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Editorial

Les situacions que compor-

ten canvis a la nostra vida, ja 

siguin personals o socials, si 

les sabem aprofitar ens fan 
més forts, més tolerants i pot 
ser també més valents.

Aquest exercici tant senzill 

i alhora tant complicat que 

és escoltar, sobretot a qui no 

pensa com nosaltres, no el 

practiquem prou.

Parlarem d’Esplugues, som 

un poble territorialment 

petit i molt poblat. Som un 

poble fet de moltes identi-
tats, fins fa pocs anys només 
culturals, ara ja li hem hagut 

d’afegir les diferències raci-
als i aquestes costen més de 

pair.  Tot el que és descone-

gut ens espanta, tant als uns 

com als altres.

Ara ha arribat el moment 

d’escoltar i respectar, però 

de debò. Ara ja no som els 

d’aquí de tota la vida i els 

qui varen venir de la resta 

d’Espanya els anys 50 i 60. 
Ara han vingut de més lluny 
i també busquen feina, segu-

retat, aixopluc i molt més.

Saben poc de la nostra his-

tòria local, l’interès per la 
cultura arriba quan tens les 

necessitats vitals cobertes. 

I nosaltres hem de seguir 

defensant la nostra identitat, 
com a poble, com a país, rei-

vindicant els nostres somnis, 

fins i tot rememorant altres 
segles, intentant tancar feri-
des i greuges. 

Hem de fer un esforç per 
no mirar de reüll i amb des-

confiança, però deixeu-nos 
parlar clar, necessitem el 

mateix esforç de tornada i 
no sempre el rebem. Pot ser 

només és qüestió de temps.
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Llengua: passió i raó: nova secció del 
Grup d’Estudis d’Esplugues
Per Santi Campo

Les preposicions
“per i per a” (I)

Les preposicions “per” 

i “per a” són d’aquelles 

que ens fan ballar el cap a 
l’hora d’escriure principal-

ment perquè el que diem 
no es correspon amb el que 

hem d’escriure. Veurem la 

normativa que va proposar 

Fabra, repassarem el que 

ens explica el gran filòleg 
Joan Coromines, que és 

el lingüista que ha estu-

diat millor l’ús d’aquestes 

preposicions, i  acabarem 

veient què diu la nova 
gramàtica de l’IEC.

Diu Coromines que aquest 

és un dels temes més desa-

justats de la nostra sintaxi, 

que ha generat  més dis-

sensions i polèmiques i que 
és més difícil d’aplicar. I 
afirma molt assenyada-

ment que les solucions dels 

problemes de la llengua 

s’han de basar en el rigor, 

la simplicitat i la claredat 

perquè siguin realment 
aplicables. 

Entre el teòrics de la nostra 

llengua es dibuixaven dues 

opinions. Uns deien que 

féssim com el castellà 
“per” (=  “por”) per a (=  

“para”), tenint en compte 

que la distinció és viva 

en els parlars occidentals. 

D’altres, basant-se en el 

fet que en la llengua dels 
parlants del català orien-

tal no es feia servir “per 
a”, defensaven que calia 
eliminar-la de la llengua 

literària. Fabra va proposar 

una solució prou assenyada 
però complicada i difícil 
d’aplicar.

Als números 55 (desembre del 2016) i 56 (març del 2017) vam publi-

car uns articles sobre els accents diacrítics. Ara la nostra voluntat és 

crear un secció que sota el títol de “llengua:  passió i raó” serveixi per 

divulgar alguns aspectes de la normativa de la llengua catalana tractats 

amb un enfocament nou a la Gramàtica de la Llengua Catalana que 

ha publicat fa poc l’Institut d’Estudis Catalans.



El Grup d’Estudis d’Esplugues recolza, com és obvi, aquestes iniciatives 

que palesen i canalitzen les inquietuds de la nostra ciutadania. Heus 

aquí la proposta que acollim:

Esplugues tornarà
a tenir ràdio !
Per Enric Alsinet

La ràdio torna a Esplugues després de molts anys, 
però de ben segur l’espera pagarà la pena.

Som un grup de veïns d’Esplugues, amb dife-

rents trajectòries professionals però molt lligats 
a la comunicació local. Aquest projecte de ràdio 

local sorgeix per la passió que ens inspira la idea 

de poder tornar a tenir un mitjà de comunicació 

lliure, eficaç i sobretot que sigui la veu del poble, 
la veu de la ciutat, on totes les veus i opinions hi 

tenen cabuda des del respecte mutu.

El nom escollit per la nova ràdio local és Esplu-

gues FM, i des de fa un any ja la podeu seguir 
per Internet a través del web www.espluguesfm.
cat i també és possible d’escoltar-la a través de 

la ràdio convencional al 107.9 FM.

Esplugues FM ha de ser un punt d’unió entre tots 

nosaltres per apropar-nos cada dia una mica més, 

una forma de fer i  també d’escoltar la ràdio des 
d’un punt de vista local.

Volem fer una programació local i molt esplu-

guina, per tant us necessitem a tots vosaltres que 

us animeu a venir amb nosaltres a passar-ho bé 

fent ràdio. Us obrim les nostres portes a totes les 
propostes que ens vulgueu fer, posant alhora més 
colors al panorama comunicatiu local.

Animeu-vos i contacteu amb nosaltres

a espluguesfm@gmail.com

Abans d’acabar aquest article voldríem agrair al 

Grup d’Estudis d’Esplugues, la possibilitat d’in-

cloure aquesta breu ressenya a la publicació del 
Pou del Vernís.
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El Grup d’Estudis d’Esplugues, fidel a la seva tasca divulgadora de la nostra història, va col·laborar 
el passat dissabte 22 de juliol, en la masoveria de Can Tintoré, en una presentació a cura del nostre 

associat Josep Alcalde Amaya, relatiu a les Caves Marguery de la nostra vila, amb un excel·lent 
acompanyament de fotografies i dades històriques,  un acte propiciat per l’Ajuntament d’Esplugues 
a través del bon amic Damián Sánchez.

El públic assistent va omplir la sala de la masoveria i va intervenir amb algunes qüestions relatives 

a aquestes Caves.

L’equilibrada exposició de Josep Alcalde, va trobar un complement en la presentació del llibre 

intitulat “Masies i vida rural a Collserola” que va presentar l’erudit Eugeni Casanova, amb un relat 

prou proper  a la història vinicultora de les Caves Marguery.
Per fer més real ambdues presentacions, el somelier Enrique Ávila va obsequiar als assistents amb 
un tast de vins de la comarca.

L’acte s’inscrivia en les activitats de la Festa Major de Santa Magdalena de la nostra vila.

CAVES MARGUERY
El vi i la vinya a Collserola

El nostre soci Josep Alcalde durant la seva explicació del passat històric de la Cava Marguery.



Esplugues FM  (107,9 FM) 
al servei de la ciutadania d’Esplugues
Amb  aquest  nou  mitjà  de comunicació,  us  serà  possible 
compartir  una  nova  forma  de  fer, d’escoltar i d’interpretar 
les notícies de la nostra vila i aprofundir  el sentit i l’abast de 
tots els esdeveniments locals, amb independència i dignitat.

Us fem arribar un article de la nostra associada C. Antolinos, on s’expressa el seu rebuig 

als lamentables fets de les Rambles de Barcelona.

MALDAT
Cornelia Antolinos

 

La maldat planeja en l’aire... La bondat és de vacances. La crueltat regna sola, del tot sola... Ningú la 
domina... Ningú la mana. 
L’assassí contrau la gola, l’estomac, el pit, i de compulsiva i criminal inèrcia, de forma entretallada; quasi 
no rep oxigen, respira poc, com fan els tiradors de gran precisió, mentre el criminal mossega els seus 
llavis... Els innocents riuen feliços fins que, de cop i volta, els hi prenen l’últim alè d’aire... de vida!

feliç... 
Las víctimes innocents no poden ni cridar... només es deixen  morir -matar!-, damunt del terra fred i gris 
de les Rambles. 
Nens que han nascut en va, per morir... Homes i dones que no viuran la seva exquisida única i santa vida, 
només assaboriran la por...la mort. Els canalles gaudiran de la seva matussera destresa i atropellen, enves-
teixen al més inútils per qualsevol defensa, els grans... els nens... les famílies abraçades. Potser els crimi-
nals aniran comptant  les víctimes que rodolen per terra. 
Maldat! Vil roïndat, imatge perfecta del maligne que enfosqueix els pitjors malsons. Noi amable i somrient 
que demana un favor, només un favor i el roí assassí apunyala l’innocent i li pren la vida amb un somriure, 
provant de no canviar el rictus de la seva malvada i impassible cara. 
Criminals i víctimes. Assassins i éssers emmirallats per la bellesa d’una excursió fatal.
Maleïts siguin per sempre més tots els criminals, terroristes i assassins d’aquesta terra. Per sempre més. 
Amen.
 
(Rambla en àrab vol dir, torrent d’aigua i de sorra, riera, i així fou.. riera de sang, de somnis... Riera de mort).


