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ASSOCIACIÓ CATALANA DE CASES DE COLÒNIES

Pedagògicament incorrecte ROSER BATLLEEl color de la pinya

Amb el pas dels anys una acaba identificant nítidament
les persones tòxiques... i fugint d’elles com d’una mala
pedregada, vade retro.
Generen mal rollo allà on són, s’entesten a discutir
quan no cal de les coses més absurdes, frueixen fent
sentir culpables els altres, no es cansen mai de fer
llenya de l’arbre caigut. ¡Ni boja desitjaries trobar-te’ls
en una illa deserta!
Sovint sota la bonica i intel·lectual coartada de que són
persones crítiques, inquietes, que busquen la perfecció
o l’excel·lència, que qüestionen... Doncs sí, no es pot dir
que no qüestionin. Tot, menys la seva legitimitat o auto-
ritat moral per desqualificar la resta dels mortals.
¡Sort en tenim de les persones gusiluz! A diferència de
les tòxiques, les persones gusiluz, com tothom sap,
porten una llumeta dintre. Són discretes, de mida pe-
tita, modestes. A vegades la llumeta està apagada,
però tu saps que hi és, que la porten i que s’encén
quan la necessites.
Les persones gusiluz no ens suspenen, senzillament,
perquè no ens examinen. No discuteixen coses absur-
des perquè adoren la conversa tranquil·la, no ens fan
sentir culpables perquè són felices quan riem plegades
de les nostres misèries.  Mai farien llenya de l’arbre cai-
gut perquè solen fer altres coses més productives i
perquè són compassives, en el sentit més profund i
autèntic de la paraula compassió.
No sempre tenim a prop les persones gusiluz, però
sembla com si un lligam invisible ens uneixi a elles en la
distància i, encara que passi el temps, quan les tornem
a trobar podem continuar la conversa en el mateix
punt que la vam deixar.
Són la Fina, el Julio, la Litus, la Núria, la Mireia, la Iolanda,
el Vicenç, l’Ernesto, l’Agustí, la Noelia... i l’àvia Montse
que, quan se’n va anar fa unes setmanes, ens va deixar
una poesia tan gusiluz com ella:
La mort no és res 
No he fet més que passar a l’altra banda. 
Jo segueixo sent jo, tu segueixes sent tu. 
Allò que érem l’un per l’altre, ho seguim sent. 
Dóna’m el nom que sempre em donares, 
parlem com sempre em parlares. 
No facis ús d’un to diferent. 
No adoptis una expressió solemne ni trista. 
Segueix rient d’allò que ens feia riure plegats...

http://roserbatlle.wordpress.com/

Persones 
gusiluz

Carles Duarte, 
Director de la Fundació Lluís Carulla    

“Tenim voluntat de
servir a la cultura, a
l’educació i al país”

Poeta i lingüista, amb una obra recone-
guda amb diversos premis, i amb publi-
cacions com a poeta i com a estudiós de

la llengua, ha col·laborat amb pintors, escul-
tors i cantants. A més de dirigir la Fundació
Carulla, col·labora amb altres entitats. De
1999 a 2003 va ser secretari general de la
Presidència de la Generalitat. Per Sant Jordi
surt una edició recopilatòria de la seva obra
poètica amb el títol S’acosta el mar.

Fa poc vàreu donar els premis educació
en el lleure. Què suposen aquests premis?  
Fa ja molts anys que convoquem els premis
Baldiri Reixac, amb la voluntat de promoure
la qualitat educativa i l’arrelament al país. I
ens va semblar que calia completar aquesta
convocatòria amb una que reconegués l’es-
forç immens i singularment constructiu que
es du a terme des del món de l’educació en el
lleure. Des de la Fundació ens sentim molt
orgullosos dels joves d’avui i de les entitats
en que s’organitzen i que gestionen les activi-
tats d’educació en el lleure. Em sembla que

constitueixen una magnífica demostració de
compromís amb el país i de confluència 
d’ideals, de valors, de generositat, i crec que
no sempre quan es parla dels joves es té en
compte tot el que de positiu es fa i amb
aquests premis volem posar l’accent en la
gran qualitat de la feina en aquest camp. 

A què es dedica la Fundació Carulla?    
És una fundació creada l’any 1972, per tant,
encara sota el franquisme, amb una voluntat
de servei a la cultura, a l’educació i al país.
Té, per exemple, el Museu de la Vida Rural;
una editorial, fundada l’any 1924 que la Fun-
dació continua des de 1962, l’editorial Bar-
cino, dedicada a l’edició de textos medievals.
Els edita en edicions crítiques, en edicions di-
vulgatives i, a més, té col·leccions de clàssics
catalans traduïts a l’anglès, a l’alemany, al
castellà. Després tenim un Observatori de 
Valors que vam crear amb Esade i que fa 4 
informes anuals sobre aspectes específics. 

Em pot parlar més específicament de
l’Observatori de Valors?    
És una eina que fa un diagnòstic constant,
va seguint el pols del que és l’evolució del
sistema de valors de la societat catalana. Ho
fa, perquè massa vegades ens formem judi-
cis a partir de tòpics i el que ens interessa és
realment conèixer de prop el que succeeix. 

Vostè com a lingüista creu que el català
està en perill?
El català no està en perill. Ara, és una llen-
gua que cal defensar, reivindicar i donar a
conèixer. El català va tenir un perill real de
desaparició sota el règim franquista. Avui és
una llengua ensenyada a les escoles, present
a la televisió, amb una excel·lent literatura.
Crec que no ens hem d’autoflagelar parlant
de desaparició, perquè això no és tocar de
peus a terra.

També defensarà el voluntariat, oi?     
És clar, jo ho sóc. Sóc d’una junta que treba-
lla en el camp de la salut mental, sóc al Patro-
nat d’Amics del MNAC. No entenc la meva
vida, i crec que tots ens hi hem de sentir cri-
dats a fer-ho, si no sentim una alta responsa-
bilitat col·lectiva. La societat civil és l’ànima
del país. I per tant, nosaltres hem de participar
d’aquesta ànima i l’hem d’eixamplar i l’hem
de fer generosament ambiciosa.
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www.fundaciolluiscarulla.com

A peu de carrer MANOLITA SANZ 

El Parlament de Catalunya ha deci-
dit atorgar per unanimitat la seva
Medalla d’Honor a la il·lustradora
Roser Capdevila, autora de la sèrie
d’animació Les Tres Bessones, que
ha estat traduïda a 35 llengues i
distribuïda a 158 països.

Al Tribunal Constitucional, total-
ment incapaç i deslegitimat per
emetre cap opinió sobre l’Estatut
de Catalunya. Un Estatut, recor-
dem-ho, aprovat pel poble català,
pel Parlament i pel Congrés.  

Al Centre d’Estudis Joan XXIII de
L’Hospitalet de Llobregat que ha
guanyat la tercera edició del premi
Ensenyament que atorga la funda-
ció Cercle d’Economia pels seus
èxits en proporcionar una formació
professional de qualitat. 
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Passa el millor estiu

Estades educatives de temàtica ambiental
26 instal·lacions arreu de Catalunya

en família
Passa el millor estiu

Estades educatives de temàtica ambiental
26 instal·lacions arreu de Catalunya

en família
Preu per persona:
1 setmana a l’Agost
en règim de pensió
completa.
Adults, des de 210 €.
Infants fins a 12 anys,
des de 153 €.
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