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La generació del 2000 arriba a la majoria d’edat. Són joves que s’han criat amb internet i no han conegut 
més telèfons mòbils que els ‘smartphones’. Accions tan quotidianes fa poc més de vint anys com posar un 
disc és tot un repte per ells. Els experts diuen que les tecnologies han accelerat la bretxa generacional.

JOVENTUT TECNOLOGIA

No és país per a vells
Les noves tecnologies acceleren la bretxa generacional i els joves ja no saben utilitzar objectes 
quotidians de fa vint anys || Els canvis socials tan ràpids creen “inseguretat” i “desarrelament”

SISCO FARRÀS

“paradoxalment, en la versió no 
física són més perdurables”, la 
qual cosa porta aquest expert a 
obrir el debat sobre la identitat 
digital. “Deixem un rastre a la 
xarxa que ens sobreviu. Tot el 
que fem i diem és com un ta-
tuatge digital.” Els majors de 
cinquanta anys han de fer un 
sobreesforç per no quedar-se 
despenjats.

Era 2.0
L’historiador Sisco Farràs, 

creador de les botigues museu 
de Salàs de Pallars, una lliçó ac-
celerada del segle XX a través 

de la publicitat, els oficis i els 
comerços, assegura que els ob-
jectes “tenen memòria” i poden 
explicar els grans canvis de la 
història recent de forma molt 
directa i senzilla. Segons la seua 
opinió, “l’era digital ha donat 
molta força als objectes”. Pot 
ser que els joves ja no sàpiguen 
utilitzar-los, però és en aquests 
elements quotidians on es con-
soliden “les anelles intergene-
racionals” i es descobreix que, 
fins a cert punt, el món tampoc 
ha canviat tant. Simplement, ha 
evolucionat. Això sí, a un ritme 
frenètic des de la Revolució In-
dustrial, quan es van trencar 
les barreres espai/temps, que 
s’ha accelerat més encara en 
l’era 2.0.

ANNA SÀEZ
❘ LLEIDA ❘ Els canvis formen part 
inherent del progrés. Els cot-
xes van fer desaparèixer els 
carruatges, de la mateixa ma-
nera que el telèfon va atansar 
persones que vivien lluny i la 
píndola anticonceptiva va fer 
possible l’anomenada revolu-
ció sexual dels anys seixanta i 
setanta. Però, què passa quan 
aquests canvis se succeeixen 
amb tanta rapidesa que els joves 
d’avui ja no reconeixen el món 
de fa tan sols vint anys? Internet 
està ple de vídeos virals en els 
quals es veuen millennials (els 
nascuts entre els vuitanta i el 
2004) que tenen seriosos pro-
blemes per utilitzar un model 
de telèfon antic o posar un disc. 
No són muntatges. Hem fet la 
prova en un centre de secundà-
ria de Lleida (vegeu la pàgina 4) 
amb alumnes nascuts el 2000. 
Francesc Núñez, expert en so-
ciologia de les emocions de la 
UOC, reconeix que les noves 
tecnologies han accelerat “els 
ritmes socials”. A les “societats 
líquides”, com les va denominar 
Zygmunt Bauman, els canvis 
es produeixen “més de pressa 
del que podem assumir” i això 
crea “inseguretats” perquè es 
trenquen els marcs de referèn-
cia. “La identitat crea arrels, per 
això té tant èxit tot allò retro.” 
Núñez adverteix que encara es 
desconeix l’impacte social que 
tindrà aquest fenomen. “Un dels 
drames dels desplaçats és que-
dar-se sense un espai de famili-
aritat”, subratlla. En la societat 
actual, es perden aquests espais 
fins i tot sense moure’s de casa. 
Alhora, desapareixen objectes 
físics com les fotografies però, 

Una cabina a Anglesola.

Memòria dels objectes ■ Els objectes més quotidians poden explicar els grans canvis viscuts durant 
el segle XX. A les Botigues Museu de Salàs de Pallars s’entén de manera molt plàstica com han evo-
lucionat productes d’higiene i alimentació com el conegut iogurt Danone, el paper higiènic, el sabó 
o la llet, que va passar de la lletera a l’ampolla de vidre i, d’allà, al bric.

SOCIETAT LÍQUIDA
En la nostra “societat 
líquida” els canvis es 
produeixen “més de pressa 
del que podem assumir”

Les cabines han 
esdevingut una 
relíquia escassa
■ Les cabines de telèfon 
s’han convertit en una relí-
quia. Van ser imprescindibles 
fins que els mòbils les van fer 
caure en desús. La mítica pel-
lícula d’Antonio Mercero La 
cabina (1972), que va pro-
tagonitzar José Luis López 
Vázquez, seria més difícil de 
rodar avui: a les comarques 
de Lleida només queden 150 
cabines, una tercera part a 
la capital. La normativa del 
ministeri d’Indústria exigeix, 
almenys, un telèfon públic 
de pagament en municipis de 
més de 1.000 habitants.
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■

Invents com el busca, que va suposar una revolució 
als anys noranta, van quedar obsolets en un temps 
rècord per l’aparició dels telèfons mòbils. El fax, al 
seu torn, va ser arraconat pel correu electrònic

A les botigues museu de Salàs de Pallars es pot 
seguir el rastre del convuls segle XX a través de 
productes d’ús quotidià que desencadenen la 
nostàlgia dels grans i la perplexitat dels més joves

Problemes per introduir la cinta al walkman.

Per torns, marquen un número al telèfon de roda.

Quan aconsegueix obrir la càmera, la Larisa intenta posar el rodet.

Proves de so amb el discman.

A.SÀEZ
Com va sorgir la idea de crear el 
Centre d’Interpretació de l’Antic 
Comerç de Salàs de Pallars, que 
ja compta amb vuit botigues 
museu?
Tot va començar fa vint o vint-
i-cinc anys, quan es van jubilar 
els meus pares i van tancar la 
botiga d’ultramarins que re-
gentaven. Em van regalar unes 
antigues prestatgeries i vaig 
començar una petita col·lecció 
com a hobby.
I la va fer créixer.
De vegades portava objectes 
a classe per explicar un mo-
ment històric i em vaig adonar 
de la força que tenien aquests 
productes quotidians, aparent-
ment sense valor. Es creaven 
anells de memòria que enlla-
çaven la generació actual amb 
la dels seus avis. I després van 
venir les botigues pròpiament 
dites, un projecte inèdit a ni-
vell de país que ara continuarà 
creixent amb la inauguració 
del cafè.
Per què una exposició sobre la 
I Guerra Mundial? Va tenir im-
pacte al món del petit comerç?
Molt més del que es pugui ima-
ginar. És trist dir-ho, però les 
guerres, històricament, també 
han suposat avenços que han 
modificat els hàbits quotidians. 
La Primera Guerra Mundial va 
fer desaparèixer els rellotges 
de butxaca al generalitzar-se 
els de braçalet, perquè eren 
més pràctics per als soldats. 
De la mateixa manera que es 
va deixar d’utilitzar la navalla   

d’afaitar i es va substituir per 
la popular Gillette.
Les grans marques publicitàries 
formen part de la història?
Grans marques com Danone 
o Nestlé van entrar a les cases 
a través de la publicitat i això 
va suposar, en certa manera, 
una democratització de l’art. 
Tu et compraves una botella 

de lleixiu perquè la necessita-
ves, però cada vegada que la 
utilitzaves veies un Apel·les 
Mestres. A nivell efímer i hu-
mil, l’art va entrar a les cases.
A les seues botigues es venen 
records?
Per als majors de 50 són un es-
pai de memòria, per als més 
joves, de descoberta.

Sisco Farràs
❘ HISTORIADOR ❘ 

«La publicitat va ajudar 
a democratitzar l’art»

Les botigues museu de Salàs de Pallars expliquen el segle XX  
a través de l’evolució d’objectes quotidians

JBC

ÒSCAR MIRÓN

ÒSCAR MIRÓN

ÒSCAR MIRÓN

ÒSCAR MIRÓN

ÒSCAR MIRÓN

Es compleixen vint anys de l’últim 
manuscrit publicat per Pagès Editors
A.S.M.
❘ LLEIDA ❘ Es compleixen vint anys 
de la publicació de La ciutat de 
l’oblit, de Vidal Vidal, que va 
suposar la culminació de Les 
rutes de Ponent. L’autor va es-
criure els 8.000 folis que li va 
ocupar el manuscrit amb una 
estilogràfica negra Senator que 
Manel Oronich va regalar en 
la seua època d’alcalde a uns 
quants escriptors. A Pagès Edi-
tors van haver de passar a ordi-
nador aquests 8.000 folis ma-

nuscrits per publicar el llibre, 
cosa que converteix La ciutat 
de l’oblit en l’últim llibre que 
va arribar al segell editorial 
escrit a mà. “La redacció em 
va suposar deu anys”, explica 
Vidal. I en aquell temps els or-
dinadors ja s’havien convertit 
en eines de treball imprescin-
dibles per als escriptors. “Però 
ja n’havia escrit moltes pàgines 
a mà i vaig decidir seguir.” De 
fet, als anys noranta, la majoria 
d’autors utilitzaven l’ordinador 

només per passar a net. Fins i 
tot hi havia un cert debat que 
avui dia sembla absurd sobre 
si es podia fer literatura en un 
ordinador. 

Escriptors com Pep Albanell, 
criat a la capital de l’Alt Ur-
gell, arribaven a afirmar que 
eren capaços de distingir un 
text escrit directament a or-
dinador, “que sempre sembla 
provisional”, d’un de teclejat 
amb màquina d’escriure, per 
exemple.
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ACN
❘ CORBINS ❘ Alcaldes i regidors de 
set municipis de menys de 3.000 
habitants de les comarques del 
Segrià, Pla d’Urgell, Urgell i 
Solsonès han creat el moviment 
Munixic per compartir experi-
ències i impulsar accions que 
ajudin a fixar la població jove 
als pobles petits. La iniciativa va 
congregar ahir a la localitat de 
Corbins un centenar de joves, 
responsables polítics i profes-
sionals de joventut de tot Ca-
talunya, en una jornada en què 
es va debatre sobre temes com 
arrelament, habitatge, formació 
i ocupació.

L’objectiu és que sorgeixin al-
ternatives i propostes per evitar 
la despoblació juvenil del món 
rural i contrarestar la desigual-
tat d’oportunitats entre els joves 
de les àrees urbanes i rurals en 
aquests àmbits. Entre les prin-
cipals demandes destaquen 
els ajuts per facilitar el lloguer 
d’habitatges buits i l’extensió 
de la fibra òptica a tot el terri-
tori, perquè l’accés a les noves 
tecnologies no jugui en contra 

dels municipis petits. Les con-
clusions de la jornada es faran 
arribar en forma de reivindica-
ció a la Generalitat. 

Els impulsors de Munixic 
es van queixar que sovint les 
polítiques que incideixen en 

els joves tenen un enfocament 
“massa urbanita”, segons un 
dels membres del moviment 
i alcalde de Maldà, Sebastián 
Mata. 

Els altres consistoris que 
han impulsat el moviment són 

Montoliu de Lleida, Corbins, 
Barbens, Vila-sana i Riner. La 
jornada d’ahir va ser la carta 
de presentació del moviment 
Munixic, que aspira a sumar 
més municipis petits de tot 
Catalunya.

La jornada d’ahir a Corbins va congregar un centenar de persones.

ACN

Set municipis impulsen un pla per 
evitar que els joves deixin els pobles

TERRITORI JORNADA

Corbins acull la primera reunió ‘Munixic’, que congrega un centenar de persones

Vehicle encallat  
per la neu a  
Conca de Dalt

BOMBERS

❘ CONCA DE DALT ❘ Els Bombers de 
la Generalitat van anar ahir 
a la tarda a la serra de Bou-
mort, a Conca de Dalt, des-
prés que un conductor tru-
qués al 112 per alertar que 
el seu vehicle havia quedat 
encallat per culpa de la neu. 
Els Bombers van rebre l’avís 
a les 18.00 hores de la tarda 
i fins al lloc van desplaçar a 
una dotació.

Formació en 
nivologia per als 
GRAE de Bombers

RESCATS

❘ LA SEU D’URGELL ❘ Membres dels 
GRAE (Grup d’Actuacions 
Especials) dels Bombers de 
la Generalitat a la capital de 
l’Alt Urgell han rebut durant 
aquesta setmana l’última ses-
sió d’un curs de nivologia (es-
tudi de la neu) a càrrec de 
formadors de l’Institut Car-
togràfic i Geològic de Cata-
lunya. Es tracta d’una forma-
ció bàsica per a rescats en cas 
d’allaus.

Campanya per 
identificar gossos 
a les Garrigues

FAUNA

❘ LLEIDA ❘ Els Agents Rurals i la 
Plataforma Animalista de les 
Terres Lleida fan aquest cap de 
setmana la segona ronda de la 
campanya per posar xip, vacu-
nar i censar animals de compa-
nyia en diferents localitats de 
les Garrigues. D’altra banda, 
els Rurals van capturar aquesta 
setmana un gos a Tremp que no 
portava xip. Va ser traslladat a 
la gossera de la localitat. Els rurals i la plataforma recorren els pobles de les Garrigues.

AGENTS RURALS

Diversos accidents  
sense ferits a Ponent

TRÀNSIT SINISTRALITAT

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ Les carreteres lleida-
tanes van registrar entre di-
vendres a la nit i ahir diver-
sos accidents de trànsit però 
en cap d’aquests hi va haver 
ferits. Segons van informar 
ahir els Bombers de la Gene-
ralitat, un vehicle va patir una 
sortida de via quan circulava 
per la carretera L-303 al terme 
municipal de Plans de Sió, a 

la Segarra. L’accident va te-
nir lloc a les set del matí però 
cap dels ocupants del cotxe 
va resultar ferit. Per una altra 
banda, un incendi va calcinar 
per complet una furgoneta a 
l’autovia A-2 a Bell-lloc d’Ur-
gell. Els Bombers van rebre 
l’avís poc abans de la 01.00 de 
la matinada i fins al lloc es va 
traslladar una dotació que va 
sufocar les flames.
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la imatge 
del dia

Diumenge, 4 De març Del 2018

l’ascensorprivat
Lliçons 
ecologistes
el líder d’ipcena, Joan 
Vàzquez, va donar 
ahir tota una lliçó de 
sostenibilitat a un 
grup d’ecologistes de 
Barcelona que havien 
vingut a lleida a so-
lidaritzar-se amb els 
conservacionistes de 
Ponent en contra de 
la planta Tracjusa de 
Juneda. així, els va 
criticar que portessin 
una pancarta de plàs-
tic i els va assegurar 
que la seua era de 
cotó, biodegrada-
ble al cent per cent i 
pintada totalment a 
mà, per donar exem-
ple que compleixen 
el que proclamen. 
Ja ho diu el refrany: 
“més fets i menys 
paraules.”

Tot Vila-sana  
a Vilanova
Divendres van ser 
molts els seguidors 
del Pla que es van 
desplaçar a Vilanova 
i la geltrú per donar 
suport a l’equip, però 
el pas a semifinals 
va propiciar ahir una 
autèntica romeria al 
garraf.

Les botigues museu 
de Salàs de Pallars 
que va crear expli-
quen el s. XX a través 
de l’evolució d’objec-
tes quotidians de for-
ma molt instructiva.

Sisco Farràs

Capitana del Vila-sa-
na d’hoquei femení, 
amb una trajectòria 
tant a la lliga com 
a la Copa de la Rei-
na que mereix un 
reconeixement.

maria Porta

Coordinadora del 
projecte sobre robò-
tica del col·legi Al-
bert Vives de la Seu, 
guardonat al Mobile 
Learning Awards 
de Barcelona.

mireia alba

El president dels Es-
tats Units imposa la 
seua agenda i el caos 
s’apodera de la Casa 
Blanca. Té el partit 
en contra i es que-
da sense assessors.

Donald Trump

Voluntaris netegen 
el Canal d’Urgell  
a Juneda

Voluntaris de l’associació 
la Banqueta es van  
calçar les botes d’aigua 
per retirar branques i 
brossa de la quarta sé-
quia principal del Canal 
d’urgell a l’altura de la 
localitat de Juneda.

lleOnarD DelSHamS

Els esports sobre rodes –dues o 
quatre, a pedals o amb motor– 
han comptat tradicionalment amb 
la presència prop dels pòdiums de 

senyoretes afavorides i somrients, fent 
bonic al costat dels campions. La idea de 
la dona com a objecte decoratiu repugna 
les sensibilitats actuals i, en conseqüèn-
cia, s’han començat a suprimir aquestes 
pràctiques considerades sexistes. De mo-
ment, les diguem-ne hostesses, per no 
recórrer a ofensives connotacions florals, 
estan desapareixent de les curses ciclis-
tes i automobilístiques, si bé encara no 
de les motociclistes, on se les pot veure 
subjectant un gran paraigua sobre el casc 
dels pilots, en un gest de glorificació que 
recorda solemnes rituals religiosos com 
l’ombrel·la o umbraculum que fins no fa 
gaire protegia la testa dels pontífexs quan 
sortien de processó pel Vaticà. 

Ja entre els grecs clàssics, els guanya-
dors de proves atlètiques eren festejats per unes atrac-
tives animadores –les paraigüeres o cheerleaders de 
l’època– que els posaven una cinta vermella entorn del 
cap a l’arribar a la meta i, després, en l’acte de lliurament 
dels trofeus, la corona vegetal típica de cada ciutat: 
d’olivera a Olímpia, de llorer a Delfos, d’api silvestre 

a Nemea i Corint...  Ho llegeixo en una 
cartel·la de l’exposició Agon! La compe-
tició a l’antiga Grècia, al CaixaFòrum 
de Barcelona, que ha reunit una bona 
colla d’escultures, frisos, joies, monedes, 
àmfores i altres peces de ceràmica negra 
amb figures roges o viceversa –terrissa 
roja amb dibuixos negres– procedents 
del British Museum.

També eren coronats de botànica tri-
omfal, concretament d’heura, els vence-
dors en certàmens poètics i musicals o els 
actors de tragèdies i comèdies. Si repeti-
en victòria tres vegades, els erigien una 
estàtua o els dedicaven un poema com-
memoratiu. Convé aclarir que, a banda 
d’honors i fama, les activitats esportives 
no generaven retribucions i només dona-
ven dret a privilegis com l’accés gratuït a 
representacions teatrals.  M’imagino avui 
dia dient-li a un Messi, un Hamilton o un 
Rafa Nadal que s’haurien de conformar 

amb una corona de fulles, una poesia o una entrada al 
TNC. El més probable és que responguessin “puja aquí 
que veuràs Madrid” (en el cas de Nadal: “puja aquí que 
veuràs Porto Pi”), en versió hel·lènica “puja aquí que 
veuràs Santorí”, plausible catalanització de Santorini, 
la preciosa illa volcànica del mar Egeu. 

Rodes i corones

Ja entre els grecs 
clàssics, els 
guanyadors de 
proves atlètiques 
eren festejats per 
animadores

VIDAL VIDAL || DIA DE REG
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