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L'entorn social i econòmic en el qual estem immersos
ens aboca a contínues contradiccions, la voluntat d'actuar amb coherència sota principis fonamentals s'enfronta
a les possibilitats adquisitives i als interessos de grans
corporacions.
Els sectors productius han evolucionat amb la industrialització, i han aconseguit abaratir el cost dels productes en detriment de l'ocupació, per la qual cosa es pot
comprar més barat, però hi ha menys gent per poder
comprar. Amb aquesta disjuntiva, en la darrera dècada
han aparegut o s'han recuperat antigues professions i activitats amb la voluntat de generar economia i arrelar la
gent al territori.
S'ha generat un sector que s'enfronta a la industrialització, amb els arguments de la qualitat, el respecte per
l'entorn i la salut de les persones. Parlem de productors
que tenim a les comarques, als pobles, dels quals coneixem els noms, les seues matèries primeres i el resultat
de la seua feina. Aquests emprenedors arriscats amb els
seus projectes han fet possible aportar riquesa al territori. Agricultura, ramaderia, gastronomia, cultura, des de
qualsevol d'aquests àmbits han sorgit propostes al nostre voltant amb un gran valor afegit, d'esforç i de passió
per la feina ben feta. Hi ha contradiccions que també
afecten el medi natural i paisatgístic; la modernització o
les exigències dels regadius estan modificant espais naturals que han tingut un gran valor per al territori.
L'efecte de transportar l'aigua a la Plana d'Urgell torna a ser el motiu d'una transformació que haurem d'esperar noves dècades per poder-la gaudir. Però, tot i així,
sempre ens quedarà la satisfacció de poder gaudir dels
fruiters i els ametllers florits a la primavera, i del canvi de
color dels correus. Això esperem que no ens ho puguin
modernitzar.
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D

onar a conèixer un territori amb el seu
paisatge i maneres de fer dins el món
rural amb una iniciativa que uneix història, cultura i proximitat amb el sabor
d’una terra, però que parla també de l’emprenedoria de la seua gent.
Fa poc més d’un any i mig, quatre microcerveseries
de Lleida van crear l’Associació de Cervesa Artesana de Lleida
(ACALL) amb la posada en marxa d’una oferta pionera a l’Estat
espanyol: la Ruta de la Cervesa Artesana de Lleida, un projecte que va més enllà i que busca la promoció de l’oferta hotelera, cultural, gastronòmica i d’oci de l’entorn de cada obrador.
Des de llavors, el nombre de marques adherides s’ha
duplicat. Així, a les que van engegar el projecte -Cerveseria
Matoll, Cerveseria Casa Dalmases, Cerveses Ponent i La Vella
Caravana- se’ls n’ha afegit tres més: CTretze Pirineus, Cervesa Perot i Cervesa lo Vilot.
Les xifres entorn d’aquesta beguda es disparen. A Lleida
s’estima que es van beure 1.600 hl el 2016, un 61% més que
el 2015. A Catalunya la seua facturació ronda els 4M€, amb
unes 80 fàbriques i unes 300 marques.
La Ruta de la Cervesa Artesana de Lleida discorre per set
obradors en un recorregut per les comarques de la Noguera,
la Segarra, l’Urgell, el Pallars Jussà i el Segrià. En començar
l’itinerari, l’usuari rep un passaport que ha d’anar emplenant amb el segell de cadascuna de les set microcerveseries;
i obté així, en acabar, un record.
A banda, l’associació posa en marxa al llarg de l’any una
agenda itinerant amb l’organització de trobades, activitats i
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fires. Cal destacar també la seua implicació amb la societat
que ens envolta, com és el cas de Casa Dalmases, una fundació que treballa amb persones amb discapacitat, o Cerveseria Matoll, que té signat un conveni amb l’Associació Alba
de Tàrrega per donar feina a persones amb discapacitat.
Per saber una mica més sobre aquesta beguda, de la qual
la recepta més antiga diuen que es va escriure en taules de
pedra l’any 5.000 a. C. i en forma de cançó, hem parlat amb
Jordi Segarra, soci de Cerveseria Matoll i portaveu de l’ACALL.
Com va néixer la Ruta
de la Cervesa Artesana de
Lleida?
De les ganes de cooperar
entre nosaltres en un territori sovint aspre i complicat, però molt prometedor.
Quan ens vam reunir vam
tenir clar que no volíem només vendre cervesa, sinó un
tros de territori, paisatge i
maneres de fer i actuar dins
el món rural on estàvem.
Això dona sentit als nostres
projectes. Tots estem ubicats en llocs poc turístics o
de pas, però, convençuts
de la qualitat de les propostes que es poden oferir en
aquests indrets encara poc

coneguts, vam creure ideal
crear aquesta ruta i deixar
tastar aquest petit territori que tots representem, ja
sigui amb oferta gastronòmica, cultural o de lleure o
amb l’oferta del simple plaer
de poder escoltar el silenci o
veure les estacions passar.
Hi ha a Lleida més cultura cervesera?
Com en tot el país, el
creixement en els últims
anys ha estat brutal. A Catalunya en els darrers cinc anys
s’ha augmentat un 1.500% el
consum d’aquest producte, i
potser aquí encara no estem
en aquestes xifres, però cada

Text:Rosa Sánchez
Fotografia: Associació de Cervesa Artesana de Lleida

La Ruta de la Cervesa
Artesana de Lleida, un
projecte d’emprenedoria i
territori
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“La gent al
final valora
la qualitat i
l’honestedat
de qui hi ha
darrere”

cop es veuen més locals que
aposten únicament per les
artesanes, brewpubs, per a
gent molt entesa entre consumidors, homebrewers...
La gent al final valora la qualitat i l’honestedat de qui hi
ha darrere. Aquí, per cada
lloc de treball que creen les
indústries, nosaltres en creem 16! A més, la gent crec
que també estava una mica
cansada de l’oligopoli que hi
havia a casa nostra, on durant molts anys unes poques
marques han primat més els
beneficis que la qualitat.
Tornem a la ruta, una iniciativa de set obradors però
que s’amplia amb propostes
gastroturístiques.
Fa dos anys ens vam associar els set cervesers i vam
crear l’Associació de Cervesers Artesans de Lleida, amb
l’objectiu de promoure la
cervesa produïda artesanalment a la província. Es tracta d’un projecte de territori
que neix per consolidar-se
com un pol d’impuls turístic
i socioeconòmic de la zona i
per dinamitzar l’oferta gastronòmica, cultural i d’oci de
la província.
És per aquesta raó que
durant tot l’any organitzarem

diferents actes, i seguirem
amb el que fins ara ja fèiem,
com tastos, maridatges, xerrades, cursos..., a més d’organitzar fires i altres activitats
que també es duen a terme
per les diferents cerveseries.
S’han cobert en aquest
any i mig les expectatives
amb les quals es va crear?
A poc a poc la gent ho va
coneixent, i el boca orella hi
ajuda molt. Per part nostra,
contínuament anem canviant l’oferta gastronòmica,
cultural i lúdica, i fem diferents maridatges, concerts,
exposicions , etc., per tal
de fer més atractiva la ruta.
Enguany hem rebut moltes
més visites que l’any anterior, i animem la gent perquè
continuï venint!
Què ofereix aquest ruta
als amants de la cervesa i
als no tan amants?
Per als no amants, un
bonic trajecte conduint pel
territori. Ha, ha, ha... Fora
bromes, l’oferta que ofereix
el territori és molt àmplia, i
més tenint en compte que
estem presents en 5 comarques: des de totes les activitats i llocs d’interès que hi ha

al Pallars fins al poblat ibèric
dels Vilars d’Arbeca, amb museus que van des de la prehistòria fins a l’actualitat, l’estany d’Ivars i Vila-sana, etc.
A més, cada obrador marida la visita amb productes
tan nostrats com el formatge, els embotits o les xocolates, però també amb propostes més atrevides com
flors, gelats, exposicions o
concerts. També podeu descobrir plantacions de llúpol i
com es fa la malta, com era
un edifici senyorial del segle
XIX, com es poden utilitzar
fruites i flors en les cerveses, com envelleixen en fusta, podeu veure la plana de
Lleida fins al Pirineu amb la
vall del Corb de fons, descobrir un poble sencer decorat
amb murals que segur que no
us deixaran indiferents, gaudir d’un trajecte amb el tren
de la Pobla i un llarg etcètera.
I no podem oblidar la
gran qualitat dels restaurants que ens envolten, amb
productes de proximitat i
temporada, un bon final feliç per culminar la visita!
Amb la idea d’apropar al
visitant aquesta oferta cultural, gastronòmica, d’oci i
de lleure del voltant de cada
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obrador, hem fet la nova web
www.cerveserslleida.com.
Es plantejarien o s’han
plantejat créixer en l’àmbit
català?
Donat que és la ruta
de Lleida, més que plantejar-nos créixer en aquest
terreny, pensem més poder
anar incorporant totes les
fàbriques de cervesa de la
província que hi hagi o que
puguin anar sorgint, i, a poc
a poc, tots els agents implicats com la restauració, el
turisme o el petit comerç.
Tot i que pensem que
seria molt positiu aquest
creixement, això correspondria més al gremi de Catalunya (Gecan), a iniciatives
dels cervesers de cada territori o a Gustum, que és qui
ens ha estat donant suport
en tot aquest procés i ha estat clau per tirar aquest projecte endavant.
Animen la gent a descobrir què i qui hi ha darrere
d’aquesta beguda… Ens ho
pot desvelar vostè?
Això ho heu de fer vosaltres! Però el que segur que
veureu seran les diferents
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“Cada obrador
marida la visita
amb productes
tan nostrats
com el formatge,
els embotits o les
xocolates, però
també amb propostes més atrevides com flors,
gelats, exposicions o concerts”
formes d’elaborar la beguda,
el detall de cada projecte i
les tipologies de cervesa que
oferim en cada un d’ells: una
activitat personalitzada de
cada obrador, ja que cada microcerveseria ofereix una experiència pròpia, com ja hem
esmentat, centrada en tasts
o maridatges amb productes
locals i fets de forma artesanal –formatges, pans, melmelades, gelats, flors, etc.- i
a descobrir les particularitats
del projecte, els emprenedors
i les seues propostes.
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Text: Josep A. Pérez
Fotografia: Josep A. Pérez

El projecte esportiu del
Club Hoquei Aldahra
Fagavi s’accelera
D

e la inquietud d’uns pares per l’activitat física de la
quitxalla en va resultar el Club Hoquei Vila-sana,
un projecte que ha originat un dels millors equips femenins de l’Estat d’aquesta especialitat esportiva.
La pràctica de l’hoquei a Vila-sana la va impulsar un col·lectiu de
pares que van proposar aquest esport com a activitat extraescolar,
aprofitant les instal·lacions del municipi, ara fa aproximadament catorze anys. La circumstancial intervenció del que fora un gran divulgador i activista de l’hoquei lleidatà, Manuel Rubio, però, va originar els
fonaments de l’actual club, segons ens explica el president, Ramon
Porta.
El club va iniciar l’activitat amb els equips de base, prebenjamins
i benjamins, i amb una important participació femenina que sis anys
més tard generaria l’actual equip Aldahra Fagavi, que es postula per a
l’ascens a la màxima categoria de l’hoquei nacional.
Ramon Porta explica que l’entitat va plantejar un projecte
amb objectius a deu anys, que s’esperava desplegar amb
els progressius i naturals ascensos dels equips del club.
La preparació, l’esforç i la progressió de les jugadores femenines, però, va precipitar de manera
contundent les previsions de l’entitat esportiva, com ho va demostrar el subcampionat de Catalunya que
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“La realitat és que el Club Aldahra Fagavi i
el municipi de Vila-sana han aconseguit un
repte sense precedents: divulgar l’hoquei femení a la demarcació de Lleida i demostrar
que un equip modest, amb esforç, voluntat i
dedicació, pot aconseguir el que es proposi”
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aconseguiren en el seu primer any.
El palmarès de les joves va continuar
amb un nou subcampionat de Catalunya
Fem16, un campionat d’Espanya de la mateixa categoria, dos subcampionats d’Europa Sub17 i els tres ascensos fins a la primera
nacional. Aquesta trajectòria ha dut l’equip
de Vila-sana a haver d’assolir el gran repte
de l’ascens a la lliga OK, tenint en compte
que a hores d’ara encapçalen la classificació
de la lliga nacional.
La capitana de l’equip, Maria Porta, reflecteix l’esperit de l’equip, una jove del municipi de 19 anys que es va formar des de la
base al club. La patinadora assegura que
la prodigiosa intervenció de Jordi Capdevila com al preparador ha sigut essencial per
aconseguir la progressió física i tècnica de
les jugadores.
Capdevila és el tècnic de l’equip i director esportiu del club, i el culpable dels bons
resultats de les fèmines. Conscient del repte que han d’afrontar, va decidir fitxar la jugadora argentina de 24 anys Jimena Ortiz.
“Aquesta incorporació -segons Capdevi-

TR La revista de www.territoris.cat
la- ens pot ajudar molt en la definició i en la
gestió dels partits. Amb ella segur que farem
un pas endavant”.
La realitat és que el Club Aldahra Fagavi
i el municipi de Vila-sana han aconseguit un
repte sense precedents: divulgar l’hoquei
femení a la demarcació de Lleida i demostrar
que un equip modest, amb esforç, voluntat i
dedicació, pot aconseguir el que es proposi.
La competició encara serà llarga, deu partits
amb un alt nivell d’exigència que no fan perdre l’optimisme ni a les jugadores, ni al cos
tècnic ni als directius. L’equip compleix la
segona temporada a nacional catalana després de quatre ascensos consecutius des de
segona catalana. Ara mateix és tercer amb
28 punts, a cinc del líder, el Patí Hoquei Club
Sant Cugat.
La satisfacció de tots plegats no és altra
que la d’haver aconseguit inimaginables resultats, alhora que gaudeixen de l’esport i de
la competició.
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L’observació de la natura i la seua imitació han estat una constant al llarg de la història de l’art.
La terra suggereix, connecta amb el passat, ens fa conscients del present i de la nostra caducitat i fragilitat. La natura és una font inesgotable d’inspiració, i retornar a ella mai deixa el bon
observador indiferent. Des de fa uns mesos, el fotògraf cerverí Sebastià Caus ha pres l’ametller,
un element tan característic dels camps de la Segarra, com a motiu de reflexió i observació. La
seua mirada és atenta, noble, i el seu objectiu és capaç d’advertir i copsar en una fotografia la
delicadesa de les rames i les flors d’aquest arbre.
Parlem amb ell!
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Text: Cristina Mongay
Fotografia: Josep A. Pérez

Sebastià Caus: ‘Mirar és gratis, i
caldria fer-ho com un exercici per
entendre el món’
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L’entorn i la vida segarrenca han estat, al llarg de
la teua carrera, una constant. Sense anar més lluny,
fa uns anys van ser-ho les
escenes de la Passió, amb
la col·lecció ‘Il·luminatis’. I
ara ho és l’ametller, un dels
seus elements paisatgistes
més característics d’aquesta
comarca. Com ens expliques
aquesta tornada a la natura?
Vaig començar a treballar
amb l’ametller fa uns set
anys, en el marc del projecte
‘Solsona’. D’aquest en vaig fer
un llibre i una exposició, que
va tenir una projecció molt
local. Es tractava de fotografies d’ametllers amb els cels
negres. I la idea principal era
experimentar amb les formes
dels ametllers des de dins.
Com va néixer el
projecte
‘Ametller’?
A partir, precisament, del
projecte ‘Solsona’, vaig engegar el projecte, fent sessions cada dia a un mateix
camp d’ametllers. Una al
matí i una a la tarda. La rea-

“M’interessa la idea que
les imatges siguin molt més
físiques, molt més presents
a les persones”
lització del projecte va durar
dos mesos! I amb ell, vaig
poder comprovar el pas del
temps i una certa lluita natural des d’una mirada àmplia.
Des d’una flor als arbres i
l’amplitud dels camps.
Una part de la teua activitat fotogràfica se centra
en la creació de col·leccions
d’art i decoració. Què busques al fotografiar els ametllers? Quin objectiu tens?
L’objectiu més potent que
tinc és influir, fer un toc
d’atenció a la gent davant de
la fragilitat d’aquest arbre. I
també donar un toc d’atenció a propòsit de la Segarra,
a la qual malauradament hi
ha gent que no dóna el valor
que té. La nostra comarca es
podria equiparar, per la seua
textura i llum, a llocs llu-

nyans reconegudíssims com
ara la Toscana. Però no rep
el valor que té. En aquest
aspecte també cal remarcar
el greuge que suposa la sequera per a l’ametller, que el
mata, tot i que l’arbre s’obstini a florir i produir fruits.
Molts propietaris de la Segarra no sempre es fan càrrec dels camps d’ametllers, i
això, unit a la destrucció dels
marges, provoca que molts
es morin.
Les teues fotografies
d’ametllers s’han imprès sobre llenç i sobre paper. Però,
a més a més, també ornamenten tasses, llibretes i
altres objectes de papereria.
Es tracta d’apropar al
màxim el meu projecte a la
gent, personalitzant objectes quotidians al màxim! I
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és tot un repte adaptar cada
peça a un suport i material
diferent. M’interessa la idea
que les imatges siguin molt
més físiques, molt més presents a les persones.
El projecte ‘Ametller’ es
va poder contemplar a la
cafeteria El Campanar, de
Cervera, a finals de l’estiu.
I des del setembre, també
a la botiga Fem Cadena, de
Tàrrega. Tens previst que el
projecte sigui visible en altres indrets de Ponent?
Vull transportar el projecte a espais més grans. I
potser incorporar-hi algun
concepte més per dialogar,
potser teòric, o potser alguna altra disciplina artística que convidi a reflexionar
al voltant de la fragilitat
d’aquest arbre.

“Voldria que tots
plegats experimentessin amb l’obra.
Els arbres són
bons conductors de
bones vibracions, i
tenint-los presents
crec que a tots ens
ajudaria a reforçar
el nostre benestar”
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Hi ha algun lloc en especial on t’agradaria que s’instal·lés?
Sí! M’agradaria també
que es pogués transportar
a Argelès, per fer latent
l’arrelament d’aquest arbre
arreu del Mediterrani. I, en
aquesta instal·lació, m’agradaria que els arbres fessin
la sensació que parlen a la
gent en francès. I, per altra
banda, m’encantaria transportar la instal·lació al Japó,
on ja tinc algun contacte amb
alguna sala. Voldria que el
públic, vegi on vegi el projecte, se sentís dins d’un camp
d’ametllers al veure les peces.
I potser, per aquest pas, seria
interessant tenir present la
poesia o l’art audiovisual.
Com valores la rebuda del
projecte per part del públic?
Penso que ho valoren

molt bé. Nosaltres volem
treballar sobre el positivisme. Creient o no en la crisi de l’art contemporani, el
fet de crear una obra amable
com aquesta és capaç d’arribar a tot tipus de públics.
Connectes molt més enllà.
Des del nens als adults, i a
gent amb dificultats. Voldria
que tots plegats experimentessin amb l’obra. Els arbres
són bons conductors de bones vibracions, i tenint-los
presents crec que a tots ens
ajudaria a reforçar el nostre
benestar.
Creus que som suficientment conscients de la
bellesa que ens envolta, de
la natura que perdura prop
nostre i que és pròpia de les
nostres terres?
No en som conscients.
El problema és que no hi ha
la intensió d’anar més enllà.
Mirar és gratis, i caldria ferho com un exercici obligatori
per entendre el món. Atendre a la llum, la seua intensitat, la seua direcció, la perspectiva, etc. Cal entrenar la
mirada, així ens desenvoluparíem millor. Aquest pas
és imprescindible per inspirar-se, i desgraciadament
l’ensenyament de l’assignatura d’art en un sentit ampli
està menystingut.
Si poguessis adreçar
unes paraules al públic
de Ponent i de tot el país,
què els diries? Com els resumiries el teu projecte?
Els diria que una mirada
val més que mil paraules.
M’agradaria que vinguessin a veure, a observar amb
atenció la meua obra. És gratis! I segur que els reconfortaria.
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Mollerussa, ciutat firal amb 10
propostes per al 2017
La 145a Fira de Sant Josep, del 17 al 19 de març, obre el calendari per a enguany de Fira de Mollerussa, entitat de referència a les comarques lleidatanes pel que fa a l’organització
de certàmens firals.
L’ens presenta per a aquest 2017 fins a deu propostes
firals i es marca un doble objectiu: consolidar el calendari
de l’any passat, mantenint les dues noves convocatòries posades en marxa durant el 2016 –la Mollerussa Drone Party
i la Mollerussa E-vents–, i incrementar el volum de negoci
assolit als seus certàmens.
Tecnologia, maquinària i promoció comercial omplen el
contingut de la major part d’aquestes manifestacions firals.
Després de la veterana Fira de Sant Josep, que acull el 37è
Saló de l’Automòbil, es continuarà aquesta primavera amb la
2a edició de la Mollerussa Drone Party, dedicada als drones
de carreres, del 31 de març al 2 d’abril; la 29a fira Autotrac,
del 7 al 9 d’abril, adreçada a la maquinària agrícola i industrial, automòbils, furgonetes, caravanes i camions, tot d’ocasió,
i el 22è Expoclàssic, els dies 6 i 7 de maig, un certamen que
s’avança en el calendari i passa a celebrar-se al maig en lloc
de fer-ho al setembre.
Encara que les fires són més freqüents a la primavera i a
la tardor, les propostes de Fira de Mollerussa arriben també
als mesos d’estiu amb Lo Vermutet, una iniciativa engegada

per establiments de la ciutat i que va passar a acollir-se sota
“el paraigua” de l’ens firal a nivell organitzatiu i promocional.
Completaran el calendari el 16è Concurs de Pintura Ràpida
Ciutat de Mollerussa, el 24 de setembre; la 23a fira Autotardor,
del 20 al 22 d’octubre, segon certamen anual dedicat a l’automòbil i la maquinària agrícola de segona mà; la 10a Mollerussa
Lan Party, del 9 al 12 de novembre, una de les més destacades
trobades d’aquest tipus en l’àmbit estatal, i la 2a Mollerussa
E-Vents, del 24 al 26 de novembre, un saló innovador per la
seua posada en escena i que acobla oci i promoció comercial.
Una àmplia oferta firal, la de la capital del Pla d’Urgell,
que l’any passat va rebre en total més de 200.000 visitants.
El segon repte de Fira de Mollerussa és continuar la tendència a l’alça pel que fa al volum de negoci tancat als certàmens, un import en venda directa que té comptabilitzat
en el cas del sector automobilístic, present a la Fira de Sant
Josep, Autotrac i Autotardor, i que l’any 2016 va tancar operacions per un import de més de 8,8 M€.
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Text: Rosa Sánchez
Fotografia: Centre d'Interpretació de la Pedra Seca Torrebesses

La pedra seca de Torrebesses:
d’element identitari a reclam
turístic
Caminar per la ruta dels paisatges de la pedra
seca de Torrebesses és, sens dubte, retrobar-se
amb la història d’aquestes contrades, amb el llegat d’un poble agrícola i ramader, amb una arquitectura senzilla i bàsica de subsistència on la
terra, seca i austera, ha marcat la supervivència
de generacions.
18
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eferent identificatiu d’un poble, de la seva activitat
econòmica, aquestes construccions, entre les quals
trobem els marges, masos, cabanes de volta, pous,
sèquies o aljubs, tenen un innegable valor històric, un patrimoni que segles més tard es reinventa amb iniciatives que
busquen avui en dia donar un nou ús a aquesta herència: el
turístic.
El Segrià, les Garrigues, però també la Segarra, l’Urgell i
la Noguera, són zones amb una important presència d’elements fets amb aquesta tècnica d’origen tradicional i popular, una obra anònima, basada en la col·locació de pedres
que encaixen i es mantenen unides per l’efecte de la gravetat, sense cap tipus de morter o argamassa, tan sols arena
seca per omplir els forats.
La durabilitat del material usat i l’escassa vegetació han
permet gaudir, molts anys després, de moltes d’aquestes
construccions, les quals han estat batejades per alguns com
d’arquitectura sense arquitectes.
Dissenyades per satisfer necessitats bàsiques, es tracta
d’estructures útils i plenament integrades en el paisatge. Són
especialment remarcables els usos en les infraestructures hidràuliques, un recurs especialment valuós per als agricultors
d’aquest territori, si bé també es troben arreu dels nuclis
dels poblats, masies i tot tipus d’edificacions rurals.
Territori amb un clima àrid i adust on predominen les
oliveres, la vinya, els ametllers o els cereals. aquest paratge
d’uns anys cap aquí vol recuperar, revalorar i promocionar
aquestes construccions mitjançant iniciatives diverses que
inclouen des de rutes que fomenten el senderisme, alhora
que donen a conèixer aquestes construccions, fins a la recerca de suports perquè la pedra seca sigui patrimoni de la
Unesco. Són projectes que, al cap i a la fi, busquen posicionar la idiosincràsia d’un poble.
Aquesta arquitectura troba en aquestes comarques llei-

“Vol recuperar, revalorar
i promocionar aquestes
construccions mitjançant
iniciatives diverses que
inclouen des de rutes a la
recerca de suports perquè
la pedra seca sigui patrimoni de la Unesco”
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“Dissenyades per satisfer necessitats
bàsiques, es tracta d’estructures útils i
plenament integrades en el paisatge”

Fotografia: Josep Maria Peñalver
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datanes -i també en algunes de Tarragona, com la Ribera
d’Ebre, la Terra Alta o el Montsià- un dels seus màxims exponents en l’entorn mediterrani, i, a la vegada, una de les zones
del món amb més elements d’aquesta destresa rural.
El Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses
és el punt de sortida d’aquesta ruta, un lloc que ens introdueix en aquesta obra edificada pels pagesos al llarg dels
anys, principalment a finals del segle XIX i principis del segle
XX. Centre cultural del poble, i de sortides de senderisme,
l’equipament acull exposicions temporals i altres activitats
culturals adaptades a tots els públics, i a més compta amb
una petita biblioteca.
Els marges o parets de pedra per facilitar els cultius dels
pagesos, els masos i les cabanes de volta com a aixopluc
per resguardar-se de la pluja -a més d’un lloc on guardar les
eines del camp i els animals o assecar els fruits de la collita-, construccions per a l’emmagatzematge i la canalització
de l’aigua -com els pous, les sèquies o els aljubs- o el Molí
del Bep de Canut -del segle XIX, que es dedicava a la premsa d’olives per a l’elaboració d’oli- conformen el recorregut
d’aquesta ruta a peu pel passat del terme, que té una durada
aproximada de tres hores.
I per als qui vulguin compartir-ho i parlar-ne més, els protectors d’aquesta tècnica han creat fins i tot el Club d’Amics
de la Pedra Seca, un col·lectiu que compta amb més de dues-centes persones d’arreu de Catalunya.
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Text: Josep A. Pérez
Fotografia: Josep A. Pérez

Primer gimnàs
per entrenar les
capacitats visuals

A

mb el Gimnàs de la Visió, Federóptics
Roure ofereix la possibilitat d’ajudar
les persones a millorar la concentració
en el treball, la seguretat en la conducció, les
habilitats esportives o, en el cas d’estudiants, la
comprensió i la velocitat lectora
El projecte del Gimnàs de la Visió de Federòptics Roure
culmina una etapa d’estudi i recerca de l’optometrista mollerussenc Manuel Roure, un centre en el qual es posen en
pràctica les tesis de l’optometria holística, o sigui la relació
entre la visió, l’organisme i el medi. El Gimnàs de la Visió té
com a objectiu millorar l’habilitat visual de les persones en
l’àmbit escolar, laboral o esportiu, un aspecte que reforça la
confiança i la qualitat de vida, amb un correcte entrenament.
Segons explica l’optometrista comportamental Núria Baldrich Roure, la visió és
la capacitat que tenim els humans d’interpretar la informació que arriba al cervell a
través dels ulls. D’acord amb l’optometrista
comportamental, una persona pot tenir una
magnífica vista, però interpretar incorrectament els impulsos que arriben al cervell,
o sigui, no entendre el que veu. Per aquest
motiu, és important tenir una bona visió, ja
que es tracta d’una capacitat que pot millo-

rar molts aspectes de la nostra vida quotidiana.
És evident que vista i visió estan directament vinculades.
Per això el Gimnàs de la Visió compagina l’equip professional
de Federòptics Roure en els camps de l’òptica optometrista
i l’optometria comportamental. Amb aquest equip de facultatius es despleguen plans d’entrenament personalitzats per
treballar aspectes com l’agudesa visual, la coordinació, la
memòria visual o el desenvolupament motor.
Encara que l’exercici de la visió faci la sensació que ha de
dirigir-se a edats prematures per millorar comportaments
des de la infantesa, les noves tecnologies i els treballs sedentaris també provoquen hàbits que s’han de corregir.
L’exercici visual també es converteix en indispensable per a
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“Un estudi realitzat per State University of New York a un grup de nens i nenes
d’entre sis i nou anys va demostrar que un
86% dels integrants de l’estudi millorava
la velocitat de lectura com a conseqüència
dels exercicis visuals”
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esportistes que volen millorar el seu rendiment, així com per
a professionals que necessiten una gran agudesa visual, com
els del sector del transport.
Un estudi realitzat per State University of New York a un
grup de nens i nenes d’entre sis i nou anys va demostrar que
un 86% dels integrants de l’estudi millorava la velocitat de
lectura com a conseqüència dels exercicis visuals. Aquest
treball es va publicar l’any 2013 en la revista científica Journal of Learning Disabilities. Aquesta és una de les constatacions de l’eficàcia de la gimnàstica visual per resoldre alteracions comportamentals i millorar eficàcia en la tasca diària,
segons explica Núria Baldrich Roure.
El Gimnàs de la Visió atén nens i nenes a partir dels 3
anys i la franja fins als adults, en un nou espai adaptat per
aplicar les tècniques i la metodologia de l’optometria comportamental amb els instruments i materials que permeten
recuperar o millorar les habilitats visuals.
Aquest desplegament dels coneixements de l’optometria
holística o comportamental els va recollir Manuel Roure en
el llibre que porta el mateix títol, encàrrec del Col·legi Oficial
d’Òptics Optometristes de Catalunya, per tal que pogués ser
el llibre de text de la professió.
En aquests fonaments es destaca que la relació entre la visió, l’organisme i el medi fa necessari que en la predicció i avaluació de l’optometria comportamental hi col·laborin altres
professionals de la neurologia, l’oftalmologia o la pedagogia.
En aquest sentit, la directora gerent de Federòptics Roure,
Núria Roure Greoles, explica que el Gimnàs de la Visió compta amb la complicitat de mestres, preparadors esportius, psicopedagogs, logopedes, pediatres, fisioterapeutes, osteòpates, així com pares i mares, una col·laboració que permet que
s’aconsegueixin millors resultats per a una bona visió global.
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El Consell Comarcal
posa en marxa una web i
una app per fomentar la
reutilització d’articles de
les deixalleries, i també
entre particulars
La normativaeuropea, estatal i catalana situa la prevenció
de residus com la primera prioritat de la gestió dels residus.
Des del punt de vista ambiental, el millor residu és aquell
que no es genera. La reutilització d’un producte és més aconsellable que el seu reciclatge, ja que evita que es converteixi
en residu i li dona una segona vida.
Per aquet motiu, el Consell Comarcal del Pla d’Urgell posarà en marxa una eina informàtica per fomentar la reutilització
d’articles de les deixalleries i departiculars.
La nova eina és diu COMANOU i estarà en format app per
a mòbils i a la web a www.comanou.cat. Dins dels aplicatius
hi haurà de forma clara i senzilla anuncis d’ofertes i demandes
d’articles, amb la seva foto, descripció, preu, ubicació i dades
de contacte. També permetrà que els particulars ofereixin directament articles que poden ser reutilitzats.
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Amb aquesta eina es vol millorar la prevenció de residus
al Pla d’Urgell, facilitar la participació ciutadana en la reutilització de productes i potenciar la deixalleria com a centre
recuperador d’articles que poden tenir novament utilitat.
Es preveu que l´eina es posi en funcionament durant el
segon trimestre de l´any.
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Text: Josep A. Pérez
Fotografia: Josep A. Pérez

El difícil equilibri entre la
modernització dels canals i la
preservació de les banquetes
Fa més de 150 anys que la plana d’Urgell va iniciar una gran transformació gràcies a l’arribada de
l’aigua, una terra erma que a poc a poc va canviar de tonalitat cromàtica amb nous conreus. Per
aconseguir aquests objectius van ser necessaris
molts quilòmetres de canals i séquies que recorreguessin el territori.
28
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A

questa infraestructura es va construir de forma artesanal, amb les tècniques i els recursos de l’època.
Així, el llit dels canals va prendre forma a la mateixa
terra i en alguns trams es van haver d’aixecar talussos per
conduir l’aigua fins als conreus. Per assegurar els llits de la
canalització es va plantar una gran quantitat d’arbres, que
amb els anys van configurar una xarxa de banquetes amb un
gran atractiu natural i paisatgístic.
La xarxa de regadiu parteix dels 144,2 quilòmetres del
canal principal, del qual deriven quatre séquies principals,
i del canal auxiliar, una infraestructura que gestiona la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell. L’entitat ha
dut a terme al llarg dels darrers anys obres de millora i modernització en la xarxa principal, en gran part destinades al
revestiment, per evitar filtracions i trencaments.
Els poc més d’un centenar de quilòmetres de séquies
principals que recorren el territori van mantenir l’estat primari de la xarxa, i originaren espais arbrats que els municipis es van fer seus com a patrimoni natural i paisatgístic.
Aquests camins i banquetes, amb el binomi aigua i vegetació, s’han convertit en pulmons verds de la plana, espais de
foment de l’activitat física i del gaudi de la natura.
Però la pagesia, igual que altres sectors, ha evolucionat,s’han transformat els conreus i la situació econòmica
complicada o els mercats han obligat els regants a ser cada
cop més exigents en la gestió de l’aigua. Aquest nivell d’exigència per donar resposta a les demandes de dotacions per
als regadius ha obligat a prendre mesures de modernització
que permetin un major estalvi i una regularització matemàtica dels cabals. Aquestes actuacions en la majoria dels casos
han consistit a revestir o entubar trams de les séquies, la
qual cosa ha obligat a tallar els arbres, i això ha suposat la
desaparició de l’atractiu paisatgístic.
Arribats en aquest punt és quan apareix la disjuntiva
entre la preservació d’espais naturals o la
“La Comunitat General de Regants ha tingut modernització de la xarxa. D’una banda, la
Comunitat General de Regants ha tingut la
la voluntat de restablir els espais afectats
voluntat de restablir els espais afectats amb
amb millores per als municipis, amb ampli- millores per als municipis, amb ampliació
ació d’espais d’esbarjo i la revegetació amb d’espais d’esbarjo i la revegetació amb noves
espècies d’arbrat. D’altra banda, els municinoves espècies d’arbrat”
pis s’han precipitat a declarar les banquetes
arbrades zones d’interès local, amb la intenció de preservar-les de l’acció modernitzadora dels regants. Els detractors
de la tala d’arbres consideren que es tardarà molt de temps
a recuperar la mateixa massa vegetal.
Aquestes diferències entre els gestors de l’aigua i el territori han originat un seguit de moviments i entitats socials
que també han fet una especial incidència en la defensa dels
salts, comportes, ponts, caselles i altres artefactes que són
elements arquitectònics singulars construïts a mitjan segle
XIX. La banqueta de Juneda ha sigut una de les entitats més
antigues en la defensa del patrimoni natural, un col·lectiu
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que també ha treballat per aconseguir la denominació de les
banquetes “parcs arbrats de la plana d’Urgell”. L’entitat considera que és possible compaginar la funció de distribució
eficient de l’aigua dels canals d’Urgell i la preservació dels
espais i els seus usos com a zones de lleure i esbarjo.
Amb l’augment d’accions de modernització de la Comunitat General de Regants, la primavera passada va sorgir la
plataforma Canal Viu, un col·lectiu que ha implicat en les
seues reivindicacions entitats, associacions, administracions i el mateix territori. L’objectiu ha sigut aglutinar el major
nombre possible de representants sensibles a la necessitat
preservadora del paisatge, que contraresti l’acció modernitzadora dels regants. Canal Viu considera que es tracta d’espais arbrats centenaris que s’han convertit en corredor natural i refugi de la fauna, així com zones de gran valor social i
lúdic amb un important atractiu turístic per a la dinamització
del territori.
Canal Viu proposa trobar solucions en la línia de les modernes tendències a Europa de la naturalització de canals i
embassaments, buscar el menor impacte i l’harmonia entre
les infraestructures, el paisatge i les comunitats socials que
travessen.
Per la seua banda, des de la Comunitat General de Regants no volen sentir a parlar de les propostes alternatives
de plataformes i entitats, i lamenten les traves que es troben en molts ajuntaments que recentment han declarat els
trams de canal dels seus termes com a bé cultural d’interès
local. Els regants asseguren que gràcies a la modernització
els pagesos podran disposar de més dotació, la qual cosa
permetrà optimitzar aigua els mesos més calorosos de l’estiu i així garantir les produccions. La Comunitat General de
Regants ha revestit el 70% dels més de 300 quilòmetres de
canals i séquies que eren de terra, la qual cosa significa que
tan sols queden al voltant de 90 quilòmetres sense revestir,
la major part en les quatre séquies principals.
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Ponent, terra de
bandolers

A

mb la Primavera a punt de picar la porta de les nostres vides, cada vegada som més els qui tenim ganes
de sortir de casa, d’espolsar-nos la mandra de l’hivern, de gaudir de l’aire lliure i de perdre’ns pels paisatges
ponentins que ens envolten.
Sigui plana o sigui turó, sigui reg o sigui secà, conèixer els
paratges que ens uneixen és tan legítim com un plaer sense
comparació.
Obrir la perspectiva, retrobar-se amb els espais que fa
temps que creiem oblidats, o posar forma a aquells noms
que hem escoltat amb freqüència és una experiència que
ningú hauria de perdre’s, no només per gaudir d’ells sinó
també per prendre distància i per redescobrir-se a un mateix. A més a més, estar en contacte amb aquesta xarxa d’espais i municipis ens permet connectar amb el nostre passat,
amb les històries explicades de generació en generació, amb
les dites populars i amb les llegendes que volen il·lustrar episodis llunyans i enigmàtics.
Potser altres racons del país s’han convertit en amfitrions de les històries de bandolers (per exemple, la plana de
Vic, Osona o el Barcelonès), personatges mitificats pel Romanticisme, a mig camí entre Robin Hood i una colla de delinqüents comuns.
Lluny del que es podria pensar, la Terra Ferma també va
viure, en temps passats, moments rocambolescos protagonitzats per aquests personatges. Ja va ser així en època
moderna, tal com encara rememora Castellserà amb la seva
festa. Però, si es tracta de parlar de trabucaires ponentins, hi
ha un nom i una llegenda que ressalten entre les altres. I el
seu protagonista indiscutible és lo Parrot, un dels protectors
de lladres més representatius de la plana de Lleida de la primera meitat del segle XIX.
Els temps de lo Parrot
Recórrer els camins de la plana de Lleida, en clau històrica, és connectar amb personatges com lo Parrot. Jaume
Banqué Bas era conegut com l’‘alcalde’ de Mollerussa, tot
i que encara avui es posa en dubte si realment desenvolupà aquest càrrec liderant el govern del municipi, ja que no
s’ha conservat cap tipus de document que ho afirmi o ho
desmenteixi.
Banqué era hostaler i un adinerat hisendat, fill d’una
poderosa nissaga de la capital del Pla d’Urgell. Per situar-nos en el seu moment històric cal imaginar Mollerussa
abans de la construcció del canal, una terra fermíssima,
dura, castigada per la sequera i la calor infernal de l’estiu.
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“Lluny del que es podria
pensar, la Terra Ferma també
va viure, en temps passats,
moments rocambolescos
protagonitzats per aquests
personatges. Ja va ser així en
època moderna, tal com encara
rememora Castellserà amb la
seva festa.”
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Text: Cristina Mongay
Fotografia: Aida Pallàs
Il·lustració de Yolanda Cotonat per la publicació de Sebastià
Garralón del Grup de Recerques de les Terres de Ponent

A Ponent, en general, als anys quaranta del segle XIX, hi
havia poca feina, eren temps d’inestabilitat política, guerres, desesperació i males collites. Acabava de finalitzar la
Primera Guerra Carlina i els carlins catalans no van poder
unir-se a l’exèrcit regular, veient-se abocats a l’exili o a formar part dels grups de bandolers. A aquests grups aviat
s’unien camperols pobres, obrers aturats, i tot aquell que
perjudicat per les desamortitzacions, els tributs abusius i la
falta de recursos.
Tot plegat, factors que convertien les Terres de Lleida
en un polvorí on només els més agosarats sabien treure’n
profit. I aquests eren els bandolers, els assidus de les tavernes i els hostals, els que dormien de dia i es passaven
les nits bevent aiguardent, els grans jugadors de botifarra

i els que es passaven les hores festejant amb meuques i
tramant tot tipus de segrestos i robatoris.
La llegenda
Era el 19 juliol de 1846 i l’astut Parrot va trobar una solució idònia per pal·liar els infortunis que li complicaven la
vida. Segon s’havia assabentat pel bandoler mollerussenc
Antoni Tarragó, àlies lo Masclet, de l’hostal de les Soques de
Bellpuig sortiria a mitjanit un adinerat personatge. Es tractava del polític, advocat i exdiputat barceloní Francesc Perpinyà, que comptava amb estrets lligams amb la plana. Era un
home poderós, influent, que de ben segur viatjava amb molt
més del necessari.
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“Havia mort de
gana, de fred, del
cop que va sofrir al
veure’s abocat en ell
o ofegat per l’aigua
que encara hi havia.
Van dur-lo a Lleida
i li va tributar
funeral a l’església
de Sant Llorenç”

Per què no robar la seva diligència i demanar un rescat per tant digne i enriquit
prohom? Seria un pla perfecte! Calia reunir
homes de confiança, i el grup van unir-se
l’Isidre Melis, en Joan Olivart el Perruca, en
Francesc Bosch el Grenyes i en Ramon Vilamajor (de Juneda), i en Josep Martí el Sord
(Cervià).
Aquella mateixa nit va tenir lloc l’assalt. A
mig camí de Lleida, van donar l’alto al carro
i l’enrenou va fer que el polític es despertés
de cop i volta. Un bandoler va preguntar qui
era l’adinerat que viatjava en aquella diligència. ‘Que baixi el lladre’, cridava. I Perpinyà
va contestar que el lladre no era pas ell sinó
els bandolers. Aquests van obrir la porta de
la diligència i el van llençar a terra, aprofitant
per robar alguns objectes de valor, i se’l van
endur al camp. Abans, però, els bandolers
van advertir al majoral que continués al pas
durant quaranta-cinc minuts i que no donés constància del que havia passat. Alguns
membres de la banda els acompanyarien un
bocí per assegurar-se que complia amb l’ordre.
Tot i això, aviat l’exèrcit, la guàrdia civil
i els mossos d’esquadra buscaren els responsables d’aquest delicte i el repic les campanes posà en alerta a tothom de la plana.
Davant del caos imprevist, els segrestadors
es disgregaren. Alguns van marxar a casa, i
d’altres es van quedar amb l’ostatge. Un pastor prop de l’ermita de Sant Salvador de les
Borges Blanques els va veure, i això va ferlos inquietar encara més si cabia. Calia des-

Els bandits deambularen prop del terme de Margalef.
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fer-se del polític immediatament! Van tornar
a Margalef, van lligar-lo en un bloc que pedra
dins d’un pou i es van dispersar.
El 20 de juliol el cas passà a jurisdicció
militar. Aviat lo Tarragó es va convertir en
sospitós dels fets. Va ser detingut a Vallbona de les Monges, on feia de paleta, el 24
de juliol, a les golfes de casa de Josep Pagès.
El van trobar amagat entre sacs de blat. Lo
Tarragó va ser conduït a Lleida, on declarà
i revelà els noms de la resta de bandolers.
Però les autoritats no es van creure que tal
mesquí acte fos ideat única i exclusivament
per uns morts de gana. Havia d’haver algú
més ben informat darrere, algú amb poder
i malícia...
El 27 de juliol es va trobar el cos de l’advocat dins del pou. Feia set dies que hi era!
Havia mort de gana, de fred, del cop que va
sofrir al veure’s abocat en ell o ofegat per
l’aigua que encara hi havia. Van dur-lo a Lleida i li va tributar funeral a l’església de Sant
Llorenç.
Calia fer pagar-ho molt car als culpables
d’aquesta mort, calia castigar el bandolerisme i la delinqüència tan estesos a la plana de
Lleida! Les detencions no es van fer esperar.
El 18 d’agost, lo Parrot era detingut amb el
seu fill per encobrir el cap de la banda responsables d’aquest delicte i per ser el cap
pensant d’una extensa xarxa organitzada
de delinqüents. Durant gairebé sis mesos la
premsa i l’opinió pública catalana i espanyola en van anar plenes d’aquest malaguanyat
succés.
La pena per tots els assaltats i els col·laboradors no es va fer esperar. A més a més,
arran la llei de fugues, el procés va poder
ser més ràpid, injust i exemplar pels empresonats. Sis homes van morir per aplicació
d’aquesta normativa, sense judici, dos més
van ser afusellats per piquets després d’un
Consell de Guerra i una dona va ser empresonada còmplice de tot plegat. Finalment, el
7 de novembre de 1946 lo Parrot, l’’alcalde’
de Mollerussa, va ser afusellat.
Hi ha qui diu que lo Parrot era innocent,
que tot plegat havia estat una trampa, la
qual cosa ha quedat en sospita per sempre
més. El cert és que el 31 desembre del 1846,
un grup de seixanta-cinc grans terratinents
de Mollerussa, Golmés, Almenar, Alguaire,
la Portella, Vilanova de Segrià, Juneda, les
Borges Blanques, Rosselló i Arbeca van expressar la seva gratitud al Capità General
Catalunya per les mesures preses en contra
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bandolerisme, una tara pels seus negocis i la seva estabilitat
econòmica.
El recorregut

ria trobat mort a Perpinyà. Encara que no es pot dir amb
exactitud en quin pou va ser –perquè històricament n’hi ha
hagut molt a les proximitats d’aquest conjunt d’edificis, alguns dels quals encara es conserven i altres s’han tapat–,
probablement aquest devia ser molt similar al que resta encara dempeus al pati de la finca.
Qui sap si de veritat lo Parrot va ser alcalde de Mollerussa, qui sap amb exactitud els tractes que mantenia amb el
poder i el contrapoder. Qui si realment el mòbil del segrest
de Perpinyà va ser únicament els diners, o si, potser, es tractava d’un mòbil polític. Fos com fos, els interrogants que envolten el delicte i el seu ajusticiament, amb el pas del temps,
han passat de grans a petits. Han teixit, amb versions més o
menys cenyides als fets, tota una llegenda que encara ens
fan vibrar i permet transportar a un temps llunyà i mític.

Trepitjar, ni que sigui aproximadament, les passes seguides per la banda de malfactors de lo Masclot durant el
segrest d’en Perpinyà és una sensació alhora emocionant i
misteriosa.
Si volem ser el màxim de fidels a la llegenda haurem de
calçar-nos bé els quets i preparar-nos per travessar camins del
Pla d’Urgell, el Segrià i les Garrigues. I és que a l’encreuat de
les tres comarques ponentines va tenir lloc tota la història.
Segurament l’assalt va desenvolupar-se prop dels Pontets, entre els municipis de Bell-lloc i Els Alamús. Per tant,
prop dels camins de terra, entre els camps
avui regats pel Canal d’Urgell però que llavors mostraven el significat més àrid i cru de
l’expressió ‘Terra Ferma’. Com a bona llegenda existeixen altres versions que modifiquen
la situació d’aquest escenari. Hi ha qui diu
que els fets varen succeir més a prop de la
ciutat de Lleida, a tocar del tossal de Moradilla, on encara avui s’aixequen les restes del
Castell dels Alamús.
En tot cas, després del segrest, els bandits haurien fugit en direcció a la plana del
Pradell. La versió més popular de la llegenda diu que deambularen prop del terme de
Margalef, a les proximitats de Juneda i Torregrossa. D’altres veus diuen que la intenció
dels trabucaires era dur el segrestat a la Masia de Miravall, però que la situació es complicà quan van veure de lluny una patrulla de
la guàrdia civil. Fos com fos, prop de la Masia
de Margalef, al terme de Torregrossa, s’hau- La vila de Bellpuig és un dels escenaris de la llegenda.
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Com aconseguir la teua
llibertat financera?

G

ràcies a una adequada planificació financera, esforç, constància i una mica de paciència, tothom pot aconseguir estabilitat en les
seues finances personals i, amb el temps, fer créixer
els seus estalvis.
A diferència del que moltes persones creuen, la planificació financera no és quelcom exclusiu de les empreses i dels
grans patrimonis. Independentment dels diners que guanyis
o dels que ja tinguis estalviats, tothom qui estigui interessat
a mantenir i/o fer créixer el seu patrimoni hauria de seguir
les pautes que avui explicarem.
Abans, però, hem de definir dos conceptes que s’han de
tenir molt en compte a l’hora de començar amb la nostra
planificació: la inflació i la diversificació.
La inflació
Segur que moltes vegades hem escoltat aquest terme,
però no ens hem parat a pensar què significa ni, sobretot,
com ens afecta. Es podria definir com l’augment generalitzat del nivell de preus d’una sèrie de bens i serveis o,
dit d’una manera més senzilla, com van canviant (normalment a l’alça) els preus de les coses que comprem al llarg
dels anys.
Segons l’INE (Institut “La primera
Nacional
d’Estadística), premissa per a
la inflació mitjana anual
a Catalunya en els últims una planificació
15 anys supera el 3%. Ara financera adequada
bé, també hem de tenir en és que els nostres
compte que, segons la cistella de la compra de cada estalvis tinguin una
família, aquest increment rendibilitat que
dels preus pot ser, per des- superi la inflació i
gràcia, força superior. Així
doncs, la primera premis- els impostos al llarg
sa per a una planificació dels anys. ”

financera adequada és que els nostres estalvis tinguin
una rendibilitat que superi la inflació i els impostos al llarg
dels anys. Si no s’aconsegueix, hem d’acceptar que amb els
diners que tenim avui no podrem comprar el mateix d’aquí,
per exemple, a 5 anys. Passarà el que s’anomena perdre poder adquisitiu.
La diversificació
La popular frase de “no posar tots els ous a la mateixa
cistella” és més important del que sembla. Si bé és cert que
hi ha molts tipus de diversificació (temporal, geogràfica, per
vehicle d’inversió, de mercats financers, etc.), el concepte
més important amb el que el lector s’ha de quedar és que
diversificació és igual a seguretat. L’objectiu principal de la
diversificació és minimitzar el risc en les nostres decisions
d’inversió, el qual és vital per desenvolupar una correcta planificació financera.
- Diversificació temporal
La idea és organitzar els diners en funció dels nostres objectius i de l’horitzó temporal que tinguin, és a dir, de quan
els haurem d’utilitzar. Un error molt habitual és tenir tots els
diners “a la mateixa bossa”, ja siguin per anar de vacances,
per als estudis dels fills o per a la jubilació. Aquest fet té,
malauradament, dues conseqüències clares que ens allunyen de la llibertat financera: la primera és que els diners
no estaran treballant, sinó que estaran acumulats en algun
producte sense rendibilitat (i, per tant, sense superar la inflació); i la segona és que, quan arribi el primer imprevist,
agafarem els diners de, per exemple, la universitat dels nostres fills per fer-hi front.
L’alternativa és crear una “piràmide financera” que ens
ajudi a organitzar els nostres diners i ordenar-los en 5 grans
blocs ,en funció de quan els necessitarem:
- Dia a dia: diners necessaris per fer front a les despeses
mensuals.
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- Curt termini: diners per a imprevistos.
“Coixí de seguretat”.
- Curt-mitjà termini: estalvis per a objectius propers (vacances, etc.).
- Mitjà-llarg termini: inversions per a objectius més grans (compra d’habitatge,
estudis dels fills, etc.).
- FUTUR: capital necessari per mantenir
el nostre nivell de vida quan deixem de
treballar. Sense cap mena de dubte, és el
més important i, degut al dubtós i força
insostenible sistema de pensions públiques actual, el moment de la nostra vida
en què més diners necessitarem tenir
acumulats.
Diversificació geogràfica i sectorial
En un món tan globalitzat com l’actual, hem de saber
que tothom, sense importar massa els diners que tingui, pot
accedir als mercats financers internacionals i aprofitar-se
del creixement de l’economia global. Així podem tenir els
diners diversificats en països diferents i en sectors diferents,
i que aquests tinguin un nivell de seguretat més alt gràcies a
aquesta diversificació.
Diversificació per mercats financers
A nivell general, existeixen 3 mercats en què les persones
poden posar a treballar els seus diners.
Actius monetaris: deute d’empreses o estats amb l’objectiu que en un curt termini (menys de 18 mesos) et
tornin el capital i una mica de rendibilitat. Normalment,
molt conservadors però amb rendibilitats mitjanes força
baixes.
Renda fixa: molt semblant a l’anterior, però amb un horitzó temporal més llarg i, per tant, amb possibilitat de
tenir més rendibilitat però també assumint més risc.
Renda variable: inversió en empreses amb l’objectiu de
beneficiar-te de la seua evolució i dels seus resultats. Històricament és el mercat amb més rendibilitat, però també amb més risc.
Escollir el mercat més adequat dependrà de l’horitzó
temporal de cadascú, de la liquiditat desitjada, de l’aversió al risc i, també, de la rendibilitat esperada.
Diversificació per vehicles d’inversió
Per últim, però a la vegada necessari, s’ha d’escollir quin
vehicle d’inversió (producte) utilitzar per posar a treballar els diners. Hi ha moltíssimes opcions (fons d’inversió,
dipòsits, obligacions, plans de jubilació, compte corrents,
etc.), però les dues coses més important són: primer, NO
et plantegis cap producte si abans no has definit els teus
objectius, les teues necessitats i el teu perfil de risc i, segon, NO contractis res si no entens perfectament el producte ni què implica.
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Així doncs, aconseguir una correcta planificació financera i assentar les bases per tenir llibertat financera no és
senzill, i segurament es necessita l’ajuda i l’assessorament
personalitzat i continuat d’un professional del sector. Amb
tot, recordar els conceptes bàsics que hem tractat és un bon
inici:
Hem d’identificar i quantificar els nostres objectius financers de curt, mitjà i llarg termini. Fer una anàlisi d’on
som i on volem arribar és una bona alternativa.
Diversificar és importantíssim per incrementar la seguretat dels nostres estalvis i inversions.
Hem d’intentar aconseguir una rendibilitat per als nostres diners que, de mitjana, superi la inflació i els impostos al llarg dels anys. I sí que es pot.
El producte és quelcom necessari, però és l’últim pas del
procés. Fes “els deures” abans d’escollir res i, sobretot,
no contractis el que no entens.

Jordi Baró Vilalta
Assessor Financer
European Financial Planner
(EFP)
N° associat: 11831 de EFPA
Espanya
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El teu corredor
és el teu assessor
d’assegurances

M

ira al teu voltant: el teu sofà, la teua casa, el teu
telèfon intel·ligent… Pensa en els teus fills, els
teus pares, la teua parella, la teua vida… Tot es
pot assegurar, però no totes les pòlisses protegeixen igual els teus interessos. Saps qui et pot assessorar
millor? aquests som nosaltres, els corredors d’assegurances.
Cada cop són més les persones que confien en aquest
tipus d’assessors en una cosa tan complexa com és l’assegurança. Saps per què?

Perquè som independents: t’ajudem a escollir la millor companyia
Els corredors d’assegurances seleccionem per a
tu les companyies en funció
de la serietat, la solvència
i el servei. Només oferim
productes d’entitats acreditades, perquè no volem
sorpreses per als nostres
clients, i ho fem seleccionant
les cobertures més adequades a cada necessitat.
Això implica que els nostres clients tinguin la tranquil·litat de saber que, any rere
any, revisem les seues pòlisses per continuar oferint-los
el millor producte, tot mantenint la independència de les
companyies. Tot plegat es tradueix en un alt grau de satisfacció i confiança dels nostres clients.

Perquè t’ajudem quan tens un sinistre
En cas d’imprevist, els corredors tramitem el sinistre i defensem els teus interessos en tot el procés davant la companyia.
Estem regulats per la Llei de mediació i per un control
administratiu -la Direcció General d’Assegurances-. Hem de
complir una normativa que ens exigeix uns requisits professionals estrictes. Estem encantats de seguir-los rigorosament, perquè sabem que així estàs més protegit.
I perquè, segons la Llei de mediació,
t’oferim “un assessorament professional,
especialitzat i imparcial, fonamentat en la
independència”.
Per la claredat i la transparència
Amb CLAREDAT: t’expliquem les coses
tal com són. Mai t’oferirem una assegurança que no protegeixi el que ens demanes. I
si no es pot fer, t’ho explicarem i et direm
per què. Preferim això abans que prometre’t
una cosa que no podem complir.
Amb TRANSPARÈNCIA: traduïm i interpretem el contracte, perquè són documents
extensos i difícils de comprendre.
Per qualsevol mitjà
Volem que la comunicació amb els nostres clients sigui a
través del canal que et resulti més còmode i proper, per això
t’ho volem posar fàcil: t’atenem personalment a la nostra
oficina, per telèfon, i també en línia (web, facebook, twitter,
whatsapp...), perquè estem sempre a l’avantguarda de les
innovacions tecnològiques.
Ara ja saps que, amb nosaltres, podràs tenir les millors
ofertes entre diverses companyies, que gaudir del nostre assessorament no apuja el preu de la teua assegurança i que
en cas de sinistre estàs acompanyat i protegit. Som independents, treballem per a tu.
Gràcies per confiar en el teu corredor!
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Text: Josep A. Pérez
Fotografia: Josep A. Pérez

La formació en
tecnologia facilita l’accés
dels joves al món laboral
L

’Organització Internacional del Treball
(OIT) estima que s’espera que la desocupació juvenil arribi al 13,1% el 2016 i el 2017.
Arribarà al 60% en molts països i afectarà tant
les economies emergents com les de desenvolupament. Imagina la diferència que podria suposar per a aquests aproximats 71 milions de
joves sense ocupació poder treballar. Imagina
la diferència que podria significar per a la seva
comunitat i famílies el fet que aquests joves treballessin. Aquest desafiament de cap manera
pot ser subestimat, ja que hi ha múltiples factors que afecten les mètriques de la desocupació, per la qual cosa resoldre el problema global
es converteix en una tasca complexa.

gurar la primera edició del programa #Youth Ca Do It 2020,
adreçat a joves aturats del municipi amb risc d’exclusió social, als quals ofereix una formació gratuïta en programació
informàtica per ajudar-los posteriorment en la cerca de feina remota entre empreses de Silicon Valley, Califòrnia, gràcies a la col·laboració amb la companyia Kolau.
Danny Mola impulsa el programa en diferents ciutats
dels Estats Units, Mèxic i Espanya, i la seva vinculació amb
Balaguer va originar l’interès de Kolau per incloure la capital
de la Noguera en el projecte formatiu. Ajuntament i empresa
van estudiar les necessitats de la ciutat així com el perfil de
les persones a qui s’havia d’adreçar la formació.
Territoris.cat ha parlat amb el balaguerí Danny Mola, que
ens ha explicat el seu projecte i els objectius del programa
de formació.

Però hi ha alguna cosa que en part pot ajudar a mitigar
aquesta tendència, les noves tecnologies. Adquirir les habilitats per participar en l’era de les noves tecnologies incrementa exponencialment la possibilitat d’obtenir una ocupació, donat l’abast global de les indústries involucrades.
Més concretament, aprendre habilitats de programació pot
marcar la diferència de mitigar aquesta taxa de desocupació
juvenil. Com a conseqüència d’aquesta realitat, neix el projecte #Youth Ca Do It 2020, per dirigir un conjunt d’iniciatives encaminades a proporcionar a 1 milió de joves aturats
les habilitats de programació necessàries per tenir èxit en
l’era de les noves tecnologies. Aquesta iniciativa la impulsa
la companyia californiana de màrqueting digital Kolau, fundada pel balaguerí Danny Mola.
El dilluns 13 de març, l’Ajuntament de Balaguer va inau-

Què és Kolau?
Kolau és la primera plataforma de màrqueting per a
les PIME per posicionar-se a la
primera pàgina de Google sense necessitat de tenir ni gaire
temps ni coneixements de
màrqueting. També té un blog
de màrqueting que pretén ser
el recurs definitiu perquè les
PIME puguin saber no només
què fer, sinó el més important:
com fer-ho. Kolau introdueix el
moviment Do-It-Yourself al posicionament web.

Com va sorgir la idea?
Fent hiking a la muntanya
de Ko’olau, a l’illa d’Oahu
a Hawaii -d’aquí el nom de
l’empresa. Va ser mentre
parlava amb la meua dona
sobre les plataformes que
et permeten fer quelcom
sense saber com es fa -els
anomenats Do-It-Yourself.
Així, per exemple, es poden
fer pàgines web sense saber programació, amb eines
com Wordpress, Squarespace, Weebly… També es pot
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“Hi haurà el 2020
900.000 posicions
de tecnologia de
la informació a
la UE -la majoria
programadors
web- i una gran
part no es podrà
cobrir per manca
d’especialistes.”

fer la declaració de la renda sense saber una línia del
codi d’impostos, mitjançant
plataformes com Turbotax,
només responent a unes
preguntes. Quelcom que no
s’havia tingut en compte fins
ara, però, era com posicionar-se a la primera pàgina de
Google sense saber com ferho. L’endemà d’arribar de
Hawaii, em vaig començar
a posar a programar Kolau
-l’aplicació que introduïa el
posicionament web al Do-ItYourself.
Què va inspirar impulsar la
iniciativa d’ajudar a l’atur
juvenil?
La mateixa filosofia de
Do-It-Yourself de fet -juntament amb una missió personal de conscienciar el jovent de la importància que
té la programació per sortir
de l’atur. Hi haurà el 2020
900.000 posicions de tecnologia de la informació a la
UE -la majoria programadors
web- i una gran part no es
podrà cobrir per manca d’especialistes. És una paradoxa
que tinguem quasi un 50%
dels joves a l’atur i la programació no hagi esdevingut ja
una indústria preferent per
als joves.
Què preteneu aconseguir?
Trencar mites, que és el
primer pas per tenir èxit en
la conscienciació. El primer i

46

més important és tenir clar
que la programació és quelcom inassumible, quelcom
molt complex. De fet ho és ni
més ni menys com qualsevol
altra especialització. Requereix constància i disciplina,
però ja està. No calen habilitats matemàtiques especials
-em poso com a exemple sovint dient que hauré aprovat
en la meua vida escolar només uns quants exàmens de
matemàtiques.
De veritat que la programació no és difícil?
Tan difícil com aprendre
un idioma -perquè la programació no són sinó idiomes.
Al curs que fem, estudiarem
4 idiomes que seran igual
de difícils d’aprendre que
l’italià o l’anglès. L’HTML o el
CSS, així com els altres que
ensenyem, són idiomes -requereixen una sintaxi i una
lògica, però no una lògica
matemàtica.
4 mesos de teoria més 2 de
pràctica: són suficients?
Sí per arribar a un nivell
intermedi en alguns idiomes i inicial en uns altres,
que permetin al jovent trobar feina com a programador júnior. És evident que
la cursa per convertir-se en
programadors sèniors encara durarà anys, però hauran
completat una etapa bàsica i

potser la més difícil de totes.
Quines possibilitats de sortides laborals poden tenir
amb aquesta formació?
L’interessant és que no
només podran trobar feina
com a programadors, sinó
que també podran crear
la seua empresa. El primer
motiu pel qual les start-ups
al Silicon Valley acaben tancant -i m’imagino que no només al Silicon Valley- és que
no hi ha l’equip per construir
l’empresa. I estem parlant
d’empreses tecnològiques la
majoria, estem dient doncs
també que l’equip no té els
coneixements de programació necessaris. Una vegada
els joves que participin en
el programa tinguin els coneixements de programació,
podran crear la seua start-up.
Un cop finalitzada, podrien
accedir a altres formacions
per completar la seua preparació?
Sí, encara que l’única formació que haurien de tenir
quan acabin la formació inicial és la que els donarà l’experiència professional. Hi ha
molts cursos de programació, molts; però el curs més
efectiu és aquell que es fa
quan es treballa en un projecte específic i s’han de resoldre qüestions específiques.

Pròxima les dones lleidatanes
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Katia Medeles:
“intel·ligència
emocional és
respectar i
entendre que som
diferents”
Edith Schaar: "La
natura és la font de
la vida. Cal cuidarla com mereix!"
Llegim-nos
Joana Soto, de l'editorial
Pagès Editors

La innocència i la simplicitat
d’un cicle natural
Un esclat de colors i sensacions
arriba amb la primavera. Els camps
es cobreixen de belles tonalitats en
un llenç en què el blau es fusiona
amb espurnes blanques. Després
d'un hivern obscur en la infinitat
dels nostres vastíssims paratges al

costat de camins i dreceres, la vida
torna a brollar.
Aquests dies el Baix Segre n'és
un exemple, amb els seus camps de
verds i magenta, una imatge que ens
trasllada al Japó on la caiguda dels
pètals de les flors dels cirerers se ce-

Pròxima
Les dones lleidatanes

lebra com un renaixement a la vida.
La natura ens ensenya que, tot i
semblar inerta, reneix cada primavera; bri d'esperança que se'ns mostra
per saber que res està perdut.
Esther Barta
Cofundadora de Territoris.cat
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Text: Rosa Sánchez
Fotografia: Katia Medeles

Katia Medeles:
“intel·ligència emocional
és respectar i entendre que
som diferents”
Daniel Goleman va popularitzar a mitjans dels anys 90 el
terme intel·ligència emocional en un llibre que va ser un
èxit de vendes. Des de llavors han passat més de dues dècades i l’interès per aquest concepte no només ha crescut
sinó que ha donat pas a estudis, programes educatius i
maneres d’entendre el món.
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a capacitat de motivar-nos a
nosaltres mateixos, de superar
les frustracions, de controlar els
impulsos, d’evitar que l’angoixa interfereixi en les nostres facultats racionals
o la capacitat d’empatitzar amb els altres són alguns dels trets d’aquest tipus
d’intel·ligència.
Davant de tot això ens assalta el
dubte: tinc intel·ligència emocional?
A diferència del que passa amb el
coeficient intel·lectual, no hi ha un test
per determinar el grau d’intel·ligència
emocional; és més, es tracta d’una
capacitat que també és diferent en homes i dones.
N’hem volgut saber una mica més
i hem parlat amb Katia Medeles, una
mexicana establerta a Lleida fa vint
anys que es dedica professionalment al
món de les emocions.
Neska, com li agrada que li diguin,
ofereix conferències i formació sobre
temes tan de moda en la nostra societat actual com són coaching, programació neurolingüística, biomagnetisme o biodescodificació. Ens ha cridat
l’atenció, però, el seu curs sobre intel·
ligència emocional per a dones separades o divorciades.
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Per què un curs per a dones separades?
Perquè en la meua experiència professional he atès dones que després de la separació queden devastades, sense
autoestima, sense saber com enfrontar-se a la nova etapa
que se'ls presenta, i si hi ha fills la situació arriba a ser més
caòtica. Per aquesta raó he adaptat el model d'intel·ligència
emocional Neska a l’orientació de com assumir el procés: el
més important és que recuperin l’autoestima, que es tornin
a sentir segures d’elles mateixes i que s’adonin que el que
estan vivint és només una circumstància temporal.
Que sigui en grup els dóna l’oportunitat de relacionar-se
amb persones que estan vivint el mateix procés, i sense serne conscients es generen sinergies i les activitats van transformant els seus mons interns. De fet, treballar en grup és
molt útil per entendre la situació. El suport mutu els ajuda a
millorar i a sortir endavant en menys temps.
Intel·ligència emocional és acceptar el món?
Sí, intel·ligència emocional per a mi és respectar les persones i entendre racionalment que som diferents en pensament, forma, interpretació, experiències i subjectivitat. Acceptar el món que t’envolta és fàcil quan respectes i entens
racionalment que som únics i irrepetibles i deixes de voler
tenir sempre la raó.
Les dones són més emocionals o les emocions són diferents segons el sexe?
En l’evolució de l’home s’han fet diferents descobriments
de com funciona la ment humana i dins d’aquests descobriments se sap que comptem amb dos hemisferis: el dret, que
s’encarrega de la part emocional, creativa i global, i l’esquer-
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visió era més global, la qual cosa feia
que el seu cervell treballés amb l’hemisferi dret, que és la part emocional.
La part genètica té un pes important,
si bé també és molt important allò que
hem viscut i la manera com ho hem
interpretat per determinar el grau de
sentit emocional que pot tenir una interpretació. Així que crec que tant homes com dones ens emocionem i fem
el millor que sabem a l’hora d’interpretar el món que ens envolta.

re, que s’encarrega d’allò matemàtic,
analític i racional. Són aquestes parts
les que donen lloc a interpretar les
emocions d’una forma o altra. No obstant això, la natura de la dona és més
emocional que la de l’home (amb això
no vull generalitzar que tots o totes siguin així, ja que existeixen homes molt
emocionals), però sí que puc dir que hi
ha una herència biològica que marca
una mica la diferència. A la prehistòria
hi havia el caçador, i la seua experiència era enfocar, analitzar els detalls
ràpidament i actuar, amb al qual cosa
la feina era per a l’hemisferi esquerre.
Les dones, en canvi, treballaven a casa,
atenent els nens...; així, el seu camp de

“La vida és més simple quan no totes
les paraules tenen el mateix significat
i empatitzes amb les circumstàncies de
l’altre”

No creu que l’autocontrol emocional, el fet d’aprendre a regular les respostes, sona a persona poc implicada
i freda?
A mi em sona a fer-te responsable
de la teua persona i donar valor a les
paraules que tenen sentit racional.
Sembla fred, potser sí, però més que
fredor crec que és absència d’ego. Les
persones solen patir emocionalment
perquè les respostes que escolten o
accions que experimenten com a respostes de terceres persones no són allò
que els agradaria rebre, i és en aquest
moment quan apareix l’ego, s’apodera
de les emocions i et fa perdre el control. En aquest moment, les teues respostes són poc útils i la implicació emocional pot ser tan gran que comences
a generar una química cerebral tòxica
que, a llarg termini, et pot portar problemes de salut.
La vida és més simple quan no totes
les paraules tenen el mateix significat i
empatitzes amb les circumstàncies de
l’altre. Saber utilitzar el teu llenguatge
et dóna l’oportunitat de tenir millors
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resultats, ja que és la teua comunicació
la responsable del que succeeix després que obris la boca, i per ser emocionals deixem de ser racionals i objectius. Quan aprens a respectar-te com a
individu, la implicació pot ser la mateixa amb afecte i respecte, però amb objectivitat. Quan parlo d’objectius parlo
de resultats, que al final són els que
determinaran que tinguis un bon estat
emocional.
L’edat, les experiències, la vida… et
fan més intel·ligent emocionalment?
Crec que amb el pas dels anys aprenem a simplificar i a adonar-nos que no
tot és tan important com pensàvem, ni
ningú tan imprescindible per sobreviure. També ens adonem que no tothom
es preocupa per tu igual que ho fas tu, i
això crec que va transformant el nostre
sistema de valors i creences en alguna
cosa que s’adapta més a allò que vius.
No obstant això, hi ha qui continua fent
el mateix i segueix patint, però no és
perquè no s’adoni que pot fer-ho diferent, el que passa és que en alguns
casos el seu patiment es converteix en
un recurs poderós per cridar l’atenció
d’altres i rebre una validació externa
com a individus. La validació és l’absència d’autoestima que habita en algunes
persones que necessiten experimentar-la per sentir-se vius.

Pautes per
trobar-te millor
emocionalment
Entén racionalment que som diferents.
Empatitza posant-te en el lloc de
l’altre. Ell, com tu, també té sentiments i emocions. Tinguis en compte que això teu és bo i allò de l’altra
persona, també.
Viu en congruència amb allò que
penses, dius i fas.
Respecta i respecta’t .
Les creences negatives que pots
tenir respecte a tu no són útils, així
que deixa de creure que ets això
que penses, perquè no ho ets.

“La validació és l’absència d’autoestima que habita en algunes persones
que necessiten experimentar-la per
sentir-se vius”
56

Accepta que allò que depèn de tu és
l’únic que pots controlar, i la resta
no és a les teues mans canviar-ho.
Alegra’t del dia que vius i deixa el
passat on ha de ser, ja ha passat i
no tornarà, i el futur ja arribarà. Viu
ara feliç i deixa que la vida et sorprengui.
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Text: Cristina Mongay
Fotografia: Cristina Mongay

Edith Schaar: "La natura és la font de la
vida. Cal cuidar-la com mereix!"
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a llum i els colors dels
paisatges de les Garrigues van ser l'impuls definitiu perquè l'artista alemanya Edith Shaar (1926) decidís
assentar el seu taller i la seva
casa a la Floresta. Això passava l'any 1996, a partir d'una
visita que feu al seu amic Diether Rudloff, el pensador i
historiador de l'art que havia
restaurat el castell en ruïnes
d'aquesta vila i hi vivia per
motius de salut. Shaar és una
creadora incansable i polifacètica formada en l’expressionisme, l’abstracció i el cubisme.
Però, per damunt de tot, és un
exemple d'il·lusió i de creativitat, i un reflex de què tenir un
esperit jove no depèn exclusivament dels anys que es compleixin.
· Tot i que la seva creativitat traspassa etiquetes, parlar d'Edith Shaar
és gairebé sinònim de parlar de l'art
de la tapisseria. Què sent que teixeix
un tapís?
Sento moltíssima pau! Teixir em
tranquil·litza i m’evadeix d’on sóc.
Quan començo a teixir, vull veure fins
on poden créixer els fils, com evolucio-

nen, com es mouen i creen formes, com s’enllacen entre ells
i com es relacionen amb els objectes trobats que incorporo
a les meves creacions. Quan teixeixo no m’interessa copiar
cap obra artística en concret, sinó que em deixo endur.
· Va formar-se artísticament a l'escola d'Stuttgard, a la
vora d'artistes com l’informalista Willi Baumeister i Friedrich Karl Gotsch. Com va aprendre a teixir?
Quan era molt joveneta vaig aprendre aquesta tècnica, ja que era una de les que més s’adreçaven a les dones
a l’entorn de la Bauhaus. Era una afortunada, perquè vaig
poder-me formar artísticament, quelcom difícil en aquella
època, quan tantíssimes dones havien de quedar-se a casa.
La tècnica del tapís la vaig aprendre a la vora de l’Elisabeth
Kadow, però amb el pas del temps també vaig voler experimentar amb altres maneres de fer d’arreu del món (Marroc,
Brasil, Hawai), les quals he incorporat al meu propi repertori.
En els tapissos vaig trobar la forma d’expressió complementària a la pintura que em permetia reflectir el moviment, les
formes i els colors.
· Tinc entès que vostè mateixa és qui tenyeix la llana que
empra per fer cada peça, i ho fa amb productes naturals.
Així és! Hi ha molt més color a la natura del que sembla,
tot és qüestió de saber-lo trobar i tractar-lo amb cura i res-

“De nosaltres depèn provocar un
canvi en els ciutadans del futur.
I un bon punt per on començar és
escollir bé, i meditadament, els seus
primers regals de Nadal”
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pecte. Per exemple, amb l’escorça de
les anous s’extreu tons marrons, amb
arrels d’ametllers, tons vermells; i amb
fulles d’olivera i líquens, tonalitats groguenques molt potents.
· També hi incorpora altres objectes.
Incorporo, donant-los-hi un nou
sentit i una nova funció, tant elements
de la natura com objectes trobats. Per
exemple, plomes, closques de cargols,
petxines, pedres, prismes, escorça d’arbres o fragments de ceràmica.
· Hi manté una relació mística però,
exactament, què és per vostè la natura?
La natura és la font de la vida i dels
colors. Cal cuidar-la com mereix! Avui
en dia, en general, no fem bé aquesta
tasca. Només pensem en tallar arbres i
omplir-ho tot de ciment. Ha de quedar
tot molt net, molt higiènic! No pot ser
que ens molestin les fulles dels arbres
al terra! Aquestes també tenen la seva
funció natural, i no deixem que la facin.
Aquest és un tema que em preocupa.
Cal que petits i grans ens vinculem més
a la natura, al Planeta! Cal que els nens
i les nenes juguin amb la terra, que experimentin amb les mans i, si s’embruten, ja s’espolsaran. Jugant només amb
plàstic i consoles no exerceixen la seva
imaginació.
· Què és per vostè la seva casa, el
seu taller, l’Illa Verda?
És el meu refugi, un petit paradís
on sovint m’acompanyen els ocells i les
papallones. Aquí creo, teixeixo, tenyeixo els fils, creo la meva pròpia roba,

pinto amb olis o
Per això, en el moment d’escollir
aquarel·les, cuido el meu jardí, una joguina, crec que el millor és
ensenyo als meus
alumnes,
etc. apostar per aquelles que fomenten
Quan vaig arribar uns valors concrets i raonables
fa vint anys, vaig
plantar-hi tants arbres com vaig poder, nàstica del dia. A les 13h dino, seguidaja que era un desert. Calia tractar la ment vaig una hora de migdiada i torno
terra, tornar-li a incorporar microorganis- a exercitar-me amb la gimnàstica. A
mes que la fessin fèrtil, que permetessin la tarda continuo treballant i, sovint,
preparo galetes noruegues a base de
la vida.
mantega, sucre, suc de cactus, estèvia i
· Com és un dia normal en la vida xocolata negra. Al vespre sopo poc, mai
menjo carn, i me’n vaig a dormir.
d'Edith Shaar?
M’aixeco a les 6 del matí i ara, a l’hi· Vostè és pura font d'inspiració!
vern, encenc el foc de l’estufa i preparo
l’esmorzar. Al matí endreço una mica, No només artística, sinó també en
teixeixo una mica als telers petits i faig l'àmbit humà. En tot cas, tornant al
la primera de les tres sessions de gim- tema artístic, sota el seu mestratge ha
nascut un petit nucli d'artistes, el Laberint Blau. Què me'n podria dir d'ell?
El Laberint Blau té el seu origen
en un grup d’amics que es reunien al
Castell de la Floresta abans de la seva
restauració. Tots ells, molt sensibles al
món del patrimoni, l’art i la cultura. De
tant en tant, es reuneixen per pintar, i
jo els he donat alguns cop de mà que
l’altre a l’hora d’aprendre les tècniques.
Entre d’altres iniciatives, tenen la voluntat de crear una Fundació al meu voltant
per tal de preservar les meves idees i peces artístiques. També tenim la intenció
de convertir casa meva en un museu.

“

”
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· Com veu vostè el panorama artístic i cultural actual?
Falta molta sensibilitat davant de
l’art i la cultura, avui en dia. A excepció
d’algunes expressions concretes, com
la sardana o els castellers, la resta de
manifestacions artístiques autòctones
catalanes no s’entenen ni recolzen. A la
gent li interessa més la música alta i el
menjar d’influència americana! Hauria
de produir-se un canvi en la societat.
· Quins consells ens podria donar
per millorar-lo?
Hauríem de parar una mica el ritme frenètic que condueix la majoria
de les nostres vides. Caldria educar
als infants amb uns altres valors. Cal
educar la imaginació, i no prioritzar
tantíssim la vessant intel·lectual en
tant tendra edat. Tractem als nens com
adults i aquests tenen moltes sensibilitats per desenvolupar. Caldria pintar
més, experimentar, aprendre música,
despertar allò sensible que tots tenim.
Els adults haurien d’aprendre a relaxar-nos, a viure més pausadament, ja
que les presses ens fan inconscients
del que vivim. Cal tocar més terra, més
cera i menys plàstics. Avui vivim massa
de nit i no descansem prou. Cal cuidar
més l’entorn on vivim, les plantes i els
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animals amb qui compartim el medi, recuperar les
bicicletes, el paper,... i serem més feliços.

“Tractem als nens com adults i
aquests tenen moltes sensibilitats per desenvolupar”
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Llegim-nos
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l llibre Imagined Communities, Benedict Anderson
explica que existeix un vincle directe entre la tecnologia de la comunicació –el capitalisme imprès, tal
com ell l’anomena– i la creació de certs imaginaris socials i nacionals. Segons l’autor, la idea de comunitat nacional comença
a difondre’s de forma paral·lela a la invenció de la impremta cap
a l’any 1440, quan l’impacte de la difusió dels primers llibres
representa el tret de sortida de la consciència nacional.
La indústria cultural (la premsa, la televisió, el cinema i,
evidentment, la literatura) és considerada un dels mitjans a
través dels quals es configuren aquelles imatges sobre el nosaltres que imperen en les narratives de caràcter col·lectiu. La
comunicació, en qualsevol de les seues formes, intervé decisivament en la configuració dels discursos de comprensió de la
realitat i, per tant, el que comparteixen una persona de Sort i
una de Manresa sobre la identitat d’uns i altres té a veure, entre moltes altres coses, amb aquells relats que s’han articulat
des dels mitjans de comunicació.
En un article publicat al llibre Imaginaris nacionals moderns, editat per la UdL, el professor Enric Castelló sostenia
que Televisió de Catalunya té un deute pendent amb la construcció de les identitats territorials. Sovint, assegura l’autor,
Ponent ha estat un territori maltractat per part d’alguns mitjans de comunicació d’àmbit nacional.
Mai (o gairebé mai) el nostre territori ha tingut l’honor de
ser el protagonista de ficcions televisives de cert calat. Històricament, el rerefons territorial ha estat una qüestió rellevant
per a la trama de les històries explicades: des de la mítica La
granja, que implícitament se situa a Barcelona, fins a l’actual
telenovel·la La Riera, situada al Maresme, bona part de les ficcions televisives han estat rodades a la demarcació de Barcelona, a excepció de Secrets de família, que se situava a Girona.
En canvi, a Ponent, TV3 hi té una assignatura pendent.
No m’estranyaria, doncs, que aquest ús diferencial del
territori, que aplica clixés i reprodueix
estereotips, tingués algun impacte, i no
del tot positiu, en la consciència sobre
el nosaltres. El periodista Jaume Barrull
afirmava fa poc en un article que “davant d’aquesta mirada per sobre de l’espatlla que sovint ens dispensen des de la
capital, quan parlem n’hi ha massa que
somriuen amb condescendència, com si
el nostre accent (l’accent de Lleida) només valgués per dir coses banals i sense
importància. Hi ha rere això una relació
perillosa: sentir-se orgullós del clixé i reivindicar-lo com un fet diferencial fins al
punt que no tens autoritat per parlar de
res més que no sigui de pomes, boira,
tractors i caragols”.
Per tot plegat, proposo trencar una
llança a favor dels autors i de les històries locals. En general, sembla que atorguem una major credibilitat als escrip-

tors estrangers com si, pel simple fet de
“tenir un nom similar a les estanteries
d’Ikea” –com va dir fa pocs dies l’escriptor Ramon Usall en una trobada amb
llibreteres– ja haguessin de fer bona
literatura. El fagòcit del centralisme i la
globalització ho engoleix pràcticament
tot i dificulta la visibilització d’aquells
que resten als marges. Cal reivindicar,
doncs, la literatura en català i els escriptors de proximitat. Perquè hi són i, a
més, treballen bé.
D’exemples n’hi ha molts, a cabassos. Deixeu-me mencionar tan sols un
parell de referències. La primera d’elles
és Tros, l’últim llibre del prolífic Rafael
Vallbona, que va merèixer el premi Ferrany Canyameres (el guardó més antic
de novel·la negra en català). Aquest títol, que beu de la tradició americana,
descriu l’àrida relació entre un pare i un
fill, a la comarca del Segrià. El llibre, segons el periodista Albert Calls, resulta
una barreja interessantíssima de “No
es país para viejos, de Cormac McArthy, A sang freda, de Truman Capote i
amb dosi del western més sociològic
de John Ford”. Us convido també a llegir Seixanta-vuit, una novel·la negra escrita per Ramon Usall. Situada a cavall
entre Lleida i París, l’obra ens repta a
descobrir un rosari de cadàvers vinculats a la revolta del maig del 68. També Caixa negra, l’òpera prima de Marc
Pons, que descriu en clau d’humor la
corrupció bancària a la ciutat de Lleida,
o el relat captivador de Lluís Barbé sobre Mariquita Tennant, una dona que
va néixer a la Seu d’Urgell però que va
haver d’exiliar-se al Regne Unit.
Tal vegada, apel·lar al consum cultural de qualitat i proximitat permetria
compensar la imatge estereotipada de
la qual parlàvem més amunt. I, ja de
pas, també ajudaria a fer engreixar l’espantosa dada que assegura que tan sols
el 26% dels lectors catalans llegeixen en
aquesta llengua. Convindria no endarrerir més aquesta tasca perquè, com
diu Sebastià Bennassar, a qui sempre val
la pena escoltar, “els catalans tenim un
problema gran d’autoestima i de visibilitat”.
Joana Soto
Editora de Pagès Editors

