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llegir, a la contraportada
d'aquest diario una iute
ressant entrevista d'Os
car Hernández amb Jian
Sun, queva arribar a catalunya quan
enia 11 anys. Ara en té 10 més, 21.
Estudia Economiques a la Universi
tatPompeu Fabra i fa dasses de xi·
nes,gratuites, al'escolad'adultsde la
Verneda. Nosé si el seu interes peren
senyar xines té cap relació amb el fet
que la seva mare anés al Centre Óvic
de Sant Martí de Provenc;als. a apren
dre catalá i castellá. O potserva influ
ir en aquesta decisió de ser mestre de
xines el seu internacionalisroe, que
apareix a les seves respostes. Fer das-
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se de xines els diumenges. a les on
ze del matí, no és posar-ha realment
gaire tacil per tenir alumnes, i meuys
que aquests alumnes tinguio la ne
cessária constancia. Aquesta doble
experiencia -aprendre catalái ense
nyar xines- em penso que 1i ha pro
porcionat una experiencia positiva.
«Al coHegi, abans, i ara a la universi
tat, rebo la cultura occidental, i a ca
sa, l'as¡atica~). Díu que la cultura ca
talana ti ha ensenyat a ser més obert,
més expressiu. De la seva d'origen
n'ha conservat la tendencia a ser més
tranquil, tenir el cervell fred i pen
sar les coses amb meditació i amb re
flexió. «Perque siestem nerviosos no
podero entendre ni resoldre els pro
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blemes». De tot alio que explica Ji
anSun, potserel quem'ha interessat
més és aquesta opini6: «Aquí hi ha
massa partits». Estic segur que ho diu
pensant en aquells partits més cone
guts, els que fan mítings públics. els
que apareixen a la televisió repartint
se els minuts i acaben tenint repre
sentació en parlainents i institucions
de govern. Encara que sigui només
amb un diputat, o dos. Si conegués
-potserja ho té present-la quantitat
de candidatures que es presenten en
unes eleccions rounicipals, autono
IJÚques i estatals. podria confirmar
que el seu «massa partits» és una oh
servació exactissima. M'agradaría te
nir a roa, ara, les paperetes de les úl
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times eleccions. L'historiador Joan
B. Cuila, que em sembla que guar
da tates les paperetes electorals des
de fa anys, ens podria precisar quan
tes dotzenes -o quants centenars
d'agrupacions politiques han dema
nat el vot de la població. Si l'existen
cia d'un partit únic pot tendir a la
dictadura, l'acumulació de propos
tes electoralment inviables respon,
massa sovint, a la proliferació caoti__
ca de petits messianismes personals
O de grupet És coherent, amb tot ai·
xo, que Jian Sun digui que, quan aca
bi la carrera d'Economiques, no vol
ser un emprenedor més. El seu desig
és incorporar-se a una empresa que
vagi creixent.:5

Ediciones Primera Plana SA, oolte<adel dl.nEL PERIODICO
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Atur i hores extres
Cristina Holm Sova
Barcelona

He vis! a les noticies de la tclevisió
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Les altre8 'guerreres' de la Mina
mb motiu de la vaga general, lV-3 va tOlJlar a
emetre E/s guerrers de La Mina, un ¡nagnífic do
cumentalque mostra el papel' que estajugant
l'esport en general. i la l1uita olímpica en particular,
en la transformació d'aquest barri de Sant Adria. de
Besos. Recordo, pero, el malestar que aquest docu
mental va provocar al seu dia entre els membres del
Club Voleibol Sant Adria, que no enternem per que,
tot i fer ja dos anys que entrenavem regularment al
mateix pavelló de la Mina, 00 se'ns feia cap meució al
vídeo, ni per part deIs autors ni per part del regidor
d' esports de San t Adria, Juan Carios Ramos, la perso
na que més va insistir perque ens traslladéssim a la
Mina i introduir així l'esport femeni al barrí.
:ncara.o.ue..orobablemen[ les nostt~j !;!gadores

no guanyaran mai campionats d'Espany.a (com se
gmament sí que faran esportistes d'altres clubs amb
més recursos), aquestes noies també liuiten dia rere
día contra tot tipus de circumstancies (educatives,
personals i economiq ues) per poder practicar l' es
port que les apassiona, i de passada aportar el seu gra
net de sorra a la nOffilalització d'un barri on. fins no
fa gaire, moltes d'el1es no gosaven ni entrar. Només
per aixo, aquestes lluitadores ja es mereixien un ra·
conet en el documental i crec que va ser un error ex
doure-Ies. Així que, ara que deixo el club després de
tres anys de ser-ne el president, hevolgutretre el meu
particular homenatge a aquestes autentiques guerre
res de la Mina.
AitorGamen. Barcelona

l'última consulta maria d'un in
fart a casa seva. Encara que estem
abatuts i ens sentiro decebuts í en
ganyats. creiero que hem de fer tot
el possible perque aquest desgraci
at desenllac; no es tomi a produir i
que, a partir d 'ara, els professionals
siguin més conscients de la impor
tancia de la fi>ina que realitzen en
aquests serveis.
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Solucions, no duresa
J.J.L.
L1eida

Uegeixo aquests dies a EL PERIÓD!

