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Una recomanació: La breu història del mòn
-Hi ha persones propenses a ser adulades, de la mateixa manera que n’hi ha que estan disposades a «afalagar (algú) servilment, per guanyar-se la seva voluntat». Si pensem un xic ens
passaran pel cap noms de persones que «pateixen» aquestes
debilitats tan humanes. Tot llegint «Breu història del món» d’E.H.
Gombrich hi vaig trobar part d’una carta que va enviar Lluís XIV
rei de França «al seu nét quan aquest va marxar a Espanya a
ocupar-se del tron». Diu així: «no afavoreixis mai als homes que
més t’afalaguen, sinó para atenció en els que s’atreveixen a
desplaure’t per una bona causa. No descuidis mai la teva feina
pels plaers, organitza’t el dia de manera que quedi clar quina
estona has de dedicar al repòs i al divertiment. Centra tota l’atenció en els assumptes d’estat. Al principi escolta molt abans de
decidir. Fes tot el que puguis per conèixer a fons els homes
rellevants per utilitzar-los quan els necessitis. Sigues amable
amb tothom, no diguis res a ningú que el pugui ferir» Quina lliçó
d’humilitat i saber fer.
Aquest llibre, del que en recomano la seva lectura, és amè,
divertit, alliçonador, distret: quan el comences no el pots deixar.
«Tota la història del món en un sol llibre, explicada com si fos
una novel·la: així es pot resumir aquesta «Breu història del món»
d’E.H. Gombrich, un dels historiadors vius més importants del
nostre temps. Des dels primers invents de la història fins al segle
XX, passant per totes les civilitzacions (d’Egipte i Mesopotàmia a
l’imperi xinès i del Renaixement a la bomba atòmica), tots els
herois i els monstres de la història se citen en aquest llibre únic
i irrepetible, que converteix la història universal en una novel·la

màgica i inoblidable.
- El diumenge de la festa major vaig ser a Cassà a passar el
dia amb els meus familiars. I sento haver d’insistir en el que
expressava en l’escrit que vaig publicar el mes de maig. Potser
sí que els temps han canviat tant que ja res no és igual que
abans. Potser sí que nosaltres ens hem fet grans sense adonarnos-en i no hem estat capaços de fer-nos als nous costums, a
les noves maneres de fer i de viure. Però vaig tenir la sensació
que els anys m’havien robat la Festa Major. I per contra he de dir
que la setmana abans havia anat a la de Llagostera i vaig quedar gratament sorprès de l’ambient popular i de carrer que s’hi
vivia. Que torni la Festa, oblideu-vos de la festa.
- Quan hom treballa amb un equip de persones compacte i
segur de si mateix, quan la feina és consensuada, és compartida i assumida «quina és l’abella que pot dir aquesta mel l’he fet
jo» «L’Evangeli segons Jesucrist» de José Saramago
- El dia 6 de juny en Puyol, el del Barça, ens va donar una
alegria. Va marcar un gol a en Casillas, del Madrid i porter de la
selecció espanyola: per uns minuts vam ser feliços. Catalunya 1
- la resta 0. Però després es va torçar i l’alegria es va aigualir.
Espanya 3 - Paraguai 1. Cagada, pastoret. Un altre dia serà.

D.B.C, un barceloní de Cassà

Manteniments ÀNGELS
Telèfon 649 23 86 54

Oferta del mes:
· Reformes en general
· Feines de paleta
· Reparacions ràpides
de tot tipus
(embussaments aigua,
degoters, etc...)
·...
· Pressupostos

sense compromís

Construcció d'un bany
fins a 4m2 de terra,
amb 5 tipus de rajola i gres
a escollir, plat de dutxa
de 70x70, lavabo,
wàter i els seus mecanismes,
aixetes, desaigües i llum.
5.000 PTA)
Preu: 1352 euros (22
(225.000
(preu sense IVA
IVA))
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