
Encara hi ha molt camí a recórrer per ar-
ribar a la plena normalització de la nostra
llengua. Hi ha àmbits en què encara estem

discriminats, com ara les autoescoles. Fa un
mes vaig passejar-me per la majoria de cen-
tres de formació de Manresa per comparar
preus i serveis. 

A tots em van atendre en català, tots te-
nien –aparentment– el català com a llengua
vehicular. Vaig decantar-me per la de la Font
(molt recomanable, per cert) i quan els vaig
plantejar el tema de la llengua em digueren
que els intensius per treure’s la teòrica
eren en espanyol perquè els exàmens i els

llibres també eren en aquella llengua. Em
van dir, fins i tot, que si volia fer l’examen
en català –es veu que fer els exàmens de
conduir en català, a Catalunya, és una
cosa excepcional– havia d’avisar amb an-
telació, que el Servei Català de Trànsit
(SCT) no s’ha preocupat gaire per norma-
litzar la llengua (de fet, l'última edició ac-
tualitzada del llibre teòric que tenien en ca-
talà datava del 2009, amb diversos capítols
obsolets pel canvi constant de normes de

trànsit). Sembla que, per al SCT, multar els
#novullpagar per defensar la màfia que CiU
i Abertis tenen muntada amb els peatges és
més important que no pas tenir cura de la
nostra llengua. De segur que algunes au-
toescoles ja ho tenen normalitzat, però
demano a les altres que feu un esforç per fa-
cilitar als vostres alumnes la possibilitat de
fer l’examen en català. 

És vergonyós que els catalans rebem
aquest tracte discriminatori a casa nostra.

Treure’s el carnet de
conduir en català, 
una odissea
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e sobte, sense cap anunci pre-
vi, ni indici, ni consulta al ter-
ritori, el conseller Santi Vila va
presentar a Berga el carril

New Jersey que s’instal·larà entre les 13
milles que separen Berga de Bagà. Tot
amb una posada en escena molt america-
na, amb l’enllaç de TV3 i la corresponent
parabòlica aturada al final de l’autovia
C-16 per donar la bona nova a tots els te-
levidents. Pel preu de 136 milions de dò-
lars, amb unes obres previstes per fer tres
carrils en tot el trajecte amb una mitjana
reversible moguda alternativament per
una màquina que alternarà els carrils de
circulació segons la demanda de trànsit.
Divendres a la tarda, dos cap a munt, i di-
umenge a la tarda, dos cap avall. És el ma-
teix sistema que des d’aquest estat dels

Estats Units es regula el trànsit per entrar i
sortir de Nova York. Un lloc de pas, res
més. Lloc de passos, perquè és l’estat que
té un gran aeroport anomenat Newark, ir-
rellevant si no fos perquè està ubicat a
poca distància de Manhattan. 
O sigui, ens col·loquen una «americana-
da» inèdita a tot Catalunya i molt poc co-
neguda a Europa que servirà per crear
una via ràpida per accedir a la Cerdanya,
l’Alt Urgell i Andorra. A les comarques
més muntanyenques estan d’enhorabona
per aquest projecte. La neu a tombar de la
Diagonal i Sant Cugat. La distància amb
la gran ciutat d’aquí, Barcelona, es reduirà
i s’eliminaran les cues de cap de setmanes
i ponts. 
I per al Berguedà? Consolidarà la seva
condició de lloc de pas o traspàs entre la
zona urbana i el Pirineu. Els carrils rever-
sibles garantiran que poca gent s’aturi en
aquests indrets. Aquest nou concepte de
carretera és un element d’aspecte i con-

cepció provisional que farà passar vehi-
cles a tota velocitat. L’informe que l’ACEB
(associació d’empresaris) ha presentat re-
centment, amb dades molt preocupants
respecte del desenvolupament econòmic,

no millorarà amb aquest obra.
I una llista d’incògnites. Poden assumir
aquesta obra els pressupostos de la Gene-
ralitat? Si han pressupostat un total 9 mi-
lions d’euro en inversions per al 2014 a les
tres comarques, podran gastar 25 milions
anuals en els pròxims quatre anys? És se-
gura aquesta via de comunicació i dissua-
siva per als conductors per saltar els lí-
mits de velocitat? 
Als habituals de la zona durant els caps
de setmana els repto a provar d’accedir a
alguna població berguedana tot fent un
gir entre cons taronja i un dens doble
trànsit ascendent o descendent amb la
configuració actual. Considerin-ho una
activitat de risc similar a llançar-se en pa-
rapent des de la serra de Queralt o la Fi-
guerassa.  
New Jersey State ha donat nom als carrils
reversibles que apareixeran a l’alt Bergue-
dà. New Jersey és l’estat dels Nets, un gran
equip de bàsquet de la NBA. També dóna
nom a un gran disc dels Bon Jovi. Potser
podrà servir d’inspiració als Brams. La ca-
pital és Trenton. 
Ho remarco per si algun alcalde vol fer un
agermanament d’aquells de placa a l’en-
trada de la vila. 
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«L’informe que l’associació d’empresaris
ha presentat recentment, respecte del
desenvolupament econòmic, no
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bans es deien nor-
mes d’actuació, con-
sells a seguir, pautes,
procediments, etc.

Però ara, ja fa temps, s’han in-
ventat aquesta accepció per tal
de donar més importància de la
que té el fet de prémer un botó,
girar una clau o, el que és pitjor,
inhibir-se d’obligacions moral-
ment més importants per culpa
d’un protocol determinat que
no ho especifiqui. Això val per a
tots els àmbits, ja que hi ha pro-
tocols fins i tot per anar al lava-
bo. Avui us parlaré dels cent mil
protocols de què disposa Altha-
ia –el millor hospital de Manre-
sa– per omplir les necessitats del
metge de torn, de la infermera
amb aspiracions a catedràtica i a
l’auxiliar que tot llepant els dar-

reres de la seva cap immediata
vol fer mèrits per acabar sent
com ella.
He passat, malauradament, una
temporada ingressat en aquest
hospital. Si haig de generalitzar,
no puc fer res més que remarcar
la professionalitat, l’abnegació i
la vocació del gran percentatge
de professionals que per allà
volten cada dia, i no en són
pocs. La gran majoria de metges
vetllen cada dia pels seus pa-
cients amb tota mena de proves,
anàlisis i tot el que es faci neces-
sari per arribar va un diagnòstic
encertat i un tractament ade-
quat. Les infermeres, seguint la
pauta mèdica, distribueixen la
medicació i són capaces, amb
les seves converses agradables i
disteses, de distreure’t i no pen-

sar en el motiu del teu ingrés.
Les auxiliars, distribuint men-
jars i comprovant les constants
vitals en començar el seu torn,
etc. Podríem dir que es com-
pleix el protocol de l’educació i
la sociabilitat mínimament exi-
gida quan estàs estirat en un llit
sense saber que et passa.
Però, ja sabeu que les peres ma-
duren però els peròs no, entre
tot el teixit de personal, plantes,
especialitats i torns, sempre es
cola algú que canta d’una hora
lluny i que es veu clarament que
no busca una finalitat altruista,
sinó un reconeixement personal
i una ànsia d’escalar en la seva
vida professional. 
Un cop, compartia habitació
amb un senyor a qui quedaven
hores o –com a màxim– dies per

morir. En seure a la cadira es va
agafar el dit i es va lesionar. Va
cridar l’infermer i li ho va dir,
però el protocol, segons el de
blanc, de l’hospital, prohibeix
fer cures al torn de nit. Falsedat
on n’hi hagi, ja que a mi prou
que me’n feien. Protocol o ganes
de dormir? 
Per altra banda, al departament
de reanimació, em van baixar
perquè un anestesista –que se
suposa que són els millors a
l’hora de trobar venes i punxar–
em col·loqués una via principal
per tal d’alimentar-me a través
de la subclàvia. Sabia de sobres
que aquesta vena la tinc ocupa-
da pels elèctrodes d’un marca-
pàs antic i els d’un DAI (desfi-
bril·lador automàtic implanta-
ble) que arrossego des de fa

anys. Doncs la senyora, i dic se-
nyora perquè era una dona, es
va entestar a ficar-ho allà i em va
deixar els braços com una paella
de torrar  castanyes, mentre pro-
feria crits i humiliacions a la res-
ta d’infermeres que voltaven per
allà. Un camiller li va dir: «per-
doni, però jo només sóc un ca-
miller», i ella, molt decidida i
amb els braços a la cintura, li va
contestar «pues yo soy doctora»,
m’imagino que fent esment a la
seva llicenciatura. Un altre dia
us explicaré el mal entès proto-
col d’una infermera de planta. 
També n’hi ha per llogar-hi ca-
dires, però obvis problemes
d’espai m’aconsellen deixar-ho
per a un altre dia.

 Aclariment. Aquest article va apa-
rèixer ahir signat per Jordi Sardans per
un error de coordinació de la redacció.
Avui el tornem a reproduir per esmenar
l'error fins allà on és possible. En dema-
nem disculpes.
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