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Editorial
Què se sent al viure a Esplu-
gues?, ni és el millor lloc del 
món, ni el més bonic, ni el més 
gran...!, però és casa: els car-
rers són els passadissos i els 
parcs el nostre jardí, la gent 
que va pel carrer la nostra 
família. Sense preguntar-ho a 
ningú sabem coses de la vida 
d’algunes persones amb les 
que ens creuem de tant en tant 
i potser ni saludem, i un dia 
de sobte penses: “on deu ser 
aquell senyor que fa dies que 
no veig?” i desprès te’l trobes 
i respires alleugerat i li diries: 
“me n’alegro de veure’l !”.
Aquestes reflexions vénen a 
tomb, al presenciar l’èxode 
de les famílies que han hagut 
d’abandonar casa seva, el 
seu poble, els seus veïns, la 
gent que estimen... qui els 
tornarà la seva “Esplugues”? 
D’una manera o altra se’ls 
haurà d’ajudar, només falta-
ria!, però se sentiran estranys, 
desarrelats, fora de lloc sigui 
quin sigui el seu destí. Mai es 
renuncia a tot el que s’estima 
per voluntat pròpia.
La vida del que es queda no 
serà millor, també ho haurà 
perdut tot, haurà de viure amb 
la solitud infinita de la des-
trucció. I tanmateix sabem qui 
guanya en aquesta disbauxa?. 
Ningú, tothom hi perd.
El que queda clar és, que tots 
en som responsables. Als 
països democràtics a l’hora de 
triar qui seran els que adminis-
trin els nostres diners i també 
la nostra dignitat hauríem ser 
molts més exigents, demanar 
responsabilitats quan no com-
plexin el que els hem dema-
nat i han promès que defen-
sarien. Fan trampes amb una 
mà donen caritat i amb l’altra 
venen armes!
Aquest mes d’abril fa uns 
quants anys que va acabar una 
guerra a casa nostra, les imat-
ges d’avui en altres llocs ens 
ho recorden. Des de la història 
ens reclamen coherència i fer-
mesa a l’hora de jutjar, no els 
podem defraudar.
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Fa temps que li anava donant voltes al 
tema. Aprofitant el desori que darre-
rament ha esvalotat el galliner, amb la 
concessió a dit dels drets del subminis-
trament de l’aigua a Barcelona i la seva 
àrea metropolitana, encara m’ha encès 
una mica més l’ànim d’exposar la meva 
opinió sobre l’aigua i en especial de 
l’embotellada.
Des que em vaig assabentar, d’això fa 
força anys, que l’empresa Coca-Cola, 
propietària d’una embotelladora d’aigua 
mineral, no recordo el nom, havia fet 
passar aigua de l’aixeta per aigua mine-
ral, vaig deixar de comprar-ne.  
Ja en comprava poca; només quan venien 
visites de compromís o “llepafils” (que 
de vegades eren els meus fills), doncs la 
meva teoria, de la que sempre faig palesa 
a qui em vulgui escoltar, és que si tothom 
es dediqués a embotellar l’aigua de tots 
els brolladors, quina aigua arribaria als 
rierols i als rius? I la flora i fauna que 
en depenen d’aquests brolladors, de què 
viuria? Així ens va!! Cada any n’hi ha 
més incendis i menys boscos.
Quan jo era petita, d’això també fa força 
anys, l’única aigua embotellada era la de 

Vichy que la venien a la farmàcia i per 
que la receptava el metge quan estaves 
mal de la panxa. Com hi havia brolladors 
propers, la gent quan anava a berenar al 
camp o la muntanya, si li venia de gust, 
podia endur-se alguna garrafa (en aque-
lla època, de vidre) plena d’aigua, cap a 
casa (i no hi havia tants mitjans de trans-

Parlem de l’aigua?
Per la Maria Collado Collado

El Grup d’estudis d’Esplugues dóna molta importància als brolladors naturals 
d’aigua, com a recurs de gran importància per la nostra societat humana. Proce-
dim, doncs, a presentar-vos un interessant article de la nostra sòcia M. Collado, 
que s’inscriu en aquesta preocupació pel preuat líquid.



port com ara). Bevíem aigua de l’aixeta i ben bona que 
era. Tal vegada plovia més però també havien més bro-
lladors lliures i rierols que transportaven l’aigua fins els 
rius i evidentment d’aquests fins els pantans. Gràcies 
a això penso, els boscos eren més humits i no hi havia 
tants incendis. 
Ara, vivim pendents del contingut dels pantans, del 
temps i de si fa molts dies que no plou; paguem l’ai-
gua que ens arriba per l’aixeta a preu d’or, i com qui 
diu només serveix per rentar i poc més, i a sobre, de 
vegades, per fer el dinar aconsellen de fer servir aigua 
mineral (embotellada).
Recordo haver anat, fa uns quants anys, a les restes del 
Balneari de la Serra de Cardó, a la província de Tarra-
gona;  als voltants d’aquest balneari, quan estava en 
actiu, hi havia 14 brolladors en els quals els clients, tot 
passejant, podien prendre un gotet d’aigua. Quan vam 
anar nosaltres, per una carretereta preciosa però força 
difícil, no vàrem poder prendre ni un glop; l’embotella-
dora els tenia tots captats (com ells diuen).
Entenc que, de vegades, es vulguin tastar aigües de 
diferents sabors, que les hi ha, però a l’època actual que 
en disposem de tants mitjans de transport, ens és ben 
fàcil d’agafar els nostres recipients, reciclables, i anar 
al brollador corresponent per omplir-los, sense haver 
de tallar el corrent d’aigua que  tanta natura beneficia.  
Qui es va inventar el negoci de l’aigua embotellada?  
I... el que és més penós, qui ho va permetre i a qui va 
“beneficiar”?
Els que es diuen entesos, s’excusen amb el canvi climà-
tic!!  Però penso que no és només la contaminació i el 
canvi climàtic; sinó que és també el nostre esnobisme 
que estem malmeten la natura. 

A França, país ben proper, en els menús o dinars a la 
carta, tan se val, si no ho demanes expressament, et 
porten una gerra d’aigua de la aixeta; a Catalunya, 
encara que sigui en alguna població del Pirineu i encara 
que demanis aigua de la aixeta, et diuen que no, que ho 
tenen prohibit? (cosa que si estàs hostatjat a qualsevol 
hotel d’allà i la beus, és potable i ben bona per beure !).
Què ens està passant?  Què hem fet de la coherència?
I...que hauríem de dir de la contaminació de plàstic 
que genera l’aigua embotellada? Però... pot ser  d’això 
podríem parlar un altre dia.
És per tot això que animo a qui llegeixi aquest escrit i 
no li agradi beure aigua de l’aixeta, a que agafi les seves 
garrafes (ara de plàstic que no pesen i que ben segur en 
tindran un munt a casa) que hi vagin a qualsevol bro-
llador que encara no hagi captat alguna embotelladora, 
per endur-se aigua a casa, igual que farien si la anessin 
a comprar. És una altra forma de “reciclar” 
Tanmateix, podem exigir als ajuntaments de que no 
s’excusin amb la contaminació ni coses rares i que, de 
tant en tant, inverteixin els nostres impostos en fer ana-
litzar els brolladors, per a que no calgui posar el rètol, 
tan suat, de... “aigua sense garantia sanitària”; 



La foscor, la negror, tot 
plegat feien l’estranya sen-
sació d’un mar tenebrós. 
El Barco semblava que es 
movia; la Proa enfilava cap 
a Can Vidalet, la Popa, de 
esquenes a la Plana; Estri-
bord descaradament mirava 
al Pont d’Esplugues; Babord 
al no res… no es veia, no 
existia. Aquell mar tèrbol, 
nomes mig il·luminat per les 
groguenques bombetes dels 
set passadissos, de les set 
cobertes. El Barco, guiat per 
el brogit de la música de un 
Far, que de lluny semblava 
la campana d’una església.

El meu germà sense pacièn-
cia , va fer com si marxés 
tot sol; era el dia de la Can-
delera, el dos de febrer 
de1950. Ja feia 19 anys que 
es jugava a escacs al Club 
de l’Avenç; el Ventura, el 

meu germà només tenia 
9 anys, i sempre em feia 
la mateixa pregunta, ¿per 
què en comptes de jugar a 
escacs a L’Avenç… ho fem 
a Can Quirze? Ja a la plaça 
de l’Ajuntament, vàrem 
mirar atrevits com entraven 
un carro i un cavall al por-
taló de fusta a la dreta de 
la plaça; al costat del Baca-
llaner, vaig comprar una 
paperina de cacauets, vàrem 
traspassar la carretera sense 
mirar ni poc ni massa, no 
circulava cap cotxe. El fred 
ens pessigava la carn de 
las cuixes. El Ventura, era 
del grup dels “petits esca-
quistes”, deien que “jugar a 
escacs ajudava a desenvolu-
par  la intel·ligència”. Jo hi 
anava per tenir cura del meu 
germà, i per dibuixar el San 
Jordi, l’emblema del club de 
escacs. Jo no jugava al “joc 

de la noblesa”, però hi tenia 
amics.    

Veient-los jugar em sentia 
mes lliure… ¿noble, amb 
germanor? ¡no! Només per 
unes hores deixava de sentir 
por de tot… de sanglotar 
sense motiu al bell mig de 
la nit… d’enganyar la gana 
amb quatre cacauets!Veia 
com reien i em sentia… 
feliç? no! alegre? tampoc! 
Només… lliure per unes 
hores.

Era la diada de la Cande-
lera, “si la Candelera riu! 
El fred es viu; si la Cande-
lera plora… el fred es fora” 
Aquet matí el dia havia estat 
dels més clars que podia 
recordar, el fred era gèlid, 
glaçant! El fred seria viu 
molts anys més!!!!

La foscor i el fred
Per la Coni Antolinos

Si voleu fer-vos socis/sòcies empleneu aquesta butlleta o una fotocòpia i envieu-la al Grup d'Estudis d'Esplugues.
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Estic interessat/da                                     Fer-me soci/a                    Rebre informació activitats

  Coŀlaborar com  

Quota soci/a: 25 euros l'any  adjunt taló   compte corrent 
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El Grup d’Estudis d’Esplugues, us presenta el treball de la nostra sòcia Coni Antolinos, per 
fer realitat el nostre decidit suport a totes les iniciatives culturals dels nostres associats.



El passat dia 3 de març  va tenir lloc la xerrada mensual 
del Grup d’Estudis d’Esplugues. Aquest cop el confe-
renciant va ser Vicenç Lozano,  periodista  i  redactor  
de la secció Internacional de TV3 i de la informació 
sobre Itàlia i el Vaticà en particular. L’acte va tenir lloc 
al casal de Cultura Robert Brillas de la nostra vila, al 
capvespre.
La xerrada tenia per títol El Papa Francesc: reformes 
i resistències. I al llarg de gairebé una hora i mitja, ens 
va explicar la figura del papa Francesc, del seu pensa-
ment i les seves conviccions; de la situació del Vaticà 
i de la necessitat de trencar amb la tendència conser-

vadora que ha regnat en els dos pontificats anteriors. 
Un públic nombrós va escoltar i seguir amb atenció les 
explicacions  que ens va oferir Vicenç Lozano que ens 
va parlar dels problemes amb els que es troba el papa 
Francesc per dur endavant la seva voluntat de reformar 
l’Església per poder adaptar-la al segle XXI, dels casos 
de corrupció moral i financera, dels escàndols de pede-
ràstia, etc. però també ens va parlar de la tenacitat i la 
gran preparació d’aquest papa que dóna esperances al 
Vaticà de la possibilitat que en aquest papat es puguin, 
si més no iniciar, les reformes necessàries per fer la 
neteja que cal dins de l’Església Catòlica.

Proclamar la festa de Sant Jordi aquest any 2016 té un clar 
sentit cívic. Enguany ens referirem al mite de Sant Jordi, el 
drac i la donzella, amb una interpretació més realista per 
no implicar  Catalunya en una bella estampa metafòrica 
infantil.
Ja sabeu que els pobles que viuen només dels records 
i dels mites moren tard o d’hora. En aquest cas, estem 
proposant entendre el vell mite com una aposta per Cata-
lunya i la seva gent, és a dir, tot el poble de Catalunya. 
Això significa que ha de ser un projecte necessàriament 
col·lectiu, és a dir, un estricte quefer de poble. Aquesta 
vocació social que ha de conformar el nostre nou país, ha 
de contemplar una panoràmica global de Catalunya i tota 
la seva ciutadania.
Pensem, especialment, en tots aquells que viuen circum-
stàncies socials o econòmiques difícils. Com podem llui-
tar per un nou país si ells veuen que part del cos social 
de Catalunya només dóna patent de catalanitat a la gent 
assentada econòmicament? I què han de pensar del nostre 
projecte de país tots aquells que arriben anguniosament a 
finals de mes?
Aquest és el pitjor drac que se’ns presenta en el context 
social de Catalunya i si no el sabem resoldre, ens veurem 
abocats a una contradicció suïcida. És del tot sense sentit 
esperar que els col·lectius en crisi col·laborin amb entusi-
asme en la reconstrucció d’un nou país.
I què hi pinta, doncs, la llegenda de Sant Jordi que empara 
i salva la donzella? Doncs, penso també que són figures 

metafòriques amb un significat actual. S’explica que un 
poble com Catalunya que vol esdevenir lliure, s’ha d’inspi-
rar en la figura de Sant Jordi per lluitar contra un enemic 
que no ens deixa ser com som. És a dir, si Déu ens ha 
fet així, l’heroi de la llegenda, se’n guardarà prou d’alterar 
aquests plans divins! Tot plegat una bella metàfora si dins 
de les nostres venes corre sang d’independència que exi-
geix també escoltar i atendre tota la ciutadania implicada 
en el projecte comú.
Parlem també del mite de la donzella que és l’expressió de 
la nostra fragilitat davant el poderós estat que ens ha estat 
fagocitant des del 1714.
Tanmateix, la nostra fragilitat individual esdevé un balu-
ard poderós quan les voluntats dels patriotes s’ajunten i 
s’entrellacen per afirmar-se nacionalment i volen fer de 
Catalunya, i si voleu els Països Catalans, un bell testimoni 
en el conjunt dels pobles d’Europa.
Tot plegat és una decidida voluntat de ser. No es pot 
entendre la tebiesa dels covards en aquests moments. El 
futur apunta a un repòs definitiu dels vells lluitadors en 
una pàtria ben seva, així com percebre l’esperança de 
les noves generacions que s’integren joioses en una nova 
pàtria.
Sols així creiem que pot tenir un sentit la festivitat de Sant 
Jordi en aquesta època històrica que vivim. Si bé el Grup 
d’Estudis la celebra cada any,  ja sentim la remor de la 
llibertat ben a prop i ens va omplint una emoció d’albirar, 
ben propera, una nova pàtria esplendorosa.

Una alenada d'aire fresc
Per la  Lídia Verdier i Guasques

Proclamació de Sant Jordi 2016
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