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OPINIÓ EL CELOBERT

Gats, braus i ases
❚  Joan Puig

Des de fa uns mesos alguns auto-
mobilistes porten al vehicle
l’adhesiu d’un gat. Més darre-

rament, altres hi han posat un ase. També
n’hi ha que hi llueixen un brau. En tots
tres casos es tracta d’una simple silueta
de l’animal pintada de negre. Els
estrangers que ens hagin visitat aquest
estiu s’hauran preguntat a què ve tanta
afecció per la fauna i de ben segur que
molts han tornat al seu país sense
comprendre’n la simbologia i la nostra
dèria per aquests animals.

En canvi, els d’aquí sabem que el toro
és el dibuix de la marca de conyacs
Osborne que aquests darrers anys alguns
han pres com a símbol d’hispanitat. El
toro, que no té ulls ni cara, mostra en
canvi unes banyes ben afuades i uns
atributs considerables, cosa que el
converteix en una al·legoria de força i
masculinitat. A més, el brau és un ani-
mal perillós, enèrgic, valent i, per si fos
poc, l’autèntic protagonista (i víctima) de
la Fiesta nacional. No és rar, doncs, veure
persones que llueixen orgulloses el toro
a la samarreta o en una bandera espa-
nyola. Fins i tot els soldats que se’n van
anar a l’Iraq per decisió del govern
d’Aznar van plantar un toro d’aquests al
campament militar.

El gat i el ruc han sorgit en contrast al
toro espanyol. No és estrany veure per les
nostres contrades vehicles amb les lletres
CAT, abreviatura de Catalunya. En el
moment que el govern del PP va modifi-
car el sistema de les matrícules dels cotxes,
suprimint el distintiu de la província, molts
van considerar que l’afer de les xapes era
una maniobra centralista que pretenia igua-
lar-nos a tots i llavors es va difondre el
CAT. Qui el llueix, doncs, es declara com
un reivindicador de la nostra terra. Els que
saben anglès, per altra part, entendran que
ha estat fàcil de substituir les lletres CAT
per un gat, ja que és així com s’escriu en
aquella llengua.

Després d’una temporada de veure
gats, fa menys temps que han començat
a aparèixer els ases, en considerar que
aquest és un animal molt més autòcton.
Qui no coneix les qualitats de l’ase català!
I l’adhesiu del ruc, ase o burro (que es
pot dir igualment de les tres maneres) té
una gran similitud amb els altres dos.

La veritat és que posats a agafar
símbols, als catalans se’ns fa difícil com-
partir les simpaties pel toro. De tots és
sabut que no som gaire entusiastes de
les curses de braus. En canvi, el gat és
un animal de set vides i, tot i ser
domèstic, esdevé esquerp i temible quan
ataca; trets que es podrien aplicar molt
bé a la supervivència de la nostra cultura
i també al nostre refús d’ésser assimilats
pel centralisme. L’ase, en contrast, és un
animal amb molta història; fins i tot n’hi
ha hagut que s’han fet famosos, com el
d’Apuleu, el de Buridan o el de fra Anselm
Turmeda. També s’ha de dir que la fama
popular i rondallística més aviat l’han
difamat fins al punt que dir a algú que és
un ase, un burro o un ruc és insultar-lo i
tractar-lo de curt d‘enteniment. Encara
que s’ha d’admetre que l’ase ha estat un
animal molt treballador, sacrificat i fidel
que ha fet molt pels humans, al marge
d’haver estat sempre l’ase dels cops, mai

més ben dit. Potser s’hauria de retreure
als rucs el ser tossuts: ja pots xiular, si
l’ase no vol beure, fa l’adagi; però aquesta
també és una qualitat que encaixa en la
manera d’ésser dels catalans quan
refusem amb tossuderia ser assimilats
dins l’estat com una autonomia més. Per
altra part, la saviesa popular declara que
de Joans, Joseps i ases, n’hi ha a totes
les cases (cosa que ara, amb el dibuixet,
torna a ser veritat, si més no, pel que fa
als darrers).

Crec que està bé que hagin sorgit el
gat o el burro com a rèplica del toro.
Sobretot si es té en compte que al
capdavall de la nostra reivindicació hi ha
una clara ironia. Així, els catalans
mostrem, com alternativa a un animal
perillós i sanguinari, bèsties molt més
tranquil·les i domèstiques.

De totes maneres, ara que s’està fent
consultes per preparar el nou estatut,
seria molt escaient que en el text
s’inclogués un animal com a mascota
nacional. Podria ser el gat o el burro, és
clar; però també podria ser la vaca (en
contraposició al toro) molt més femeni-
na i que amb la seva llet ens alimenta a
tots (a més de posseir dues vaques
famoses com són la Vaca cega de Joan
Maragall i la Vaca de la mala llet d’en
Pere Quart). I si optéssim per una
papallona, per allò de la novel·la de Narcís
Oller? O potser un colom en homenatge
a Mercè Rodoreda? Tanmateix, si el
nou estatut contempla la inclusió d’un
animal com a símbol nostrat, jo crec que
el consistori d’Agramunt hauria de pre-
sentar la candidatura del pardal. Perquè
el pardal és un ocell modest, quasi
domèstic, que dóna vida als nostres
paisatges; no fa mai mal a ningú; no
molesta... I, de retruc, potenciaríem els
museus de la vila i la poesia visual d’en
Guillem Viladot. Que tal, doncs, si a par-
tir d’ara posem darrera l’utilitari una
enganxina amb lo pardal? ■
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Plantats i deixats
❚  A. Ponsa

OPINIÓ GENT, FETS, COSES...

L’ACUDIT D’EN CREUS

Sistema inofensiu i eficaç per dissoldre manifestacions.
Les forces d’ordre públic, abans d’actuar, agafen ànims

amb un àpat de fesols en abundància.

H i ha una dita molt antiga que
serveix per referir-se a aquells
nens, o jovenalla, que es passen

d’entremaliats i campen per les seves com
si no rebessin cap mena de redreçament
ni formació per part de ningú, els seus
pares inclosos: «fets i deixats estar».

Personalment trobo la dita força
encertada, ja que és conseqüent i defineix
perfectament les característiques d’un
segment de la societat que, tant abans
com ara, es fa adulta sense guia ni patró;
i també crec que es pot aplicar a d’altres
camps de la vida.

Justament, encara no fa una setmana,
tot donant un tomb per la Serra d’Alme-
nara em vingué a l’esment la menciona-
da dita que, en aquest cas seria: «plantats
i deixats estar».

encara dels qui no havien tingut mai en-
tre les seves mans cap mànec d’aquells
estris, i estaven dubtant si agafar-lo per
l’un extrem o l’altre. I ara disculpeu-me
si algú s’hi sent identificat. Sóc conscient
que ningú no ho sap fer tot, i que allò
que té mèrit de veritat és la finalitat de
les pròpies accions.

Bé, tornant als pins, i després d’haver
passat uns anys, avui dia ja es pot veure
l’esmentada zona, sinó amb satisfacció
plena, sí amb un resquitx d’esperança de
cara a l’esdevenidor, ja que molts arbres
han aconseguit superar les dificultats
primeres i s’exhibeixen com a futurs
habitants d’aquell indret, això sí, sempre
i quan se’ls miri aviat algú i decideixi tenir-
ne cura i posar fi a l’abandó en què
semblen estar immersos.

Al meu entendre aquests demanen a
crits que se’ls netegi l’habitatge, comen-
çant pel brossam de diverses herbes i
arbusts que els envolten i, sobretot, que
se’ls esporgui el brancatge baix, cosa que
no se’ls ha fet mai, motiu pel qual fa que
l’arrosseguin pel terra i, a més, els impe-
deixi una evolució més sana i esvelta, com
ha de ser. Ja se sap per experiència que
el sotabosc i el brossegar no són res més
que uns traïdors, i que si no te la fan
avui, te la fan demà. Una simple guspira
i tot se’n va en orris!

El fet de reforestar una zona és una
actuació impactant, més encara si els
mitjans informatius se’n fan ressò, però
si no es té cura del seu manteniment és
una feina deixada a mig, capaç de fer gi-
rar la cara de vergonya. ■

Els pins demanen a crits
que se’ls netegi
l’habitatge, començant pel
brossam de diverses
herbes i arbusts que els
envolten...

Són els pins amb els quals un dia, gràcies
a la iniciativa d’algú d’un estament oficial,
es va dur a terme l’intent de reforestació
d’un indret sec i àrid típic d’aquests entorns
que, malgrat les dificultats que els ofereix
el sòl, es pot dir que van reeixir força bé,
tot i que un tant per cent elevat no van
aconseguir arrelar.

L’objectiu de la plantada va semblar
excel·lent, i, per tant, l’acceptació de la
gent va ser massiva, oferint-se volun-
tàriament per a fer la feina de posar la
planta del pinet al clot (obert d’antuvi) i
acostar-li terra que li cobrís les arrels i
uns centímetres de tronc. Després el
corresponent raig d’aigua i, finalment,
desitjar-li molta sort, cosa que, de veritat,
li calia per a sobreviure.

No cal dir que la diada tingué un caire
de gran festa, tot i el cansament que
s’apoderà de molts participants, molt més
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Hi serem a temps?
❚  Una agramuntina

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

E ls ciutadans, en termes generals,
no acostumem a mostrar interès
per temes, que encara que ens

afecten molt directament, considerem
que no ens toca resoldre’ls a nosaltres i
per tant no ens han de preocupar
excessivament. A voltes sentim a parlar
a la televisió, llegim als diaris o trobem
navegant per internet temes relacionats
amb economia, amb política, amb la
societat en general... però defugim
d’endinsar-nos en valoracions de segons
que! Hauríem de pensar que el nostre
parer és també molt important a l’hora
que els governants prenguin decisions
que a la curta o a la llarga, amb més o
menys mesura, tenen a veure amb la for-
ma de viure i els drets dels ciutadans.
Darrerament es parla molt d’un tema que
m’ha despertat un interès especial: “La
Constitució Europea”. La curiositat em
va néixer arrel de les discrepàncies dels
diferents partits polítics sobre si SÍ o si
NO a la Constitució Europea. Em
semblava que en un tema d’aquesta mag-
nitud que afecta a tots els països de la
Unió havia d’haver-hi unanimitat, però no
és així. He llegit una mica i he fet diferents
consultes del tema i he pogut comprovar
que el projecte presentat per la conven-
ció europea ha estat fet a esquenes de la
societat civil, però que hi han ficat el nas
els lobbys empresarials. S’hauria de
defensar una Europa dels drets socials i
dels pobles, però es veu que limita de
forma important els drets civils, socials,
nacionals i polítics, i representa un

retrocés en les legislacions actuals. Con-
sagra l’Europa dels estats, és patriarcal i
reforça la desigualtat dels drets i
oportunitats entre homes i dones. Quant
a economia només parla de la producti-
va i manté un model de desenvolupament
ecològicament no sostenible. No podem
estar a favor d’una Constitució que està
a favor de multinacionals i no dels
treballadors i tampoc podem estar a fa-
vor d’una Constitució que nega el dret a
l’autodeterminació. Com a opinió modes-
ta d’una ciutadana europea dic que NO a
aquesta Constitució Europea, i així ho
manifestaré en el referèndum que es farà
al febrer, si no ho tinc mal entès. Ja hi
direm tots la nostra!

La veritat és que aquesta no és pas
l’única cosa per la qual em decanto cap
al no. Es fan també algunes actuacions
que no considero afortunades a nivell
local: La famosa rotonda de l’Av.
Catalunya que portarà cua i la de l’actual
polígon. La intenció potser és bona, però
el resultat és pèssim. Jo estic de sort en
conduir un cotxet petit i manejable, però
molt em temo que en voler sortir de la
vila per aquest vial, més d’un no serà a
temps d’anar a comprar a la capital de la
comarca i es trobarà, sense adonar-se’n,
dins d’alguna botiga de la zona
directament i avançarà feina. Això per no
parlar dels camions o vehicles volumino-
sos, que o bé hauran de fer maniobra i
aturar el trànsit o bé hauran d’anar a fer
ruta turística per la vila. No sé si això és

una estratègia a favor del comerç o si és
una estratègia per augmentar els milers
de turistes que ens visiten últimament.
Tot el que sigui per reduir la velocitat de
dins del poble és convenient, però cal que
NO sigui un obstacle que “toqui el nas”
als conductors que actuen prudentment
i tampoc cal que perjudiqui a les botigues
de la zona amb el tema d’aparcaments.
De ben segur, que aquesta rotonda
desplaçada més al mig i no tan gran,
acompanyada d’illetes que anuncien
progressivament la rotonda, compliria
l’objectiu i no seria una gran nosa ni un
perill per a ningú. De fet ja he decidit
que quan hagi de sortir d’Agramunt ho
faré per qualsevol altra sortida perquè
segur que em serà més fàcil, ràpid i
menys perillós. Quant a la del polígon,
després d’acostumar-nos a unes peces
provisionals de plàstic, s’hi ha disposat
una mena de tanca metàl·lica que només
s’utilitza com a protecció a la carretera.
Tant és així que va durar un sol dia, estan
aparcades en un tros de la vora i ara ja hi
tornem a tenir les de plàstic. Haurem de
xiular al cap pensant d’aquestes
actuacions o potser la millora serà irre-
sistible?

El refranyer ens diu (Ref.5775) “ Mals
hi ha que vénen per bé”, espero que tot
hi acabi i que els errors es puguin corre-
gir i com molt bé deia un article del mes
passat, que se sàpiguen reconèixer. I
parlant de reconèixer, la Festa Major del
canvi i dels xiules, què? ■
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El «meu» perer
❚  Agnès Escolà

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

A  casa havíem tingut un hort.
El pare hi esmerçava moltes
hores i el tenia net i polit com

un jardí. Anàvem regalats de verdura,
enciam, cols, bledes, tomàquets...
depenent de l’època de l’any.

Les meves germanes i jo, totes de
curta edat, de tant en tant anàvem a
berenar a l’hort situat més enllà del Pont
de Ferro. Per a nosaltres era una festa
anar tan lluny.

Recordo que, sobresortint els cul-
tius, hi havia una prunera tan i tan
ufanosa que les branques gairebé
tocaven el terra. Nosaltres, caganius com
érem, ens acurrucàvem al seu redós, no
sé si per buscar ombra, protecció, o
simplement perquè ens agradava
recollir-nos prop d’aquella frondositat
que, vista amb ulls d’infant, encara era
més impactant.

Les prunes que ens oferia eren tan
dolces que semblaven vingudes del cel i,
alguna vegada, assegudes ran de terra,
havíem collit la fruita groguenca i
saborosa d’aquell arbre majestuós que,
dit sigui de passada, ens feia llepar els
bigotis. Mireu si n’era de grossa aquella
prunera que uns marrecs asseguts
podien averar les prunes.

A l’hort també hi havia un perer. No
era tan imponent com la prunera però
la guanyava en edat i, per tant, en
experiència. Era molt intel·ligent aquell
arbre, tant que ens donava fruita abun-
dosa a l’hivern quan ell sabia que n’era
temps d’escassetat. Jo me’l mirava i
remirava sense arribar a entendre com
podia servar tanta càrrega de peres en-
tre les branques. Era generós i valent,
aquell perer. Any rere any ens regalava
un bé de Déu de peres grosses i sucoses
que nosaltres menjàvem amb delit.

Però vet aquí que, per circumstàncies
de la vida, l’hort va passar a unes altres
mans i jo, pels mateixos motius, vaig
deixar de viure al meu poble. D’això ja
en fa uns quants anys.

Quan arriba l’estiu, però, retorno fidel
als meus orígens, a les meves arrels, i
visc i veig la meva casa, el meu carrer, el
meu poble, els meus amics, la meva
gent... i el «meu» perer. Sí, aquell arbre
de quan jo era una nena encara aguanta
en un hort avui erm. Plantat prop del
camí sembla dir als vianants: mireu si
en sóc de lluitador, he resistit fred i ca-
lor, pluja i vent, neu i tempestes. Ja sóc
vellet i ningú no em poda ni m’alimenta,
ni em mima quan estic malalt, però ací

em teniu amb les branques sadolles de
fruit, com sempre. Els anys han minvat
la meva agilitat, ja no sóc altiu, tinc la
cara plena d’arrugues i el meu vestit no
és tan verd ni llustrós com era, m’he
quedat una mica calb i encongit, estic
sol; a l’hort ja no hi ha la prunera però...
aguanto com un guerrer valent. Apreneu
de mi.

Quan arriba la calor i retorno per uns
dies a Agramunt, invariablement vaig a
veure el «meu» perer, l’acarono
dolçament i li dic: veus, ja torno a ser
aquí! Llavors me’l miro uns instants i tinc
la sensació que ell m’ha sentit, ha copsat
els meus sentiments i fins i tot diria que
belluga el fullam (o potser és el vent?)
com volent dir: gràcies per la teva
fidelitat. Llavors, com en un ritual que
fa anys que dura, cullo una pera, me
l’emporto a casa i la guardo fins l’estiu
vinent quan de nou tornaré a visitar el
«meu» perer.

P.D.: Aquestes lletres són fruit d’una
conversa tinguda amb una agramuntina
forana que actualment viu en una
població del Vallès. El relat és autèntic.
Vagi dedicat a ella. ■
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Potser caldria més
rigor històric

❚  Montserrat Cots
   Exdirectora de l'Escola Municipal
   de Música d'Agramunt

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Com a subscriptora i lectora de la revista Sió, fa temps que em vinc
adonant d'una sèrie d'irregularitats respecte a l'Escola Municipal de
Música d'Agramunt i la meva persona. Davant la publicació del

número 468 (agost 2004), he decidit que ja era hora d'aclarir un seguit
d'incoherències. Cito textualment: "el 1987 els professors Ricard Bertran,
director i Robert Oró, Cap d'Estudis de l'Escola Municipal de Música d'Agramunt,
van veure la necessitat d'unir una sèrie d'instruments orquestrals en una
agrupació de cambra estable. Va ser llavors quan es va crear l'Orquestra de
Cambra d'Agramunt (OCA), sota la tutela de l'Escola Municipal de Música
d'Agramunt...".

Durant els cursos 1983-84 fins al 1987-88, en base als documents dels
quals disposo, vaig exercir el càrrec de directora. Potser també caldria recor-
dar que va ser durant aquestes dates quan es va formar l'Orquestra de Cambra
(presentada a Agramunt amb la presència de Marta Ferrussola) conjuntament
amb alumnes de l'Escola de Música de Balaguer, de la mateixa manera que es
va començar a projectar la que esdevindria la primera cobla d'Agramunt.
Considero que no estranyarà a ningú la meva perplexitat davant aquesta omissió,
tant en aquest número com en d'altres; 447 (maig de 2001) en el reportatge
Vint anys de l'Escola de Música i en el Converses... Parlem de l'Escola de
Música (11.09.1987). Si a algú li queda algun dubte del meu càrrec i funció
durant aquells anys, en el col·leccionable de Sió Un segle de vida musical
d'Agramunt (1890-1990) en l'apartat Escola Municipal de Música, ho pot
corroborar.

Senyors, la meva intenció a l'hora de decidir-me a escriure en aquesta revis-
ta, en cap cas ha estat motivada per ànsies de protagonisme ni per despresti-
giar els mèrits i l'esforç de ningú. Ara bé, com comprendran, no puc deixar
passar per alt aquest seguit de veritats a mitges, fonamentalment perquè
considero que obeeixen més a una intenció força subtil de fer caure en l'oblit
"quelcom", més que no pas a un oblit en si mateix. ■

Nota de la redacció: Volem advertir, donat que el redactat de la carta pot
portar a alguna confusió, que totes les informacions de SIÓ a les quals es
refereix l'autora de l'article no es poden atribuir a la revista, sinó que
corresponen a opinions i informacions que expressen els entrevistats o els
representants de l'Escola Municipal de Música.

Encara recordo, no fa pas massa
temps, les tertúlies de joves en
rebre el programa de la Festa

Major. De fet, poc podíem discutir ja que
en la majoria dels casos en desconeixíem
els qui hi prenien part. Potser més que
una Festa Major, es tractava d'una fira
per tal d'intentar descobrir nous talents.
La festa dels joves podia ser objecte
d'experiment, mentre que la festa dels
no tan joves s'assegurava l'èxit amb les
orquestres més cotitzades del país.

❚  Un agramuntí

Sí que hi
hem estat a
temps!

No recordo pas haver
vist un pavelló tan ple
i engrescat com el
que es va poder
veure el dissabte de
Festa Major.

Sembla, però, que hem canviat d'aires.
No recordo pas haver vist un pavelló tan
ple i engrescat com el que es va poder
veure el dissabte de Festa Major. Els joves
d'Agramunt i comarca teníem un
referent, sigui en qualitat musical, sigui
en catalanitat. Sabíem que el que anàvem
a veure i escoltar era el que volíem veure
i escoltar. Per fi vam sentir-nos orgullo-
sos de la nostra Festa Major. Per
qüestions climatològiques va haver de
canviar-se de lloc el concert. També va
estar encertat. Almenys, aquesta ferma i
difícil decisió demostrà que es pensa en
nosaltres i que deixava enrera la rigidesa
decisòria d'anys passats. Per tot això i
pel que ha de venir, moltes felicitats al
Consell de Festes d'enguany! ■



sió   31SETEMBRE de 2004

I els del poble, què?
❚  Grup d'Havaneres
   Marinada d'Agramunt

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

E l grup d’havaneres
Marinada d’Agra-
munt va néixer l’any

2001, i des de llavors no hem
perdut cap oportunitat de fer
proselitisme del nostre poble
en totes les actuacions que
hem fet en diferents indrets
de Catalunya. Ens sentim part
d’una comunitat on destaca la
gran vitalitat cultural i, més
particularment, el gran nom-
bre d’agrupacions musicals
que hi conviuen. D’això ens
en sentim orgullosos i així ho
fem notar en la presentació de
cada un dels concerts que
realitzem.

Com per a tota altra agru-
pació de qualsevol tipus, les
actuacions que més il·lusió ens
fan, són les que tenen lloc al
mateix poble, davant del
“nostre” públic: amics, parents,
coneguts... I hem tingut el goig
de presentar-nos davant vostre
en totes les edicions de la
Marató i en la vigília de la Festa
Major de fa dos anys. Per això
va ser una sorpresa molt des-

agradable quan, l’any passat, el
nou ajuntament no va comptar
amb nosaltres per la tradicio-
nal cantada de la Festa Major.
Ens vàrem posar en contacte
amb la flamant regidora de
festes per saber-ne el motiu, i
ens va dir que no sabia que
existíssim, que es pensava que
ja no actuàvem. Nosaltres, per
la nostra banda, ens posàrem
a la seva disposició per futures
col·laboracions.

Enguany, com molts de
vosaltres sabreu, vàrem actuar
al pavelló per la Marató. En

aquella actuació, l’esmentada
regidora hi era present. Per
això estem segurs que ja sap
que existim, i també per això
ens ha tornat a sorprendre
que per segona vegada hagi
tornat a prescindir de nosal-
tres a l’hora de programar les
havaneres d’aquesta Festa
Major. Ni una explicació, ni un
comentari..., res. Potser algú
pensarà que l’Ajuntament no
té l’obligació de llogar un grup
del poble; nosaltres pensem
que sí, ja que, si més no, és
una manera d’agrair el fet que
duguem el nom d’Agramunt
amb dignitat en totes les
poblacions on actuem. No
oblidem que la de la Festa
Major és “l'única” cantada que
programa en tot l’any l’Ajun-
tament, el mateix que després
proclama a tort i a dret la seva
satisfacció per la vitalitat cul-
tural d’Agramunt. És “curiós”
recordar ara que la regidora
de festes, en el míting final de
campanya que féu al Casal, es
va comprometre públicament
a llogar els grups de “casa”.
Doncs senyora: nosaltres som

de casa. El País sempre es
comença a construir des de la
pròpia casa.

Sabem que en un poble de
les dimensions del nostre, és
inevitable trobar algun grup
de descontents de qualsevol
entitat que funcioni. Potser no
caiem bé a algú del Consell de
Festes, però aquest no es pot
moure per favoritismes de
tipus personal, sinó per allò
que es va comprometre a fer.

Des de bastants dies abans
de la Festa Major molta gent
ens anava preguntant si
enguany cantaríem i, en saber
que no, ens en demana el
motiu. Per tota aquesta gent
i també per nosaltres ma-
teixos, demanem a la Sra.
Regidora de Festes que ens
l’expliqui.

Atentament. ■

(Aquesta carta fou presen-
tada a l’Ajuntament abans de
la seva publicació, però
malauradament no va servir
per aclarir els dubtes que
teníem).




