·laboracions més àmplies, millor consultar prèviament amb la redacció.

Inèdit: no editat.

Original: no copiat ni imitat,
obra o text primers.

Aquestes són dues paraules que,
després de llegir les proses del
Certamen Literari de Sant

Jordi, publicades a la revista Sió del mes
de maig, em vaig qüestionar i per això
vaig decidir buscar-ne les definicions al
diccionari.

El cas és que, com cada any, vaig llegir
totes les composicions realitzades i qui-
na sorpresa m’endugué quan, en arri-
bar a una prosa, em vaig trobar amb
una versió (si és que es pot dir així) de
la cançó «Pau» del darrer disc («Agost»)
del grup de rock català «Els Pets», que
darrerament he sentit, com segurament
molts de vosaltres, per la ràdio, televisió,
concerts... (i que com a gran admirado-
ra d’aquest grup em sé de pe a pa).

El que em va venir al cap en aquell
moment és que jo no havia entès bé els

conceptes d’inèdit i original que figuren
a les bases d’aquest Certamen Literari.

Agrairia un aclariment sobre el
significat d’aquests dos mots.

Atentament.

I pels qui no coneguin la cançó, aquí
la teniu, i si sou apassionats dels passa-
temps, podeu buscar les semblances i
diferències amb la prosa versionada:

Pau treballa i estudia,
repassa apunts i llibres
sota el taulell mig d’amagat,
d’una petita oficina
on es guanya la vida,
amb un contracte temporal.

Pau comparteix la nevera
amb dos companys de feina
i un marroquí mig il·legal.
I a l’habitació somia
amb una gironina
que viu al bloc que hi ha al davant.

Pau és com la resta,
quan beu molt molesta,
les cambreres dels locals.

Però al mateix temps es mou,
vol canviar el món.

Pau no espera des de la trinxera,
Pau té clar que no vol renunciar,
Pau no es queda resignat al terra,
Pau demà tornarà a començar.

Pau té proves cada dia,
de la pornografia,
escampa el món neo-liberal.
Pau hi ha cops que no desespera
que sap que no hi ha enrere,
en un combat tan desigual.

Pau no és cap heroi,
però té vocació,
de ser carn de santoral
però per a dormir tranquil
ha de seguir.

Pau no espera des de la trinxera,
Pau té clar que no vol renunciar,
Pau no es queda resignat al terra,
Pau demà tornarà a començar.

Pau no espera des de la trinxera,
Pau té clar que no vol renunciar,
Pau no es queda resignat al terra,
Pau demà tornarà a començar. ■




