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Pocs dies abans de commemorar els fets tràgics de
l'1 d'Octubre, és evident que, a tots plegats, ens vindran a la memòria les imatges de l'agressió més greu
als drets democràtics de Catalunya des de la Gerra Civil.
Aquest ha sigut un any en el qual s'han desencadenat situacions contínues d'agressions, que no han fet
més de donar ales a les faccions més extremistes de
l'unionisme espanyol que, fins a la data, s'havia limitat
als cercles cavernícoles madrilenys.
Però així i tot, cal destacar que, tot i les conseqüències catastròfiques del bloqueig al qual es va sotmetre
a Catalunya, un any després, s'ha recuperat un ritme
acceptable de l'activitat econòmica. Dic acceptable perquè venim d'una crisi que encara porta cua i, malgrat
tot, els catalans continuen lluitant per les seves empreses, que creixen les exportacions, que l'activitat creix.
Crec que cal destacar que aquest optimisme es deu
a la tenacitat dels catalans, a la fortalesa dels seus principis i valors. Milions de persones que també han patit resistint, que han fet front a les hostilitats, que han
resistit fent pressió als carrers, des de les entitats, des
dels CDR.
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Gent anònima que s'ha carregat una part del país a
l'esquena per lluitar pels seus drets, mirant de cua d'ull
què fan els polítics per resoldre la situació. Està clar que
no podem oblidar les presons i l'exili, persones sotmeses a un patiment injust, que és imprescindible resoldre. Però també crec que la unanimitat que existeix al
carrer s'hauria de traslladar a la política i trobar, d'una
vegada per totes, el nexe comú per afrontar l'avenir de
Catalunya, deixant de banda els interessos referendaris,
que semblen ser la seva major preocupació.
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Si xoques amb un senglar, cabirol, cérvol... tu en
tindràs la culpa (gairebé sempre)
Aquesta història va començar un dia de gener del 2012
en una carretera del Pallars. Era de nit quan un senglar va
entrar a la calçada i va xocar contra un cotxe. Arreglar-lo va
costar 4.251 € més 5.990 € de la dentadura del conductor. Va
pagar-ho el vedat de caça.
La llei va canviar fa un parell d’anys i ara la culpa seria
del conductor, tret que l’accident sigui conseqüència d’una
batuda de caça major 12 hores després. Per justificar que
no ets culpable, has de demostrar que la senyalització no era
l’adequada o que la tanca estava trencada.
A Catalunya hi ha 1.459 àrees privades de caça. Per descomptat que els seus propietaris han de contractar assegurances de responsabilitat civil per cobrir els danys produïts
per la seva activitat.
4.500 sinistres en 10 anys
Transit té quantificats 4.500 sinistres amb 73 de morts
durant els últims 10 anys a l’Estat espanyol. Però les dades
són més voluminoses, ja que segons les companyies d’assegurances es produeixen uns 15.000 accidents per causes
cinegètiques cada any.
L’únic remei és conduir més a poc a poc i ser molt previngut. Si no pots evitar l’accident, no et desviïs, frena tot el
que puguis i disminueix la velocitat. Els accidents més greus
es produeixen per fer un cop de volant per esquivar l’animal.
Si fas això, pots xocar amb un altre vehicle o sortir de la carretera, i són aquestes circumstàncies les que produeixen el
40% dels accidents en vies secundàries.
Hi ha assegurances per a aquestes col·lisions?
Sens cap mena de dubte! I no cal que contractis una assegurança a tot risc, però ens hem d’assegurar que es contracta com a cobertura opcional. El que sí que és imprescindible, en cas de col·lisió, és que hi hagi un atestat policial.
Si et passa, truca sempre a la Guàrdia Civil perquè redacti
l’informe, però a més a més fes fotografies com a prova. Després, truca’ns.
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Jordi Pedrós:
“Diuen que els nostres espectacles són una mica
gamberros, i és veritat, però els infants també ho són i els
adults hem de tornar a ser-ho de tant en tant”
Parlem amb la Cristina Garcia i en Jordi Pedrós, membres de la companyia de teatre
infantil i de carrer Campi Qui Pugui
Ens endinsem en les entranyes del viver de les arts escèniques de la capital de
Ponent, l’espai creatiu MARBI, que s’inaugurà l’estiu del 2017 i que ja està ple de
companyies teatrals, fotògrafs, escenògrafs i tècnics especialistes en arts escèniques. Ho fem perquè tenim una cita amb la Cristina Garcia i en Jordi Pedrós, els
responsables de la companyia lleidatana Campi Qui Pugui.
Per què vau triar el nom ‘Campi
Qui Pugui’?
Jordi: La "culpa" del nom és de la
Cristina (riures). Quan va nàixer la nostra
companyia érem tres: l’Ivan, la Cristina
i jo. En els primers bolos ens dèiem un
nom molt lleig que havia triat jo –‘Serpentina de colors’–. Només acabar la primera actuació, la Cristina ens va dir que
no s’hi sentia còmoda, i que no li agradava. I de camí al cotxe ja va proposar
‘Campi Qui Pugui’.
Cristina: Vam fer una mica de pluja
d’idees en el camí justet d’acabar una actuació, i fer-ne una altra. Sempre anàvem
corrent en aquella època, ja que intentàvem arribar a tot arreu per dedicar-nos a
la nostra passió. La nostra vida era ben bé
llavors un campi qui pugui.
J.: També t’hem de confessar que
llavors, ni en el millor dels moments,
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hauríem pensat que acabaríem fent actuacions internacionals, o que acabaríem
sortint de la demarcació de Lleida. I fa
molta gràcia quan vas pel món i intenten
pronunciar, o escriure en els programes
dels festivals, ‘Campi Qui Pugui’ (riures).
C.: ‘Campi Quili Pugui’ és el nom del
darrer contracte que m’han passat! I no
és internacional precisament (riures)!
La vostra companyia va néixer
l’any 2008 a la plana de Lleida i, des
de llavors, heu actuat en escenaris de
països d’arreu del món. Per exemple,
Canadà, Dinamarca, Austràlia, Corea o
Bèlgica.
J.: Sí, enguany ja fa deu anys que vam
començar aquesta aventura!
C.: En aquest temps, hem pogut anar
experimentant en quin llenguatge estem
més còmodes, com expressar-nos, etc.

Inicialment, fèiem molta recerca pròpia i
anàvem provant fórmules, ja que no podíem dedicar-nos únicament a Campi Qui
Pugui –també treballàvem per altres companyies lleidatanes, com Zum Zum Teatre,
Xip Xap o Fadunito–. Hem après molt treballant amb aquestes companyies i ara és
fantàstic ser companys de professió.
Entenc que, inicialment, els vostres espectacles estaven pensats pel
públic català, però al traspassar fronteres, aquests s’han vist i gaudit a través d’altres perspectives culturals. Es
riu del mateix, arreu del globus?
C.: No! És cert que hi ha un cert humor universal, que d’alguna manera seria
el que té en comú i el que fa riure, als
adults i als nens i nenes. Si treballes en
un llenguatge adreçat als adults, hi haurà
més canvis; per contra, els infants tenen
molt més en comú a qualsevol país del
món. A mesura que creixem, creem diferències, però de petits som molt més
iguals i ens fan gràcia moltes més coses
comunament. Nosaltres treballem per a
tots els públics, per tant, tenim molt en
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consideració la mirada dels infants, i el
petit infant que encara hi ha als adults.
J.: Per exemple, quan vas per l'Àsia,
només el fet d’agafar algú de les mans
i fer-lo rodar, ja és molt potent per ells i
provoca tota una explosió de riures. Vas
a un país àrab a actuar i han d’estar contínuament tocant-te al llarg de l’espectacle, t’has de fer, fins i tot, espai per treballar; i en canvi, al nord d’Europa, l’esforç
s’adreça a que el públic s’apropi a tu. De
totes maneres, tenim la sort que els nostres espectacles agraden arreu i funcionen allí on van.
C.: El canvi està en el fet que en alguns llocs riuen d’uns gags, i en altres
llocs, d’altres totalment diferents. Mentre riguin tot va bé!
Suposo que estareu d’acord amb
mi en el fet que la cultura i les arts
escèniques, trenquen fronteres i agermanen. Catalunya s’ha obert al món
amb els seus espectacles i aquests han
fet que el món obri les portes a les
companyies catalanes.
J.: Totalment! I això, en gran part, es
deu al treball i l’esforç de totes les com-

panyies catalanes, que han sabut moure’s arreu del món i que produeixen espectacles de molta qualitat. I això t’obre
moltes portes quan vas arreu, ja que és
un vot de confiança que ja tens guanyat
per part dels programadors i del públic.
A part d’aquest respecte, és molt gratificant que hi hagi molt bon rotllo com hi
ha entre totes les companyies catalanes.
S’ha de continuar picant molta pedra!
C.: És una bona carta de presentació dir
que ets una companyia catalana de carrer,
ja que té molt prestigi. De fet, és una marca
consolidada –Catalan Arts– de la Generalitat. Tenim molta sort de tenir companyies
referents tan a prop i que han obert les portes als que hem vingut darrera.
Creieu que el teatre infantil, i el teatre de carrer, són igual de respectats
que el teatre d’adults i sobre escenari?
C.: Hi ha qui creu que els que fem teatre infantil i de carrer no ens hem pogut
dedicar al ‘teatre de veritat’, al d’adults. I
això és totalment erroni! Es tracta de gèneres diferents.
J.: Hi ha molta gent que no ho entén
que és la nostra opció, i ens pregunta

perquè no fem càstings per sèries de televisió! Cadascú ha de trobar el seu espai, i a nosaltres el carrer i l’infantil ens
encanta! Gaudim moltíssim i quan se’ns
apropa algú a dir-nos que és el primer espectacle que veuen i que no han parat de
riure, jo em quedo ‘molt ample’ i súper
satisfet. Si no ens apassionés, no faríem
ni tants esforços ni tants quilòmetres.
C.: Existeix una mena d’estigma amb
el teatre infantil, que el cinema d’animació
infantil no té. Té una visió molt pejorativa
per part de la societat, i això que és molt
difícil fer bons espectacles per infants.
Al cap i a la fi, els nens i les nenes
són el públic més exigent i sincer!
C.: Exacte! La seva resposta és automàtica. Si no els agrada el que veuen,
s’aixecaran o ploraran, cosa que un adult,
després de pagar una entrada, no farà.
J.: La de mares, pares i programadors que se’ns han apropat i ens han
preguntat “Com ho heu fet per tenir-los
una hora asseguts?”
C.: I li dius “Tu has tingut la necessitat de marxar durant aquesta hora?”.
Si a un adult li agrada l’espectacle, a les
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nenes i als nens també. Un espectacle
infantil té capes de lectura per tothom!
Els nens són persones completes, no
públic del futur, sinó el públic del present i sap el que vol i el que li agrada.
J.: Nosaltres fem espectacles a partir dels 3 anys, i parlem de l’homosexualitat, la mort, etc., temes que a
vegades, com adults, no sabem com
apropar als infants, però que són necessaris per a la seva comprensió de la
realitat. No pot ser que el teatre infantil
sigui un mer entreteniment! Busquem
obres que es puguin gaudir molt i que,
un cop acabat l’espectacle, en puguin
reflexionar i parlar.
Tant feu espectacles adreçats al teatre de sala, com el de titelles ‘Blancaneus’, com al teatre de carrer. Per quin
us decanteu?
C.: Amb el carrer! Ens tira molt (riures)! Ens agrada que la gent visqui d’una
manera diferent els espais que coneix i
que freqüenta habitualment. El teatre
de carrer, mitjançant l’humor, t’uneix
com a col·lectiu i és el més democràtic.
De vegades el teatre infantil s’ha
pres com un complement, una pura
diversió sense més contingut.
J.: Cal reeducar el sistema de consum cultural, ja que els nens i nenes
mereixen el millor, culturalment parlant. Sinó, com hem de pretendre que
aprecien la cultura? Si sempre els portem a menjar fast food, com pretenem
que de grans siguin sibarites?
C.: De totes maneres, encara ens
trobem amb molts reptes en el teatre
de sala infantil, com ara que hi ha pares que porten als nens i nenes massa
aviat, i l’experiència no és l’òptima –un
infant d’1 o 2 anys necessita un espectacle de Primera Infància més sensorial–; i, per altra banda, la incidència
dels entreteniments digitals que tenen
a casa fa que el públic infantil desaparegui abans, i que pràcticament en espectacles infantils no hi hagi ni un nen
o nena d’11 o 12 anys.
‘Rats’, ‘Manneken’s Piss’ o ‘Neenaw!’ són algunes de les vostres produccions més famoses de carrer. Quins
són els seus ingredients principals?
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J.: Una de les coses que no ens ha
agradat mai massa, i de fet no ho fem,
és ficar sucre. "Sucre" perquè tot quedi
més boniquet, i sigui més amable. Jo
sempre dic que fem espectacles diabètics. Creiem que als nens i les nenes
els hi podem parlar de tot, i que poden fer sempre la seva pròpia lectura.
No cal infantilitzar-los, ni parlar-los en
diminutiu, ni ficar veus agudes, ni, en
definitiva, infravalorar-los. Diuen que
els nostres espectacles són una mica
gamberros, i és veritat, però els infants
també ho són i els adults hem de tornar a ser-ho de tant en tant.
C.: A banda del toc gamberro, crec
que també caracteritza els nostres espectacles l’humor. Busquem treballar
des de l’humor perquè hem trobat que
és el llenguatge més universal. És més
fàcil buscar coses que ens fan riure a
tot el món, que buscar coses que ens
toquin o que siguin dramàtiques en
totes les cultures. Vivim la tristesa de
maneres molt diferents.
Si haguéssiu de triar un personatge
teatral, quin seria?
C.: En cada espectacle fem coses
molt diferents, ja que ens agrada no
repetir-nos. Suposo que de tots els espectacles ens quedaríem amb el darrer,
perquè és el que ha suposat el darrer
repte. Amb ‘Rats’, els actors estàvem
amagats i teníem certa impunitat per
fer el que volguéssim; en canvi, amb
‘Manneken’s Piss’, de cop només pots
jugar amb l’expressió de la cara.
J.: En cada espectacle aprenem coses noves, ja forma part de la nostra
manera de treballar.

C.: Jo, per exemple, estimo molt la
meva rata de ‘Rats’, i quan fa dies que no
la interpreto, la vaig a saludar (riures).
J.: Cada personatge et transforma.
En el meu cas, a ‘Rats’, faig de flautista, i porto unes xanques de 2 metres, i
em transformo totalment, ja que toco
la gralla i parlo en català a tothom, estiguem on estiguem, un català molt de
Castellserà (riures), i tothom t’entén.
En la darrera edició de FiraTàrrega
he presentat un nou espectacle, ’Asteroid’. Què ens en diuen al respecte?
Quins secrets amaga?
C.: És un espectacle molt diferent
del que hem fet fins ara, molt marcià, i això té molt risc. En ell hi intervé
l’humor absurd, l’univers del clown,
la fantasia. La idea principal planteja
al públic com relacionar-nos amb allò
desconegut, amb els nouvinguts.
J.: Una de les novetats que també
incorporem és el treball d’entre 5 i 10
voluntaris. És un repte més per nosaltres, ja que no tenen per què ser actors
ni actrius, només persones que vulguin
pujar a l’escenari.
C.: Ens agrada la idea que a l’espectacle
la gent local hi pugui participar activament.
Envieu un missatge a totes les lectores i lectors!
C.: Recomanem a la gent que sigui
igual de curiosa i crítica per triar el que
van a veure culturalment, que quan
busquen un bon restaurant. També que
deixin ser crítics als infants. I que es
quedin amb la idea que el teatre infantil no és de menor qualitat, sinó igual
de bo que el teatre bo d’adults.
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Text i fotografia: Josep Anton Pérez

El valor afegit de les zones rurals

A

camí entre les terres de Ponent i el Pirineu, en
els límits entre el Pla d'Urgell, la Noguera i l'Urgell, el viatger es troba el municipi de Linyola. Fa
uns anys la seva presència era més constatable,
ja que el pas pel centre del municipi era inabolible, actualment tot i comptar amb la nova variant la multitud de rotondes, continuen deixant empremta en el passatger.
Linyola ha estat un dels municipis que en els darrers
anys ha estat treballant per aconseguir el valor afegit que
les terres d'interior necessiten per compaginar amb l'activitat rural tradicional.
Rural, ja no és tan sols el tractor, el terròs i els correus, els
pobles tenen patrimoni arquitectònic, història, cultura pròpia,
i un paisatge amb unes particularitats amb un gran atractiu.
Ja no és valida aquella resignació que l'interior no té platja ni
muntanya; senzillament l’interior és diferent i cal projectar el
seu potencial. I Linyola en pot ser un bon exemple.
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Diuen que aquest municipi del Pla d'Urgell, va comptar
amb un dels parcs de tractors més importants de Catalunya,
o sigui que podríem dir que en aquest petit lloc es va impulsar la mecanització del camp.L'any 2014 amb la complicitat
de la Cooperativa de Linyola,
“Rural, ja no és tan
es va arrencar la campanya
‘Per una tardor feliç viu la sols el tractor, el
campanya del panís’, una terròs i els correus,
iniciativa que pretenia con- els pobles tenen
vertir la collita del blat de
patrimoni arquimoro en un atractiu turístic.
El contacte amb els conreus tectònic, història,
i l'origen de les matèries cultura pròpia, i un
primeres podia representar paisatge amb unes
una experiència per un púparticularitats amb
blic procedent de l'àrea meun gran atractiu”
tropolitana.
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Malgrat que es troba en
el bell mig de la plana, des
d'aquest indret tenim unes
de les vistes més extraordinàries de Ponent. Per contemplar aquest privilegi cal
fer una petita ascensió fins
al campanar de l'església de
Santa Maria, joia del patrimoni arquitectònic lleidatà.
En l'atalaia del campanar, hi
ha instal·lat uns plafons informatius perquè el viatger
pugui identificar cada indret
de la vista.
Els linyolencs també han
fet de la camamilla un emblema, amb una festa i jornades tècniques, dedicada a la planta medicinal, així com
alguna activitat econòmica que n'ha sorgit del seu cultiu únic
i distintiu.
Linyola va comptar amb una de les cooperatives tèxtils
més importants de la demarcació, CIPA, un exemple del cooperativisme Català, que va ser referent en tot el territori,
gestionada majoritàriament per dones del 1968 fins al 2010.
Una mostra del dinamisme dels linyolencs i linyolenques per
compaginar els sectors econòmics locals.
En els darrers anys, s'han dut a terme actuacions per re-

cuperar nous espais i rutes
verdes del terme municipal,
amb la voluntat de fomentar l'activitat física, així com
les rutes turístiques a peu o
en bicicleta. Una iniciativa
que ha fet possible l'accés
a lloc amb un gran atractiu
paisatgístic i natural.L'esforç
per retrobar elements atrac-

“Els linyolencs
també han fet de
la camamilla un
emblema, amb una
festa i jornades
tècniques,
dedicada a la
planta medicinal”
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tius pel turisme, també han passat per la memòria històrica
més recent. El municipi va ser, avançada del front república
durant la Guerra Civil, motiu pel qual hi van quedar força
vestigis arquitectònics. Fa un parell d'anys que Linyola treballa per recuperar les construccions defensives de la contesa civil, que han de formar part d'una ruta visitable. En
aquest sentit el municipi també incorpora la fosa comuna
del cementiri i el monument a la Memòria Històrica. La memòria passa per la recuperació d'una carrossa fúnebre de
l'any 1915, que s'exhibirà al cementiri com a part d'aquest
patrimoni històric.
Recentment, l'alcalde Àlex Mases també va dur a terme
la ruta transhumant que utilitzaven els pastors per baixar
els ramats d'ovelles de la Vall de Boí fins al Pla d'Urgell.
Una manera de reivindicar recorreguts amb un gran i variat
contrast paisatgístic.
De Linyola en va sorgir, l'any 2007 l'emblemàtica ruta
turística de BTT CatiGat, una iniciativa que en les darreres
edicions s'ha convertit en itinerant pel Pla d'Urgell, i en la
que hi participem més d'un miler de ciclistes.
Malgrat no tenir tradició pessebrista, Linyola va ser capaç
de cohesionar veïns i entitats per dur a terme un pessebre
vivent. Un projecte que al marge de l'atractiu visual de les
escenes també va servir per mostrar el patrimoni arquitectònic del poble. Milers de persones han visitat les representacions en les vigílies Nadalenques. Cal dir que la situació del
país va provocar un parèntesi en aquest projecte.
En definitiva, Linyola és un municipi que ha estat capaç
d'esvair els fantasmes de la conformitat, per reivindicar que
a pagès també hi ha vida cultural, social, i un gran potencial
paisatgístic i arquitectònic que cal difondre. Ni millor i pitjor,
senzillament diferent.

“De Linyola en va
sorgir, l'any 2007
l'emblemàtica ruta
turística de BTT CatiGat, una iniciativa
que en les darreres
edicions s'ha convertit en itinerant
pel Pla d'Urgell, i en
la que hi participem
més d'un miler de
ciclistes”
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Professionalització i internalització com a objectius
de les fires lleidatanes
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Text i fotografia: Josep Anton Pérez

F

ira de Lleida afronta
una nova edició de la
Fira Agrària de Sant
Miquel i Eurofruit,
amb la voluntat de consolidar
encara més la professionalitat i la internacionalització
dels certàmens. El Nacional
de la Maquinària Agrícola,
i la mostra Professional de
Proveïdors de la Indústria
Fructícola, obriran portes del
27 al 30 de setembre, amb
la presència d'expositors de
França, Portugal, Itàlia, Polònia i Guinea.
Els certàmens destinaran enguany una superfície
de 10.000 metres quadrats
al sector dels tractors, com
a gran novetat, que es completarà amb la maquinària
pesada i agrícola al servei
de l'agricultura, així com

empreses dedicades als sectors del reg, el
viverisme (noguers, ametllers, tòfona, fruita
de pinyol i de llavor), l'automoció, els fertilitzants i el compostatge, l'agricultura de precisió, els recanvis i els pneumàtics per a la
maquinària agrícola i el fred industrial per al
control atmosfèric de la fruita. En total, 325
expositors directes distribuïts en una superfície de 64.000 m².

“Els certàmens destinaran enguany una superfície de 10.000
metres quadrats al sector dels
tractors, com a gran novetat,
que es completarà amb la maquinària pesada i agrícola al
servei de l'agricultura”
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En aquesta edició el certament es comptarà amb la presència de la DOP Les Garrigues i les vint cooperatives que en formen
part, que oferiran un maridatge d'oli verge
extra de les Garrigues en el marc de l'espai
‘Aliments del territori i tu’, impulsat per la
Diputació de Lleida. Els espais gastronòmics
es completaran amb el de ‘l'Hort a Taula’ i la
promoció de la llet de cabra catalana.
Pel que fa al vessant professional, la
Fira Agrària ha organitzat al voltant de 60
activitats paral·leles, jornades tècniques,
conferències, presentacions, demostracions
d'agricultura de precisió (drons), reunions
professionals i demostracions de productes i
aliments. Entre elles, cal destacar la Jornada
de Sanitat Vegetal, que impulsa el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació; les jornades relacionades amb el

“En aquesta edició el certament
es comptarà amb la presència de la DOP Les Garrigues
i les vint cooperatives que en
formen part, que oferiran un
maridatge d'oli verge extra de
les Garrigues”
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reg; l'àrea LleidaDrone, amb demostració d'agricultura de
precisió, i la jornada ‘La ramaderia porcina del segle XXI’, que
organitza el departament de Ciència Animal de la Universitat
de Lleida i el Centre d'Estudis Porcins de Torrelameu.
Segons l'alcalde de Lleida i president del Patronat de la Fundació Fira de Lleida, Fèlix Larrosa, la Fira de Sant Miquel-Eurofruit
té molt interès per la seva projecció professional i la internacionalització, palesa en la presència d'expositors estrangers i en
la de visitants d'altres països. El paer en cap ha anunciat que el
divendres 28 de setembre hi haurà una reunió de treball a la fira
amb la presència de 52 alcaldes i representants municipals de la
Franja per parlar de cooperació entre els ens locals del territori.
El programa inclou també dos guardons clàssics, el 47è Premi del Llibre Agrari (amb 25 obres presentades) i el 3r Premi de
l'Article Tècnic Agrari (amb 11 articles), d'una banda, i el 22è
Premi a la Innovació Tecnològica i Seguretat en el Disseny de les
Màquines Agrícoles i dels Equips de la Indústria Agroalimentària, amb la presentació de 10 equips, l'anterior edició.
La inauguració oficial de la Fira de Sant Miquel i del saló Eurofruit tindrà lloc el dijous 27 de setembre, a les 11:30 h, al Saló
Segrià del Palau de Vidre de Fira de Lleida, i anirà a càrrec de
Teresa Jordà, consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. La cloenda es farà el diumenge 30 de setembre, a les
12h, al Saló de Congressos, sota la presidència de Luis Planas,
ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

“Fira de Sant Miquel-Eurofruit té molt
interès per la seva projecció professional
i la internacionalització, palesa en la
presència d'expositors estrangers i en la
de visitants d'altres països”
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Text i fotografia: Josep Anton Pérez

El suport incondicional en els moments més difícils

E

l suport entre persones per superar les dificultats
és un dels majors valors de les persones en qualsevol àmbit de la vida. I d'aquest valor en va sorgir
l'associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics
de Catalunya (AFANOC), l'any 1987. Un col·lectiu de mares i
pares que van veure la necessitat d'unir-se per treballar en
la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes
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i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.
Des de la seva fundació AFANOC s’ha dut a terme una
important tasca en àmbits molt diversos al voltant de les
diverses necessitats que afecten tant al nen o la nena com
als pares, mares, germans i germanes, amics, o en l'entorn escolar.

TR La revista de www.territoris.cat
La realitat que es van trobar el 1987 no
es corresponia amb les necessitats que es
generaven amb aquesta malaltia de llarga
durada i de pronòstic incert: estades molt
llargues en espais no preparats per als nens
i nenes ni per als seus acompanyants, famílies desplaçades lluny de les seves cases
sense lloc on dormir i reposar, cap suport
psicològic per afrontar les diferents etapes del tractament, falta d'estímuls per als
infants, absència de planificació per escolaritzar-los, manca d'informació de la malaltia,... En resum, les famílies se sentien
sense cap ajuda ni suport.
En un principi els familiars van començar
organitzant grups d'ajuda mútua, grups de
dol, grups de recerca d'informació de la malaltia i va començar a consolidar-se un petit
grup de voluntaris ben actius. A mesura que l'entitat s'anava
consolidant i creixent, es va veure la necessitat de professionalitzar l'Associació amb un equip multidisciplinari.
Durant tots aquests anys l'entitat ha posat en marxa
programes i serveis amb l'objectiu de millorar la qualitat
de vida dels infants i adolescents amb càncer i les seves
famílies i ha treballat en la millora de la salut psicosocial de
totes aquestes.
Com a conseqüència d'aquesta situació l'any 2002 va
sorgir la campanya ‘Posa't la gorra’, amb una festa al Parc

“Des de la seva fundació AFANOC s’ha dut
a terme una important tasca en àmbits
molt diversos al voltant de les diverses
necessitats que afecten tant al nen o la
nena com als pares, mares, germans i
germanes, amics, o en l'entorn escolar”
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Zoològic de Barcelona, la qual va ser precursora d'un projecte plenament consolidat que ha donat a conèixer el càncer
infantil i les seves repercussions a moltes poblacions de Catalunya.
Però un dels moments importants i que, es podria dir que
va fer possible la consolidació, va ser l'any 2006. La Diputació
de Barcelona cedeix a l'AFANOC els terrenys per construir la
Casa dels Xuklis i es constitueix la Fundació Privada Nenes i
Nens amb Càncer, que serà l'encarregada de gestionar tot
el procés.
La tasca de l'AFANOC és reconeguda institucionalment
l'any 2016, quan la Generalitat de Catalunya li atorga la Creu
de Sant Jordi per la seva trajectòria.
Les activitats de l'entitat han estat múltiples, i la trobada
‘Posa't la gorra’, ha estat itinerant pràcticament per tot el
territori català, vinculant i sensibilitzant a petits i grans en
aquesta realitat.
La Festa ‘Posa't la gorra’ aterra el diumenge 30 de setembre a Mollerussa, una ciutat que l'acull per segon any
consecutiu. Per la qual cosa, entitats, associacions i les AMPA’s dels centres escolars, s'han bolcat en l'organització d'activitats en el Parc Municipal, conduïdes per Toni Albà i Mari
Pau Huguet.
L'Associació Atlètica Xafatolls també s'ha implicat en la
festa organitzant una caminada solidària de quatre quilòmetres, les inscripcions de la qual es destinaran també a la Casa
dels Xuklis.
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“La tasca de l'AFANOC és reconeguda
institucionalment l'any 2016, quan la
Generalitat de Catalunya li atorga
la Creu de Sant Jordi per la seva
trajectòria”
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Text: Josep Anton Pérez
Fotografia: Celler Torres

El Purgatori on tothom voldria
anar es troba a Les Garrigues

L

a idea que les ànimes pecadores (és a dir, la de tots
nosaltres, els mortals) hagin de passar pel purgatori, no desperta massa entusiasme. Però si ens diuen
que allà hi trobarem litres d’aquella delícia ancestral que fa que ens enlairem i ens oblidem de tots els mals i a
la que anomenen vi, i que, a més, és confeccionada de la mà
de la Família Torres, a un gairebé li venen ganes de provocar
la fúria dels déus perquè l’hi enviïn.
La bona notícia és que no serà massa difícil arribar-hi,
ja que, coincidint amb l’inici d’aquesta verema, s’ha inaugurat, al terme municipal de Juneda, el celler Purgatori, un nou
celler de la Família Torres que ja ha iniciat l’activitat amb la
vinificació dels primers lots de raïm.
Per primera vegada, aquest celler comença a elaborar el
vi del mateix nom, un vi expressiu de garnatxa i carinyena
que ha esdevingut l’emblema de la Família Torres a Costers
del Segre, recuperant el llegat dels monjos benedictins que
ja feien vi en aquest indret inhòspit l’any 1770.
A l’interior del celler, els dipòsits d’acer inoxidable i de
formigó, construïts amb terra de la mateixa finca, s’han anat
omplint al llarg d’aquest mes amb els raïms procedents de la
vinya de davant del celler, distribuïda en tres cotes diferents
fins als 550 metres, amb un desnivell de més de 200 metres.
Cada parcel·la es collirà a mà en el moment òptim de maduració i es processarà també a mà i per separat, per preservar
la integritat del fruit. La combinació de l’acer, que potencia
la fruita, i del formigó, que afavoreix una
bona maduració i evolució del vi, permetrà
dotar-lo de major complexitat. Després, els
vins envelliran en botes de roure francès entre 15 i 18 mesos abans de sortir al mercat.
Un celler amb història
El celler Purgatori s’ha erigit en el recinte de l’històric Mas de l’Aranyó de manera
totalment integrada en el seu entorn, preservant l’edifici antic que va fer construir
l’Abadia de Montserrat fa dos segles i mig,
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i realçant la seva
història vinícola. I “Cada parcel·la es collirà a
és que el nou edifi- mà en el moment òptim de
ci, un elegant espai maduració i es processarà
funcional construït
també a mà i per separat,
amb materials nobles, connecta amb per preservar la integritat
l’antiga cava dels del fruit”
primers residents,
sota la vella masia, que també ha estat parcialment rehabilitada per condicionar una gran sala de tast. El celler, que
està obert al públic sota reserva prèvia, s’ha construït amb
criteris d’eficiència energètica i compta amb una instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum, d’acord
amb el compromís mediambiental de la Família Torres i el
seu afany per reduir les emissions de CO2. La Família Torres
va adquirir el mas i la finca de 870 hectàrees l’any 1999 i
va reintroduir-hi el cultiu de la vinya. Actualment, compta
amb 200 hectàrees de vinya certificada com a ecològica, i
100 hectàrees d’oliveres. El clima continental, les marcades
oscil·lacions tèrmiques entre el dia i la nit, i la distribució de
la vinya en tres cotes diferents, converteixen aquesta finca
de Les Garrigues en una de les més qualitatives de la Família
Torres, a més d’un excel·lent camp de proves per estudiar
varietats ancestrals recuperades i per investigar l’adaptació
dels ceps al canvi climàtic.
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Can Vall, una experiència a la
Cerdanya per cada època de l'any

an Vall és una casa rural situada a Bellver de Cerdanya
de construcció ceretana, del 2006, amb RHT 046, de
pedra i fusta, amb un ampli jardí tancat. Es troba enclavada davant d'un rierol, que seguint el seu curs, tot passejant, ens porta just a la riba del Riu Segre i els seus salts d'aigua.
Es tracta d’una casa molt confortable, amb disseny pro ambient rural i tecnologia domòtica. Disposa de 4 habitacions, una
de quatre places i la resta, habitacions dobles, a més a més d'una
suite amb banyera i un altre bany amb plat de dutxa gran. Amb
la finalitat de trobar un càlid ambient, la calefacció s’engega dos
dies abans de l’arribada de les persones que s’hi allotjaran.
En el seu interior hi destaca una gran sala d’estar amb una xemeneia gran amb porta de vidre davant els sofàs chaise longue,
una taula menjador massissa, TV, WIFI, jocs de taula, mobles d’exterior amb ombrel·la, jardí amb dutxa i pàrquing privat tancat.
Pel que fa a la bonica cuina, aquesta està totalment equipada amb cafetera Nespresso, rentadora, assecadora, vitroceràmica, forn i nevera gran.
Entorn i activitats
L'Eliseo –qui dirigeix la casa des de l'any 2006– ens explica
la diversitat d'activitats que es poden realitzar en aquest enclavament, segons l'època de l'any.
A l'hivern, l'oferta per practicar l'esquí és molt interessant.
Per a un públic familiar, o per a aquells que vulguin iniciar-se
en aquest esport hivernal, podran gaudir a més de les pistes
de la Molina i Masella, també de
les del Puigmal, Formigueres i Font
Romeu a la part francesa. I per als
més avançats i experimentats: els
Angles, així com les de la Masella i la
Molina, més a prop.
A 9 km es troba el camp de golf
de Fontanals –que compta amb
un relaxant restaurant i Wellness
a la zona–, així com els de Bolvir i
Puigcerdà, llocs excel·lents per als

amants d’aquesta pràctica esportiva.
Entre altres activitats interessants cal destacar l'Aeròdrom
de la Cerdanya, a només 8 km de la casa, que permet gaudir
d'un passeig en globus o un vol sense motor; una altra opció és
la gran piscina climatitzada municipal, a només 550 m, i per als
amants del ciclisme, el Club Ciclista Bellver organitza sortides regulars i activitats diverses com pedalades populars, la Talltendre
Vertical, ràfting al canal olímpic del Segre, rutes de senderisme,
visites a les Coves d'Anes, als búnquers de Martinet, a les diferents hípiques, rutes gastronòmiques o boletaires.
La història de Bellver de Cerdanya es remunta al segle XII,
quan era una vila transitada per Jaume I. Avui encara es troben vestigis d'aquest passat medieval, en el seu cuidat nucli
històric i en el Museu Ceretània, que també compta amb diverses activitats lúdiques.
De ben segur que l'estada a Can Valls serà una experiència
especial i plàcida!
Visiteu la disponibilitat i contacteu a: www.canvallbellver.com

Més informació:

Can Vall
Camí Ral de Sant Jaume, 4 Casa 2 - 25721 Bellver
de Cerdanya (Lleida)

www.canvallbellver.com
houserentes@gmail.com

Tel. 600 51 11 29
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Text: Albert Verdaguer Vila-Sivill
Fotografia: Arxiu

Josep Vila Sivill, inventor de l’estilogràfica i el
bolígraf, mecenes de la cultura catalana
Avui, quan la reivindicació sobiranista del nostre país ha assolit per diferents
viaranys el suport majoritari de la societat catalana, ja sembla hora de començar a
recuperar la història callada i obscura de molts catalans, com el meu avi Josep Vila
Sivill. Va ser un empresari, patriota i mecenes de la cultura catalana que va lluitar
per la llibertat de Catalunya durant la fosca nit del Franquisme
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E

n aquest sentit, estic molt agraït a l’Oficina del President Puigdemont del fet que hagi proposat a Josep Vila Sivill com a candidat
Creu de Sant Jordi 2018 després d’haver llegit la seva biografia publicada per l’editorial Rafael Dalmau, així com el missatge que m’ha
fet arribar des de la presó el President d’Òmnium Cultural Jordi Cuixart indicant que ha llegit el llibre.
Josep Vila Sivill, a finals de 1940 i principis de 1941, va aconseguir fabricar, juntament amb el seu germà Pasqual i Baldomer Curià, la primera
estilogràfica espanyola que van denominar ‘Regia’. L’estilogràfica Regia ha
sigut la de més qualitat que s’ha fabricat a Espanya. L’any 1946 van fabricar
el primer bolígraf d’Europa amb el nom de ‘Regia Continua’. Va ser un autèntic èxit que va revolucionar els elements d’escriptura que hi havia en aquell
moment. Els ideals catalanistes de Josep Vila Sivill el van fer decidir-se a gravar a l’estilogràfica i al bolígraf una referència críptica a la Corona d’Aragó i
amb aquesta subtilesa aconseguir enganyar als incultes
mandataris franquistes que
van portar a les seves butxaques un símbol de la història
de Catalunya.
El compromís de Josep
Vila Sivill en pro de la defensa de la cultura catalana, es
va iniciar en el mes de novembre de 1927 quan, de
nou amb el seu germà Pasqual, van crear l’Agrupació
Cultural Atlàntida. Aquesta
entitat va ser molt important
per començar a recuperar la
cultura catalana prohibida
i perseguida per la dictadura de Primo de Ribera. Així
mateix, es va inscriure a
l’Associació Protectora de
l’Ensenyança Catalana i va militar a l’agrupació independentista Nosaltres
Sols!, seguint el raonament de què les nacions oprimides han d’avançar a la
recerca de la llibertat a través del sacrifici personal.
Amb l’esclat de la Guerra Civil, els germans Vila Sivill van creure que
s’havien de subministrar plomes estilogràfiques als soldats. La Generalitat
de Catalunya va veure amb bons ulls aquesta proposta degut a que la cultura tenia una importància clau per guanyar la contesa, ja que afirmava els
valors humanístics, republicans i catalans davant de la ideologia destructora del feixisme.
Durant la dictadura de Franco, Josep Vila Sivill es va implicar encara més en
defensar i protegir la cultura catalana, ja que els dirigents franquistes la volien
eliminar. És en aquell moment quan decideix destinar els diners que havia guanyat amb la ploma i, posteriorment, amb el bolígraf en finançar llibres en català.
L’any 1945 va col·laborar en fi“L’estilogràfica Regia ha
nançar la traducció de les obres
sigut la de més qualitat que de Shakespeare al català a la clans’ha fabricat a Espanya.
destinitat, així mateix l’any 1943 va
L’any 1946 van fabricar el formar part d’un reduït grup d’empresaris que crearen l’entitat ‘Beprimer bolígraf d’Europa
nèfica Minerva’ amb l’objectiu de
amb el nom de ‘Regia
finançar l’edició de llibres en català,
Continua’”
així com subvencionar la difusió de
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“Durant la dictadura de Franco,
Josep Vila Sivill es va implicar
encara més en defensar i
protegir la cultura catalana, ja
que els dirigents franquistes la
volien eliminar”
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la llengua catalana mitjançant classes clandestines i ajudant al manteniment
d'institucions il·legalitzades com ara l’Institut d’Estudis Catalans, Estudis
Universitaris Catalans i l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana.
Quan va desaparèixer la ‘Benèfica Minerva’, l’any 1961, va sorgir una nova
entitat denominada ‘Òmnium Cultural’ que va recollir aquesta herència. Seria
just i necessari que es fes algun tipus de reconeixement al comportament
exemplar que van tenir els empresaris que van formar part de l’entitat ‘Benèfica Minerva’ amb la protecció de la llengua i la cultura catalana.
Josep Vila Sivill, convençut que la llibertat de Catalunya s’havia d’estructurar amb manifestacions culturals que afirmessin i reforcessin l’esperit català
davant l‘opressió de les seves llibertats va organitzar i finançar els anys 1952 i
1963 les dues Exposicions de Numismàtica Catalana, que es consideren avui
en dia l’origen del ressorgiment de l’estudi històric de la moneda adormit des
de feia més de cinquanta anys i van ser molt importants perquè la gent s’interessés per la cultura i la història de Catalunya durant la dictadura de Franco.
El compromís que Josep Vila Sivill va tenir durant tota la seva vida en relació
amb la protecció de la llengua i la cultura catalanes, així com la seva decisió
de gravar una referència críptica a la Corona d’Aragó al primer bolígraf d’Europa i ploma estilogràfica d’Espanya i d’aquesta
manera vèncer la voluntat del Franquisme per “El compromís que Josep Vila Sivill
esborrar qualsevol vestigi de catalanitat, ha va tenir durant tota la seva vida
d’estimular-nos per aconseguir que les nacien relació amb la protecció de la
ons oprimides puguin decidir el seu futur en
llengua i la cultura catalanes”
llibertat.
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Text: Josep Anton Pérez
Fotografia: Monestir de Santa Maria
Vallbona de les Monges

El monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges
obre al públic el bressol dels apotecaris

E

l monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges va obrir al públic el passat 1 de setembre l'antiga farmàcia, un espai que és considerat com un dels
tresors del monestir cistercenc. L’espai ha estat museïtzat i conté tota mena d'elements, productes i estris relacionats amb la pràctica farmacèutica, la majoria del segle XVIII.
Situada en una gran sala gòtica d'arquitectura austera,
la farmàcia presenta estris molt singulars: pots de ceràmica, morters, balances, pesos, herbes medicinals, botelles de
vidre verd amb formes curioses per destil·lar els ungüents,
etc. També hi trobem ampolletes de vidre petites que encara guarden algun producte medicinal, pots de ceràmica,
l'època dels quals s'esbrina per la forma i el color (els blaus
esmaltats són els més antics i daten del s. XV, els pots blancs
i blaus són de segles posteriors, concretament del XVI fins al
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XIX). Com a cu- “L’espai ha estat museïtzat i
riositat, en els
conté tota mena d'elements,
pots blancs i
blaus hi podem productes i estris relacionats
llegir els noms amb la pràctica farmacèutica,
d'herbes medici- la majoria del segle XVII"
nals com "goma
aràbiga", "coriandre" o "cordialer" (un preparat per al cor).
La farmàcia es pot contemplar en el marc de les visites
guiades que es fan diàriament al monument (consulteu informació al web). Cal recordar que, després de molts anys
d'esforç per a la restauració i la museïtzació de la farmàcia
monàstica, aquest espai es va obrir al públic l'any passat gràcies a una inversió de més de mig milió d'euros de l'Obra
Social "La Caixa".
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Vallbona de les Monges, el cenobi cistercenc femení més
important de Catalunya, amb més de 850 anys d'història,
és habitat per una comunitat de monges que combinen el
seu treball i l'oració amb les visites guiades i l'artesania. La
història del monestir s'inicia l'any 1153, quan l'ermità Ramon de Vallbona congregà una comunitat mixta d'ermitans.
El 1176, després que els homes se n'anessin al Montsant,
unes monges vingudes de Tulebras (Navarra) es van unir a la
comunitat i es van integrar a l'orde del Cister. Les restes de
les reines de la Corona d'Aragó Violant d'Hongria, esposa de
Jaume I el Conqueridor, i la seva filla Sança d'Aragó, descansen al monestir.
L'església constitueix un clar exemple de transició romanicogòtica. La planta de creu llatina consta d'una sola nau
i de tres absis rectangulars amb ornamentació escultòrica.
Cadascuna de les galeries del claustre és d'un estil diferent:
àrab, romànic i gòtic. La sala capitular (segle XIV) acull una
imatge de Nostra Senyora de la Misericòrdia (segle XV).

“La història del monestir s'inicia l'any 1153,
quan l'ermità Ramon de Vallbona congregà
una comunitat mixta d'ermitans"

Ruta del Cister
Creada l'any 1989, la Ruta del Cister és formada per 65 municipis de
les comarques de l'Urgell, la Conca
de Barberà i l'Alt Camp, que tenen en
comú l'existència d'un monestir cistercenc a la zona. La marca de referència en l'àmbit del turisme cultural
no només difon els tres monuments
religiosos (Vallbona de les Monges
a la demarcació de Lleida, i Poblet i
Santes Creus a la província de Tarragona), sinó que promociona també
l'artesania, la gastronomia, les festes
i les fires, el turisme rural, el senderisme, els pobles amb caràcter (com
ara Vallbona de les Monges, Guimerà
o Tàrrega), la història i la natura.
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Text: Josep Anton Pérez
Fotografia: Fundació Sorigué

Fundació Sorigué impulsa un projecte pedagògic
per aprendre a través de l’art

L

a Fundació Sorigué impulsa un programa educatiu per al curs 2018-2019, destinat a l’alumnat de
3 a 18 anys, que té com a eix vertebrador la mostra ‘Oscar Muñoz: des/materializaciones’, una
instal·lació que es pot visitar en la Sala de la Fundació a
la capital de Ponent.El projecte pedagògic té com a missió fomentar l'aprenentatge en l'art i a través de l'art, a
més a més de treballar les emocions, la creativitat i l'autoconeixement a partir del llenguatge artístic.
El programa inclou visites participatives i tallers didàctics, que conviden a l'observació, el debat i la reflexió al
voltant dels conceptes bàsics de l'obra de l'artista Oscar
Muñoz com són la identitat, les imatges i la memòria.
Aquestes activitats, que naixen a partir de les obres exposades del creador colombià, tenen com a objectiu fonamental familiaritzar als estudiants amb les diferents
tècniques i llenguatges artístics, i vincular els continguts
de l'exposició amb els valors humans.
Des de la seva inauguració al desembre passat,
la mostra ha rebut, a través de 96 visites, a 2033
alumnes. A més, fins al dia
d’avui, l'exposició ha rebut
més de 5.000 visites provinents principalment de
Lleida i Barcelona, però
també de Saragossa, Madrid, Logronyo, Caceres,
Tarragona, Girona i fins i
tot Escòcia, França i Perú.
L’èxit de públic va fer que
la mostra, inicialment pro-
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gramada fins al juny d'aquest any, es prorrogués fins al
desembre vinent.
‘Oscar Muñoz: des/materializaciones’ és la primera exposició comissariada pel propi artista i la primera que
realitza en un espai museístic a Catalunya. La proposta
reflexiona entorn de la imatge, explorant amb insistència als moments anteriors i posteriors a la seva fixació en
un suport, evidenciant així el seu caràcter efímer en el
temps i en la memòria.
“El programa inclou visites participatives
i tallers didàctics, que conviden a l'observació, el debat i la reflexió al voltant
dels conceptes bàsics de l'obra de l'artista Oscar Muñoz com són la identitat, les
imatges i la memòria”
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Text i fotografia: Cristina Mongay

Francesc Pla:
“Amb els clubs de lectura teatral s’amplien els propis
horitzons i es provoca al cuquet de la curiositat per
consumir més cultura”
Parlem amb en Francesc Pla, conductor del club de lectura dramàtica de
Saó de Ponent en col·laboració amb les biblioteques de la Generalitat i el
Teatre Nacional de Catalunya. També és professor de llengua catalana,
actor teatral, membre de Teatre de Butxaca
i de Saó de Ponent.
Què és Saó de Ponent?
Saó de Ponent és un
projecte amb 4 anys de trajectòria que vol aixoplugar
i promocionar la producció
cultural a Mollerussa i a tot
el seu territori. Des d’ell, al
llarg de l’any, es fan moltes
activitats culturals: des de
xerrades a exposicions, tallers d’escriptura de teatre,
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representacions
teatrals,
etc. Va sorgir arran dels 30
anys de Teatre de butxaca.
Com naix el vostre club de
lectura teatral?
Va sorgir a partir de les
inquietuds compartides, i
les converses, que vaig tenir
amb en Jaume Jovells, el director de Teatre de Butxaca,

el grup de producció teatral
de Saó de Ponent. Jo ja havia
format algun club de lectura,
de narrativa concretament,
i en aquest la dinàmica era
la següent: es quedava una
hora i mitja al mes i es debatia sobre uns texts. En el cas
concret del club de lectura
teatral de Saó, jo no volia
emprar aquest sistema, vo-

lia sentir –i que la gent que
en formaria part òbviament
també ho sentís– la tensió
dramàtica a través del timbre
de les veus i de la visió particular de cada un dels lectors.
Com és la seva dinàmica?
La veritat és que funciona molt bé perquè, en lloc de
quedar cada quinze dies amb
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els membres, el nostre club
queda un cop per setmana, i la
gent hi està ben enganxada. La
nostra ‘norma’ és només llegir
els texts teatrals el dia de la
quedada, per mantenir la tensió dramàtica, i com a molt llegir algun text relacionat a casa.
Teatre de Butxaca es va incorporar l’any 2016 al projecte
del Teatre Nacional de Catalunya (TNC). Explica’ns de què
es tracta?
El teatre és molt important
per nosaltres, no només les
representacions, sinó també
les lectures. El TNC proposava atansar al públic general la
lectura de teatre, i vam decidir unir-nos a la proposta. El
primer any va ser una mica
experimental, però la idea va
tenir molt bona acollida. El
funcionament és molt simple:
el TNC, en funció del nombre
de gent i gràcies a la Generalitat, ens proporciona un llibre

per cada membre del club –a
través de la Biblioteca de Mollerussa–. Depenent de les
obres, quan comencem les lectures, faig una petita introducció i comença la lectura. Mentre una persona llegeix en veu
alta, la resta tenen els llibres
tancats, perquè m’interessa
que es concentrin l’atenció en
què diu i com ho diu. Quan ja
hem fet dues o tres escenes,
parem la lectura, i canviem
els rols dels personatges, de
manera que una altra persona
interpreta el mateix personatge. Quan acabem, fem tots
una lectura amb el llibre obert
i, quan finalitzem aquest text,
fem una tertúlia.
La clau, per tant, és deixar-se sorprendre i emportar
per la història que s’explica.
Sí! Fins i tot, al llarg de
les lectures, els hi proposo
alguns jocs. Per exemple, que
intentin endevinar com con-

tinuaran les escenes la pròxima setmana. I sorprenentment, en algunes ocasions i
tot i una dotzena de propostes, cap de les idees sorgides
han concordat amb el que
proposava l’autor de l’obra.
Tot plegat gira al voltant
de la capital del Pla d’Urgell,
que voleu convertir en punt
de trobada dels amants de
l’escriptura dramàtica i la
creació artística.
Efectivament! Quan vius
o freqüentes ciutats grans,
sembla que és més fàcil el
consum de cultura i teatre;
en canvi, des del territori,
costa molt enganxar-se a
ells, no per la falta de propostes, sinó per la falta de
visibilitat per part dels mitjans i per la manca de suport
econòmic. Malauradament,
encara hi ha la idea generalitzada que el teatre és una
activitat elitista i cara, i no és

així, cal atrevir-se a provar-lo
perquè realment et transforma per dins.
Quines obres llegireu,
i rellegireu, aquesta nova
edició?
Començarem el 19 de
setembre amb ‘Els jocs florals de Canprosa’, de Santiago Rusiñol; seguirem amb
‘Cartografía de una desaparición’, de Sergio Blanco; ‘Alba’, de Marc Artigau;
‘Afany d’amor perduts’, de
Williams Shakespeare; ‘La
bona persona de Sezuan’,
de Bertolt Brecht; ‘El futur’, d’Helena Tornero;
‘Stabat Mater’, d’Antonio
Tarantino; i finalment ‘El
gran mercado del Mundo’,
de Calderón de la Barca.
Aquestes lectures les tria
el TNC i, depèn dels clubs
de lectura, et pots apuntar
a una, dues o totes; nosaltres, les llegim totes. A més

35

TR La revista de www.territoris.cat
a més, jo n’introdueixo algunes més d’interessants.

ment adaptables a les propostes escenogràfiques actuals.

És present, per tant, tant
teatre clàssic com el contemporani, nacional i internacional.
La varietat de les obres
treballades ha permès a tothom divertir-se llegint. Hem
fet comèdies, però de seguida
vam fer un salt als drames,
a les obres realistes, de fet
vam començar amb ‘Maria
Rosa’ crítiques amb la societat i molt més denses; també
hem tractat teatre que reivindica, teatre fet per divertir i
només per divertir, etc. Això
permet despertar la imaginació del qui llegeix, pensar
com es podria representar un
diàleg sobre l’escenari, cosa
que es conclou quan visualitzem les representacions en
directe al teatre. També els
sorprèn molt comprovar com
les obres clàssiques són total-

Quin és el perfil dels
membres que formen el
vostre club de lectura teatral? Tots tenen, o han tingut, relació amb el teatre
anteriorment?
El perfil és molt variat, i
no sempre han mantingut un
vincle anterior amb el teatre.
Hi ha des de directors d’institut a autònoms, treballadors
i treballadores d’empreses,
treballadors i treballadores
de fàbriques, joves i jubilats.
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L’objectiu final dels clubs
de lectura és fer familiar i
proper el teatre.
Molta gent sap dir-te
noms d’escriptors de novel·
les, noms de poetes, però la
cosa canvia una mica més
quan han de senyalar autors
teatrals. Amb els clubs de
lectura teatral s’amplien els

propis horitzons i es provoca
al cuquet de la curiositat per
consumir més cultura. Hi ha
molts tipus de teatre, alguns
d’ells molt estàtics, però, l’ideal seria que s’arribés en ell,
es participés, sorprengués,
sortís i se’n parlés perquè t’ha
fet pensar. El teatre et fa conscient que la vida no és tan
bonica, però tampoc tan complicada. Òbviament el teatre
està fet per representar-se,
no per llegir-se com objectiu
final, però també és literatura i et fa comprendre molts
matisos, i si es llegeix en
companyia, de forma coral,
encara en pots gaudir més!
De totes les lectures teatrals que heu compartit,
quines recomanaries?
Ens ho vam passar molt
bé amb ‘La senyora Florentina i el seu amor Homer’,
de Mercè Rodoreda; va sorprendre molt ‘Blasted’, de

Sarah Kane, ja que és tot un
cop de puny; ‘En la solitud
dels camps de cotó’, de Bernard-Marie Koltès va costar
molt més, tot i que a mi em
va agradar molt, especialment la proposta escènica
del TNC; ‘El coratge de matar’, de Lars Norén; o ‘La fortuna de Sílvia’, de Josep Maria de Segarra. Però la que
més ha agradat amb diferència ha estat ‘Temps salvatge’,
d’en Josep Maria Miró. Ho
toca tot! Immigració, relacions personal, relacions de
parella, convivència, etc.
Envia un missatge a totes
les nostres lectores i lectors!
M’agradaria que la gent
es deixés seduir pel teatre.
El teatre té moltes ganes de
seduir i, quan ho fa, t’entra,
et condiciona, t’augmenta i
no en pots prescindir.
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Text i fotografia: Josep Anton Pérez

La cuina catalana i lleidatana es posen damunt la taula:
arriba el III Congrés Català de la cuina a la Llotja de Lleida

L

a cuina, allò que uneix gastronomia, cultura, tradició
i innovació, és un aspecte que cada dia es pren més
seriosament i s’examina de més prop, i on cada vegada predomina més el rigor i la qualitat del producte
base. A Catalunya, la cuina i la gastronomia s’han convertit
en un dels principals socioeconòmics i culturals del país, al
mateix temps que un referent mundial.
Tant és així, que el III Congrés Català de la Cuina arriba aquest 2018 com una oportunitat d’anàlisi i reflexió
de la cuina catalana (concretament, durant els últims 20
anys) a través d’una metodologia de reflexió que busquen

consolidar aquesta fórmula d’èxit i col·laborar i mobilitzar
els agents implicats en la innovació culinària, és a dir, els
cuiners, les institucions de formació i recerca, les administracions i la societat.
Aquest congrés, iniciativa promoguda per la Fundació
“Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica”
i el “Campus de l’Alimentació” (Universitat de Barcelona),
entitats organitzadores conjuntament amb la Universitat
de Lleida, Universitat de Vic, Universitat de Girona, i Universitat Rovira i Virgili, vol reflexionar sobre el prestigi que
ha esdevingut la cuina Catalana durant les últimes dues dècades i garantir-la per les properes,
posant a disposició de la societat,
també, un millor coneixement del
fet culinari actual.
Aquest cop, es donarà el tret de
sortida al III congrés des de Lleida,
des d’on s’encentarà la primera de
totes les activitats que se celebraran arreu de Catalunya entre el que
resta d’aquest any 2018 i tot el 2019.
Aquesta primera jornada, sobre
“Cuina i Gastronomia: producte i tu-

“A Catalunya, la cuina
i la gastronomia s’han
convertit en un dels
principals socioeconòmics
i culturals del país, al
mateix temps que un
referent mundial"
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risme” es farà a la Llotja el pròxim 16 d’octubre, sota el lideratge i coordinació de la
Universitat de Lleida i organitzada per una
Comissió Territorial. La iniciativa comptarà
amb la col·laboració d’experts i representants de les diferents entitats relacionades
amb el sector de la cuina i la gastronomia a
Lleida (cuiners, restaurants, Escoles d’Hoteleria i Turisme, Federació d’Hostaleria, gremis i associacions gastronòmiques, entitats
promotores de turisme, administracions públiques, premsa i divulgadors gastronòmics,
acadèmics, estudiants, investigadors, elaboradors i distribuïdors alimentaris, indústries
d’aliments i begudes, i productors agraris, entre d’altres).
L’assistència a la jornada és gratuïta, i només cal fer
una inscripció prèvia omplint el formulari disponible a
http://www.congrescuinalleida.udl.cat (si es vol dinar al
foyer de La Llotja, cal fer el pagament previ a través del
web abans del 7 d’octubre). Les entitats o empreses interessades a actuar com a patrocinadors, poden consultar
més informació al web.
En les diverses activitats que es realitzaran, es pretén
aconseguir, en primer lloc, una plataforma àmplia de debat i
d’intercanvi d’idees i experiències al voltant dels reptes futurs
de la cuina i la gastronomia i, en segon lloc, esdevenir un instrument idoni per valorar, promocionar i projectar la cuina i
gastronomia catalana, i també la lleidatana, en particular.

Les conclusions derivades dels treballs i activitats realitzades en els diferents territoris a tota Catalunya seran posades en comú i exposades a l’Acte de cloenda del III Congrés
Català de la Cuina, que tindrà lloc a Barcelona a finals de
l’any 2019, coincidint amb el 25è aniversari del Segon Congrés Català de la Cuina.

“La iniciativa comptarà amb la col·laboració d’experts i representants de les diferents entitats relacionades amb el sector
de la cuina i la gastronomia a Lleida"
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Text: Josep Anton Pérez
Fotografia: COU

Ciència, cultura i oci es combinen en el V Festival
d'Astronomia del Montsec

E

l Centre d'Observació de l'Univers d'Àger (COU), del
Parc Astronòmic Montsec, acollirà del 12 al 14 d'octubre el Festival d'Astronomia del Montsec (PAM),
que arriba a la cinquena edició amb la voluntat de
divulgar la ciència en la societat, mitjançant l'organització
d'activitats científiques, culturals i d’oci pensades per a tota
la família, que aconsegueixin despertar l'interès per l'Astronomia i un millor coneixement de la zona del Montsec com
a destinació d’Astroturisme.
El Festival d’Astronomia del Montsec és l'única activitat
que es realitza a l’Estat espanyol amb aquestes característiques, on s'integra el coneixement del saber científic amb
la cultura popular i les activitats culturals i lúdiques per a
tots els públics.
S'han programat 16 activitats per a tota la família, tant diürnes com nocturnes, amb visites al COU, on destaca el nou espectacle nocturn Mil cent i un estels, un espectacle de cançons i
divulgació astronòmica des de l’òptica de la cultura i el saber popular d’arreu dels Països Catalans. Fusionen astronomia popular
amb cançons tradicionals catalanes. Mil cent i un estels recull
endevinalles, refranys i dites de l’imaginari popular i molta informació de com interpretaven el cel nocturn pagesos, pastors,
mariners i gent d’arreu del territori. Cançons de treball que can“S'han programat 16 activitats taven aquests
pagesos i paper a tota la família, tant
geses, cançons
diürnes com nocturnes, amb
marineres
o
amb referència
visites al COU, on destaca el
a pastors, així
nou espectacle nocturn Mil
com cançons
cent i un estels”
que parlen de la
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Lluna, Venus i d’altres astres del firmament.
Pel que fa a les activitats de divulgació científica per a tota
la família, s'han programat visites al COU Viatgers Galàctics
(diürna), el Cel de la Tardor (nocturna) o el taller d'experiments científics a càrrec del presentador del programa divulgatiu de ciència de TV3, Dinàmiks, Dani Jiménez; conjuntament amb activitats culturals i musicals com el concert de
Jordi Montañez, dintre del cicle Música sota les estrelles que
tindrà lloc la nit del 13 d’octubre. En aquesta ocasió, el cantautor farà una preestrena del seu nou disc, el quart a la seva
carreta musical.
El PAM ha creat i
comercialitzat un paquet turístic específic per a l'assistència
al mateix, amb estades d'una o dues nits
que, a més d'allotjament i manutenció,
també inclou altres
activitats a la zona
del Montsec.
Els paquets oficials turístics directes
individuals consten
de dos dies i una nit
d'estada en un establiment del territori
i entrada per a visitar les instal·lacions
i activitats del Parc
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Astronòmic Montsec (PAM). El preu mitjà per persona és de 120 euros. Els paquets turístics han passat
de 442 al 2014 als aproximadament 1.000 que es
preveu en finalitzar aquest any. El 2015 es van comercialitzar 530 paquets turístics, 610 al 2016, i 890
al 2017.
El 70 per cent dels paquets contractats corresponen a visitants de la ciutat de Barcelona i de la seva
àrea metropolitana, el 10 per cent de Girona, 10 per
cent de Tarragona i el 10 per cent restant d'Espanya.
El 45 per cent d'aquests paquets són parelles i el 35
per cent famílies amb fills. D'aquesta manera, l'impacte directe dels paquets en els últims cinc anys (a
data de 31 de desembre) és d'uns 416.640 euros. A
més, a aquesta xifra ha de sumar-se la despesa mitjana individual per visitant, que està estipulat en
53 euros (184.016 euros en els últims cinc anys), per
la qual cosa, l'impacte total dels paquets turístics al
Montsec, l'activitat principal del qual és el PAM, és
d'uns 600.000 euros.
D'altra banda, els paquets induïts, és a dir, els paquets que persones organitzen individualment replicant l'oferta oficial, és d'aproximadament 8 i 12 per
cada paquet turístic oficial, per la qual cosa als 1.000
paquets que es preveuen en aquest any, se li pot sumar uns altres 8.000 visitants més que han confeccionat la seva visita al Montsec de manera oficial.
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“El PAM ha creat i comercialitzat un paquet
turístic específic per a l'assistència al mateix,
amb estades d'una o dues nits que, a més
d'allotjament i manutenció, també inclou altres
activitats a la zona del Montsec”
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Text i Fotografia: Sebastià Garralón

Un any de determinació en la recuperació del
nostre passat iber

L

’entitat Amics del Tossal de les Tenalles va celebrar el passat 25 d’agost el seu primer any. Un
any de tasques constants que han tingut per objectiu recuperar les excavacions del jaciment ibèric que es troba en aquest municipi, i el valor mateix del
jaciment. Tan importants han estat les diferents tasques
de recuperació pròpiament dita dels treballs d’excava-

ció, com de difusió entre la població dels treballs, descobriments i fites que s’han anat duent a terme.
És per això que, coincidint amb la festa major del municipi, els Amics del Tossal de les Tenalles van celebrar el
seu primer aniversari amb activitats dirigides al públic
general, buscant la seva complicitat, involucració i interès en el projecte i el mateix jaciment.
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Durant l’acte es va realitzar una primera jornada
sobre tallers d’escriptura i economia de supervivència
ibera, en què la gent va poder endinsar-se al jaciment
aprenent sobre la cultura agrícola de l’època, i on Ignasi
Garcés va desvelar els enigmes de l’escriptura ibera.
La jornada es va arrodonir amb un tast ibèric. Els assistents també podien acudir a l’exposició de materials com ossos, ceràmiques i molins de l’època, instal·
lada a l’Ajuntament.
Durant la jornada, els presents van poder apropar-se al modus vivendi dels poblats ilergets, i comprendre com han influït les cultures grega i fenícia en el
nostre entorn i dia a dia, entre els quals trobem vestigis
per nosaltres ara tan bàsics com l’olivera i els ceps o,
cosa que és el mateix, l’oli i el vi.
Amb aquest tipus d’activitats, l’associació, conformada per tretze membres i encapçalada per Sebastià
Garralon, Ignasi Garcés i Miquel Torres, té la voluntat de
reprendre les excavacions del que consideren el jaciment
ibèric més representatiu de la cultura ilergeta a la comarca. Es tracta d’apassionats de la història i l’arqueologia
que reprenen les troballes (unes peces de gran valor que
es troben exposades al Museu d’Arqueologia de Barcelona) que es van fer l’any 1915, l’any en què es va descobrir
el poblat.
Un segle després, i en col·laboració amb l’Ajuntament de Sidamon en la recerca de recursos per noves
prospeccions i en l’organització de l’espai museístic que
s’ha habilitat a l’edifici consistorial, aquest grup d’investigadors estan decidits a desenterrar l’interès per
tot aquest submón que, assentat sota els nostres peus,
és també la nostra base.
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“els presents van poder apropar-se al modus
vivendi dels poblats ilergets, i comprendre
com han influït les cultures grega i fenícia
en el nostre entorn i dia a dia”

TR La revista de www.territoris.cat
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