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Imagineu què podria passar si, de cop i volta, es
produís una apagada generalitzada a la xarxa. Un dia
sense Twitter ni Whatsapp... Seria un autèntic caos? Es
paralitzaria el món? O seríem capaços de sobreviure a
la desconnexió?
Les xarxes s'han convertit en companyia imprescindible de les nostres vides i eina per dirigir opinions, modes i maneres d'actuar, perquè els hi hem atorgat la credibilitat i la possessió de la veritat sense condicionants.
Una actitud que ha anat en detriment del diàleg
personal, de la paraula, de la conversa mirant als ulls i
comprovant les reaccions. Hem substituït el pensament
pels caràcters amagats darrere d'una @, convertida en
veracitat.
La tecnologia ens ha fet evolucionar en molts àmbits, però ens ha perjudicat en les relacions humanes,
ja que han convertit l'individu en un ésser cada cop més
solitari, malgrat tenir la sensació que la xarxa el connecta a un univers de relacions sense límit.
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surtdecasaponent

Les sobretaules escoltant els “piticlincs!”, aquelles
alertes a qui ningú no es pot resistir, sobre les xafarderies de les vacances i els viatges d'uns i altres. Però pocs
se submergeixen en el plaer de la conversa, del diàleg
personal i de l'intercanvi de pensaments i idees.
Potser valdria la pena experimentar una apagada
tecnològica d'aquestes xarxes de l'opinió de caràcters i
emoticones, per comprovar si tots plegats seríem capaços de tornar a mirar-nos als ulls quan parlem, i comprovar les reaccions d'un intercanvi de paraules.
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Text: Josep A. Pérez
Fotografia: Ballet de Catalunya

Elías García:
"Estem arribant a omplir els ulls de bellesa,
que és el que ofereix la dansa"
El Ballet de Catalunya recorre Catalunya amb l'obra El Trencanous, una adaptació de Marius Petipa i Lev Ivanov, creadors de la que originàriament fou estrenada al gran Teatre Mariinsky de Sant
Petersburg l'any 1892. El Ballet de Catalunya ofereix una versió que el seu director artístic, Elías
Garcia, ha adaptat per la seva personalització en el marc actual i de la nova companyia catalana.
Territoris.cat va parlar amb Elías Garcia, per conèixer el
projecte del Ballet, i la situació actual d'aquesta disciplina artística. Pel responsable del projecte, es tracta d'una art mun-

dial que aquí està oblidada per les mans de les institucions
i de programadors, i necessita impulsos com el que està donant ara el Ballet de Catalunya amb una realitat professional.

El Ballet de Catalunya és
un projecte molt jove, oi?
Sí, el Ballet de Catalunya
va començar fa un any i tres
mesos, l’octubre del 2017.
És una companyia que va començar absolutament des de
0, i des d’aleshores i fins ara
hem aconseguit fer quatre
programes. Ara estem preparant el cinquè, que es diu Picasso i la ballarina.
Llavors fam fer una gala
de presentació, i tot seguit

Quin perfil té el vostre
ballarí?
El nostre ballarí ha de ser
obert a les noves tendències. No estic parlant de dansa
contemporània, sinó que ha
d’estar obert a les noves tendències que estan irrompent
a la dansa clàssica en aquest
moment. Ha de ser un ballarí d’una sòlida base clàssica
amb una certa capacitat per
a usar nous llenguatges, com
el que s’està tractant ara
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va venir un Triple Bill amb
coreògrafs
internacionals
reconeguts. Després vam fer
el Trencanous, i també hem
fet el Quixot fa dos mesos. El
Trencanous el vam presentar
al Centre Cultural de Terrassa,
i ara estem preparant Picasso
i la ballarina amb el coreògraf
que es diu Remi Wortmeyer, un
ballarí del Het Nationale d’Holanda, d’origen australià. Estic
resumint una mica el que hem
fet a Espanya en tres mesos.

amb Remi Wortmeyer, que
és un llenguatge molt europeu, lleugerament neoclàssic, diguem. La companyia
comença fa un any i tres mesos, com he dit, però abans
va haver-hi gairebé tres anys
de preparació d’aquest projecte. El que es fa abans és
intentar fer una programació en quant a repertori, en
quant a direcció i en quant a
organització i, finalment, es
van fer audicions al juliol i a
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l’octubre va començar pròpiament la companyia.
Aquesta demanda de l’espectacle és una constatació,
en el cas concret de Catalunya, que faltava aquest element de difusió de la dansa?
Jo crec que la dansa necessita d’elements com el Ballet de Catalunya, i és una art
mundial que aquí està oblidada per les mans de les institucions i de programadors,
i necessita d’impulsos com el
que està donant ara el Ballet
de Catalunya amb una realitat professional. I clar, la dansa necessita tot el que sigui
recolzament: recolzament
d’un públic, de les institucions, de teatres que donin la
visibilitat que necessita una
companyia de dansa. Sobretot, un espectacle de dansa
és un moment de socialització, d’anar al teatre per veure
un espectacle, uns ballarins

professionals que estan interpretant personatges i que
estan promovent l’art.
Nosaltres gràcies al Trencanous hem fet un cicle cultural on 1.400 alumnes de les
escoles elementals han passat pel Centre Cultural de Terrassa, i se’ls ha explicat i se’ls
ha ensenyat una versió adaptada a ells del que és el Trencanous. També estem fent
un treball de divulgació i de
creació de nou públic, que és
una cosa elemental vist que,
quan anem al teatre, la mitjana d’edat del públic és una
mica alt, i s’ha de començar a
baixar-la, sobretot perquè les
noves generacions s’apropin
també al teatre.
O sigui, que d’alguna
manera la funció d’aquesta
itinerància del ballet és també aquesta, la de divulgar la
dansa al territori, oi?
Sí. Clar, seria molt bonic

si en cada teatre hi hagués
una companyia resident, una
orquestra, un grup de teatre,
un cor… Però no és possible;
hi ha la companyia que fa
una sèrie de programes i que
espera ser programada per
difondre el treball quotidià
de la companyia, que és una
cosa necessària.
Perquè en el cas concret
de la música, per posar un
exemple, hi ha hagut una

aposta. Hi ha moltes escoles
de música, conservatoris... I
clar, d’alguna manera, això
també, per les noves generacions ha servit com a eina
per llançar nous talents. En
el cas de la dansa intueixo
que, en primer lloc, es parla poc de la disciplina i que,
després, hi ha poques possibilitats perquè puguin sorgir
nous ballarins, no?
No, els bons ballarins hi
són. Les bones escoles de
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dansa hi són. El que falta és,
com deia ara, una certa informació del que és el món de
la dansa. El món de la dansa no és poder aixecar una
cama; el món de la dansa és
una tècnica que s’ha d’estudiar i que, en el moment que
tu coneixes un mica aquesta
tècnica, en el moment que
ho fa el teu públic, també és
molt més fàcil valorar el que
estàs veient. I això és un treball important, un treball que
nosaltres estem intentant
fer. De ballarins bons n’hi
ha, ballarins espanyols i catalans bons. El que passa és
que nosaltres, de moment,
hem omplert un buit que ha
existit a Barcelona. Hi ha hagut altres realitats que han
omplert per moments breus
o una mica més llarg aquest
buit, però ara, diguem que,
a nivell de dansa, a part del
que són les escoles, hi ha
un buit. No hi ha una quotidianitat d’un espectacle de
dansa. Tu vas a altres ciutats
com Londres o París, i tens
un espectacle de dansa cada
setmana: una òpera de París
que treballa en dos teatres
diferents quotidianament; a
Viena, set teatres amb una
companyia que regularment
s’està movent. És a dir, s’ha de
fer un públic, se l’ha deducar
perquè torni al teatre.
Pel que fa a la divulgació, parla’ns més d’aquesta
intenció d’apropar la dansa
a les generacions més joves.
Com es pot fer això?
Mira, amb el que nosaltres hem fet, hi ha hagut un
total de 1.400 nens de 8 a
10 anys que han descobert
un nou univers, i se’ls hi veia
als ulls. Han descobert que
al teatre hi passen coses.
Han descobert una història,
en aquest cas, la del Trencanous. Han descobert un
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personatge. Han hagut d’esbrinar quin és el vestuari de
cada personatge i per què,
o sigui, han descobert un altre món, el fet que hi ha una
persona que dissenya el vestuari. Han descobert la importància d’una escenografia, tot un altre món, o sigui,
que fa falta un disseny dels
decorats. Han descobert la
importància de la llum. I després, com que eren grups de
cinquanta persones que eren
a prop dels ballarins, han vist
el que és el treball quotidià
d’un ballarí. I això és donar
claus perquè, el dia que s’asseguin a una butaca i vegin
l’espectacle, puguin valorar
el que estan veient.
És que ara ve la pregunta: com us financeu?
De moment, de finançament tenim un partner molt
important, que és el Centre
Cultural de Terrassa, i amb
cada espectacle que estem
fent hi ha una sèrie d’acords,
cosa que ens ajuda a finançar-nos. El mateix fet de venir
a Mollerussa ens permet contribuir a la creació de Picasso i
la ballarina. O sigui, nosaltres
ens estem autofinançant,
és per això que necessitem
més teatre, més possibilitats d’exposar el teatre que
estem fent perquè, de moment, aquesta és l’única font
d’ingressos que tenim, a part
d’una sèrie de persones privades que ens estan ajudant
econòmicament amb petites
aportacions.
O sigui, que aquest és un
projecte espartà.
Sí! (Esclafeix a riure)
No teniu el suport que,
de vegades, per projectes
molt més simples ja ofereixen les administracions que
s’hi bolquen. Aquí veig que

vosaltres esteu amb molts
esforços per finançar-vos i
tirar endavant.
Bé, jo he volgut fer un
projecte començant vertaderament pels ciments i no per
la teulada i la decoració interna. És a dir, estem intentant
demostrar, en aquests moments, el que som capaços
de fer. Després, si el projecte
és interessant o, gent que el
trobi interessant, pot contribuir -parlo d’institucions
per exemple- i fan aportacions que ens ajudin, podrem
avançar en aspectes com en
el fet que tenim un espai de
centenars de metres quadrats que estem esperant
poder aprofitar, una petita
ajuda per poder-lo reconstruir i adaptar aquest espai
completament diàfan a un
espai per la dansa, un espai
de creació i investigació, un
espai on la dansa comenci a
sobreviure.

“Hi ha hagut un
total de 1.400 nens
de 8 a 10 anys que
han descobert un
nou univers, i se’ls
hi veia als ulls.
Han descobert
que al teatre hi
passen coses.
Han descobert
una història, en
aquest cas, la del
Trencanous”
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El dia de la boda: que res
no falli!
Vet aquí una parella que feia set anys que festejava. Un
bon dia, van decidir casar-se i van començar a planificar el
casament. Primer el lloc, la data, després el restaurant, la
cerimònia, els convidats, els vestits, les invitacions, l’orquestra, el menú, les arres, les flors… En total, 15.000 euros més
els imprevistos que poguessin sorgir. Són molts diners, però
aquest havia de ser un dia tan especial, en què tots ens havíem de divertir tant… A més, al cap i a la fi, tots dos tenien
una feina estable i diners estalviats al banc.
Les famílies els van ajudar i van col·laborar en la preparació de l’esperat esdeveniment, però la núvia, tan pràctica
com era, va llegir un article a Internet que parlava de les
assegurances de casaments.
Ostres! I si passa alguna cosa a última hora?
Què pot passar?
Imagina’t que contractem el càtering i aquest no compleix, o plou i s’ha de suspendre l’orquestra perquè només
està previst que actuï a l’aire lliure…
Tot seguit, el nuvi va mirar els contactes que tenia al telèfon mòbil i va buscar: “EL MEU CORREDOR D’ASSEGURANCES”. I sí, aquestes assegurances existien: són les anomenades assegurances de cancel·lació d’esdeveniments, en
què la cobertura principal és la cancel·lació, és a dir, que et
tornen els diners quan l’esdeveniment queda cancel·lat per
motius aliens a la voluntat dels nuvis.
Una assegurança de cancel·lació d’esdeveniments també
té moltes altres garanties que t’asseguren que no perdràs
els diners, o que recuperes la major part de la despesa. Sigui
com sigui, van ser feliços, van tenir bessons i van comprar
una casa per a la qual van contractar una assegurança de la
llar… Però això ja és una altra història que us explicarem un
altre dia.
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Text i fotografia: Josep A. Pérez

Les Jornades Tècniques de la Fira de
Sant Josep compleixen
40 anys com a referent per al sector
En total es faran tretze jornades, a més de la divuitena Borsa Interpirinenca de Cereals
i el concurs de conductors de carretons elevadors de Tallers A. Miquel,
així com trobades professionals.
Les Jornades Tècniques de la Fira de Sant Josep de Mollerussa compleixen enguany 40 edicions, una dada que
l’alcalde de la capital del Pla d’Urgell i president de Fira de
Mollerussa, Marc Solsona, ha remarcat amb motiu de la
presentació del que serà el programa d’aquestes sessions
formatives que es desenvoluparan en el marc de la pròxima
147a Fira de Sant Josep, que se celebrarà del 16 al 19 de
març. “Mollerussa, a part de tenir un molt bon lineal d’expositors i de productes, s’ha volgut referenciar al llarg dels anys
en ser, realment, punt de trobada del debat del món agrari”,
ha afegit Solsona.
En aquest mateix sentit s’ha expressat el director de l’ens
firal, Poldo Segarra, qui ha manifestat que les jornades són
“un punt clau” i “un complement ideal” de la Fira de Sant
Josep, a més de comptar amb una molt bona acollida per
part dels professionals, amb una participació l’any passat de
1.300 assistents.
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Sobre el programa d’enguany, el director ha dit que és
“molt complet”, amb 13 jornades (una més que l’any passat), i en el qual “s’ha volgut combinar jornades en camp
amb d’altres amb temes d’actualitat per als sectors agrícola
i ramader”. Segarra ha fet referència també a “la suma de
sinergies” amb diferents entitats i associacions com el Departament d’Agricultura, l’Irta, sindicats agraris o la Federació d’Exportadors de Maquinària Agrícola (FEMAC), als quals
cal afegir enguany la Universitat de Lleida (UdL), per a “entre
tots, organitzar i configurar jornades que no només siguin
professionals sinó també de molta qualitat”.
Les Jornades Tècniques de la 147 Fira de Sant Josep arrenquen dies abans del certamen, com ha estat habitual en
els darrers anys. Així, el dia 7 de març, va inaugurar aquest
programa formatiu la dissetena Jornada Tècnica Intercomarcal sobre el panís coorganitzada per l’Irta, el Departament
d’Agricultura i Fira de Mollerussa. Una trobada que va trac-
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“En aquest mateix
sentit s’ha expressat
el director de l’ens
firal, Poldo Segarra,
qui ha manifestat
que les jornades són
“un punt clau” i “un
complement ideal”
de la Fira de Sant
Josep”
tar noves tecnologies en la sembra del panís, així com a problemàtiques com l’aranya.
A més, abans d’obrir portes el certamen –el dissabte dia
16–, el dia 15 es realitzaran dues activitats, les quals s’han
avançat al divendres “pel tipus de públic assistent”, segons
ha explicat el director. Es tracta de la 18a Borsa Interpirinenca de Cereals, una trobada “referent a la Fira” que aplega
any rere any l’ordre de 400 operadors, amb una participació
destacada de països com Estats Units, França, Suïssa, Ucraïna, Portugal i Polònia; i, en segon lloc, de la jornada Eines
per a una bona gestió del sòl, organitzada per l’Agrupació de
Defensa Vegetal de Lleida.

Pel que fa al dissabte dia 16, al matí es realitzarà la jornada Novetats en ajuts 2019 i fertilització orgànica en cultius
llenyosos i herbacis, organitzada per JARC, mentre que a la
tarda tindrà lloc la sessió La ramaderia porcina 4.0: la ramaderia sostenible del segle XXI, una jornada organitzada per
la Universitat de Lleida (UdL). Sobre aquesta darrera, el director va valorar l’aliança amb la UdL, una col·laboració que
esperen “que s’ampliï en anys vinents”.
El diumenge dia 17 també es farà una jornada, aquest
cop a La Serra, que tractarà sobre la Tisora de poda F3015 i
motor PW2 multifuncional per a fruiters.
A més a més, dissabte i diumenge es realitzarà el 22è

11

TR La revista de www.territoris.cat
Concurs de Carretilles d’Elevació, organitzat per la firma Tallers Antoni Miquel.
Quart Aplec de joves del camp, amb la participació de la consellera Teresa Jordà
El gruix de les sessions arribaran dilluns i dimarts. Com a
destacables, tenim el 4t Aplec de joves del camp, que es farà
dilluns dia 18, i que enguany porta per títol Som imprescindibles. Encara no t’ho creus? Un cop més, aquesta trobada, que
va aplegar l’any passat 250 participants, es portarà a terme al
Teatre L’Amistat, i compta amb la confirmació de l’assistència
de la consellera del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació del Govern de Catalunya, Teresa Jordà.
El mateix dilluns es faran tres jornades més: una de reg
amb el títol Energia i Regadiu. Bombament solar, una segona
sobre Alternatives de comercialització. Cooperar per vendre
millor, i la plataforma InnoEspai amb la presentació de tecnologia en l’aplicació de productes fitosanitaris.
Per últim, per al dimarts dia 19, hi ha programades quatre jornades: la sessió -organitzada per Unió de Pagesos- La
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PAC post 2020: Impacte i estat de les negociacions a la UE;
una segona jornada, aquesta organitzada per la FEMAC, i sobre Economia circular en el sector agrícola; una tercera sobre Traçabilitat GPS de la gestió de les dejeccions ramaderes
en temps real, i, per finalitzar, una jornada demostrativa en
camp sobre Bones pràctiques en l’ajust del volum del brou a
la vegetació i incorporació de fitosanitaris al tanc de l’atomitzador.
D’altra banda, durant el certamen, també tenen lloc reunions i assemblees de col·lectius professionals, com és el cas
de la convocatòria de la Junta de Govern del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.

“Es tracta de la 18a Borsa Interpirinenca de Cereals, una trobada “referent a la
Fira” que aplega any rere any l’ordre de
400 operadors, amb una participació destacada de països”
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Tàrtar de salmó amb guacamole i cruixent d’arròs
INGREDIENTS
Per al tàrtar
1 llom sencer de salmó sockeye d’Alaska
1/2 ceba tendra tallada brunoise
Salsa de soja
Oli de sèsam
Tabasco
Per al cruixent d’arròs
20 grams d’arròs passat de cocció
1 cullerada petita de colorant alimentari
1 polsim de barreja de cinc espècies xineses
Alga Nori picada a la juliana

Per al guacamole
1 alvocat madur
1 tomata pelada
1/2 ceba tendra tallada brunoise
Suc d’1 llimó
Suc d’1 llima
1 caviar de taronja
Coriandre

Mira't el vídeo!

Per a l’emplatat
2 violetes deshidratades
Sal negra

ELABORACIÓ
1. Netejarem el llom de salmó, traient-li les espines
i la pell.
2. Tallarem el llom en quatre parts, i en prendrem
una per picar i elaborar una ració de tàrtar. Tallarem
aquesta peça pel mig, farem unes primes tires horitzontals
i les picarem obtenint petits daus.
3. Ficarem els daus de salmó en un bol i l’amanirem
amb un raig de salsa de soja, un d’oli de sèsam, mitja ceba
tendra picada, 3 o 4 raspadetes de pell de llima i una miqueta de Tabasco. Ho barrejarem amb una cullera de manera que el salmó absorbeixi tots els gustos, i ho reservem.
4. Procedim a fer el guacamole amb l’alvocat, tallant-lo per la meitat i traient-li el pinyol. El buidem amb
l’ajuda d’una cullera i el triturem.
5. Hi afegim el suc d’un llimó, per tal de que no
s’oxidin; el coriandre, la tomata pelada, el suc de la llima i
la meitat de ceba tendra tallada. Tot plegat també es tritura fins obtenir una pasta homogènia.
6. Per preparar el cruixent
d’arròs, utilitzarem una màquina processadora. Hi abocarem l’arròs, prèviament bullit i passat de cocció, i una
cullerada petita de colorant alimentari, i ho triturarem fins obtenir una crema homogènia.
7. Posarem el puré d’arròs en
un bol, on hi afegirem un polsim d’espècies xineses i l’alga Nori tallada a juliana, i ho barrejarem tot.
8. Quan tinguem la pasta preparada, l’abocarem sobre un plàstic
alimentari que li puguem donar temperatura. L’estendrem bé fins obtenir
una capa fina i uniforme, i la ficarem a

la deshidratadora 10 i 12 hores. En el cas de que vulguem
fer aquesta elaboració a casa, podem assecar la pasta d’arròs en un espai semblant a un assecador tradicional.
9. A continuació farem el suflat, el procediment pel
qual l’arròs passa d’estar sec a un fregit. Aquest pas el farem just abans de servir el tàrtar. Traurem les tires d’arròs
i les deixarem escórrer sobre paper de cuina.
10. Per emplatar el tàrtar emprarem el plat on anirà
servit, i el motlle desitjat. Farcirem el motlle amb el salmó,
fent una lleugera pressió. Un cop tret el motlle amb cura,
amb una màniga pastissera afegirem diversos puntets de
guacamole pel damunt. A continuació, hi afegirem el caviar de taronja amb una cullereta petita amb forats, per tal
de treure d’excés de suc de taronja del mateix. Finalment,
ho coronarem amb els cruixents d’arròs. Podem arrodonir
el plat col·locant-hi un parell de violetes deshidratades i
un polsim de sal negra.
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Heura Gaya
presenta el seu primer disc en solitari
Heura Gaya inicia amb el projecte Gaya (Segell Microscopi 2019) una recerca personal i del seu
propi llenguatge a través d’un repertori intimista que viatja sonorament entre el pop i el folk
i que, alhora, es nodreix de la tradició més arrelada a la terra. Les seves cançons evoquen la
natura i apel·len a l’amor romàntic del XIX, amb una veu dolça i un to emocional sovint melancòlic. La proposta que presenta Gaya va ser finalista a la darrera edició del Concurs Sons de la
Mediterrània. Darrerament, la cantant s’ha deixat guiar pel músic i compositor Eduard Iniesta,
que n’ha fet una exquisida producció i arranjaments.
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A

l seu particular cançoner hi podem trobar cançons que busquen estats emocionals a través de
la natura, un “pop trist" que versiona un lied de
Franz Shubert, unes tradicionals Cobletes de la
canya que canten un poema de J.V. Foix, una cançó delicada
que parla de l’amor a través de la pell, la versió d’una cançó d’Eduard Toldrà amb text de Josep Maria
de Sagarra que s’amalgama amb una tonada de feina de Mallorca, una cançó de bres
i una de bressol que Maria-Mercè Marçal va
escriure per a la seva filla Heura, unes cançons de pandero que es converteixen en un
cant a la dona en to alegre i rebel. Tot això
i molt més és l’univers Gaya. La revista Enderrock ha etiquetat la seva proposta com a
«intimisme d’arrel» i n’ha definit el projecte
com a «sons tradicionals de distància curta
que remeten a l’olor de terra molla i a l’amor
per la tradició.»
L’àlbum ha estat enregistrat als estudis
Aurha d’Esplugues de Llobregat, per la minuciosa mà de Mauricio Tonelli durant el mes de gener de
2019. Posteriorment, David Casamitjana n’ha fet la mescla
al seu estudi de Montoliu de Segarra durant el mes de febrer
de 2019. La formació que acompanya la cantant garriguenca
està formada per Eduard Iniesta –a les guitarres i cordes del
mediterrani–, Cristina Membrive –al baix elèctric i al contrabaix–, Cati Plana –a l’acordió diatònic–, Andreu Moreno –a la
bateria– i Marc Vall –a les percussions.
Heura Gaya
Heura Gaya és una cantant i grallera graduada per l’Escola
Superior de Música de Catalunya que hem pogut escoltar en
els darrers anys en diverses formacions de l’escena de la música d’arrel d’aquest país. Des de les polifonies més tradicionals
de Tornaveus i Jaume Ayats, la música esporògena del Marcel
Caselles i la Cobla Catalana dels Sons
Essencials, fins al trio de música festiva Morena Tradipatxanga, passant
per l’espectacle de poesia i música
Amor. Arrels, branques i fulles, que
comparteix amb la cantautora Meritxell Gené i la poeta Meritxell Cucurella. També ha nascut com a compositora en el llibre Introspeccions. Una
proposta personal de nova música
per a gralla (Quart Minvant 2016).

“L’àlbum ha estat enregistrat als estudis Aurha
d’Esplugues de Llobregat,
per la minuciosa mà de
Mauricio Tonelli durant
el mes de gener de 2019”
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Soldequip, entre el binomi de
l’especialització i la formació
A ningú no se li pot escapar que, a Lleida, al marge de ser una demarcació amb un important
sector estratègic com és l’agricultura, ha sorgit un important sector industrial de la maquinària
que és referent a tot el món. I des d’aquest escenari, també han sorgit empreses referents en
derivats d’aquesta indústria emergent.

U

na d’aquestes empreses és Soldequip. Originària del
segment dels gasos i la soldadura, ha evolucionat
adaptant-se a les noves necessitats del mercat, així
com adsorbint noves oportunitats de negoci, com la
formació especialitzada.
Paulí Cots ha sigut l’impulsor del projecte, un emprenedor
amb trenta anys d’experiència a la seva esquena, que ha sabut
envoltar-se d’un equip de bons professionals que l’han acompa-
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nyat en el posicionament actual de l’empresa.
La base de Soldequip és la venda, servei tècnic i complements de la soldadura. És distribuïdora exclusiva de la prestigiosa marca italiana Cebora, un servei que ha diversificat amb la
formació a professionals del sector. En l’actual entorn industrial
lleidatà, l’especialització i la formació continuada dels professionals és imprescindible per a garantir els estàndards de qualitat
que exigeix el mercat.
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Segons explica Paulí Cots, el sector de la soldadura ha evolucionat de forma considerable. Avui, comptem amb màquines
funcionals, pràctiques, amb baix consum energètic, intel·ligents, que garanteixen la productivitat i l’eficàcia dels treballs
però que, al mateix temps, requereixen tècnics especialitzats i
amb una bona formació.
En aquest segment de la formació, Soldequip també s’ha
especialitzat en les telecomunicacions, convertint-se en l’únic
centre homologat per certificar l’acreditació Telco per a professionals de les operadores de telecomunicacions. Des del centre
lleidatà, es forma per treballs en alçada, espais confinats i riscos
elèctrics. També es complementa amb cursos de plataformes
elevadores, ponts grua o carretons elevadors. Tot un seguit de
certificacions que també permeten l’accés a ofertes laborals.
En definitiva, una empresa lleidatana de referència que
compagina uns catàlegs al voltant de la soldadura, amb un
interès en l’especialització de professionals que han de fer
possible un millor mercat industrial del territori lleidatà.

“La base de Soldequip és la venda, servei
tècnic i complements de la soldadura. És
distribuïdora exclusiva de la prestigiosa
marca italiana Cebora, un servei que ha diversificat amb la formació a professionals
del sector”
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Möndo Loco:

“En aquest disc, la creativitat i el missatge són més clars i purs,
i hem lluitat per donar visibilitat a la nostra arrel”
La banda ponentina Möndo Loco presenta el seu segon disc d’estudi, ‘Dueños de Nada’.
Després de mesos de cocció a foc lent, amb l’arribada de
la primavera la banda ponentina Möndo Loco presenta el
seu segon disc, ‘Dueños de Nada’. Aquest neix de la mà de

Calaverita Records, Roger García i els RPM Estudis, i presenta
un recull de temes frescos, optimistes i combatius.

Acabeu de polir la gravació del vostre segon disc i,
per tant, esteu en ple escalfament de motors!
Joel Rovira: Tenim moltíssimes ganes d’arrencar!

resum, és canya i reflexió!
J. R.: Ens toca molt la
fava que a dia d’avui tot es
quantifiqui en diners, i això
provoca que no anem bé
com a societat.

Per què l’hi vàreu posar
aquest títol, ‘Dueños de
Nada’?
J. R.: ‘Dueños de Nada’
és un bon resum de tot el
que hem recopilat al disc.
De fet, hem aprofitat el nom
d’un dels temes per titular el
treball. Es tracta d’una crítica directa del sistema i una
crida per tal de retornar a
l’arrel del que realment importa, que són les persones.
Miquel Sàez: A ‘Dueños
de Nada’ es podrà trobar
dos tipus de cançons: un
més crític amb el sistema capitalista, i l’altre, més reflexiu sobre un mateix, el destí,
les limitacions que té cadascú, etc. ‘Dueños de Nada’, en

Què ens espera en
aquest àlbum?
J. R.: Espero que tothom hi trobi un clàssic, un
CD de plàstic (riures). Amb
onze temes on es parla de
crítica social, econòmica
i de sistema, però també
d’inquietuds interiors. Tots
els temes, però, acaben
buscant la reivindicació,
noves maneres d’encarar el
dia a dia.
M. S.: Es tracta d’un treball crític però no depressiu.

humor, però també d’esperit reivindicatiu!
J. R.: A nivell musical, és
cert que hem viscut diversos canvis d’estil que la gent
detectarà molt clarament a
l’àlbum. No es tracta d’onze
temes iguals, on només hi ha
mestissatge, paxanga i festa;
sinó que hem introduït un
so més roquer, que també
va molt en consonància amb
el caràcter crític del disc. El
públic trobarà també tres
temes totalment diferents a
nivell sonor, dos dels quals
són pràcticament acústics.
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Qualsevol que hagi
escoltat a Möndo Loco és
fàcil que relacioni la vostra música amb un batec
d’energia, caràcter i bon

La cocció de ‘Dueños de
Nada’ s’ha fet a foc molt i
molt lent.
J. R.: Aquest disc l’hem
preparat amb més temps
que els treballs anteriors.
Vam començar a la primavera del 2017, i vam acabar
de gravar a finals d’estiu del
2018. El procés ens l’hem

pres amb més calma, amb
temes versionats dues i tres
vegades. També hem provat
noves sonoritats, en alguns
casos hem fet força combinacions per sentir-nos 100%
còmodes amb el resultat. Fer
una cançó amb tots aquells
elements que t’identifiquen, i
et surten bé, és relativament
fàcil; ara, fer-ho amb aspectes
nous és tot un repte.
M. S.: Aquest és un disc
molt coral. Els cinc hem participat en totes les lletres,
les melodies, els arranjaments, etc. La qual cosa ha
fet que tardés més a finalitzar-se, però també que tots
el sentim més propi. Crec
que aquest disc, a nivell de
missatge, és molt més explícit, no té tants filtres per
comunicar amb la gent.
J. R.: No hem buscat tant
la metàfora, sinó que el missatge arribi al públic. Aquest
disc torna molt a l’essència
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del que va ser la primera
maqueta de Möndo Loco.
La creativitat, i el missatge,
són més clars i purs que en
treballs anteriors, quan potser estàvem més condicionats per etiquetes, o volíem
buscar un so concret. Aquí
hem lluitat molt més per
les lletres, per sentir més
els temes, per lliurar-nos de
qualsevol influència, per ser
veure la nostra arrel.
Heu apostat, doncs, per
ser vosaltres mateixos, de
nou i sense complexos, sobre l’escenari.
J. R.: Efectivament. A dia
d’avui, les coses s’han de dir
clares. Tal i com està d’enfonsat el món, les coses s’han de
dir tal com són, no ens hem
podem anar per les rames.
Expliqueu-nos
alguns
detalls de la gravació.
J. R.: La veritat és que trobar l’estudi va ser una bona
aventura. Nosaltres volíem
gravar el disc aquí Lleida
amb el Víctor Ayuso, el productor del nostre darrer EP.
Però, a nivell de calendari no
va poder ser. Un dia el vam
anar a veure, per saber com
podíem encarar la situació,
i ens va proposar anar a València, als RPM Estudis amb
el Roger García. L’alternativa
ens va encantar, ja que l’estudi treballa amb una sonoritat molt pròxima al disc i,

fent un intensiu, vam poder
fer la gravació en un forat de
calendari que hi havia.
M. S.: La veritat és que
vam sentir que es van alinear els astres, perquè RPM
Estudis treballa amb un any
d’antel·lació, i nosaltres vam
encaixar-hi en quinze dies.
J. R.: Realment va ser una
experiència brutal! Gravar
en un estudi d’aquestes característiques, amb un tècnic així, amb el so que treu,
que a part s’apropa moltíssim al so que hem aconseguit al disc, és una passada i
puja moltíssim el nivell!
M. S.: De fet, hi ha una
cançó al disc mig feta a la
casa on ens quedàvem a
dormir en aquells deu dies
(riures)! Es tracta de ‘Sabanas revueltas’, que no tenia
tornada, i el Roger ens va
exigir el darrer dia de gravació que, o sí o sí, el féssim pel
dia següent. I així va ser.
J. R.: En aquest disc hi ha
molta espontaneïtat. Fins
i tot, algun tema no està
acabat de produir explícitament.
M. S.: La veritat és que ha
estat molt divertit perquè no
ha estat gravar un producte
que teníem ben tancat, sinó
que l’hem anat construint
una mica sobre la marxa.
Tal com passar quan toques
amb directe, que incorpores elements improvisats
interessants. A l’estudi vam

“El 22 de març surt el disc, i el mateix
farem una presentació al Grans Records
en format acústic”

acabar d’arrodonir elements
que ja tenim mig encarats.

tema poc comercial, però sorprèn, i m’agrada que ho faci.

Nou disc és sinònim de
nova promoció, nova gira, etc.
J. R.: En aquest nou disc
hem fitxat per Calaverita
Records, una discogràfica
de Madrid que s’encarrega
de moure’l. El 22 de març
surt el disc, i el mateix farem
una presentació al Grans Records en format acústic. I la
presentació tindrà lloc el dissabte 30 de març el presentarem a l’FNAC Arenas i el 31
al Cafè del Teatre de Lleida,
amb la banda madrilenya
Papawanda.

De cara a pujar a l’escenari, quin és el vostre ritual?
M. S.: En tenim un i molt
bo! Consisteix bàsicament a
ajuntar-nos tots cinc i, amb
una guitarra, comencem a
cantar un parell o tres de
temes. És molt important
mirar-nos als ulls en aquell
moment. És un moment
d’activar la veu, el cos i a
nivell emocional! És el moment de vincle d’unió forta
de la banda.

Si haguéssiu d’escollir un
d’aquests onze nous temes,
quin seria?
J. R.: Jo en tinc dos, en
realitat: ‘Malas notícias’ i
‘El más loco de la ciudad’. A
nivell de ritme un m’agrada
moltíssim, i l’altre, la melodia i el dibuix que fa la veu,
m’encanta. Són els dos temes que sempre reescolto
del disc.
M. S.: A mi m’agraden
molt tots (riures), però si he
de triar, trio ‘Sabanas revueltas’, perquè és molt diferent
de la resta. En realitat és un

Envieu un missatge a les
nostres lectores i lectors!
J. R.: Si tingués un megàfon en mà els diria que no es
deixin enganyar a nivell social i personal. Que creguin
amb ells mateixos, que no
facin cas de la contaminació
que ens envolta i que ens
venen informativament. És
important buscar el rerefons
de les coses.
M. S.: I en aquest sentit
amb Möndo Loco, volem revelar-nos de tot plegat. Volem que escoltin música més
enllà del que surt a la ràdio. I
que vinguin al concert del 31
de març!
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COESMA, quan el vending es converteix en qualitat i servei

Q

ui no frisa, a primera hora del matí o després d'un
bon dinar, per aquella petita dosi de cafeïna com
a remei per continuar la jornada, o per gaudir dels
instants de fer petar la xerrada amb companys o
amistats? Aquest és un ritual que no sempre és
possible fer-lo en una cafeteria, una circumstància de la qual
en van sorgir les empreses de vending.
COESMA és una d'aquestes empreses que, al llarg de vint
anys, ha fet un gran esforç per situar-se en un lloc destacat
del sector de les màquines expenedores de Cafè i Snack. Una
llarga trajectòria que ha estat possible gràcies a l'aposta per
la qualitat i el servei.
L'empresa, des del seu centre logístic a Sant Guim de
Freixenet, compta amb una important cartera de clients en
les demarcacions de Barcelona, Tarragona i Lleida. Empreses i particulars que valoren tant la qualitat de les màquines
expenedores, com dels productes que utilitzen; cafès amb
l'autèntica textura i sabor de l'espresso italià. Unes característiques avalades per la marca Lavazza, tant pel que fa a les
cafeteres com als cafès, càpsules amb varietats per a totes
les exigències del mercat.
Amb aquest bagatge i experiència, COESMA ha cregut
que era el moment d'assolir el somni de poder desenvolupar càpsules amb una selecció de cafès pròpia que es pogués comercialitzar sota la seva marca. Els responsables de
la firma, modestament, creuen que han encertat amb l'elecció d'algunes de les millors barreges per arribar als cafeters
més exigents. D'aquest repte n'han resultat les càpsules de
Blu Intens, Blu
“COESMA ha cregut que era el Arábica i Blu
D e s c a fe ï n a t .
moment d'assolir el somni de
D'aquest nou
poder desenvolupar càpsules
format,
COamb una selecció de cafès prò- ESMA en destaca que, les
pia que es pogués comercialitcàpsules que
zar sota la seva marca”
distribueixen

les grans marques, solen tenir entre 5 i 7,5 grams de cafè,
mentre que les seves en tenen 8,3. Un aspecte a destacar i
afegir a la qualitat.
Una iniciativa que també va acompanyada d'una sèrie de
màquines encarregades per la firma, amb unes característiques específiques per al nou producte, evidentment desenvolupades per un fabricant italià.
COESMA, doncs, també comercialitza màquines automàtiques de vending per a grans empreses, així com aigua
mineral, que també comercialitza amb la seva marca. Aigua
amb unes característiques específiques de procedència directa de la font d'Orotana de Castelló. De mineralització feble, natural, fresca, pura, equilibrada i saludable, amb baix
contingut en sodi, està especialment indicada per a la preparació d'aliments infantils i per a dietes pobres en sodi.
Amb voluntat de servei i qualitat, aquesta és una primera
pinzellada de COESMA, però per aquells que encara en voleu
saber més, podreu aprofundir en aquest món dels cafès a la
Fira de Sant Josep de Mollerussa, del 16 al 19 de març, en
l'estand núm. 41 del pavelló B.
C/ Tarragona, 10
Sant Guim de Freixenet
Tel. 973 55 62 68
M. 616 43 91 60
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A la demarcació de Lleida perillen 650 llocs de treball en
els Centres Especials de Treball

L

’increment sobtat del 22% en el salari mínim interprofessional que va aprovar el Govern a finals del
desembre passat i que ja s’ha aplicat a la nòmina
del mes de gener, està abocant al tancament als
Centres Especials de Treball (CET), entitats que atenen i ocupen persones amb discapacitats intel·lectuals. Un fet que en
la demarcació de Lleida afectaria al voltant de 650 persones,
segons ha explicat Jordi Morillas, portaveu de la Federació
ALLEM de Lleida, i gerent de l'Associació Comarcal Urgell
d'Ajuda al Minusvàlid (ACUDAM).
Segons Morillas, les solucions que es proposen des de
l'administració no són suficients per mantenir la competitivitat del CET, per la qual cosa es fa imprescindible que la
resolució sigui poder arribar al cofinançament del 75% del
salari, almenys durant dos anys per poder fer front al nou
escenari. Morillas destaca que la situació de risc també és
conseqüència de les retallades en ajudes que arrosseguen
dels darrers deu anys.
Altres aspectes negatius han sigut l'increment de l'IPC i
de l'IVA, que en el context de globalització ha situat a la baixa els preus de molts dels productes que fabriquen el CET.
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A la demarcació de Lleida, la pujada del salari mínim ha
estat aplaudida per les entitats del sector, però aquesta suposa un impacte total a Lleida d'1,5 milions d'euros al qual
han de fer front els centres.
En el cas concret d'ACUDAM, l'entitat aglutina el 10%
dels llocs de treball dels Centres Especials de Treball de la
demarcació de Lleida. 64 persones amb discapacitat hi treballen. La seva activitat ocupa 144 persones i les seves famílies entre el CET, el Servei de Teràpia Ocupacional i el servei
d'Habitatges. A aquesta plantilla s'ha d'afegir 118 professionals de suport i acompanyament.
Gerard Andorrà fa 21 anys que treballa al CET d'ACUDAM, i es mostra preocupat per la situació que pot desenvocar en la pèrdua de llocs de treball. La seva feina en l'àrea de
comandes li permetia percebre un sou imprescindible per la
seva família. Per aquest motiu, assegurava que calia mobilitzar-se i fer sentir la seva veu i força.
“Les entitats Federades a ALLEM denunciem la situació
insostenible que arrosseguem des del 2009 a causa de les retallades i la congelació del finançament dels serveis d’atenció i suports, que a la demarcació de Lleida
afecta a més de 2.300 persones amb discapacitat usuàries dels serveis, i més de 1.500
professionals”
Després de mobilitzar un miler de persones el passat 31 de gener a Lleida, les entitats que aglutina la Federació ALLEM de
Lleida van afegir-se a la de la resta de Catalunya per participar en una gran mobilització
a escala nacional a Barcelona el passat 28
de febrer. Ho van fer per continuar alertant
sobre la situació de risc que viuen a causa,
principalment, de la pujada del salari mínim
però també de les retallades en ajudes.
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Les 17 entitats que formen part de la federació d'associacions són l'Associació Alba, Associació Talma-Servei suport
a les persones, Aspros, Associació de discapacitats d'Aran,
L'Olivera, Aspamis, L'Estel, Ilersis, Sant Joan de Déu, La Torxa, ACUDAM, Plançó, Associació Pro Minusvàlids de Solsona
i Comarca, Integra Pirineus, Creu Blanca-Llar Santa Anna,
Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí, i Associació
Pro Minusvàlids psíquics de l'Alt Urgell. Aquestes entitats
organitzen activitats que van des del suport terapèutic fins
a activitats físiques adaptades, equinoteràpia, psiquiatria o
integració laboral, així com gestionen també Centres Especials de Treball.
Les entitats del sector demanen:
Un increment del finançament fins al 75% del salari mínim interprofessional d’ajut, almenys fins que hi hagi un nou
model de finançament que garanteixi el dret al treball de les
persones amb discapacitat amb especials dificultats. Concretament, es tracta d’aproximadament 28 milions d’euros
en el pressupost anual.
La definició d’un nou model que garanteixi el dret al treball a les persones amb discapacitat amb especials dificultats
i doni solucions transversals, entre altres, a les problemàtiques de l’envelliment, la flexibilitat i competència deslleial.

Que es compleixin els compromisos, que es pagui amb
responsabilitat i que se solucionin les situacions d’urgència
com l’envelliment prematur.
La Diputació aporta un respir a les finances
de les entitats del tercer sector
La Diputació de Lleida ha donat un respir relatiu a les
entitats del tercer sector amb el compromís de doblar les
aportacions que l'ens provincial fa a aquestes entitats. La
presidenta de la Diputació, Rosa Maria Perelló, es va reunir
amb el president de la Federació ALLEM, Joan Ramon Saura,
de la que en formen part 17 entitats lleidatanes que es dediquen a la prestació de serveis de suport per a les persones
amb discapacitat. Perelló va comunicar al representant de
les entitats del tercer sector que la corporació provincial té
previst doblar l'aportació que fa a les entitats.
En l'actualitat, la Diputació aporta 85.000 euros que es
destinen directament a les tasques o activitats que programen les entitats associades a ALLEM, i més 75.000 euros que
s'utilitzen per tasques directament relacionades amb la federació d'entitats. Així, la quantitat destinada a les entitats
es doblarà, passant de 85.000 euros a 170.000 euros, i es
mantindran els 75.000 euros a ALLEM, arribant a un total de
245.000 euros.

“Les solucions que es proposen des de l'administració no són suficients per
mantenir la competitivitat
del CET, per la qual cosa
es fa imprescindible que
la resolució sigui poder
arribar al cofinançament
del 75% del salari”
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Construccions Trilla
Germancon, l’aposta
renovadora en el sector de
la construcció

D

e tots és conegut que el sector de la construcció va
patir un revés important amb l’esclat de la bombolla immobiliària de principis del 90, una situació
que va fer desaparèixer moltes empreses, i també
va obligar-ne a d’altres a reconduir les seves activitats per
resistir la regressió.
En aquest escenari, un dels reductes del sector el trobem
a Bellpuig, l’empresa familiar Construccions Trilla Germancon, que pot presumir de comptar actualment amb una tercera generació que ha pogut continuar l’activitat amb bones
expectatives i un mercat important de clients.
Ens remuntem a uns 40 anys enrere, quan Jaume Trilla va
fundar l’empresa, en un moment en què el sector es trobava en un moment àlgid: promocions d’habitatges, projectes
agrícoles i industrials generaven una economia fulgurant.
Jaume va anar incorporant a la saga els seus fills Ramon, Antonio i Francisco, joves que van aprendre més aviat a posar
les totxanes a plomada que anar en bicicleta, segons ens explica el Ramon, qui també recorda que anaven a l’obra amb
moto.
Però, com tots sabem, ningú del sector va quedar al marge de les dificultats de l’esclat immobiliari, i als Trilla no els
va quedar més remei que barrinar per trobar el seu espai de
supervivència, que van traslladar a les reformes i a clients
particulars. Amb aquesta estratègia, la família va fer front
a la situació i va reconduir la seva activitat fins a consolidar
un nou projecte, Trilla Germancon, al que s’ha incorporat la
tercera generació de Trilles.
L’empresa ha derivat la seva activitat a un àmbit integral
per a clients més exigents que demanden qualitat i prestacions en els projectes, i aquesta ha sigut la qualitat que distingeix els seus treballs. L’oferta integral de serveis va des
del moviment de terres a paviments de parquets i fusteria,
passant per l’interiorisme i xarxes d’equipaments, projectes
totalment finalitzats i gestionats des d’un sol interlocutor.
L’experiència, l’adaptació a les noves exigències del mercat i la voluntat qualitativa dels seus serveis i treballs ha sigut
el distintiu que ha situat a l’empresa en una posició preferent en el sector.

“L’oferta integral de serveis va des del moviment de terres a paviments de parquets,
passant per l’interiorisme i xarxes d’equipaments, projectes totalment finalitzats i
gestionats des d’un sol interlocutor”

Text: Josep A. Pérez
Fotografia: Cedides
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Fotografia: Cedides

Els escenaris de Lleida,
amb els braços oberts per rebre
LaTemporada 2019
Fins al mes de juny, LaTemporada proposa una selecció de més de cinquanta espectacles culturals que faran les delícies dels públics més exigents.

L

aTemporada de Lleida té l’objectiu que la ciutadania lleidatana –i ponentina, per extensió– visqui
amb entusiasme qualsevol representació cultural
que pugui desenvolupar-se sobre un escenari –ja
sigui en format concert, representació teatral, espectacle de
dansa, performance, etc.–
Més de cinquanta propostes dinamitzaran les entranyes
del Teatre Municipal de l’Escorxador, l’Auditori Municipal
Enric Granados i el Teatre de la Llotja fins al mes de juny.
Ho faran amb una programació pensada per atraure a tots
els gustos, i a totes les edats, per gaudir-se sol, amb parella,
amistats o en família. I és que, qualsevol excusa és bona per
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desempegar-se de la petita pantalla i deixar-se meravellar
per l’art en viu i en directe!
Entre les propostes de dansa que no s’han de perdre de
vista destaca ‘Flamingo’, l’atrevida aposta d’Albert Quesada
que replanteja el cant, la música i la dansa flamenca; i l’actuació del prestigiós Ballet de Moscú amb el clàssic de Txaikovski ‘La bella dorment’.
Si parlem de replantejament cultural, tampoc s’ha de
deixar de banda ‘Diàleg infinit’, una instal·lació interdisciplinària que dilueix la idea de museu i que anirà a càrrec del
Col·lectiu Free’t i el Cor Euridice.
Els amants del teatre han d’anotar a l’agenda cites com
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la ‘Mira’, de la companyia Cametes Teatre que suposa la
unió de la seva trilogia escènica composta per ‘La capsa de
cafè’, ‘Comiat’ i ‘Mireta tancada’. També la representació
de ‘El Llibertí’, d’Anexa i Pararam, que aproparà al públic
les aventures i desventures d’un divuitesc Diderot encarnat
per l’actor Abel Folk.
Totes aquelles persones que vibren com una fulla davant
de la potència d’un concert en viu, cal que reservin butaca
per un dels dos concerts que realitzarà Antonio Orozco al Teatre de la Llotja. També pel retorn, després de cinc anys, dels
Pets, que presentaran el seu darrer disc d’estudi, ‘SOM’. Si
parlem de música i de Lleida, hem d’esmentar sí o sí el concert que realitzarà la internacional cantant Ainhoa Arteta,
juntament amb OCM, i que farà mostra de
la seva acròbata veu interpretant els darrers
lieders d’Strauss; a més a més, de la pujada a l’escenari de l’Auditori Municipal Enric
Granados de Mayte Martin amb l’exquisit i
emotiu espectacle musical ‘Tempo Rubato’.
Si la intenció és viure la programació
de LaTemporada en família, les propostes imprescindibles són ‘Concerto a tempo
d’umore’, una proposta fresca i divertida de
l’Orquestra de Cambra de l’Empordà que vol
acostar al públic els temes més populars del
repertori de música clàssic; i el musical de
Broadway ‘La família Addams’, una comèdia
musical terroríficament divertida.

“Més de cinquanta propostes dinamitzaran
les entranyes del Teatre Municipal de
l’Escorxador, l’Auditori Municipal Enric
Granados i el Teatre de la Llotja fins al mes
de juny. Ho faran amb una programació
pensada per atraure a tots els gustos, i
a totes les edats, per gaudir-se sol, amb
parella, amistats o en família”
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Text: Marina Pallàs
Fotografia: Fundació Maria-Mercè Marçal / Marina Pallàs

Maria-Mercè Marçal:
Que no mori la revolta
MMM.

El teu nom és com una serralada; Maria-Mercè Marçal. Alta, agresta i pura, dones les vistes més
clares a aquelles que venen darrere teu, grimpant amb les mans. Com tu vas fer sempre, lluitar i
alliberar-te amb les teves pròpies mans. I amb què vas sembrar, també per nosaltres, més llibertat.
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R

ondaven les set de la tarda i la llum queia tènue
sobre els camps plans d’Ivars, tot donant a aquell
vast jardí delimitat només per les muntanyes un
to que sospitava poc atzarós. Efectivament, la
vista que envoltava aquella casa tenia la mateixa composició que les seves poesies. Aquell idil·li i melangia em feien
pensar que sí, que allò que abraçaven havia de ser la masia
on es va criar Maria-Mercè Marçal i Serra (1952-1998), la
poetessa més popular de la literatura catalana i, alhora, tan
vagament estudiada (Lluïsa Julià i Josefa Contijoch són algunes de les autores que confirmen l’excepció, i també Maria
Nunes, un article de la qual ha guiat la redacció i cronologia
d’aquest reportatge[1]). La tres voltes rebel encara ara, 21
anys després de la seva mort prematura, quan els seus mots
reprenen, en llegir-los, tanta o més força que la que ella els
donà, dotant-los, per instint, però també a consciència, de
sentit i de vida.
Així m’ho indicaven també les coordenades al meu mòbil
que havia extret de la genuïna web endrets.cat, que situa
sobre la geografia catalana els indrets clau de la vida dels
autors i, per tant, també de la literatura catalana.
Rere la porta reixada, ja davant la casa, un caminet recte
s’obria fins a l’antiga masia, i a l’esquerra, un gran desmai,
preciós i potser encara més antic que la mateixa casa, em
donava la benvinguda. A la dreta, dos jardiners que no arribaven al trenta s’encarregaven de trobar i mantenir l’harmonia entre les bardisses del jardí, en contrast al ritme estrident de la música que sortia de la furgoneta aparcada al
fons, amb les portes obertes de bat a bat.
–Hola! Hola!!! –Vaig haver de cridar fins a superar els decibels que retrucaven entre les parets de la finca, mentre
estirava el braç per la reixa. Un d’ells es va apropar.
–Perdona. Saps si aquesta és la casa de Maria-Mercè
Marçal? –I em vaig penjar la càmera darrere l’espatlla ja que,
d’entrada, la meva presentació ja havia estat prou indiscreta.
–Nen!!! –crida al seu company, mentre assenyala enrere,
cap a la masia– Saps si es diu… Maria... Marçal?
–Bé, ella es va criar aquí, però no…
–Espera! Hi ha un senyor a dins que sí que ho sap, tot
això.
I es va perdre cap a l’interior del jardí. Uns minuts més
tard, s’apropava un home amb un somriure d’orella a orella.
Llanço de nou la pregunta.
–Mmm… Bé, això era Cal Tous.
–Tous!!! Sí, clar! Cal Tous!! –i vaig haver de contenir un
salt.
Molt amablement, i després de vorejar-la, el Carlos em
va deixar passar a l’interior de la casa (que ara és Can Salvadó, una casa rural), que datava de 1913 i que vam travessar
a través del portal original, després d’obrir-lo amb una clau
immensa i pesada, també original. A dins, vam recórrer unes
arcades que duien fins al que foren els estables de la casa
i, finalment, les estances dels treballadors. Escales amunt,
al primer pis, trobàvem les cambres i salons on feia vida la
família. D’una banda, s’obrien amb vistes panoràmiques a la
plana que conduïa a les muntanyes, repassades en blau al
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“Explícitament, Maria

fons. Allà a l’horitzó s’hi diluMercè-Marçal semblava
cidaven, volant
que no en volia saber res
encara
amunt,
els
somnis
fugits
de la masia, però en tota la
d’aquella
petiseva obra, les seves arrels
ta Maria-Mercè
sobreïxen robustes, en forma Marçal que va
haver de créixer
de metàfores que sempre
a la força quan,
la retornen als paratges
en morir l’àvia
Francisca, la casa
rústics, límpids i innocents
que havia alçat a
de la plana”
principis de segle
l’avi Joan va passar en mans del seu oncle Josep, l’hereu, que
va expulsar-los d’aquell petit paradís frustrat. Aquella família
de pagès va haver de reinventar-se i començar de nou lluny
de les arrels i la casa pairal, primer a Barbens, i després de
nou a Ivars.
L’altra banda de la casa donava al sol ponent, i a aquell
desmai misteriós atrapat en una solemne reverència. Si en
arribar havia pogut captar la mateixa melancolia que tenyia
tota la seva obra poètica, de ben segur que aquell robust arbre (tan antic com la casa, tal com em va fer saber en Carlos)
representava l’element que em faltava: la seva força i vitalitat, aquelles que sempre van donar corda a la seva rebel·lia.
Un cop al jardí m’hi vaig apropar en silenci, fins al punt on
el terra mostrava unes arrels enormes que sobreeixien com
rèptils nedant entre els meus peus. Em preguntava si, algun
cop, la Maria-Mercè, que ja va conjurar els seus primers versos als sis anys, hauria trobat inspiració als peus d’aquell vell
amic, quan de sobte vaig veure com l’arbre s’obria en vertical, mostrant una peculiar marca que el recorria de cap a
peus, com una nafra que havia fet crosta. Un llamp l’havia
partit pel mig, em va dir en Carlos, tal com l’expulsió sobtada d’aquella casa va partir la infància de la poetessa. Així en
va deixar constància
molts anys després
d’aquell fet:
“Si hi entrés, però,
de segur que no hi
trobaria el paradís
que sento perdut sense haver posseït mai”.
Amb tot, l’arbre
s’havia alçat desafiant
i majestuós, fins a ser
més alt que la mateixa
casa.
Explícitament,
Maria Mercè-Marçal
semblava que no en
volia saber res de la
masia, però en tota
la seva obra, les seves arrels sobreïxen
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“La crisi culmina
l’any 75 amb la seva
separació, moment
des del qual aquesta
es va articulant en
forma d’activisme i
militància política,
quan Maria-Mercè
Marçal pren
consciència de la
dimensió social del
seu paper secundari
en tant que dona”
robustes, en forma de metàfores que sempre la retornen
als paratges rústics, límpids i innocents de la plana. Potser
aquell dia havíem fet una mica de justícia en reconèixer i,
per tant, fins i tot retornar-li en certa manera, la seva marca innegable en aquell indret, tal com l’indret marcaria per
sempre la seva poesia.
Immersa en l’ambient gris de la tardor del 63 a la ciutat
de Lleida, i partint d’un record trist de l’escola franquista,
Maria-Mercè Marçal comença el batxillerat de lletres i descobreix en la literatura nous mons que ja no pararan d’estendre’s, on ella s’immergirà fins a adquirir una cultura, llengua
i veu poètica pròpies. Un cop a Clàssiques, a la Universitat
de Barcelona (1969-1972) coneix Ramon Pinyol, un dels
capdavanters del grup de poetes universitaris “la Generació
del Mall”, amb qui estableix una estreta complicitat que finalment els duu a casar-se i independitzar-se junts. Pinyol
l’introdueix en cercles de la cultura catalana, on coneix referents decisius en el seu univers com Carles Riba, J.V. Foix
i Joan Brossa. Però aviat, Maria-Mercè Marçal reconeix no
haver acabat de trobar el seu lloc al Mall, on sempre se la
coneixeria més “com acompanyant del Ramon, que no pas
com jo (ella) mateixa”. A poc a poc, i a través d’una crisi total
d’autoestima, diferències en l’àmbit personal, afectiu i sexual es fan paleses en la seva relació amb en Ramon, amb qui
afloren tensions i incompatibilitats més enllà del que comparteixen en l’àmbit polític i intel·lectual i, fins i tot, dels ideals. La crisi culmina l’any 75 amb la seva separació, moment
des del qual aquesta es va articulant en forma d’activisme
i militància política, quan Maria-Mercè Marçal pren consciència de la dimensió social del seu paper secundari en tant
que dona. Un fet que no vol deixar passar mai més per alt a
cap nivell, de manera que fa de la seva situació de dona i poetessa centre del seu pensament. A través de la recerca de
la identitat i d’un espai propi, “una cambra pròpia”, tal com
ella mateixa expressa, supera la crisi mentre s’embarca en
incomptables i intenses aventures d’amors, amistats, litera-
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tura, política, defensa de la llengua, feminisme i maternitat.
L’any 76 es converteix, amb 24 anys, en la primera dona en
guanyar el premi Carles Riba de poesia amb Cau de llunes, el
poemari que s’obre amb la seva famosa divisa:
A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona,
de classe baixa i nació oprimida.
I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.

Amb aquesta deixa clar que, amb tot, de la seva condició
“no triada” en fa la base de la seva identitat, sense res que
plànyer, sinó al contrari: és la seva “triple rebel·lió” que la
durà a reafirmar-se i a viure també com a forma mateixa de
revolta, esdevenint indissoluble “vida i poesia (que) fan la
trena, indestriables”[3].
Mostra d’aquest aliatge indivís entre vida i literatura és el
monument dedicat a l’autora que em constava que hi havia
als peus de l’Ermita de la Mare de Déu de l’Horta d’Ivars, i
que em va costar tant de trobar. Tant, que vaig donar tombs
a l’ermita fins que se’m va creuar una senyora, a qui li vaig
preguntar si sabia on hi havia una gran M metàl·lica.
–La de la Maria-Mercè Marçal? És allà! –Jo només veia
arbres i fulles.–Sí, allà! No la veus...? És que clar, saps què
passa? Que la seva filla…
És clar! No hi havia donat! Vaig córrer cap a l’heura i,
efectivament, en apropar-m’hi des del davant, les lianes van
anar acusant una M gegant, coberta de verd.
Heura Marçal va néixer el novembre de 1980, d’un embaràs fruit de la relació amb un company casat. Maria-Mercè afrontà la maternitat en solitari, amb la seva visió i força
particulars, com un acte més de reafirmació i rebel·lia. Sal
oberta, qui sap si com el femení utòpic del cel obert amb
què es confon, “en reble”, en la seva primera divisa, tracta el
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tema de la maternitat d’una forma que no tenia precedents
literaris, i converteix, a través de mots juganers plens de força, en causa i insígnia tot llast i ferida.
Poesia per arribar a mons somiats i desitjats, i somni i
desig per retornar a la poesia. Una arma per viure i dotar
de vida. L’autora la va usar constantment per construir-se i
descobrir-se, mentre a la vegada construïa el seu univers literari, i descobria més personalitats amb qui compartir-lo,
des de noves veus i referents, fins a Fina Birulés, la seva parella i companya de vida, durant tots els anys feliços que van
precedir l’hora en què es va apagar la poetessa.
“M’esforço no pas a sobreviure, sinó a viure”, va declarar aquell 1998. I precisament és per això que, malgrat no
sobreviure a la malaltia, Maria-Mercè Marçal segueix viva.
Rere els versos, des de les vistes a nous horitzons que ens
deixa la seva obra, com una serralada alta, agresta i pura.
L’escriptura fou una forma de revolta, però ara, sobretot, és
un llegat que ens deixa, sempre a punt de rebel·lia.

Hi ets i no hi ets. I t'abraço retuda.
T'estimo com estimo aquest cos d'aigua
que s'emmotlla al teu vidre sense tall,
que vibra amb veu de gorga subterrània.
Per tu l'estany escampa arreu miralls
de doble faç: sóc jo i sóc una altra.
I tu ets jo, petit desig obert
al fons de tot, paràsit que m’habites
tan dolçament com el sol beu la pell
del salobre i com l’heura escala la tenebra.
Talp sigil·lós com un secret, que excaves
túnels inèdits dins la meva raó

[1] Nunes, Maria (2018). “Maria-Mercè Marçal: una biografia”.
Revista de Catalunya, Núm. 304 , 176-186
[2] Marçal, Maria-Mercè (1985) [1982]. Sal oberta. Sant Boi de
Llobregat: Edicions del Mall

per al meu cor que s’obre amb pluges de
campana.
Per cinc mesos encara!, i per molts anys!
[2]

[3] Marçal, Maria-Mercè (2000) [1989]. Llengua abolida (19731988). València: Eliseu Climent
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L’ABC dels subministraments industrials a la
demarcació de Lleida

E

ns atreviríem a dir que ABC representa a una empresa
que basa la seva oferta en un autèntic i complet abecedari de material industrial per a professionals, dels
sectors de l’electricitat, fontaneria, climatització i refrigeració. Una companyia amb trenta-sis punts de venda a tot
Catalunya, dos dels quals es troben a Golmés i Lleida.
Ens centrem en els espais lleidatans, on tot just acaben
d’inaugurar un nou punt de venda al Polígon Golparc de Golmés, després de vint-i-vuit anys donant servei al carrer Joan
Burniol de Mollerussa.
Fent un xic de retrospectiva, expliquem que ABC obria
punt de venda a la capital del Pla d’Urgell, l’any 1991, de la mà
dels joves emprenedors Josep Carles Setó, Xavier Messegué i
José Antonio Mesa. ABC obria portes amb una oferta especialitzada pel sector industrial que no existia a la comarca, uns
inicis difícils en una ciutat que comptava amb bons professionals que ja disposaven de proveïdors, als que calia convèncer
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que ABC els oferia un servei personalitzat, assessorament i un
ampli ventall d’articles de la majoria dels sectors industrials.
Amb els anys, ABC ha sigut capaç de demostrar la professionalitat i la garantia qualitativa de la seva oferta de serveis
fins a convertir-se en referent del subministrament industrial.
Però en aquest periple, ABC va haver de resistir l’embranzida de la bombolla immobiliària, una situació que va afectar
tots els sectors que tenien relació amb la construcció. Eren
els primers anys dels noranta i l’empresa va haver de replantejar la seva estratègia per fer front a les dificultats, i ho va
fer obrint un punt de venda a Lleida. Una reordenació de la
seva oferta que va incorporar els segments de la domòtica, la
tecnologia aplicada, energies alternatives, estalvi energètic i
altres segments industrials.
Des de principis de febrer, ABC es trasllada al Polígon
Golparc de Golmés, en una nau de 500 metres quadrats que
permet més comoditat d’accés als clients, així com la incor-
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poració de nous serveis com l’E-commerce. Amb
aquesta nova eina, ABC vol evolucionar al millor
servei, facilitar la funcionalitat dels subministraments i el contacte directe amb els seus clients.
Comandes, serveis a domicili i altres avantatges
que pas a pas s’incorporaran, seran un dels pilars
distintius de l’empresa.
I és que de fet, la voluntat de servei de qualitat
que ha portat a aquests professionals a millorar
les seves instal·lacions no és altra que la de mantenir la confiança dels seus clients, que també han
sigut partícips de la seva evolució i creixement.

“ABC es trasllada al Polígon Golparc de Golmés, en una nau de
500 metres quadrats que permet
més comoditat d’accés als clients,
així com la incorporació de nous
serveis com l’E-commerce”
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Text i fotografia: Cristina Mongay

Tallers de defensa personal feminista,
tot un cop de puny al masclisme
Ens endinsem als projectes socials en clau feminista que organitza la Cristaleria de Lleida
El dia 8 març suposa sempre un punt de reflexió al voltant de temes relacionats amb la dona, com ara el
feminisme, la violència masclista, el sostre de vidre laboral, la maternitat i l’avortament, la figura de la
dona a la publicitat, els rols de gènere, etc. Enguany hem volgut fer un pas endavant, anar més enllà de les
qüestions teòriques que tant ens preocupem i donar ressò d’un projecte en clau femenina que planta cara
literalment a tot el que suposa una amenaça pel desenvolupament amb normalitat de la vida de la dona.
Coneixem a fons la Cristaleria, una associació esportiva
que va nàixer l’any 2018 a la ciutat de Lleida amb l’objectiu
de proporcionar una oferta esportiva de qualitat, inclusiva
i accessible per a tothom –sigui quin sigui els seus ingressos, coneixements, sexe o origen–. Entre les seves activitats,

destaquen un conjunt de projectes socioeducatius enfocats
a reconnectar la dona amb l’esport i donar resposta a la violència masclista. Parlem amb el Santi Ruíz de Loizaga, membre fundador de La Cristaleria i educador social, i la Llibertat
León, coordinadora pedagògica de l'associació.

Com neix el projecte de
La Cristaleria?
Santi: El projecte neix el
juny del 2018, a partir d’un
grup d’amics relacionats
amb el món de l’àmbit social.
Llibertat: La majoria de
gent de l’associació tenim
professions
relacionades
amb l’àmbit social.
S.: Vam pensar en maneres de donar utilitat a un
magatzem que tenim al barri, a través de boxa educati-

hem volgut deixar-li el nom
per fer-li un homenatge. Hi
ha gent que intenta trobar
un sentit entre l’activitat
anterior de la cristalleria i la
boxa, però realment és quelcom anecdòtic.
S.: A Pardinyes, tothom
tenia força de referència la
cristalleria. De fet, a mi em
coneixen com fill del cristaller (riures)! En consonància,
vam decidir deixar el cartell
antic fora del local, i dins hi
vam ficar una fotografia del
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va. Ens va semblar una bona
eina per treballar amb joves,
fent-los un acompanyament
esportiu i educatiu. De fet un
dels companys, el German,
va ser qui ens va introduir en
el món de la boxa.
Per què La Cristaleria?
Ll.: El local on ens situem
havia estat la cristalleria del
barri, que va ser precisament
la cristalleria del pare del
Santi (riures). I Ja que ens ha
cedit per un temps el seu ús,

pare per donar-li les gràcies
a tot el seu suport.
La gent ha comprès que
significa el concepte de
‘gimnàs social’?
S.: Al principi els sorprenia, però està funcionant
molt bé, a banda que oferim
una activitat diferent de la
tradicional –boxa sense contacte–. Comptàvem, però, a
l’arrencament del projecte
amb una referència molt
clara, que és el gimnàs so-
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cial de Sant Pau del Raval.
La idea és que amb preus
populars la gent que habitualment té difícil l’accés als
gimnasos pels seus preus
pugui desenvolupar una activitat física regularment.
Ll.: Justament per treballar amb temes com l’agressivitat, un esport com la boxa
va molt bé. En cada classe es
fa un esforç de concentració;
amb cada cop de puny, pots
descarregar tota l’energia i
la tensió acumulades en un
sac.
S.: De seguida molts
adults han freqüentat les
nostres instal·lacions, i també joves, molts dels quals
vénen derivats d’entitats socials. La nostra idea és que
sigui un gimnàs de barri, i
per això és tan interessant
comptar amb la col·laboració d’associacions d’aquí,
sobretot de l’àmbit esportiu.
Per sort, el projecte ràpidament ha estat sostenible, la
qual cosa ens dóna molta
tranquil·litat.
Tot i que el pas del
temps comporta canvis, tradicionalment l’accés de les
dones a l’esport no ha estat
equiparable al dels homes, i
molt menys en activitats fí-

siques relacionades amb la
força com és la boxa.
Ll.: La boxa ha estat sempre molt associada al sector
masculí, sobretot la boxa de
competició. Però aquí s’ha
creat un clima on realment
homes i dones parteix de
la mateixa base per practicar-la. Crec que amb la mateixa predisposició d’obrir el
projecte i de fer-lo accessible a tots els públics, independentment dels factors
econòmics, culturals, socials, etc., també ha facilitat
la incorporació a l’activitat
física per part de dones. La
boxa és una activitat nova
per moltes de les persones
que venen a La Cristaleria,
els grups han començat a
la vegada i, per tant, com
iguals entre dones i homes.
De fet, moltes usuàries ens
han comentat que per fi han
trobat un esport on se senten com iguals amb els companys homes.
- S.: De fet, tots els grups
que tenim són mixtes.
Darrerament heu començat a engegar diversos
projectes
socioesportius
adreçats a les dones.
Ll.: La idea és que nosal-

tres, a banda del funcionament ordinari de les classes
de boxa que s’ofereixen,
puguem fer projectes amb
col·lectius
determinats.
Des de l’inici, havíem tingut
molt clar que un col·lectiu a
treballar era el format per
dones, i ho fem a través de
diversos projectes. Un serà
amb adolescents, que volen
fer autodefensa davant la violència de gènere; i un altre
amb mares, que té l’objectiu
de reconnectar-les amb el
món de l’esport i que puguin
practicar activitats físiques
amb els seus fills. La conciliació familiar fa que moltes
dones, entre la feina fora de
casa i la de casa, no tingui
temps per elles mateixes,
i molt menys per practicar
esport. I, a aquests factors, se suma que moltes la
seva situació econòmica no
sempre és òptima com per
permetre’s un gimnàs. En
aquest cas, hem començat
ja a treballar amb un grup
de mares del Centre Històric
– Democràcia.
Com decidiu organitzar
els primers tallers oberts de
defensa personal feminista?
Ll.: Per unir aquestes

activitats a La Cristaleria,
nosaltres partim de la part
esportiva que pot tenir l’autodefensa personal. No tant
com una art marcial –perquè
beu de moltes fonts–, sinó
d’una activitat física.
S.: No som una entitat
especialitzada en defensa
personal, és cert, però estem oberts a oferir i difondre
activitats que poden ajudar
a la gent i que no sempre és
fàcil de trobar-les i posar-les
en pràctica.
Desgraciadament,
els
tallers de defensa personal
no només interessen a les
dones, sinó també a altres
col·lectius que es poden
sentir vulnerables en qualsevol moment i que poden
estar subjectes a violència
verbal o física.
Ll.: Cada dia hi ha més
ressò de situacions insostenibles de violència, i és cert
que això provoca que molta
gent en prengui consciència, però l’administració té el
deure de posar-se les piles i
de donar resposta. En qüestió de violència, cal anar una
mica més enllà i aprendre
accions de defensa. Potser
no s’hauran de posar mai en
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“El treball preventiu
de sensibilització
davant la violència
és molt important.
De mica en mica,
arriba a les escoles i
els instituts, però cal
un plus més”
pràctica, però el simple fet
d’haver après eines per defensar-te tu mateixa, t’empoderen. I l’apoderament
comporta que la teva actitud
sigui diferent davant de situacions reals.
S.: El treball preventiu de
sensibilització davant la violència és molt important. De
mica en mica, arriba a les escoles i els instituts, però cal
un plus més. Personalment,
crec que des de molts àmbits no s’atreveixen a desenvolupar activitats preventives pràctiques.
Ll.: Nosaltres comptem
amb la Paula, una professora molt compromesa amb la
causa. Abans, però, hem de
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desmitificar l’autodefensa:
treballar amb autodefensa
personal no implica agressivitat, sinó tot el contrari.
Aprens unes tècniques per
alliberar-te de situacions
extremes, aprens a detectar
una agressió masclista i diferents maneres de combatre-les, ja sigui amb la veu,
amb claus psicològiques,
amb la mirada, amb la manera en que et posiciones a
l’espai, etc. I pel que fa a la
part física, no és violència,
senzillament es tracta de fer
valdre el teu dret legítim de
defensa davant d’agressions
que en el cas més extrem
poden comportar la mort.

El masclisme, i el micromasclisme encara més, és
un xip amarg que com a societat és molt difícil de desconnectar.
Ll.: Fins i tot tenint molta
consciència del masclisme
costa identificar realment
que és una agressió micromasclista del que no ho és.
Ho tenim, per desgràcia,
molt interioritzat i gravat al
nostre cervell.
S.: La part de defensa
física és potser l’últim graó
al qual s’ha d’arribar, quan
és realment la vida el que
balanceja d’un fil. Però hi ha
moltíssimes eines que es poden emprar abans d’arribar
a aquest extrem.

Ll.: En els tallers de defensa personal feminista es
brinda un espai de trobada
i de diàleg entre dones i les
seves experiències amb la
violència masclista. Sembla
que, o estàs relacionada
amb un ambient més polititzat o relacionat directament amb els temes de gènere, o a la vida quotidiana
no s’acostuma a comentar i
reflexionar en veu alta i sobre casos reals de violència
masclista.
S.: Hi ha moltíssima feina
per fer, i per això continuarem organitzant tallers per
treballar a consciència amb
aquest problema.
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Text: : Josep A. Pérez
Fotografia: Fundació Diferència A2

Projecte per aconseguir la llet original i evitar
les intoleràncies làcties
Les intoleràncies a la lactosa i a altres components de la llet s'han generalitzat de tal manera
que aquest producte s'ha estigmatitzat fins al punt de, pràcticament, retirar-se de la dieta i
ser substituït per derivats amb dubtoses qualitats saludables i proteíniques. Però intentarem
explicar de forma planera per què la llet de vaca ha arribat a aquests nivells de rebuig i,
al contrari, no ha passat el mateix amb la de cabra, ovella o altres mamífers com la búfala.
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E

ls experts expliquen que es deu a una mutació produïda per les vaques que, cansades d'estar sotmeses
a l'estrès de la productivitat, van acabar eliminant
de la cadena proteínica un aminoàcid. Els animals
amb aquesta transformació eren capaços de produir més
llet amb menys esforç.
La llet havia sigut originàriament A2, un producte amb
unes característiques molt semblants a la llet materna, amb
qualitats saludables gràcies a la presència de la proteïna Betacaseïna. La mutació de la llet A2 a A1 va eliminar de la
cadena aquesta proteïna i va generar una
molècula anomenada betacosmorphin-7
(BCM-7), formada per 7 aminoàcids que provoca que no es digereixi tan bé la llet.
Sota aquests principis demostrats científicament, han sorgit col·lectius que tenen la
voluntat de recuperar les qualitats originals
d'aquest producte, una iniciativa per incrementar el consum i, al mateix temps, millorar
la rendibilitat de les explotacions lleteres.
Fundació Diferència A2 neix a la Noguera amb l'objectiu de retornar a la llet original
que hi havia abans de la mutació genètica
natural d'alguns animals que van passar de
produir proteïna A2 a proteïna A1, convertint
el producte final en una llet menys fàcil de digerir i menys semblant a la llet materna.
Aquesta és una entitat ubicada al Centre
d'Empreses Innovadores de Balaguer (CESET) i creada amb l'objectiu d'aglutinar estratègicament les empreses professionals de
l'àmbit lleter per liderar un canvi en el sector i implementar
un segell de qualitat propi. Des de la fundació també es busca innovar, investigar i divulgar els avantatges del consum de
llet de vaca.
Segons els responsables de la fundació, Lleida s'ha convertit en el principal productor de llet de l'Estat, una cir-
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“Sota aquests principis demostrats
científicament, han sorgit col·lectius que
tenen la voluntat de recuperar les qualitats
originals d'aquest producte, una iniciativa
per incrementar el consum i, al mateix
temps, millorar la rendibilitat de les
explotacions lleteres”

cumstància que ha vingut donada, per una banda, al relleu
generacional i, per altra, per la supressió de les quotes. En
aquest escenari, les explotacions lleidatanes han pogut créixer de forma considerable, tot aplicant una innovació tecnològica i genètica que les ha convertit en referents del sector.
A la demarcació de Lleida, actualment hi ha granges que
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compten entre 2.000 i 2.500 caps de bestiar, una estructura
que permet incorporar equips veterinaris i nutricionistes, el
que ha convertit el sector en una indústria.
Durant trenta anys, el sector havia quedat estacionat i en
mans de la indústria transformadora, que s'havia dedicat a
comercialitzar una línia uniforme de productes.
El sector lleter lleidatà ha fet una aposta genètica per
millorar la raça i aconseguir alts índexs de qualitat en detriment de la quantitat, motiu pel qual Lleida ha aconseguit
desplegar explotacions úniques a Europa, segons la Fundació DiferenciaA2. El sector lleidatà compta actualment
amb força suficient en origen per arribar al consumidor
amb garantia de traçabilitat, de maneig, sanitat i seguretat
alimentària. Sobre això, s'ha d'afegir la innovació de la Llet
A2, que ha de significar un nou valor afegit que repercuteix
directament en el ramader, ja que són les vaques les que
produeixen aquest tipus de llet.
Les noves explotacions s'han
consolidat a la plana de Lleida per
la seva proximitat a les zones de regadiu, principalment al Pla d'Urgell,
amb una important producció de
farratges, perquè l'alimentació de
les vaques és molt important per
aconseguir els nivells necessaris de
qualitat de la llet.
La Fundació Diferència2 vol esdevenir un referent del sector lleter, no
només de la plana de Lleida sinó de
tot Catalunya i Espanya. La comercialització de la llet A2 està present a
països com Austràlia, Nova Zelanda,
Xina, EEUU i Regne Unit, un fet que
suposa una oportunitat immillorable
per les explotacions catalanes per
poder produir i comercialitzar un tipus de llet diferent considerada Premium pel seu alt valor afegit en origen, les seves propietats
funcionals i la seva qualitat.

“Les noves explotacions s'han consolidat a
la plana de Lleida per la seva proximitat a
les zones de regadiu, principalment al Pla
d'Urgell, amb una important producció
de farratges, perquè l'alimentació de les
vaques és molt important per aconseguir
els nivells necessaris de qualitat de la llet”
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Fundació Diferència A2, Centre de coneixement
La Fundació Diferència A2 va signar un conveni amb la
Universitat Autònoma de Barcelona per constituir un centre
de coneixement vinculat amb els diferents departaments i
centres de formació de la universitat per estimular la formació, informació, divulgació, especialització, innovació i
eficiència de les explotacions lleteres en general i del seu
producte en particular.
Projecte La llet a l’escola
La Fundació Diferència A2 va impulsar el programa La
llet a l’escola, que a la demarcació de Lleida es va arribar a
desplegar conjuntament amb el de la fruita dolça que es va
dur a terme amb Afrucat, però no es va poder desplegar a la
resta de demarcacions, ja que es va donar prioritat al sector
de la fruita.
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Text: : Josep A. Pérez
Fotografia: Estanis Jr.

La simbiosi entre la música
i la moda d'Estanislao i Estanis Jr.
El dissenyador Estanislao Solsona comparteix la notorietat musical i
literària amb el seu fill Estanis
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A

El nom del dissenyador Estanislao Solsona ha estat sempre lligat a Lleida i, en especial, als seus
orígens entre Torregrossa i Bell-lloc, un creatiu
que ha evolucionat de les línies rectes i el postpunk a l'alta costura que mesura el detall, amb experiments
postmoderns que li han permès investigar sense perdre la
frescor dels seus orígens. Però de l'ADN d'aquest lleidatà en
va sorgir un altre creatiu, l'Estanis Jr., un jove que va créixer
entre passarel·les i cosidors, models i vestits, elements que
van ser fonaments de la seva inspiració.
De la trajectòria professional del seu pare, sembla que
Estanis Jr. es va empeltar de l'entorn en què es movia i, en especial, de la música que el transportava a un fascinant escenari d'artistes icòniques que
forjarien la seva passió per la
música. Una dèria que des
de la seva adolescència el va
portar a compondre cançons
i perfilar la seva inquietud
per l'escriptura formalment
des que complís els vint. A
partir de la dècada de 2010,
es va anant consolidant amb
col·laboracions puntuals en
mitjans com Jenesaispop
(co-autor d'una sèrie d'articles sobre l'escena musical
independent d'Espanya en
els anys 90); la difunta revista I Like Magazine (signant
entrevistes a Ainara LeGardon, Owen Pallett, Kristin
Hersh o Mark Kozelek); la web literària Nosaltres Llegim; o el
blog musical El Nerdo.
Però el gruix del seu treball es veu reflectit en
picaduradeabeja.blogspot.com, espai on s'ha dedicat a
disseccionar tota aquella música que li ha aportat sensacions

“Però el gruix del seu treball es veu reflectit
en picaduradeabeja.blogspot.com, espai
on s'ha dedicat a disseccionar tota aquella
música que li ha aportat sensacions al llarg
de la vida i que, avui, continua descobrint”
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“En aquestes més de tres dècades de
trajectòria, Hersh ha destapat angles
obtusos en la música rock i folk editant
desenes de discos”
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al llarg de la vida i que, avui, continua descobrint.
Després d'anys de recerca i seguiment, les passions d'Estanis Jr. es van alinear en un treball literari que ha titulat Peace Isn't Quiet - La música de Kristin Hersh, que va presentar
el passat dissabte a Lleida. Un llibre que posa en ordre per
primera vegada la carrera d'una autora única i reconeguda
que, no obstant això, continua sent un secret per a molts.
“He escrit el llibre que desitjava llegir sobre l'obra de
Kristin Hersh i, probablement, és la tesi d'una carrera que
em fascina” - Peace Isn't Quiet - La música de Kristin Hersh,
Editorial Milenio
Kristin Hersh
Amb cinquanta-tres anys, i ara en fa trenta-tres, va publicar el seu primer disc amb la banda que ha mantingut viva
des de l'adolescència. En aquestes més de tres dècades de
trajectòria, Hersh
ha destapat angles obtusos en la
música rock i folk
editant desenes de
discos entre aquesta primera banda,
la seva producció
en solitari (una faceta que va desenvolupar
després
d'editar un primer
àlbum acústic de
manera
gairebé
fortuïta) i 50FootWave, un segon
grup que va fundar
el 2003.
Després
de
conèixer les mels
i les vicissituds de
les companyies independents i les
multinacionals,
va ser pionera en
l'ús d'internet per
acostar la seva música al públic, i una
fervent defensora
de la creativitat
compartida per sobre del comerç, per la qual cosa va participar en la creació
de diverses plataformes per aconseguir els seus objectius.
La seva humanitat és sovint destacada i la seva presència i
perspectiva és crucial per a entendre l'escena musical underground de Providence i Boston als anys 80, amb l'auge
i caiguda del rock alternatiu post-Nirvana i la progressiva
mort de la indústria discogràfica més mesquina amb el canvi de segle.
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Text: : Cristina Mongay
Fotografia: Ajuntament de Benavent de Segrià

Benavent del Segrià ultima els detalls de la 6a edició
de la Fira Salut i Benestar

M

olts municipis han trobat, al llarg del llarg i mitjançant l’experimentació, arguments per atreure curiosos i visitants als seus carrers i places,
uns agents que representen pura diversificació
econòmica respecte a les activitats tradicionals.
Benavent de Segrià ha estat, sense cap mena de dubte,
una d'aquestes viles plena d’inventiva. Des de fa sis anys,
ha incorporat al seu calendari d'activitats lúdiques i culturals
un certamen que ha comportat un increment respectable de
coneixença del poble: la Fira Salut i Benestar.
Actualment, el municipi prepara la seva sisena edició
amb l’objectiu de consolidar encara més la trobada, incorporant nous espais i incrementant la presència tècnica i pedagògica, combinada amb els espais expositius. Segons explica
el regidor de Promoció Econòmica, Antoni Carré, la Fira Salut

i Benestar se celebrarà els dies 6 i 7 d'abril i comptarà amb la
participació de mig centenar d'expositors, els quals presentaran els seus productes en el nou espai expositiu.
En aquesta sisena edició de la fira, l'Ajuntament inaugura
el Recinte Firal amb l'objectiu de millorar la imatge i la funcionalitat del certamen. “Des de fa sis anys, ha
Els
organitzadors
incorporat al seu calendari
també han incorporat al programa més d'activitats lúdiques i
xerrades tècniques, culturals un certamen que
que permetran pro- ha comportat un increment
fessionalitzar el cerrespectable de coneixença
tamen; i una àrea
pedagògica que es del poble: la Fira Salut i
complementa amb Benestar”

51

TR La revista de www.territoris.cat Publireportatge
un programa de tallers, que permetran al
públic participar més intensament en les
propostes de la fira.
Més Fira
Benavent de Segrià pretén donar eines
per afrontar els reptes de viure el segle XXI
amb aquesta nova edició de la Fira Salut i
Benestar.
Per aquest motiu, al llarg del primer cap
de setmana d’abril, tant en horari de matí
com de tarda, visitants, veïns i veïnes podran
gaudir de tot tipus de xerrades, tallers creatius, conferències i activitats.
L'organització no ha deixat cap element
sense lligar, i també ha programat un seguit
d'activitats per als més petits, habilitant un
espai per al públic familiar. En aquest sentit,
el visitant disposarà de servei de bar amb propostes gastronòmiques del territori.
És evident que en un certamen d'aquestes
característiques, el consistori compta amb la
complicitat de les entitats locals, i per aquesta raó s'ha dissenyat l'espai Benavent, des del
qual aquestes presentaran les seves propostes, un reflex del dinamisme social, cultural i
de lleure del municipi del Segrià.

“L'organització no ha deixat cap
element sense lligar, i també ha
programat un seguit d'activitats
per als més petits, habilitant
un espai per al públic familiar.
En aquest sentit, el visitant
disposarà de servei de bar amb
propostes gastronòmiques del
territori”
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Revels: la lluita és
contra el símbol
Marina Pallàs
Grau en Antropologia Social i Cultural
Redactora de Territoris
Rebel·lar-se. Per què no? Rebel·lar-se amb
v baixa. Revel·lar-se sense l geminada. Revelar-se, com ningú no s’ho esperava.
I com una primavera latent, alliberar-se,
obrir-se i mostrar l’ànima. Florir de forma
inevitable, imparable, bella i impertorbable,
esclatar com estan fent les flors dels presseguers ara.
Si potser revelar-se, amb v baixa i sense l
geminada, malgrat les normes, malgrat els ordres socials, malgrat el pes de la història, dels
sistemes, malgrat l’opressió que t’afilera; si
potser revelar-se; malgrat el que de tu s’espera, malgrat el que de tu es creia que se sabia; si
aquest és el major acte de trencament i indisciplina; aquest és el meu acte de rebel·lia:
Mai no he portat bé ser una dona. En tinc
memòria, de tota la vida. Un dels meus records més lúcids de la infantesa és un somni
-com si hagués estat el primer- on una mena
de deïtat em preguntava, abans de néixer, si
volia ser nen o nena, i jo li responia que tigre. Potser tenia 5 anys, i estava començant
a intuir les formes d’un món que aleshores
no entenia. He crescut, i segueixo sense entendre’l. Quan somio i sóc sola al meu món,
lluny de tot i també de mi mateixa, encara
sóc un tigre. I quan desperto, intento retenir
aquests moments de lucidesa per mantenir-me, com ell, lliure.
Per això, aquestes línies les vaig escriure fa
uns mesos des del llit, a llapis, tot just després
de despertar-me. “La lluita és contra el símbol”,
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em vaig dir abans d’obrir els ulls, com una confessió que només pot pronunciar-se en veu alta a la riba dels llençols, a l’altra banda de la vida quotidiana. Ho
vaig entendre al moment, i escric aquestes línies amb l’esperança que sigui entenedor per algú més, ni que sigui per una sola persona.
No voldria que em quedés massa acadèmic. A Antropologia del Feminisme
i també del Gènere vam tractar amb conceptes enrevessats i sempre en constant formulació que jo intentava aplicar assíduament als assajos. Però també
és cert que als apunts em permetia força llicències, ja que tenia la tranquil·litat que ningú llegiria aquells garbuixos que no em sentireu pronunciar a més
d’un metre d’una barra amb quatre canyes. M’estalviaré les dues vessants, la
pedant i la grollera. El cas és que, a classe, em tocava fer equilibrismes entre
la racionalitat i l’ofuscació, l’objectivitat i la meva pròpia subjectivitat. Perquè
d’això tractava, la matèria, de subjectivitats, i per desgràcia, i per molt que
jo no l’hagués inventat, aquesta disciplina tractava sobre mi, en tot moment.
M’havia tocat aprendre-la, dominar-la, qüestionar-la, utilitzar-la. M’havia tocat deconstruir-me i construir-me, defensar-me durant tota una vida. Era precisament per això, segurament, que amb 5 anys una deïtat m’estava preguntant si volia ser nen o nena, i jo vaig contestar que volia ser tigre. El meu primer
exercici de deconstrucció i, alhora, de resistència.
Mai no he volgut menystenir aquell somni, per molt surrealista que m’hagués semblat sempre. De fet, no hi ha res que em sembli més revelador que el
mateix testimoni, l’experiència viscuda des d’una pell viva i canviant que, exposada al món, es va habituant o ferint, endurint o eriçant. Potser per això, com
més surrealistes els records, com més vertigen ens facin, més parlen de la distància que hem recorregut. Aquí, doncs, us volia parlar d’aquesta experiència.
I és que no us ho havia acabat d’explicar: tornant a aquell dia, quan em
vaig despertar del somni, vaig seguir sent una nena. Vaig néixer així i així seria.
Així m’ho deien les joguines que, any rere any, alguns parents i coneguts em
regalaven malgrat jo no havia demanat mai (moltes de les quals ni vaig arribar
a tocar, o bé els vaig donar un ús alternatiu, com el cap d’aquella pobra Barbie que, tal com vam descobrir innocentment amb la meva germana, era un
substitut ideal per la ploma de bàdminton que havíem embarcat). Així m’ho
deia la roba que portava, o la manera com els companys la jutjaven. Els jocs a
què podia jugar: als que era acceptada i als que era vetada. Així m’ho deien les
divisions espacials del pati, amb un camp de futbol central al mig ple de nens i
una perifèria rodejada de nenes que jugaven a corda, ballaven o es perseguien
entre els arbres. Així ens ho van dir més endavant les notes d’Educació Física,
sempre més baixes, no només a aquells a qui superàvem en resistència o velocitat, o de vegades en força, sinó en assistència a classe mateixa. I mentre
la distància entre els meus amics i jo, per motius que no comprenia, creixia,
encara no entenia què significava ser una nena, una noia o una dona, però
sabia que això implicava no ser un nen, un noi o un home. No ser-ho en absolut. I que m’ho hauria de continuar preguntant. Qui era jo. Perquè els homes
tenien, sempre, més pistes. La gran pantalla ens deia que un nen podia ser un
mag amb un cor immens capaç de vèncer el mal. O el seu enemic lleig i amb
un cor trencat, perseguidor incansable de la maldat. O un home d’èxits i grans
habilitats, amb moltes companyes i pocs amics, mudes i cotxes cars. Un home
podia ser moltes coses. Amb cada estrena, una diferent. La figura de l’home
sempre s’estava dissenyant, construint, exposant. Assimilant. Fins i tot, rebutjant o repudiant. Amb les dones, en canvi, era molt més complicat. Les dones
no eren ni tan sols l’antagonista, allò que s’oposa al protagonista ideal: en Voldemort, al cap i a la fi, era un home. Perquè darrere les pantalles, les dones
tampoc no podien ser. Ni a la gran pantalla, ni a la vida real ni, finalment, i el
que és més greu, a la vida mateixa.
No sé el moment exacte en què vaig entendre-ho, però recordo perfectament la sensació de terror que vaig sentir en veure que tot allò anava de debò.
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Que les divisions espacials del pati es tornaven divisions sexuals
a les cases i als treballs.
La supressió de les dones més simbòlica (com ara de la
cultura pop, o del panorama mental) va esdevenint real (en el
panorama històric, per exemple), fins que la metàfora acaba
sent literal. Què passaria, doncs, quan aquelles absències simbòliques, a les pantalles, als llibres, també esdevinguessin reals? L’esglai continua allà, clavat a la meva espina dorsal. I em
recorre de nou, salvatge, amb cada violació i cada assassinat.
Cada cop que la metàfora esdevé literal, i la dona s’assimila al
res, al silenci, a la mort. Cada dia, a la nostra vora.
No he tingut mai clar què significa ser una dona (ni un
home tampoc), però les seves implicacions, per desgràcia,
vaig veure-les molt de pressa. Per això, sempre m’he negat al
parany. Hi ha alguna dona que ho porti bé, això de ser dona?
És possible, en aquests termes? Era una trampa. La d’un sistema esguerrat i parasitari, que necessita la violència per imposar l’engany.
Per quan me’n vaig adonar, però, jo ja estava parlant en
plural i en primera persona. Jo, al bàndol de les nenes, les noies, les àvies, les mares, les esposes, les putes. Jo formava part
d’aquest col·lectiu sense haver signat cap estatut.
Havia caigut al parany? Qui sap. Però a poc a poc, em vaig
anar donant que estar en aquesta situació, per molt que costi
de creure, té els seus avantatges. Des d’aquí, des dels espais
marginals que ens ha conferit aquesta història injusta i trista, des de la incongruència i l’anonimat, hem sigut capaces
de crear una resistència. Hem alçat unes armes, una lluita en
propis termes, extensible molt més enllà. I personalment, jo
no he pogut sinó aprofitar aquest espai ambigu i incongruent
per redefinir-me, aprofitant els silencis que m’envolten, sense
fer cas del que dictava a crits Hollywood, i la indústria de la
moda, i fins i tot la, en la mesura del possible, l’art, els mitjans
i la mateixa història. Perquè el que em suggerien que jo era,
a mi no em convencia. Potser per això, un dia vaig descobrir
que, mentre els meus amics homosexuals es reconeixen clarament com a cisgènere, un concepte que engloba aquells qui
s’identifiquen amb el gènere que se’ls ha atribuït d’acord amb
el seu fenotip o atributs sexuals (és a dir, que es reconeixien
clarament com a homes), jo dubtava més en considerar-m’hi,
perquè no era capaç d’acabar d’encaixar la categoria social
que se m’atribuïa, i no pas pel meu pensament, sinó segons
els meus atributs sexuals. És a dir, que potser, diferència d’ells,
jo no era capaç d’identificar-me (o m’hi negava, qui sap) en
una identitat de gènere, sempre en construcció. Perquè per
identificar-te amb un gènere has de conèixer i també acceptar el seu significat, i jo, el de les dones, no el tenia gens clar.
Ser dona sempre m’havia semblat perjudicial. Una categoria
social que no s’entén de forma aïllada, i que jo sempre havia
intuït en relació a l’opressió, a la violència i la injustícia. En el
meu entorn i al llarg de la història.
Una categoria que em semblava clarament perjudicial per
mi mateixa. Hauria d’entrar jo també doncs, a la nomenclatura LGTBI? I com? Si ells han de definir-se de forma aïllada
als homes i dones heterosexuals, prototípics, és que són uns
desviats? I jo, ho sóc? On està el meu lloc?
Si em doneu a triar, jo preferiria estar al segon grup. El primer

no em convenç, no ho ha fet mai. El primer m’aterra i m’entristeix, cada dia. El segon creix cada dia. I conquereix drets. I és més
complex, més divers, més plural. Primer es coneixia com a LGTB.
Després, LGTBI. Ara, LGTBIQ. Potser és que, al final, els segons
no són uns desviats. Potser és que tampoc no són tan especials.
Potser és que són gent complexa, amb històries de vida senceres,
dissidents d’un sistema que els havia estat ofegant. Potser és que
només són humans. I res més. Després ve tota la resta.
La lluita és contra el símbol. Contra el símbol únic, central,
simple, imposat. El que empara una història sencera d’injustícies i incongruències. El que ara, per moltes bandes, trontolla.
I per la meva banda; a tots els que ho intenteu, heu de
saber-ho: si amb prou feines s’aventuren a dir-me qui sóc
aquells qui m’envolten -i només ho sabran els qui m’estimen-;
si ni tan sols, en moltes ocasions, ho he sabut jo mateixa; poc
tindreu a dir-hi vosaltres. Algunes categories que m’atribuïu,
alguns comportaments, algunes expectatives, no han fet camí
en la meva consciència. I us ho demostraré quan toqui. I en
els millors casos, ho faré sense voler. Si un sol avantatge pot
tenir l’opressió, és que desafiar els seus ordres és una delícia.
La meva ment és un jardí silvestre. Uns dies hi plou i d’altres
hi fa sol, i jo el vaig veient créixer. De vegades en rego algunes
parts. Tinc els meus arbres robustos. D’altres plantes, no les
he regades gens. Però també hi he deixat créixer moltes, moltíssimes males herbes. Algunes d’elles són les meves preferides. Perquè em semblen precioses, perquè creixen impertorbables i, sobretot, perquè estan embolcallant totes les plantes
espinoses del jardí que no em deixaven viure’l.
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La violència de
gènere, a debat i sobre
la taula d’autòpsies
Cristina Mongay
Doctora en Història de l'Art, Màster en
Patrimoni Cultural
Redactora de Territoris i de Surtdecasa Ponent
No sé si sóc jo però, d’ençà que hem començat el 2019, tinc la sensació que pràcticament la meitat de notícies que ressonen en
els mitjans de comunicació de l’àmbit estatal
tenen a veure amb violència vers les dones.
Titulars parlen, fins i tot, d’un veritable
gener i febrer negres, i ben bé és així perquè no deixa de tenyir-ho tot d’una fosca i
prolongada ombra de vergonya, impotència
i tristesa.
No enumeraré ni els noms ni els llocs on
residien les víctimes, per respecte a les mateixes i a les seves famílies, però veient l’existència d’aquesta epidèmia evitable, no puc
quedar-me callada ni amb els braços plegats.
Tampoc ho puc fer davant de la passivitat
general i la popularitat que prenen partits
d’aires arcaics que es perden en eufemismes, i que no veuen la necessitat real de lleis
(i de castics exemplars) de totes aquestes accions per tal de salvar vides.
Què és justícia? Aquesta actua correctament? Àgilment? Mil preguntes ressonen al
meu cap. Com tanta altra gent del carrer, em
falten dades, i tecnicismes en el meu vocabulari, per valorar això, però la intuïció, i un
tuf molest de naftalina, em diuen que no
anem pel bon camí.
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Com pot ser que un procés judicial a “presumptes” (i ja em perdonareu
les cometes) violadors múltiples es prolongui durant mesos, mesos d’impunitat vers ells, mesos en els quals encara han cobrat del seu lloc oficial dins
dels cossos policials de l’Estat, mesos en què la víctima ha quedat desemparada, assenyalada amb el dit i sota la freda i enverinada lupa de judicis de
valors frívols i masclistes?
La veritat, i parlant clar i català, tot plegat fot mania. I em pregunto que
ha de canviar, a quin punt hem d’arribar com a societat per fer un clic real
i per no permetre, ni encobrir de cap manera, a la gent que es comporta
així, que fa mal, que tortura, que pertorba i traumatitza a altres de per
vida, i que si li ve de gust doncs acaba amb aquesta (i aquí no ha passat res,
perquè n’hi ha que entren i surten dels calabossos i les presons com qui va
a una cafeteria).
No sé si és l’encesa que porto sobre, o és que, si ho mirem des de fora,
sembla que els botxins tinguin uns drets més pesants i irrefutables que les
víctimes.
La gent surt al carrer, en aquests casos, fa un minut de silenci, crea hastags, s’indigna, fa pancartes, etc., però marxa a casa, i torna a la seva rutina,
al seu petit món. Mentre els petits móns d’altres estan esmicolats i s’han
perdut per sempre. Ja n’hi ha prou! Empoder-nos d’una vegada, no mirem
a un altre costat (o canviem de canal) davant de la crua realitat, com fan
molts de dalt, i prenguem les places per exigir de veritat canvis.
Fa uns dies uns alumnes de Belles Arts de la Universitat de Granada presentaven en mostra col·lectiva a l’Ajuntament l’obra ‘Carne de vulva’, un crit
a l’explotació sexual i al menysteniment del cos, l’ànima i la sexualitat de les
dones. Com era d’esperar en els temps que corren, el Consistori va retirar
la peça acollint la sol·licitud que feia un partit polític. Potser molestava la
sinceritat de l’obra, potser la veien grollera i desvergonyida, o qui sap quina
altra banalitat... potser aquest partit només percep l’art com una mera decoració, i no com un canal fort i contundent de denúncia social. Em pregunto
si li molesten tant, i si li remouen tant les entranyes, les llistes de víctimes de
violència de gènere i tota l’esfera de tristesa i desolació que deixen al seu pas.
Tant de bo que els crims de sang (i més concretament, els crims contra
la dona i els infants) es castiguessin amb la pressa i la contundència que es
castiguen els “crims” polítics en aquest Estat injust i tecnòcrata.
Ja n’hi ha prou de tanta frivolitat, no creieu? De “jo faig lo meu, perquè
no m’afecten directament aquestes morts”. Mai saps si la pròxima víctima
pot ser una coneguda teva, una amiga, una filla, una mare, o tu mateixa!

Ponent, territori d’espais
naturals

Publireportatge TR La revista de www.territoris.cat
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metllers, oliveres, cabanes de pedra seca, espècies úniques i paisatges singulars. Si haguéssim
de definir amb tres paraules tots aquests aspectes en surt l’eslògan Espais Naturals de Ponent.
I és que Lleida és molt més que una plana. Lleida és paisatge, és patrimoni i és natura. Una natura que és ben viva
i que podem gaudir dia a dia, tant els que hi vivim com els
que venen a visitar-nos. Amb 20 espais naturals protegits, i
altres espais naturals d’interès, les comarques de la plana de
Lleida gaudeixen de les qualitats indispensables per ser una
destinació ecoturística de qualitat.
I aquest és l’objectiu del projecte Espais Naturals de Ponent; realçar els valors dels espais naturals de Ponent, en
primer lloc, entre la població local per tal de garantir la seva
preservació i, segon lloc, entre la població forana per tal de
fomentar l'ecoturisme que ajudi a diversificar i potenciar
l'economia al territori. I per dinamitzar, i alhora conservar i
conèixer els tresors naturals que tenim tant a prop, Espais Naturals de Ponent presenta – per tercer any consecutiu – una
proposta molt àmplia d’activitats perquè el públic descobreixi
els 20 espais naturals protegits que conformen el projecte.
Del mes de març i fins a finals d’any, hi ha programades
56 activitats, agrupades en quatre grans grups. Activitats de
descoberta dels valors naturals, activitats de descoberta del
patrimoni històric per endinsar-se en la història dels espais
naturals, activitats que permetin gaudir de l’espai a l’aire lliure a través dels sentits - una sèrie de sessions culturals en
què podrem gaudir de la música o del teatre d’autors locals
en un entorn natural – i activitats esportives de baix impacte
en un entorn natural. En aquest cas, s’incorporen propostes
com les marxes nocturnes, un itinerari amb bicicletes elèctriques o sessions de ioga. Per altra banda, també s’aposta
per programar activitats que durin tot el cap de setmana
com els tallers de reconstrucció de marges de pedra seca o
els tallers d’instal·lació de càmeres de trampeig fotogràfic.
Descobrir els valors naturals que tenim al territori és la
millor manera de fer-nos-els nostres, però si a més a més,
podem gaudir-ne fent esport, observant la fauna i la flora
que hi habita o passant una bona estona escoltant música,
fent esport o gaudint de les postes de sol, els espais naturals
formaran part de les nostres vides.
Espais Naturals de Ponent compta amb el suport d’entitats públiques i privades del territori així com també amb la
implicació de molts municipis. El projecte està finançat en un
90% pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament
Rural i en un 10% pels Consells Comarcals de Les Garrigues,
el Pla d'Urgell, l'Urgell, el Segrià, La Segarra i la Noguera i es
compta també amb el suport del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Més informació sobre el projecte i les activitats
programades: www.espaisnaturalsdeponent.cat

I amb el suport de:
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"El museu és una escola"
diàlegs amb la Casa Duran i Sanpere
"El museu és una escola" és la traducció al català de l'obra de l'artista uruguaià nascut a Alemanya, Luis Camnitzer, con-

siderat un dels impulsors del conceptualisme. Amb obres a la Tate Modern, al MoMA o al Wisley Museum de Nova York,
Camnitzer reivindica el poder de l'art per expandir el coneixement i crear connexions amb el món educatiu.

E

l museu és una escola és la traducció al català de
l'obra de l'artista uruguaià nascut a Alemanya,
Luis Camnitzer, considerat un dels impulsors del
conceptualisme. Amb obres a la Tate Modern, al
MoMA o al Wisley Museum de Nova York, Camnitzer reivindica el poder de l'art per expandir el coneixement i crear
connexions amb el món educatiu.
Fruit de l’obra de Camnitzer, Hospicio de Utopías Fallidas, traduïda al català per la Facultat d'Educació, Psicologia
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i Treball Social de la UdL, el Museu de Cervera, el Departament d'Educació, i el Departament de Cultura de la Generalitat van iniciar un projecte educatiu en el qual el patrimoni
i l'art permeten la construcció conjunta de coneixement i
esdevenen una eina de formació docent.
El Museu de Cervera va liderar aquesta prova pilot en
assumir-ne el comissariat educatiu. Hi van participar sis centres escolars de la Segarra junt amb la Facultat d'Educació,
Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida (UdL) i el
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Centre de Formació Enric Granados de Ponent, els quals van
plantejar un diàleg entre educació i patrimoni o com l'art pot
esdevenir una eina educativa de reflexió compartida.
En el projecte, hi van participar els mestres, nenes i nens,
joves i comunitat de diversos centres educatius: Escola Jaume Balmes de Cervera, Escola Les Savines de Cervera, Escola
Sant Gil de Torà, Institut La Segarra de Cervera, Institut Antoni Torroja de Cervera, Institut de Guissona (aula oberta),
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL i el
Centre de Formació Enric Granados de Ponent.
Carme Bergés – Directora del Museu de Cervera
La Casa Museu Duran i Sanpere és un escenari de vida
que connecta, a partir de l’autenticitat d’uns espais, d’uns
objectes i d’uns records, el passat amb el nostre present.
L’estratègia educativa del Museu de Cervera, i també
d’accessibilitat en el seu sentit més ampli, es fonamenta en
l’exploració de les moltes possibilitats que es desprenen dels
recorreguts que la visita a la Casa Duran ofereix.
El patrimoni té una dimensió cognitiva, coneguda i reconeguda abastament, però té també, i sobretot, una dimensió experiencial molt potent que potser, encara, no ha estat
suficientment explotada. També el concepte d’aprenentatge
és complex i polièdric: és adquisició de coneixements, és
construcció personal, és educació en la igualtat (coeducació), és creació d’esperit crític, és saber relacionar per comprendre, és establir connexions per desenvolupar actituds i
capacitats i és aprendre a ser més lliures.
En aquest context, els museus, poden (i, de fet, han)
d’esdevenir espais d’aprenentatge compartit que disposen
d’unes eines úniques. Els objectes originals tenen el poder

“El Museu de Cervera va liderar aquesta
prova pilot en assumir-ne el comissariat
educatiu. Hi van participar sis centres
escolars de la Segarra junt amb la Facultat
d'Educació, Psicologia i Treball Social de la
Universitat de Lleida”
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de generar relats que ens vinculen amb un
temps, amb una comunitat i amb uns episodis viscuts. Més enllà del mateix objecte
(formal) s’amaguen lectures i significats molt
més profunds.
Així doncs, tenim un emissor (en formats diversos: béns patrimonials mobles
i/o immobles), tenim un missatge (els relats
construïts) i tenim un receptor (els visitants
del nostre equipament museístic: comunitat
educativa, públic general, especialistes...).
Sota aquesta mirada oberta, la Casa Duran es converteix en un recurs de primera
magnitud en tant que ens parla de quotidianitat, de vida, d’experiència en primera persona. I és així
que ens permet establir diàlegs per apropar-nos a nosaltres
mateixos i a col·lectius, comunitats o rols diversos.
La paraula diàlegs és la que dona nom a un projecte de
nova creació artística en connexió amb un patrimoni viscut
com és la Casa Duran. Si el primer diàleg de l’artista Olga Olivera-Tabeni ens proposava donar veu a les dones de la casa,
la segona edició, a càrrec de l’artista Joanpere Massana, posava l’atenció en els infants i ens permetia mirar de nou la
casa amb uns ulls diferents.
Amb aquesta nova proposta artística, que va omplir de
colors les absències de la casa i va potenciar presències invisibles, vam decidir anar més enllà i vam apostar per fer un
comissariat educatiu, un projecte absolutament nou per a
nosaltres que ens va obrir unes perspectives de col·laboració
fins llavors desconegudes.
Volíem treballar amb detall, i de forma més individualit-
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zada, amb tots els centres escolars del nostre territori i, a la
nostra crida, van avenir-se a experimentar i aprendre amb
nosaltres. La proposta era molt lliure però, al mateix temps,
molt meditada i va comptar en tot moment, des de la primera conceptualització fins a les sessions d’acompanyament,
amb l'expertesa i l’energia de la professora Glòria Jové, responsable del comissariat educatiu.

“Amb aquesta nova proposta artística, que
va omplir de colors les absències de la casa
i va potenciar presències invisibles, vam
decidir anar més enllà i vam apostar per
fer un comissariat educatiu”
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