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també en sents d’altres asse!
gurant que no són iguals per!
què una normativa permet 
un cert marge en la propor!
ció dels components. Quina 
és la versió certa? Si algú ho 
vol explicar ja li agraeixo per 
endavant. Sigui com sigui, la 
qüestió és que, de moment," 
sembla que hi ha usuaris que 
tenen tota la confiança en els 
genèrics i n’hi ha d’altres que 
no se’n refien gaire." 
Ateses les circumstàncies 

econòmiques actuals, és na!
tural i comprensible que a 
l’hora de servir un medica!
ment s’imposi lliurar el seu 
corresponent genèric perquè, 
en comparació amb el de mar!
ca, comporta un menor cost 
en la despesa pública sanità!
ria. Totalment d’acord. Però, 
llavors, d’aquesta pràctica en 
sorgeix una pregunta que, 
alhora, és un suggeriment: 
per què qui prefereixi els de 
marca no els pot aconseguir 
afegint de la seva pròpia but!
xaca la diferència entre l’un i 

l’altre? Seria satisfactori tant 
per l’usuari #que obtindria 
la seva medicació preferida$ 
com per la botiga farmacèuti!
ca #perquè li reportaria liqui!
ditat$ i també pels laboratoris 
fabricants #que veurien aug!
mentades les seves vendes$. 
O sigui que tots contents! Lla!
vors, per què no es posa a la 
pràctica aquell suggeriment? 
Ton Rubires i Vinyals
Vilafranca

Inacabables plens
D’una manera distesa i amical 

he comentat a l’alcalde i a al!
gun regidor que els plens en 
aquest nou mandat són massa 
llargs, “inacabables”.
Repescaria la fórmula o mè!
tode que l’exalcalde, Sr.Joan 
Amat, exercia: controlar a 
través d’una rellotge les in!
tervencions i rèpliques dels 
portaveus dels grups munici!
pals. Limitar!les a un temps 
de durada.
Els plens municipals que hi 
han hagut en la nova legisla!
tura en veritat han estat molt 
pesats. Ja n’hi ha prou que la 

política avorreix, desagrada a 
la ciutadania, perquè a més a 
més siguin els plens públics 
interminables. La solució i la 
responsabilitat s’escau en la 
persona de l’alcalde. És ell qui 
ha de fer prevaldre l’harmo!
nia en les sessions. Els plens 
han de ser l’expressió nítida 
i concloent de cadascun dels 
grups municipals. Les mani!
festacions dels seus respec!
tius caps han de significar el 
punt de vista i l’opinió dels 
partits polítics representats.
Als que seguim els plenaris 
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Els records, el passat, la iden!
titat, és a dir, la memòria són 
qüestions que cada vegada 
generen més interès arreu. La 
memòria preserva els nostres 
records i construeix identi!
tat, per això quan la perdem 
estem perduts. Fa temps que 
m’he convertit en un àvid lec!
tor de literatura testimonial i 
memorialística perquè són els 
gèneres literaris on es produ!
eix aquesta mixtura temàtica 
de manera més clara. El passat 
%& d’octubre es va presentar a 
Tarragona el Llibre de la Vida 
#www.llibredelavida.com$, 
un projecte copilotat per 
l’amic Jordi Martorell que vol 
portar en clau nacional aque!
lla realitat intangible, cada 
dia més corpòria, que és l’Ar!
xiu Virtual de Memòria Local 
#http://www.arxiuvirtual.
cat/$. El Llibre de la Vida pren 
el nom del mític volum que, 
segons el Nou Testament, 
contenia tots els noms escrits 
en el cel, és a dir, els de tots 
aquells que es van salvar del 
mal. En la seva versió laica, 
avui, ser al Llibre de la Vida 
vol dir evitar caure de la me!
mòria familiar i social. Aquest 
incipient projecte, que fusio!
na arxivística i noves tecno!
logies, busca sumar complici!
tats per tot el territori català 
per convertir!se en una gran 
xarxa social de memòria que 
empelti la microhistòria amb 
la Història; de moment comp!
ta amb el suport del projecte 
Fem Memòria i les associaci!
ons Fons Casteller Emili Miró 
#Terrassa$ i La Veu Jove de la 
Conca #Montblanc$. La inicia!
tiva potencia el coneixement, 
enforteix els vincles socials i 
revaloritza el passat. L’analo!
gia simbòlica amb la imatge 
de l’arbre no és gratuïta: el 
tronc aglutinaria el cúmul de 

records comuns com a nació 
o comunitat cultural catala!
na; les branques remetrien a 
l’àmbit geogràfic: barris, ciu!
tats i viles, i les fulles visu!
alitzarien les vivències més 
personals. 
El Llibre de la Vida serà un im!
mens bloc de notes, d’apunts 
al natural, vital i únic, perquè 
historiadors i estudiosos pu!
guin fer millor la seva feina 
de recerca i reconstrucció del 
nostre passat des de la histò!
ria, l’antropologia o l’art. El su!
port digital permet donar veu 
a la gent anònima del carrer, 
que se’n pugui preservar la 
seva experiència i que s’obrin 
noves vies per al memorialis!
me. Quantes vegades no hem 
lamentat el patrimoni humà 
que es perd quan mor algú 
proper i la sensació de frus!
tració de no poder retenir tot 
aquell coneixement, aquella 
ànima, que desapareix com 
l’aigua que s’escola entre els 
dits. Recordo la meva àvia ex!
plicant mil i una anècdotes i 
històries passades, vivificades 
pel filtre de la memòria, però 
malgrat aquesta reelaboració 
aquelles narracions conteni!
en un universal, una veritat 
que ha esdevingut categoria 
i que dóna significació al re!
lat familiar i a la pròpia iden!
titat. Per això cal guardar els 
records en primera persona, 
perquè recordar és acarar!nos 
amb el propi passat i extreure 
l’aprenentatge vital d’allò vis!
cut, com fa amb mestratge el 
Dr. Moisès Broggi en les seves 
Reflexions d’un vell centenari 
#Edicions '%$. Unes reflexi!
ons que parlen també de nos!
altres, que ens ensenyen mol!
tes coses i que ens obliguen a 
no ser uns desmemoriats, pel 
nostre bé i pel dels que vin!
dran darrere nostre.

El Llibre de la Vida

Ser al Llibre de 
la Vida vol dir 
evitar caure 
de la memòria 
familiar i social
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Aquest novembre farà () 
anys de la seva inauguració. 
Obra de Santiago Rubió i Tu!
durí, des del *+%, ajuda a sal!
var el desnivell de *-. metres 
que hi ha entre l’estació de 
tren i el centre del poble, amb 
un pendent màxim del %%% 
al llarg dels ((.,)& metres de 
trajecte, el qual es recorre en 
uns vuit minuts. És el Funicu!
lar de Gelida. És probable que 
els no gelidencs els hagi costat 
de reconèixer de què estava 
parlant ja que malgrat la seva 
singularitat !és un dels pocs 
exemples de funicular “rural” 
en funcionament a tot l’estat! 
ha fet el seu servei sense fer 
gaire soroll... mediàtic.
Com tantes altres iniciatives 
en el nostre país, va néixer 
per subscripció popular. Els 
estiuejants que sovintejaven 
Gelida a principis del segle XX 
van trobar en ell una solució 
a la distància que els separava 
de l’estació de tren a la part 
baixa i evitar el viatge de mit!
ja hora en tartana. Els treba!
lladors dels molins paperers 
del riu Anoia també van sor!
tir beneficiats millorant l’ac!
cés al seu lloc de feina. Així 
es va guanyar en poc temps 
l’estima dels veïns del poble, 
fent del “Funi” una de les 
principals senyes d’identitat.
Va sobreviure la popularitza!
ció de l’automòbil en passar a 
mans de l’administració i tot i 
el rentat de cara que li va fer 
Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya el *+(%, encara 
conserva maquinària de se!
gona mà amb què es va cons!
truir provinent del Funicular 
del Tibidabo. Tot un exemple 
de gestió d’un servei amb el 

màxim de rendibilitat que ens 
faria estar orgullosos si no fos 
per altres decisions incom!
prensibles, com que només 
es pugui fer servir un dels dos 
vagons i que no formi part de 
la tarifa integrada, fets que li 
resten utilitat.
Es considera que el Funicular 
de Gelida fa un servei funci!
onal no turístic, i la filera de 
xipresos que amaga l’estació 
inferior dels ulls dels usuaris 
de RENFE és tota una mos!
tra d’aquesta curta visió. El 
millor patrimoni cultural i 
turístic és aquell que a més a 
més del vessant contemplatiu 
fa un servei social universal, 
i el “Funi” de Gelida ho de!
mostra cada dia. Amb el crei!
xement de les darreres dèca!
des, i definitivament des de la 
construcció del nou peatge, ja 
no hi ha cap cep a tocar de la 
via, una imatge que contrasta 
amb les de les postals antigues 
on se’l veu travessant un mar 
de vinyes. Tot i així el tranquil 
recorregut permet una pano!
ràmica de Montserrat que 
hauria de ser un dels princi!
pals atractius del Penedès.
La Funifira que se celebrarà 
els propers *% i *. de novem!
bre a Gelida hauria de posar 
de relleu aquest fet. Tot i així, 
els mateixos &..--- euros 
que es gasta l’Ajuntament en 
un cap de setmana serveixen 
en altres indrets per promoci!
onar tot un municipi durant 
tot l’any. Us convido a com!
provar vosaltres mateixos el 
perquè s’ha de potenciar el 
Funicular de Gelida com un 
dels elements emblemàtics 
del Penedès i gaudir de la 
festa.

El Funicular del Penedès

El millor 
patrimoni 
cultural i turístic 
és aquell que 
a més a més 
del vessant 
contemplatiu fa 
un servei social 
universal, i el 
“Funi” de Gelida 
ho demostra 
cada dia


