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mb en Manuel
Cuyàs –ai, Manel,

que jove que has mar-
xat!– vam treballar
més de vint-i-cinc
anys en aquest diari,

però, curiosament, amb ell gairebé
sempre vam fer teletreball, per dir-ho
d’alguna manera. Jo en una redacció, a
Girona, i ell, primer a Mataró i després
a Barcelona. Crec que només vam co-
incidir un temps, curt, a principis dels
dos mil, quan entre els dos vam portar
les pàgines d’informació general que
anaven a les diferents edicions que lla-
vors feia El Punt. Una relació, doncs,
bàsicament telefònica. Llavors no hi
havia WhatsApp, ni Zoom, ni Jitsi, ni
cap d’aquestes eines que ara mateix
permeten que aquest diari que tenen
entre mans el fem tots des de casa
nostra i amb la redacció buida.

Una relació telefònica, però diària.
Per comentar indicacions comunes a
la portada, per encarregar-li una cròni-
ca o, simplement, per fer-la petar de ci-
nema –afició comuna– o del que fos.
En Manel era un conversador amb qui

podies comentar qualsevol tema.
Quan ens vèiem en persona, bé a Giro-
na, bé a Barcelona, sovint el diàleg era
un monòleg seu. Explicant qualsevol
anècdota, rondinant sobre qualsevol
cosa que no li agradava o, últimament,
lamentant haver hagut de deixar la fei-
na diària a la redacció més aviat del
que ell hauria volgut. Era un monòleg
perquè a mi també m’agradava escol-
tar-lo i que m’expliqués, per exemple,
quan va veure aquella o aquella altra
pel·lícula, o tot d’històries de quan va
treballar en l’organització dels Jocs
Olímpics de Barcelona, l’any 1992, ell, a
qui no li deien res els esports.

D’aquesta època en presumia quan
explicava que va coincidir en un ascen-
sor amb el gran jugador nord-americà
de bàsquet Michael Jordan, a qui no va
reconèixer. “Érem els dos sols i en Jor-
dan se’n feia creus que no li demanés
cap autògraf o que, ni tan sols, li ha-
gués dit res”, explicava entusiasmat.

Una pinzellada més d’un home poli-
èdric i molt culte, i, sobretot, un perio-
dista d’energia, com cada cop en que-
den menys. Descansa en pau, Manel.
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En Manuel Cuyàs –que jove
que has marxat, Manel!– era
un home polièdric, de gran
cultura, conversador nat i un
periodista de gran energia
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Els vots del PSC i dels de Valls
garanteixen que la líder dels
comuns sigui alcaldessa.
Maragall accepta el rol en
l’oposició.
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Les caixes catalanes rebran
1.966 milions d’ajuts públics.
Acaba el termini perquè les
entitats d’estalvi s’acullin als
ajuts públics.

El govern recorrerà la
suspensió del reglament del
català a la UPF. Vol evitar que
l’acte judicial, que contradiu
l’Estatut, sigui un precedent.

Colau, reescollida 1.966 milions RecursTal dia
com
avui fa...

De Puig-reig
a Sitges
b La vida m’ha familiaritzat
amb detalls que, al pas dels
anys, s’han convertit en re-
cords. Viure dels records
diuen que no és bo, si més no
per a la meva manera d’ésser,
avui, els moments viscuts són
la meva joia.

Puig-reig ha estat el meu
poble, del qual els meus pares
tenien cura del cafè, aquest
lloc que esdevé com una càte-
dra oberta a la vida.

He estat testimoni del seu
progrés i, amb ell, de les mol-
tes millores que s’hi han fet.
La inauguració d’algunes
d’aquestes tenien la presència
del president Jordi Pujol. La
seva manera de compartir
aquells moments em va capti-
var i em va fer sentir orgullós
de formar part del poble cata-
là. Ara, quan acaba de complir
90 anys, el vull felicitar de tot
cor.

Ho faig des d’un poble una

mica apartat del meu, Sitges,
on també ens sentim com a
casa.
FAUSTÍ HORTA GUITART
Sitges (Garraf)

Carta oberta
a l’IEC
b Començaré per dir-vos que
no estic gens d’acord amb
l’eliminació dels accents i gui-
ons que esteu fent darrera-
ment. En el llibre Els verbs
conjugats, d’en Joan Baptista
Xuriguera, sisena edició, hi
posa que incorpora la darrera
normativa de l’IEC. En aquest
llibre hi són tots els accents
que ara heu eliminat, cosa que
motiva aquesta carta de quei-
xa. Si jo poso “la neta de ma
germana”, m’estic referint a la
seva néta o al fet que ella és
neta?

La vostra feina és incorpo-
rar les noves paraules, però no
anar modificant les ja exis-
tents, que se suposa ja van
ser estudiades en el seu mo-

ment.
Jo em pregunto: si un llibre

ha tingut èxit i es fa una nova
edició, s’hi hauran d’incorpo-
rar les vostres absurdes varia-
cions?

Esteu en el mateix camí que
els vostres col·legues de la
RAE, que han acceptat les ex-
pressions carné, chalé i vermú
(en majúscula no hi posen els
accents).

Diuen que rectificar és de
savis. Si de veritat estimeu la
llengua catalana, rectifiqueu i
demaneu disculpes. Si us
manteniu en la vostra posició,
millor que dimitiu.
MANEL VERGÉS
Barcelona

Gencat
incorregible
b A l’inici del confinament
corria un anunci que deia
“combatim” l’epidèmia. Ara
un altre ens aconsella “nete-
jar-nos” les mans, quan tota la
vida ens les hem “rentat”. No

té corrector el Departament
de Presidència? En les sèries
per a adolescents, els guionis-
tes troben natural que el cata-
là parlat s’assembli tant al
castellà com sigui possible, i
que sentim constantment
“em dona igual” i “no t’has en-
terat”, com si no hi hagués so-
lucions catalanes encara en
ús –no sé si per gaire temps.
Així ens estem carregant la
feina dels noucentistes, de Fa-
bra i els seus col·laboradors.
Ja podem anar predicant qua-
tre professors a escoles i insti-
tuts “tal construcció no és ge-
nuïna”, que a ells els rellisca.
Si hi afegim que els nivells
de català exigits al batxillerat
fan riure i que als graus la ma-
joria de matèries es fan en
altres idiomes, podem ben
dir que “ens en rentem les
mans”. “Què més voleu?”, di-
ran. “Ja vam posar el nom de
Fabra i Llull a unes universi-
tats...”
MÀRIUS MONEO
Berga (Berguedà)
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El lector escriu

“Caldria no
recuperar els nivells
de contaminació
acústica anteriors a
la crisi

i ha una frase de la coneguda can-
çó Els sons del silenci de Simon &
Garfunkel que ve a dir que ningú

no gosa pertorbar el so del silenci. Doncs
alguna cosa semblant va esdevenir du-
rant els onze dies mal comptats de confi-
nament total. Tot i que, amb el confina-
ment parcial primer i amb les fases des-
prés, el so del silenci ha estat pertorbat, de
moment podem afirmar que els decibels
que ens envolten han disminuït. I de veri-
tat que és d’agrair. A tall d’exemple: el 22
d’abril, en una de les zones més comer-
cials de Lleida, segons el Col·legi d’Engi-
nyers de Lleida, es van registrar 9,9 dB (A)
menys que el mateix dia de l’any anterior,
cosa que significa una disminució del 14%
en la percepció sonora que rep el ciutadà.

TOT I QUE PUGUI SEMBLAR que el concepte
de soroll és subjectiu, el cert és que hi ha
normatives tècniques i legals que definei-
xen amb precisió els nivells de pressió
acústica permesos, com la llei catalana
16/2002 de protecció contra la contami-
nació acústica, basada en el projecte de di-
rectiva del Parlament Europeu sobre ava-
luació i gestió del soroll ambiental. A més,

H molts ajuntaments tenen ordenances
municipals de regulació acústica, basades
en la llei, que poden arribar a ser més res-
trictives, perquè sembla demostrat que
l’excés de fressa és perjudicial per a la sa-
lut, ja que pot provocar sordesa, a més
d’insomni, irritabilitat o nerviosisme.

AIXÍ DONCS, SI L’ESCENARI post-Covid es
planteja, com seria desitjable, en termes
mediambientals, sostenibles i tecnolò-
gics, la reducció de la contaminació acús-
tica hauria de ser una de les coses impor-
tants a tenir en compte. Perquè cal avan-
çar cap a la pacificació dels nuclis urbans
en tots els àmbits possibles i, per tant,

també en el camp del soroll; tothom hau-
ria de contribuir a reduir els decibels a ni-
vells més saludables, des de les adminis-
tracions –complint i fent complir la llei i
potenciant la mobilitat més silenciosa–
passant pels empresaris d’activitats soro-
lloses –adequant les instal·lacions– i con-
tinuant amb les persones –mirant de no
tenir determinats comportaments inade-
quats–. Caldria procurar, de totes totes,
no recuperar els nivells de contaminació
acústica anteriors a la crisi, perquè hi ha el
perill que les nostres oïdes s’hi tornin a
acostumar.

EN AQUEST SENTIT, els enginyers, així com
altres professionals, som competents per
desenvolupar accions relatives a la conta-
minació acústica com ara sonometries,
condicionaments acústics o peritatges.
Els col·legis professionals donem tot el su-
port necessari als col·legiats perquè pu-
guin dur a terme les actuacions correspo-
nents amb les màximes garanties (forma-
ció, lloguer d’aparells, informació sobre
normatives...). Tots plegats seguim treba-
llant a favor del benestar i la seguretat de
les persones.

Els sons del silenci
Miquel Darnés. President del Consell de Col·legis d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials
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