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A l'home ocell
Amic Jaume, vas marxar sense acomiadar-te. De tu, que 

ens omplies d'atencions exemplaritzants, no vàrem enten-
dre el teu silenci sobtat. Incredulitat en deixar enrere anys, 
anys de converses de complicitats, de safareig i de molt riure.

Amb tothom qui coneixia, compartia la seva fascinació 
per les tecnologies: aquestes eren les coses del Jaume. Esta-
va autoritzat a poder inundar-nos amb totes les andròmines 
antigues i novedosa informació que creia interessant, i de 
tot això, sempre, alguna cosa n'aprofitàvem. Volia fer la seva 
modesta aportació en l'actualitat informativa perquè des-
bordava curiositat.

Anys recollint cada dia el diari, de vegades dos o tres, 
per portar-los a les amistats que no podien sortir o estaven 
malalts. De vegades amb els seus vehicles i la mestressa al 
costat, i altres amb els seus enginys sobre rodes o amb els 
bastons de disseny... Un personatge entranyable que passa-
va sempre per la redacció a correcuita, a saludar i a pregun-
tar com estàvem per, després, sortir a fer el seu voluntariat 
a Càritas: "me'n vaig, que tinc feina!", deia finalment l'home 
atrafegat d'ulls eternament joves abans d'acomiadar-se.

Amic Jaume Fontova, aquest cop no ens vam poder aco-
miadar. Quina contrarietat fer aquesta mostra d'afecte i ad-
miració per la teva personalitat i manera de ser amb unes 
línies que ja no llegiràs! Tanmateix, allà on siguis, t'ho volem 
fer saber: som privilegiats d'haver escoltat les teves aventu-
res -quantes deuen haver quedat sumides en el preciós color 
misteri del passat?-, de presenciar el teu caràcter apassionat 
i incansablement intrèpid, de ser els "testers" dels teus apa-
rells i invencions úniques, d'haver tingut sota els nostres ulls 
brillants les teves antigalles de l'altra banda del planeta i del 
temps -a través dels quals viatjaves lliurement com pocs en 
saben-, i d'haver tingut a les nostres mans el més valuós de 
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/territoris.cat tot i que conser-
varem de forma 
intacta, per sem-
pre: la teva amis-
tat veritable. 

Et recordem, 
com segur que 
tanta altra gent, 
coronat amb els 
barrets amb les 
plomes de caça 
que et facilitaven 
els amics. L'ho-
me ocell, conei-
xedor de l'aero-
nàutica i amant 
de la llibertat in-
condicional, ara 
ja vola!
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n els primers dies de març, l'Ajuntament de Castell-
nou de Seana presentava el Pla Estratègic Local, un 
projecte que, amb entusiasme, explicava l'alcalde 
Jordi Llanes al veïnat. Una eina que havia de disse-

Castellnou de Seana consulta el veïnat 
per redactar el Pla Estratègia Local

E
L'Ajuntament preveu elaborar el projecte que defineixi el 
desenvolupament de tots els àmbits del municipi en els pròxims anys

nyar l'evolució del municipi en la pròxima dècada. El consistori 
impulsava la iniciativa amb la voluntat que els castellnouencs 
manifestessin quines creien que podien ser les fortaleses i fe-
bleses del municipi, per tal que l'Ajuntament pogués elaborar 
estratègies per desplegar en els pròxims anys.

Poc s'imaginava el batlle que en pocs dies tot quedaria pa-
ralitzat o alentit com a conseqüència de la COVID-19.

El consistori va encarregar l'elaboració del projecte a la 
Cooperativa Raiels, que havia fet els primers passos amb el 
disseny de la imatge que identificaria el projecte i el primer 
taller participatiu per recollir dades. Segons les redactores 
del Pla, Judit Pardos i Núria Alamon, estava previst finalitzar 
la recollida de dades al mes d'agost, però amb l'estat d'alarma 
es van haver de substituir les entrevistes personals per altres 
estratègies telemàtiques, la qual cosa ha alentit el procés, que 
s'allargarà fins a la tardor.

Així i tot, Raiels ha pogut recollir bona part de les dades 
entre el teixit associatiu, comercial, industrial i jove, de les que 
es poden extreure conclusions interessants, com la percepció 
de tranquil·litat que els veïns tenen de residir en el municipi, 
de la bona situació pel que fa a les comunicacions, i la proximi-
tat amb altres poblacions com Bellpuig o Mollerussa, la qua-
litat de vida que atorguen els serveis de què disposa el poble 
com tallers, comerç i el polígon, que ha fet possible evitar el 
despoblament i arrelar al jovent.

Les consultes també van posar de manifest que el munici-
pi requereix serveis i equipaments per la gent gran, millores 
en l'escola i més oportunitats laborals.

Raiels ha dut a terme l'estadística amb trucades telefòniques i 
correus electrònics, i pensen intensificar les consultes a través de 
WhatsApp amb l'objectiu d'utilitzar totes les estratègies que facin 
possible que els castellnouencs i castellnouenques puguin expres-
sar com voldrien que fos el seu poble en els pròxims deu anys.

El Pla Estratègic ha estat finançat pel de Promoció Eco-
nòmica de la Diputació de Lleida. El seu vicepresident, Car-
les Gibert, ha explicat que l'ens provincial ha aportat 10.000 
euros a la iniciativa, un treball que ha de permetre definir els 
objectius pels pròxims anys, l'estratègia que permeti garan-
tir la qualitat de vida dels castellnouencs i evitar el despobla-
ment de les zones rurals. Gibert assegura que aquest és un 
dels principals objectius del Patronat.

“Les consultes 
també van posar 
de manifest 
que el municipi 
requereix serveis 
i equipaments 
per la gent gran, 
millores en l'escola 
i més oportunitats 
laborals”

Segons l'alcalde, Jordi Llanes, 
és imprescindible definir un full 
de ruta que permeti desplegar 
aquelles accions que els veïns cre-
uen indispensables per garantir 
una qualitat de vida, la continuï-
tat de les seves activitats i evitar 
el despoblament. Llanes ha afe-
git que per tal de poder accedir 
als ajuts, el municipi ha de tenir 
definides les necessitats i els pro-
jectes en els quals s'han de fer les 
inversions en la pròxima dècada.

Text i fotografia: Josep A. Pérez
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Olicastelló, l'empresa 
catalana de Lleida 
més guardonada en 
l'àmbit nacional i 
internacional

Aquest 2020, l'empresa catalana 
Olicastelló ha aconseguit 91 punts 
a la llista dels millors olis del món, 
convertint-se en la màxima puntuació 
de tot Catalunya

Olicastelló és patrocinador Oficial 
del club de futbol Lleida Esportiu, i 
comercialitza la botella de l’equip amb 
l’eslògan “Som i Serem”, que es pot trobar 
a la seva botiga i supermercat de confiança

Olicastelló és una empresa dedicada a 
l'elaboració i producció d'oli d'oliva verge 
extra i, actualment, també elabora la seva 
línia de xocolates

Olicastelló treballa amb la il·lusió i idea d'elaborar 
olis de gran qualitat i personalitat pròpia que siguin fi-
del reflex d'una zona, un lloc i una qualitat "Premium", 
perquè els seus clients puguin gaudir de sabors molt 
diferents i únics.

L'any passat, la família d'Olicastelló va tirar endavant 
el Projecte Elaïona amb la plantació de 57.000 olivers a 
Balaguer en terres que anteriorment eren de secà. Una 
important inversió que ha permès el reg del nou canal.

“El microclima que es crea al bressol del riu Farfa-
nya i l'orientació de les seves finques configuren 
un ambient privilegiat per les oliveres centenàries 
i joves, que proporcionen, de la mà de la família, 
olis de gran qualitat i personalitat”

La família d'Olicastelló té una suma d'uns 100.000 
olivers on conreen les seves varietats d'oli. A partir de les 
collites, elaboren un exquisit suc d'oliva conegut arreu.

Proximitat, diferenciació, innovació i internaciona-
lització són els quatre pilars, segons el propietari, el Sr. 
Gabriel Alsina, que sustenten el seu projecte; ara, tam-
bé el dels seus fills. "L'objectiu d'Olicastelló és donar-se 
a conèixer, convertir-se en un oli referent", afirma Alsi-
na, que veu aquest projecte com una obra que trans-
corre entre generacions 
per donar a conèixer el 
fruit del treball conjunt, 
traduït en uns olis que 
reflecteixen el tarannà 
d'una zona i la seva gent.



TR La revista de www.territoris.cat

10

Any 1 post-COVID-19. Qui ens ho diria, l'any passat, mentre conversàvem al dinar de Na-
dal de les coses “esperpèntiques” que havíem vist aquells últims anys, que l'any 2020 ens 
oferiria aquesta sorpresa. Aquesta pandèmia sembla tan seriosa que fins i tot n'hi ha que, 
en no prendre-s'ho seriosament, han acabat morint de riure. Li preguntem a Armengol 
Tolsà Badia com ha anat la seva supervivència, l'imparable humorista gràfic que acaba 
de treure un llibre tan sorpresa com els esdeveniments ocorreguts els últims mesos: VI-
RUS. Acabem conversant de tot allò a què porta aquesta crisi històrica: condició humana, 
ecologia, política, economia, esperança i desesperança i actitud. En definitiva, de l'uni-
vers Ermengol. Què és, dibuixar dia rere dia sobre totes aquestes qüestions mentre el 

món sencer s'atura, sinó acèrrima actitud?

Ermengol: "Potser la COVID-19 és la 
vacuna de la Terra contra nosaltres"

Com va, la “nova norma·
litat”?

És que no sé si era anor-
malitat o normalitat lo 
d'abans. Jo estic com tothom; 
una mica a l'expectativa.

Creus que canviaran co·
ses?

Potser alguns hàbits de 
funcionament, però crec que 
la humanitat no millorarà de 
cap manera. De totes mane-
res, sempre et pots trobar 
gent que, individualment, val 
la pena. 

No en traurem ni una 
sola cosa bona, d'aquesta 
crisi?

La cosa bona és que es 
posi en evidència les formes 

tan anòmales de funcionar 
que tenim com a humanitat. 
L'espècie humana és com 
una plaga pel planeta: no-
saltres també som virus, fem 
molt mal a la biodiversitat, 
danys irreversibles, i el plane-
ta no té possibilitat de gene-
rar una vacuna contra nosal-
tres. D'alguna manera potser, 
la Covid-19, és una vacuna 
per a curar-se de n saltres. 

Per aquí va el teu últim 
llibre, VIRUS?

VIRUS és una recopilació 
que fa referència a la Co-
vid-19. Són noranta acudits 
que són noranta opinions so-
bre el que passa cada dia. En 
la primera part del llibre, per 

exemple, pots trobar acudits 
d'aquelles imatges esperpèn-
tiques de militars en rodes de 
premsa explicant la situació 
d'un drama sanitari. És que 
és, realment, esperpèntic.

Més que el virus en si 
mateix, potser.

D'entrada, ja som un acu-
dit per Europa. En la resta de 
països, són els experts, epi-
demiòlegs, qui surten a par-
lar. Però està clar que aquest 
virus agafa en calces totes 
les administracions: la cata-
lana, l'espanyola, la local i la 
de tot el món. Fixa't amb el 
que passa als Estats Units o al 
Brasil... Ha quedat molt clar 
que, quan es retalla en sani-
tat però no en defensa, mo-
narquia, càrrecs polítics, etc., 
i arriba una crisi... El resultat 
posa en qüestió tota la ma-
nera que tenim de funcionar.

Recordo que, al principi de 
la pandèmia, quan encara es 
veia llunyana, allà, a l'altra ban-
da del planeta, tothom reia del 
virus i la xarxa es carregava de 
mems. Ben aviat va deixar de 
fer tanta gràcia i va passar a ser 
una cosa ben seriosa.

L'humor gràfic és el con-
trari d'allò avorrit, no allò 
seriós. Podria semblar que 
jo centro tot l'atac en l'ad-
ministració, però també ho 

faig en l'actitud imprudent 
de molts de nosaltres, en 
com costa creure la facilitat 
que té aquest virus de traslla-
dar-se d'un cos a un altre. La 
gent no s'espanta, no reacci-
ona, fins que té el problema 
a casa i està afectat el padrí, 
la padrina i la tieta Maria. En 
un món tan globalitzat com 
el nostre, en poques hores, 
un problema de la Xina pot 
passar a ser un problema de 
casa teva. No hi ha cap país al 
món que pugui dir que es pot 
escapar d'això.

I com t'ho fas per no per·
dre el sentit de l'humor, al 
contrari que tot el món?

Un col·lega, que firma 
com El Roto, deia que no sa-
bia si lo nostre era sarcasme, 
ironia, sàtira... Jo quan faig la 
vinyeta no busco la riallada, 
jo intento dibuixar la ridicu-
lesa humana. I insisteixo: jo, 
quan dibuixo, dono la meva 
opinió. Quan ETA matava, 
també feia dibuixos d'això, 
i hi havia morts. Un dia, un 
terratrèmol de Mèxic va dei-
xar gairebé 80.000 morts, i 
els caricaturistes mexicans 
van fer un llibre d'acudits. Per 
descomptat, la recaptació va 
ser per ajudar ONGs que tre-
ballaven en la zona afectada, 
però va ser molt valent per-

Text: M
arina Pallás

Fotografia:  Arm
engol Tolsà
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què podia ser que molta gent 
no ho entengués. Jo no em 
ric del mort, jo critico el per 
què no s'ha evitat que hi hagi 
tants afectats i morts. Seria 
una barbaritat fer un acudit 
de la gent morta; jo penso a 
denunciar el que ha produït 
que aquesta situació sigui més 
greu, i té relació amb l'estat 
de la sanitat, i amb el fet que 
no existeixin mecanismes de 
control dels diners de tothom, 
perquè s'utilitzin per al bé de 
tots i no en benefici de quatre. 
De fet, en qualsevol mitjà de 
comunicació, una vinyeta és 
com un oasi enmig d'un desert 
de notícies negatives, perquè 
normalment, si una cosa no 
és dolenta, no és notícia. I de 
totes maneres, crec que el 
meu dibuix té un toc amable, 
no és agressiu. Pot ser que es-
tigui donant una garrotada de 
forma simpàtica, però és una 
garrotada o una denúncia. I 
per això estic agraït als mitjans 
que em donen llibertat per dir. 
No seria el primer cop que un di-
buixant, un raper o un tuitaire té 
problemes per dir el que pensa.

Això és sagrat. De fet, 
fins i tot recordo com els 
llibres d'història de l'escola 
sempre il·lustraven els tex·
tos amb vinyetes antigues. 
Sense censures.

Una vinyeta és una cròni-
ca. Fas l'acudit d'allò que avui 
preocupa a la gent, i així cada 
dia. Com a crònica diària, crec 
que és una bona referència.

I tu, has tingut mai por?
Jo sóc una mica incons-

cient. Si tingués conscièn-
cia, faria acudits de nàu-
frags en una illa i de testos 
de geranis que cauen dels 
balcons. El problema és que 
els qui han de parlar, no 
parlen. Mira què li ha pas-
sat a la Corina. Però en el 
món que estem, si no dius 
alguna cosa... Jo tinc clar 
que el que faig, en molts 
diaris no ho podria publi-
car, sobretot els que es fan 
a Madrid -que, compte, en 
això també ens han marcat 
algun gol!-. Els mitjans, com 
la televisió, són una eina de 
dominació potentíssima... 
Però s'ha d'estar alerta. Jo, 

el que intento fer subtil-
ment amb les vinyetes, és 
fer consciència. Ja sé que 
individualment no tenim 
massa poder, però almenys, 
cal ser-ne conscients.

Quan parles amb gent 
gran del que està passant, 
quan fins i tot han viscut 
dues guerres mundials, al·
lucinen. Farem història?

Clar. El pare es va men-
jar tota la Guerra Civil, que 
quan va esclatar, tenia di-
vuit anys. Entre germans, es 
podien trobar cara a cara, 
a costat i costat del riu, i el 
pare no volia ni parlar d'ai-
xò. Però aquelles guerres, a 
diferència del que està pas-
sant, eren visibles perquè 
veies pobles i ciutats des-
trossades, et podies trobar 
amb les marques de bala als 
cossos. Però amb aquest vi-
rus, saps que s'està morint 
gent, i que el sistema sanita-

ri està desbordat, i que hi ha 
gent confinada, però no hi 
ha ferits de guerra. La bala, 
que és el virus, no saps d'on 
ve, i pot venir, a més, a tra-
vés d'un ésser estimat.

Aleshores, si en tot 
aquest temps no ha deixat 
de dibuixar, no vols dir que 
l'Ermengol, una mica d'es·
perança, sí que té?

Suposo que sí... (riures). 
Jo crec en el món més pro-
per de cada persona, en un 
entorn immediat positiu i 
agradable, perquè individu-
alment no podem canviar 
moltes coses, però podem 
fer petites accions per millo-
rar-les: ser més coherents, 
menys agressius. I a l'auto-
ritat que protegeix més els 
interessos personals que no 
pas els de tothom, que la 
bombin, sempre. Jo, mentre 
ho pugui fer, seguiré dibui-
xant i dient el que penso.

“Estic agraït als mitjans que em donen 
llibertat per dir. Tinc clar que, el que faig, 
en molts diaris no ho podria publicar”
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'alcalde de Torregrossa, Josep Maria Puig, ens rela-
tava amb tristesa la imatge dels carrers del seu mu-
nicipi en els darrers dies, un mes d'agost que en cir-
cumstàncies normals estaria en l'efervescència de la 

El municipi del Pla d'Urgell s'ha vist immers en un increment de positius de coronavirus, 
malgrat l'esforç, les recomanacions i els protocols aplicats pel consistori

La COVID-19 ha sotmès a l'Ajuntament 
de Torregrossa a una de les proves més 

dures de la seva trajectòria actual

va habilitar un telèfon de contacte per consultes i es van dur 
a terme diverses reunions per explicar a tots els pagesos els 
passos que calia seguir dins d'aquests protocols i també en el 
seguiment de les contractacions.

A més a més, es va habilitar un espai en el complex d'al-
bergs que hi ha a Torregrossa com a mesura per poder aïllar 
els casos sospitosos de ser positius de la COVID-19, un espai 
que, després dels brots de les darreres setmanes, serà substi-
tuït per dos mòduls prefabricats amb capacitat per a sis llits. Els 
mòduls, que estan equipats amb tots els serveis sanitaris i aire 
condicionat, se situaran a la zona de les barbacoes que es troba 
al complex esportiu. Puig ha explicat que es tracta de disposar 
d'un espai per poder aïllar els casos sospitosos, que serveixi de 
traspàs per si Salut decideix derivar-los als hospitals.

Torregrossa ha sigut el municipi del Pla d'Urgell amb més 

L
Festa Major, places plenes de gent, de la cridòria de la canalla. 
Ara, la por i la incertesa l'ha convertit en un poble fantasma.

Puig relata amb resignació que, durant el període d'estat 
d'alarma, l'equip de govern de Torregrossa no va fer altra cosa 
que seguir i aplicar els protocols establerts pels agents sanitaris 
i el Govern, com també qualsevol altre municipi de la comarca. 
En aquest aspecte, es mostra agraït amb els veïns i veïnes que, 
de manera voluntària, van elaborar mascaretes casolanes quan 
aquestes encara no estaven a l'abast de tothom per tal que nin-
gú es quedés sense, així com també està agraït amb el grup de 
voluntaris i voluntàries que es van organitzar per atendre les 

“En aquest aspecte, Puig es mostra agraït amb els veïns i 
veïnes que, de manera voluntària, van elaborar mascare-
tes casolanes quan aquestes encara no estaven a l'abast 
de tothom per tal que ningú es quedés sense, així com 
també està agraït amb el grup de voluntaris i voluntàries 
que es van organitzar per atendre les persones, especi-
alment la gent més gran o vulnerable, en les necessitats 
bàsiques d'adquisició d'aliments i medicaments”

persones, especialment la gent més gran o vul-
nerable, en les necessitats bàsiques d'adquisi-
ció d'aliments i medicaments.

Un cop superada aquesta etapa i amb la 
mirada en la campanya de la fruita, l'Ajunta-
ment va desplegar un nou protocol amb me-
sures rigoroses per donar suport als pagesos 
i els treballadors temporals. Les mesures van 
permetre tenir un control dels temporers con-
tractats per pagesos al municipi, així com dels 
espais en els quals estaven allotjats. També es 

Text i fotografia: Josep A. Pérez
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contagis, arribant a acumular 78 positius, mo-
tiu pel qual el Sistema d'Emergències Mèdi-
ques (SEM) va convocar el passat dijous a 190 
persones per sotmetre's a les proves PCR, de 
les quals en van realitzar 154. El sotscap del 
SEM a Lleida i l'Alt Pirineu i Aran, José Ramon 
Ropero, va explicar que es tractava del segon 
cribratge massiu que es feia en un municipi 
lleidatà després de Sunyer.

Des del consistori no troben explicació, 
ni tampoc volen buscar culpables, “ja que 
no tindria cap sentit”. L'important, diuen, 
és poder fer front a la crisi sanitària i po-
der-la contenir. Destaquen, però, que volen 
agrair l'esforç dels professionals sanitaris lo-
cals, així com als serveis socials del Consell 
Comarcal del Pla d'Urgell, encapçalats per 
Lourdes Fort. Malgrat tot, també lamenten 
que, durant la crisi sanitària, no hagi existit 
una “coordinació eficient” entre els munici-
pis i el Consell Comarcal, ni un “lideratge de 
Mollerussa” com a capital.

Per la seva banda, els facultatius expli-
caven que el cribratge massiu és una es-
tratègia epidemiològica encarregada per 
Salut Pública per detectar possibles casos 
de coronavirus i els seus contactes arran 
de brots que hi hagi hagut en un territo-
ri. La metgessa de família de Torregrossa, 
Margalida Porquer, reconeixia l'increment 
de brots al poble durant el mes de juliol i 
agost, que podrien ser conseqüència d'un 
cert relaxament de la gent amb les mesures 
de seguretat, ja que, potser, abans la gent 
“tenia més por i era més cauta” i, a més, 
era hivern i la gent “no sortia tant”, men-
tre que “ara surten més i es relacionen amb 
més gent”.

“Els facultatius 
explicaven que el 
cribratge massiu 
és una estratègia 
epidemiològica en-
carregada per Salut 
Pública per detec-
tar possibles casos 
de coronavirus i 
els seus contactes 
arran de brots que 
hi hagi hagut en un 
territori”

L'activitat cultural, social i fes-
tiva, suspesa per aquest any

Josep Maria Puig, assegura que aquest 
rebrot ha generat por i incertesa en la po-
blació, tot i la voluntat del consistori de 
trobar un equilibri entre la contenció sa-
nitària i la convivència i socialització dels 
veïns que han preferit quedar-se a casa. 
Des de les entitats s'han convocat activi-
tats, però no hi hauria hagut resposta. Les 
piscines es van mantenir obertes per fer 
front a la calor i per oferir un espai de lleu-
re, però sembla que, cada cop, les utilitza 
menys gent.

L'equip de Govern havia preparat un 
modest cartell d'activitats per la Festa Ma-
jor que va haver de suspendre, de la ma-
teixa manera que es van suspendre les Jor-
nades Culturals, les activitats de l'AMPA, el 
centenari de Club de Futbol i l'aniversari de 
la Penya Blaugrana, entre altres activitats.

L'alcalde assegura que, per l'equip de 
Govern, ha sigut una prova de foc, que s'ha 
actuat i es continua actuant amb totes les 
eines a l'abast i en sintonia amb les autori-
tats sanitàries i epidemiològiques, que són 
les que han d'orientar i prendre les decisions 
sobre els efectes i l'avanç de la pandèmia.

Així i tot, els responsables del petit 
municipi del Pla d'Urgell reconeixen que 
l'embranzida sanitària ha sigut la primera 
fase de les conseqüències de la pandèmia. 
Els municipis haurien de començar a pre-
parar-se, segons diuen, per la segona ona-
da de conseqüències que afectaran l'eco-
nomia domèstica, comercial i industrial 
de les poblacions, ja que, manifesten, les 
administracions locals continuaran estant 

en la primera línia de les 
demandes dels ciutadans.

Ara, la vista està posada 
en la tornada a l'escola: el 
14 de setembre comença 
un nou curs escolar, i els 
consistoris tenen les com-
petències sobre els edificis 
i instal·lacions de les esco-
les, que s'han de preparar 
perquè alumnes i docents 
disposin dels espais i les 
mesures sanitàries indis-
pensables per desenvolupar 
el curs sota la pandèmia.
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a comarca de l’Urgell té la fortuna de comptar amb 
una eina vital per difondre la recerca científica en 
clau humana del seu territori i de les comarques 
veïnes. Es tracta de la revista ‘URTX. Revista d’Hu-

Aquesta revista arriba al número 34 i segueix projectant la recerca dels equipaments 
i investigadors de les terres de Ponent

URTX, 31 anys potenciant 
l’humanisme a casa nostra

L la recerca rigorosa per conèixer el passat i el present, i el pro-
jecte de futur i, finalment, el territori, ja que apropa la lupa 
investigadora a les sis comarques de Ponent i al país.

Al llarg de la història de l’URTX s’han publicat i difós 553 
manitats de l’Urgell’, un projecte de miscel-
lània que actualment es publica de manera 
anual i que aixopluga i comparteix les dar-
reres novetats en el camp de la investigació 
de la Plana lleidatana. Uns instruments que 
projecta al públic la feina diària dels investi-
gadors i equipaments culturals  que treba-
llen per la conservació, estudi i difusió del 
patrimoni històric ponentí.

Quatre són els eixos vertebradors de la 
manera de fer (i de ser) d’URTX: la continuï-
tat, entesa com la voluntat de permanència 
a un lloc i d’enriquir-lo tot evidenciant el gran 
bagatge cultural que hi ha; la pluralitat social; 

Text: Cristina M
ongay 

 Museu Comarcal de l'Urgell

Palmira Puig. Marcel Giró Estate / Toni Ricart Giró
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“URTX és un projecte de 
recerca i difusió científica 
totalment consolidat, que 
porta a l’espatlla trenta-un 
anys d’experiència”

articles d’art i història, arquitectura, arque-
ologia, antropologia, biografies, llengua i 
literatura, arxivística, etc., aportacions sig-
nades per un total de 361 autors i autores 
diferents. Tot un repte de gestió i organitza-
ció que ha comptat amb el lideratge del Mu-
seu Trepat, el Museu Comarcal de l'Urgell i 
l’Arxiu Comarcal de l’Urgell, així com el recol-
zament de diverses institucions, totes elles 
encapçalades per l’Ajuntament de Tàrrega.

El nou número: #34
La nova publicació d’URTX aposta ferma-

ment per difondre història, arqueologia, art 
i, en definitiva, vivències passades i presents 
que determinen el romp del camí de l’huma-
nisme a les terres de Lleida. Per tal de con-
nectar amb més força amb el públic actual, 
ha canviat de maqueta, i dóna molt més pro-
tagonisme a la imatge, amb fotografies de 
tota mena, gràfiques, taules i plànols.

Compta amb un bastíssim dossier que 
tracta la vida dels jueus conversos a l’Ur-
gell, la Segarra i la Noguera. En aquest cas, 
s’ha comptat amb l’aportació dels estudis 
de Carme Alòs, F. Xavier Rivera, Josep Xa-
vier Muntané i Jacinto Bonales.

Tanmateix, ai-
xopluga disset arti-
cles científics que 
tracten temes tan 
diversos com les  
troballes paleonto-
lògiques de l’Oligocè 
a l’Urgell (a càrrec 

de Ramon Estadella) a Oruça i Mir de Ponts; 
els repobladors del Comtat d’Urgell (Virgínia 
Costafreda); Ciutadilla i el retaule del segle XVI 
(Núria Prats i Joan Yeguas); la creació de la Casa 
de la Misericòrdia de Lleida (Isidre Puig); bio-
grafies i descobertes de personatges contem-
poranis, com Frederic Renyé (Josep Borrel), o 
la fascinant Palmira Puig (Marina Pallàs Barta); 
l’obrerisme de la Canadenca a inicis del segle 
XX (Dolors Domingo); l’epistolari de Manuel 
de Pedrolo i d’Espona, pare del popular escrip-
tor (Xavier Garcia); la delegació de Palestra a 
Tàrrega (Ramon Miró); la història del bàsquet 
femení a Tàrrega (Glòria Coma); la producció 
artística contemporània de Miró i Rosinach (Jo-
sefina Magriñà i Miquel Torres); i les reflexions 
al voltant de les vint-i-cinc temporades de tea-
tre i dansa a Tàrrega (Teresa Garcia).

Arxiu Familiar Pedrolo

Mestre de Vallbona de les Monges (Guillem Seguer), 
Museu Nacionald'Art de Catalunya
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Redescobrint l’esplendor del monestir 
femení santjoanista d’Alguaire

Es tracta de les restes arqueològiques del major monestir femení català de 
l'orde de l’Hospital

’any 2016, Alguaire era testimoni de l’inici d’una eta-
pa de redescobriment i estudi històric i patrimonial. 
A partir de la signatura d’un conveni de col·laboració 
entre el seu consistori i la Universitat de Barcelona L

(UB), arrencaven les excavacions arqueològiques de la seva co-
manda hospitalera. Una campanya que, dos anys després, es 
van integrar en el marc del projecte de recerca ‘Castells, Mo-
nestirs i Palaus. Poder, Territori i Paisatge (segles XII-XVII)’.

Així doncs, gràcies a l’esforç dels estudiosos de les uni-
versitats catalanes, s’ha començat a desbrossar l’estructura 
del que fou el més important dels monestirs femenins cata-
lans de l'orde de l’Hospital. Una construcció erigida a mit-
jans del segle XIII sobre el penyal de la Serra del Convent, a 
gairebé 400 metres d'altitud, la qual gaudí fins al segle XVII 
d’una posició privilegiada sobre l’extensa esplanada de la co-
marca del Segrià.
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Les excavacions –que s’entreveuen avui 
amb major claredat a partir de tres campa-
nyes d’intervencions– han permès conèixer 
millor la vida intramurs i extramurs de l’es-

en durat catorze anys, i finalment les monges s’hi traslladaren 
a viure al voltant del 1264 sota la direcció de la Marquesa de 
la Guàrdia, la seva comanadora i benefactora. L’any 1640, en 
plena Guerra dels Segadors, la comunitat es refugià al palau 

mentada comunitat. Uns 
coneixements que sumen 
un episodi important, ple de 
peculiaritats, a la història lo-
cal del municipi i a la de tota 
aquesta zona que fou la Cata-
lunya nova.

El monestir de Sant Joan 
de Jerusalem d’Alguaire és 
l’hereu directe del qual la 
mateixa comunitat havia fun-
dat temps abans a Cervera 
(1192). Les seves obres hauri-

Text: Cristina M
ongay 

Fotografia: Francesc M
ayench (principal), Elvira Larregula (secundàries)
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episcopal de Lleida, i des-
prés de patir greus dificul-
tats econòmiques, es tras-
lladà a Barcelona l’any 1644.

Sense cap mena de dub-
te, el seu temple és la peça 
clau d’aquesta redescober-
ta històrica, una església 
de grans dimensions –5,5 
metres d'ample x 30 metres 
de longitud–, de planta de 
creueria, que hauria estat 
coberta per una volta sostin-
guda per quatre parells de 
pilars decorats amb colum-
nes de mitja canya. Al tem-
ple també hi hauria un absis 
sobrealçat, acompanyat a 
banda i banda per dues ab-
sidioles. 

Tot sembla indicar que 
la comunitat femenina d’Al-
guaire entrava als oficis re-
ligiosos a través d’una por-
ta que comunicava amb el 
claustre. No obstant això, la 
portalada principal d’accés a 
l’església estava situada als 

peus de la nau i tenia un clar caràcter monumental. La de-
coració de l'església fou sumptuosa durant el seu període de 
construcció i consolidació, quelcom que es pot resseguir als 
llibres de visites dels grans priors al temple; una riquesa que 
es modificà amb el pas del temps i es decantà per la senzi-
llesa, ja en època moderna.

Alguns documents historicoartístics han permès l’equip 
d’estudi saber quin era l’aspecte aproximat d’aquest com-
plex monàstic abans del seu abandonament. Així mateix, i 
prenent com a testimoni un gravat de l'enginyer i dibuixant 
francès, Sébastien de Pontault, Senyor de Beulieu (ca. 1612 
– 1674), realitzat en el context de la Guerra dels Segadors, 
és possible concretar que el complex monàstic constituïa un 
gran espai tancat –formava un rectangle de gairebé 35.700 
m2–. Al seu interior, a banda de l’església, hi hauria diverses 
construccions elevades al llarg del temps. En destaca la pre-
sència d’un claustre rectangular de grans dimensions, i dues 
línies de fortificacions construïdes durant l'esmentada con-
tesa bèl·lica, amb els baluards en forma d’estrella típics de 
l’edat moderna. A més, és possible localitzar al complex de 
4,6 hectàrees una línia de muralla medieval, possiblement 
d’època islàmica.

“El monestir de Sant Joan de Jerusalem 
d’Alguaire és l’hereu directe del qual la 
mateixa comunitat havia fundat temps 
abans a Cervera (1192)”
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Els xefs Carles Seró i Mercè Camins 
fusionen la seva gastronomia en la 
nova etapa del Restaurant Bellera

ellera ha sigut una marca de referència de la gas-
tronomia lleidatana, un establiment que des de 
l'any 1963 ha projectat una cuina d'autor amb 
personalitat. Potser seria un xic imprecís qualifi-

Josep Bellera i el seu fill Josep arrenquen il·lusionats un 
nou període de l'establiment familiar. Ambdós afirmen que 
coneixen a la perfecció el restaurant: Josep pare hi va créi-
xer, encara que la seva vocació es va declinar per l'optome-
tria, però sí que li va proporcionar un interès i curiositat per 
conèixer cultura gastronòmica; mentre que, Josep Jr., també 
va respirar els aromes del Bellera en els anys d'estudiant, i 
segons assegura, això “el va marcar”. Ara, la seva responsa-
bilitat, serà la gestió de l'establiment.

Des d'aquesta setmana, amb les noves mesures sanità-
ries que permetran obrir els establiments interiors -encara 

“Josep Bellera i el seu fill Josep 
arrenquen il·lusionats un nou període 
de l'establiment familiar”

B
car de cuina d'autor el que aleshores elaborava als fogons 
Maria Dolors Guiu, però cal tenir en compte que sis dècades 
donen per forjar una cuina molt personal.

La marca Bellera va evolucionar i va passar del bar del 
carrer Vallcalent, al restaurant i marisqueria, a través de la 
visió de Josep pare. Al febrer d'aquest any, Eduard Bellera, 
que dirigia l'establiment, va decidir deixar l'activitat, però la 
saga dels Bellera no volia que la marca deixés de ser referent 
de la gastronomia de la capital del Segrià, per la qual cosa 
una tercera generació de 'Joseps' van decidir gestionar un 
nou projecte adaptat al nou període postpandèmia.

Amb els fogons a punt, la tercera generació dels Bellera proposa una recepta per 
superar els estralls que la pandèmia ha provocat en la restauració lleidatana

Text i fotografia: Josep A. Pérez
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“La nova generació de 'Joseps' s'ha rodejat d'un equip de 
professionals amb els perfils que volen implantar tant 
en la cuina com en la sala. L'exigència de l'establiment 
ha de respondre a la del client i, per aquest motiu, la 
qualitat serà la màxima que impregnarà el projecte”

que sigui amb els aforaments restringits-, la 
restauració lleidatana ja respira alleugerida. 
Bellera ja ha superat aquest escull i tan sols 
espera amb entusiasme als primers clients.

Serà una nova proposta amb caire de 
mestissatge, “única”, segons afirma Josep 
Bellera, ja que reuneixen davant els fogons 
als xefs Carles Seró i Mercè Camins, el pri-
mer amb un reconegut mestratge en la res-
tauració lleidatana, i la segona, l'autodefi-
nida “cuinera autodidacta”, s'incorpora al 
projecte després d'una trajectòria de dues 
dècades com a prescriptora del slow food 
-la cuina de proximitat-, en el seu restaurant 
Casa Mercè a Fontdepou.

Els Bellera asseguren que es tracta d'una 
etapa en la qual el client valorarà la diversitat, 
l'essència del celler-bar Bellera, amb plats tan 
emblemàtics com el cabrit i el corder cuinat 
en forn tradicional de llenya, els calamars a 
la romana i l'amanida russa, una recepta de 
l'àvia d'en Josep que hauran de maridar amb 
els peus de porc farcits de bolets i botifarra 
negra, canelons d'espinacs, steak tàrtar o la 
coca de sardines marinades. Tot això, arrodo-
nint l'oferta amb una selecta i personal carta 
de tapes i, naturalment, el celler.

La nova generació de 'Joseps' s'ha rode-
jat d'un equip de professionals amb els per-
fils que volen implantar tant en la cuina com 
en la sala. L'exigència de l'establiment ha de 
respondre a la del client i, per aquest motiu, 
la qualitat serà la màxima que impregnarà el 
projecte: tot el que es pre-
senti en la seva carta s'haurà 
elaborat en l'alquímia gastro-
nòmica del Bellera. La marca 
ha de continuar mantenint-se 
com a referent, però aquest 
cop, amb el llistó molt més alt, 
perquè consideren que la gas-
tronomia lleidatana, sobretot 
quan ha rebut de valent en 
els temps de pandèmia, ha de 
continuar reivindicant el seu 
nivell qualitatiu.

Adreça:
C/ Vallcalent, 16  25003 Lleida 
Tels. 973 27 21 08  - 973 27 49 62

Horari:
De dimarts a dissabte
8.30 h a les 17.00 h i de les 
20.00 h a les 01.00 h
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o ens cansarem de dir que l'esforç, l'enginy i 
el talent dels petits cellers lleidatans han situ-
at la DO Costers del Segre en un lloc destacat 
del sector vinícola català, espanyol i internacio-

El Celler Montsec eleva el rosat Garbuix 
a la categoria de combinat tònic

N
nal. Els productors han valorat varietats autòctones i n'han 
adaptat altres per aconseguir una alquímia enològica d'una 
gran qualitat que, amb tota certesa, ha pogut competir amb 
altres més reconegudes.

Un d'aquests exemples el vàrem descobrir recentment en 
els majestuosos paratges del Congost de Mont-Rebei, proce-
dent del Celler Montsec, un productor de la DO Costers del 
Segre que va convocar professionals de la restauració i mit-
jans de comunicació per presentar Garbuix&Tònic. Un joc de 
paraules que, a primer cop d'ull, podia despertar un lleuger 
escepticisme però que, un cop superat el protocol teòric del 
tast, va induir en els participants l'experiència d'una nova ma-
nera de gaudir del vi com a part d'un combinat.

El director comercial del Celler Montsec, 
Jaume Gaspà, explicava que Garbuix&Tònic 
sorgeix de la recerca d'un vi que es pogués 
combinar amb tònica per elevar-lo a la ca-
tegoria de copa, i també d'aperitiu, de so-
bretaula o de terrassa. Després de molta ex-
perimentació i recerca, el resultat va ser que 
l'únic vi combinable era el rosat Premium 
Garbuix Verema Vermella. Gaspà es va re-
crear en el ritual de preparar el combinat 
amb un terç de Garbuix rosat, molt de gel, 
una bona dosi de tònica, i el toc imprescin-
dible de la llima -segons l'expert, la llimona 
trenca totalment l'encant de la copa-.

El Celler Montsec l'impulsen un grup de socis viticultors 
i amants de la terra que, des de 1958, treballen plegats amb 
el clar objectiu de cultivar de la forma més sostenible i na-
tural possible els millors raïms. Posteriorment esdevindran, 
sota l'aixopluc del Grup Cooperativa d'Artesa, la base de vins 
únics, carregats de sabors i aromes i plens d'energia natural.

“La proposta del Celler Montsec és 
aconseguir una copa lleugera i molt de 
la terra, carregada d'energia natural, 
una alternativa a la copa de destil·lats 
que pot participar en la divulgació de la 
cultura del vi cada cop més estesa entre el 
públic jove, que també consumeix turisme i 
gastronomia local i de proximitat”

Text i fotografia: Josep A. Pérez





TR La revista de www.territoris.cat

24

Els joves de Linyola aposten pel 
voluntariat en l'estiu de la pandèmia

L'Ajuntament de Linyola ha convocat un programa per fomentar el treball comunitari 
i col·laboratiu, a Jova, tal com ho havien fet els padrins

Text i fotografia: Josep A. Pérez
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Jova és un mot 
que la comarca 
de la Noguera, 
des de fa nou 

“A Jova pretén 
fomentar la 
participació dels 
i les joves en el 
desenvolupament 
social i cultural 
dels pobles, oferint-
los una oferta 
lúdica i educativa 
durant el període 
de vacances 
d'estiu”

A
anys i des de l'Oficina Jove, 
ha traslladat a les noves 
generacions tot al·ludint 
les feines en comunitat, 
conjuntes i altruistes. Una 
proposta que vol fomentar 
pràctiques i aprenentatges 
que ajudin a la joventut a 
conèixer, valorar i respectar 
el seu municipi.

L'Ajuntament de Linyola 
va intentar trobar una alter-
nativa a les limitacions que 
la pandèmia de la COVID-19 
havia imposat a les activitats 
programades per l'estiu. Des 
del consistori del Pla d'Ur-
gell, es va creure que la ini-
ciativa de la comarca veïna 
podia ser una bona manera 
de fomentar el voluntariat 
entre els joves del municipi.

Al Pla d'Urgell, Sidamon 
se'ls havia avançat l'any 
passat en ser pioners a la 
comarca, però això no va 
ser inconvenient perquè a 
la crida del consistori hi res-
ponguessin una quarantena 
de linyolencs i linyolenques 

disposats a participar en la primera edició de l'a Jova Linyola.
Els aspirants a l'experiència col·laborativa han sigut jo-

ves entre els 12 i 17 anys que, sota la direcció de monitors 
de l'Agrupament Escolta Mascançà, treballaran fins al mes de 
setembre en la millora del municipi, participant en activitats 
com la construcció d'un parc infantil de fusta, un rocòdrom in-
door, la implementació de les rutes escolars, la recuperació 
dels treballs en els búnquers o la restauració de la senya-
lització viaria.

L'alcalde de Linyola, Àlex Mases, ha explicat que el con-
sistori va haver de suspendre els camps de treball progra-
mats per enguany per les restriccions imposades per la crisi 
sanitària, però així i tot no volia deixar sense activitats les 
noves generacions, i el projecte a Jova Linyola podia ser una 
bona excusa per incentivar la convivència i fomentar el com-
promís col·lectiu pels afers del municipi.

El consistori va equipar als voluntaris amb una samarreta 
i un barret de palla, i cada matí, de les nou a les dotze del 
migdia, han dut a terme les activitats programades. Un cop 
finalitzi el programa, l'Ajuntament premiarà els participants 
que hagin tingut una regularitat amb un viatge col·lectiu a 
Port Aventura, amb totes les despeses pagades –quan ho 
permetin les condicions sanitàries–.

a Jova pretén fomentar la participació dels i les joves en 
el desenvolupament social i cultural dels pobles, oferint-los 
una oferta lúdica i educativa durant el període de vacances 
d'estiu i una contraprestació que reverteix en activitats adre-
çades a ells i elles mateixes. 

La resposta del programa a Jova també ha transcendit als 
municipis del Palau d'Anglesola, Ivars d'Urgell i Vallverd, que 
enguany han programat també activitats amb el mateix fo-
nament col·laboratiu. Els Ajuntaments han vist molt positiva 
la resposta del jovent, per la qual cosa proposaran que, en 
les pròximes edicions, a Jova es pugui mancomunar.
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Gebrat és un projecte que neix al cor de la Segarra, a Sant Ramon, fruit de l'amistat man-
tinguda entre en Xavier Botet i en Jordi Aymerich. Tots dos van arribar a la conclusió 
que volien canviar de vida, fer un gir de 180 graus en l'àmbit professional i aportar el 
seu granet de sorra per impulsar el seu territori i el seu tresor més preuat: els productes 
de qualitat. Per donar forma a aquest concepte, van consolidar Gebrat, una proposta de 
sorbets i gelats ecològics elaborats amb fruites i verdures de proximitat, fets de manera 
artesanal, sense cap tipus de químic, pensats per trencar amb la idea tradicional –i hiper-

calòrica– d’aquests processats refrescants.

Gebrat, cullerades de sabor 
made in Segarra

Gebrat arrenca d’una 
aposta valenta per part vos·
tra: un canvi de rumb profes·
sional.

Exactament. Vam decidir 
fer un canvi de vida a favor 
dels valors, i convertir-los en 
el nostre pal de paller profes-
sional. Treballar pel territori, 
per la cultura i la gent d’aquí, 
que és a qui estimem. A Llei-
da tenim molta fruita, i per 
això ens hauríem de sentir 
afortunats, tot i que aquesta 
no sempre és valorada com 
mereix. La seva qualitat és 
excel·lent! I, tenint en con-
sideració aquest tresor, vam 
decidir engegar un projecte 
que incentivés el seu con-
sum. Així va néixer Gebrat, 
amb la voluntat de canviar 
els hàbits alimentaris de pe-

tits i grans, i també de valorar 
l’esforç dels pagesos. Amb 
Gebrat volem fer territori de 
manera saludable. 

De fet, vau fer la pre·
sentació i el llançament del 
vostre producte en ple con·
finament. Això suposo que 
marca, i molt!

Tots els inicis són com-
plexos, i si a això hi sumem 
la pandèmia, encara més. 
Vam crear la cooperativa a 
principis d’any, i gairebé ha 
coincidit amb l’inici de la 
pandèmia de la COVID-19, 
quan presentàvem el resul-
tat de la nostra feina. D’en-
trada, els productes estaven 
pensats per a la restauració, 
però ens hem hagut d’adap-
tar a la situació. Així, l’hem 
presentat a botigues ecològi-

ques i supermercats. Estem 
agraïts a les botigues que 
ens han donat suport, i tam-
bé als consumidors, perquè 
trencar amb el producte que 
es consumeix habitualment 
és una aposta valenta.

Com és la producció de 
Gebrat?

La veritat és que la fem 
entre els dos, la compaginem, 
i és totalment artesanal. 

Ens interessa moltíssim 
que el consumidor noti el 
gust de la fruita i verdura en 
cada cullerada. Volem donar 
valor al potencial natural de 
l’alimentació. Per això ens 
basem en la fruita ecològi-
ca –majoritàriament de pro-
ximitat–, i també  juguem 
amb la verdura, amb un per-
centatge més petit. Afegim 

aquesta darrera a les nos-
tres fórmules perquè és un 
producte saludable, i perquè 
dóna moltíssim color a les mes-
cles. Per exemple, la remolatxa 
ho fa al sorbet de maduixa, i la 
pastanaga al de mandarina. 

Gebrat s’emmarca dins 
de la Cooperativa Sabors de 
Ponent.

Vam estudiar diverses 
maneres de consolidar el 
projecte, i vam creure que 
la cooperativa era un bon 
format pel que teníem al 
cap. Sabors de Ponent l’hem 
fundat perquè també volem 
que el projecte sigui social 
i cultural. Volem cooperar 
amb les entitats properes de 
casa nostra. La nostra idea 
és oferir bon producte natu-
ral, i ajudar com a empresa 

Text i fotografia: Cristina M
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a associacions, projectes so-
cials i mediambientals de les 
comarques properes. Així 
fem extensible la nostra idea 
de contribuir a millorar una 
mica el món on som i d’en-
fortir el territori. 

Per què ‘Gebrat’?
Com sabeu, la Segarra és 

una zona molt seca, i té al-
guns elements paisatgístics 
i ambientals característics. 
Amb el nom del projecte, 
precisament, volíem que 
el públic fàcilment ens po-
gués identificar i situar en 
el mapa. Per aquest motiu, 
vam decantar-nos pel nom 
‘Gebrat’, ja que a la Segarra, 
durant l’hivern, tenim mol-
ta boira gebradora, aquella 
que fa petits cristallets. I, a 
més, pensem que és una pa-
raula molt bonica. Connecta 
molt bé amb el que volem 
ser, en definitiva. Som hu-
mils, no volem sonar a mul-
tinacional.

El projecte Gebrat el re·
geixen 3 pilars fonamental·
ment: emprar un producte 
ecològic, de proximitat (en 
tant que això sigui possible) 
i elaborar els gelats de ma·
nera artesanal.

Efectivament. El valor 
del producte ecològic és 
quelcom importantíssim per 
a nosaltres, i també que vin-
gui de camps molt pròxims 
a nosaltres, per tal de con-
servar al màxim les propie-
tats naturals del producte. 
Per altra banda, no tenim 
maquinària industrial, i tot 
el procés el realitzem entre 
els dos. Així ens assegurem 
que el producte és de màxi-
ma qualitat: seleccionem la 
matèria primera i elaborem 
els sorbets i els gelats espre-
ment peça per peça de frui-
ta. No utilitzem ni additiu, ni 
conservants, ni colorant de 
mena, així aconseguim fer 
un producte que no exclogui 

ningú (aptes per vegans), i 
que el puguin consumir tran-
quil·lament petits i grans.

Entre la vostra refrescant 
oferta, hi ha sabors clàssics 
com la llimona o la madui·
xa (tot i que combinats amb 
verdures i altres fruites), i 
d’altres més trencadors com 
la mel i el mató. Com feu la 
tria de gustos?

-Ens agrada treballar 
amb la idea que els sabors 
de Gebrat puguin arribar a 
tothom, partint amb fruita 
d’aquí. Fins ara només fèiem 
sorbets (és a dia, amb base 
d’aigua), però també hem 
volgut treballar el gelat prò-
piament dit, el qual la seva 
base és làctica. Aquesta és 
l’aposta del gelat de mel i 
mató, que també parteix de 
les ganes que teníem de tre-
ballar amb el deliciós mató 
que es produeix en una gran-
ja de Biosca. El gelat ha estat 
un repte d’elaboració impor-
tant, però estem molt satis-
fets amb el resultat. És una 
alternativa per la gent amant 
dels gelats amb base de llet. 
Però, en tot cas, el mèrit del 
gust dels nostres productes 
és la matèria primera dels 
pagesos i ramaders. 

·Com es formulen les 
vostres receptes?

Després de proves i més 
proves (riures). Intentar tro-
bar el punt mitjà d’equilibri, 
integrant una bona textura i 
aconseguint el màxim sabor. 
L’evolució d’un sabor neces-
sita un temps d’estudi i de 
repòs. La veritat és que dóna 
molta feinada, però ens mou 
moltíssima il·lusió. També és 
veritat que consultem mol-
tes opinions abans de llan-
çar-ne un de nou, fins que 
aconseguim trobar un acord 
per a tots els paladars.

Algun sabor atípic, i sor·
prenent, en el qual esteu 
treballant?

-Tenim algunes idees en 
cocció, però de moment no-
més us podem confessar el 
pròxim llançament d’un sor-
bet de préssec amb carabas-
sa. Òbviament, un sabor de 
temporada que aprofita tota la 
riquesa d’aquest producte de 
proximitat de la zona de Lleida. 

Expliqueu·nos com 
és l’elaboració d’algun 
d’aquests sabors.

-Per elaborar els sorbets 
agafem la fruita, la netegem 
bé i comprovem que estigui 
al punt òptim de maduració. 
Seguidament, n’extraiem el 
suc. També processem les 
verdures, ben netes, i les 
liqüem. En aquest punt de 
l’elaboració afegim el sucre 
de canya i el xarop d’atza-
vara, i fem emulsió de tots 
els elements. A continua-
ció, afegim el neutre (farina 
de garrofí i goma guar) i ho 
barregem bé perquè cada 
gota de producte tingui el 
màxim sabor de tot plegat. 
Deixem reposar la barre-
ja unes hores al frigorífic i 
mantequem el gelat. A partir 
de llavors comença la feina 
de l’envasat, que també fem 
de manera totalment artesa-
nal. Etiquetem els envasos i 
els reservem al congelador. 
Val a dir que, amb Gebrat, 
també tenim la intenció de 
generar el mínim impacte 
al medi ambient pel que fa 

a residus. Per tant, utilitzem 
el vidre en el format petit de 
Gebrat, i cartró, en el gran.

De mica en mica, i fent 
honor al vostre precepte de 
treballar amb proximitat, 
veneu els vostres productes 
en botigues com la Moderna 
del Carrer Major de Cervera, 
el Fem cadena de Tàrrega, 
o Ara Proximitat de Lleida. 
Totes elles, que aposten per 
aquest fet diferencial de 
consum.

Estem molt contents 
amb la seva col·laboració 
i que confiïn en nosaltres. 
Són botigues amb valors de 
veritat, amb producte de 
proximitat i ecològiques. Hi 
compartim molts trets. La 
distribució va arrencar a la 
Segarra, òbviament, i a poc a 
poc ens hem anat estenent. 
Hem ampliat punts de ven-
da a Tàrrega, Balaguer, Mo-
llerussa, Lleida, Valls, Gavà, 
Sabadell, etc. També, en 
alguns establiments d’hos-
taleria. Tot plegat, ens de-
mostra que moltes botigues 
creuen en el territori i en fer 
xarxa. Ens agradaria que tot-
hom tingués l’experiència de 
provar un Gebrat, per trencar 
amb la idea que un sorbet o 
un gelat són quelcom indus-
trial, ensucrat químicament o 
molt calòric. És una alternati-
va saludable i refrescant.
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Miguel Ángel Murillo: 
“M’agrada pensar que sóc capaç de fer 

un objecte que pugui ser etern”

El Miguel Ángel Murillo és una persona inquieta. Actiu, curiós de mena, treballador incansable. 
Aparentment, un tio dur (té debilitat pel metall), però amb una ànima molt sensible, capaç de 
fondre el material més dur i resistent, i convertir-lo en una peça única i delicada. Dibuixa men-
talment en volum, i per a ell l’escultura és esforç mental, procés físic, experimentació i diversió. 

L’entrevistem a ‘El Hangar’, el seu nou taller de Vilanova de la Barca.

Com vas començar en el 
món de l’art?

Miguel Ángel Murillo: De 
petit, m’agradava molt dibui-
xar, i encara és així. Per mi, des-

cobrir els calendaris per dar-
rere, que eren folis enormes, 
va ser un gran descobriment! 
Me’ls guardava per dibuixar, i 
omplir-los de personatges. 

Així que et confesses: 
eres dels qui es passava di·
buixant durant les hores de 
classe.

M. Á. M.: Totalment! 

Amb els anys, vaig passar per 
oficis, però allí tampoc vaig 
parar de dibuixar i em van re-
comanar que em formes. Fi-
nalment, amb beques i l’aju-

Text i fotografia: Cristina M
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da dels meus pares, em vaig 
decidir a estudiar il·lustració 
al Roser. I a partir d’allí, vaig 
sol·licitar una altra beca per 
estudiar escultura a Barcelo-
na. Va ser així com vaig cau-
re al món de les Belles Arts. 
Després de passar per les au-
les de Barcelona, vaig decidir 
tornar a Lleida i obrir el meu 
propi taller.

Ho tenies claríssim, tor·
nar a casa.

M. Á. M.: Sí, sí! Em vaig 
traslladar a una de les petites 
offices que hi ha damunt de 
la galeria d’art Espai Cava-
llers. I allí vaig fer moltíssima 
fusta. Vaig estar-hi una tem-
porada, i després vaig buscar 
un altre espai més gran.

Altres tècniques artísti·
ques impliquen menys es·
pai amb el qual treballar, i 
instruments de menor pes 
i volum. Però l’escultura no 
és així. De fet, també t’exi·
geix un gran esforç físic per 
tirar-la endavant.

M. Á. M.: Sembla que 
m’agrada complicar-me la 
vida (riures). Quan més gran i 
complex, millor! Més gaudei-
xo! M’agrada pensar que sóc 
capaç de fer un objecte que 
pugui ser etern, que el pugin 
veure altres generacions, i que 
es pugui gaudir a l’espai públic.

En què t’inspires, a l’hora 
de crear? Com arrenques?

M. Á. M.: La curiositat és 
el que em mou; de fet, m’ha 
de resultar quelcom molt cu-
riós perquè m’hi fixi, i vulgui 
explorar-ho amb forma de 
producció pròpia. 

També fas encàrrecs es·
cultòrics.

M. Á. M.: Així paguem 
factures (riures). És delicat 
posar forma a la idea d’altres. 
En aquest cas, a la gent de ve-
gades li costa valorar tot l’es-
forç d’una peça única, feta de 
manera artesanal, ja que es-
tem acostumats a la rapidesa 

i el baix cost de les peces in-
dustrials. Quan s’encarrega 
un objecte, o una sèrie d’ob-
jectes, a un artista o artesà, 
s’ha de tenir en compte que 
el resultat és molt especial, 
que es fa amb cura, amb es-
tima, d’un en un, i això no im-
plica ni fer-ho ràpid, ni que el 
cost sigui pràcticament rega-
lat. No només cal pagar mate-
rials, també la feina de d’ofici.

Parla’m dels materials i 
tècniques que utilitzes.

M. Á. M.: Vaig començar 
amb la fusta i el fang. Amb 
ells, he après a gaudir molt 
del procés creatiu. Òbvia-
ment, valoro la peça acabada, 
però per mi el moment àlgid 
és procés, és quan treballo. 
Acabada, ja està la feina feta, 
i comença la feina de venedor 
de peces –no la de l’artista, es-
trictament parlant–. Si hagués 
d’escollir un material, aquest 
seria el metall: pot ser molt 
heavy, industrial, però depe-
nent del motiu i el contingut 
escollits, pot arribar a ser sú-
per tendre.

Tens ganes de tornar a 
exposar en públic?

M. Á. M.: Moltíssimes. 
No obstant això, sóc consci-
ent que he de fer més obra, 
acabar de polir la que tinc 
entre mans, i engegar peces 
noves. Entre les que he de fi-
nalitzar, hi ha la 38 semanas, 

un bust gegant de la meva 
parella fet amb metall. De 
fet, la idea em va venir al cap 
un dia mentre estava emba-
rassada de 38 setmanes, i es-
tava radiant. I li vaig proposar 
d’immortalitzar-la (riures). 
En aquesta exposició també 
hi incorporaria, entre altres, 
Ego, una escultura semblant 
a Frankenstein que ens en-
fronta amb l’ego de l’artista.

M’agradaria que el pú-
blic pogués interactuar amb 
la meva obra, que la pogués 
tocar i relacionar-se d’una al-
tra manera. Més enllà d’allò 
convencional. Que toqui 
l’art, les seves impureses, les 
soldadures, la fredor del me-
tall, etc., que es pogués sen-
tir d’una manera més física. 
Cal utilitzar el cos sencer per 
gaudir de l’art.

Sempre hi ha algú, dins 
o fora del món de l’art, que 
marca. Quin seria el teu re·
ferent artístic o visual?

M. Á. M.: A mi em va im-
pressionar moltíssim de petit 
Salvador Dalí, sobretot en 
visitar el Museu de Figueres. 
La pell de gallina em posava 
(riures); encara ara ho acon-
segueix! A nivell escultòric, 
sempre mires als grans, tant 
clàssics com propers. Per 
exemple, quan vaig descobrir 
en Miguel Ángel González, 
em vaig quedar al·lucinat 

amb el que feia. Ell és capaç 
de treballar molts llenguat-
ges diferents i ser molt po-
tent. Tot això, al camp de l’es-
cultura no només cal posar 
el focus a l’artista, opino que 
també cal atendre a l’equip 
que l’ajuda a fer possible les 
obres –que prepara els mate-
rials, les eines, els espais, etc.–

T’encaixaries en un estil 
concret, a hores d’ara?

M. Á. M.: No! No m’agra-
den les etiquetes, i no m’hi 
trobo 100% representat –al 
menys, de moment–. Prefe-
reixo experimentar al màxim, 
i divertir-me, amb cada pro-
jecte propi. 

Ara, en ple confinament, 
estrenes nou taller on pro·
duir, ‘El Hangar’, un nou espai 
de creació personal, que tam·
bé vol acollir a altres artistes.

M. Á. M.: ‘El Hangar’ és 
un espai molt gran, on puc 
treballar amb plena llibertat 
i puc fer projectes de grans 
dimensions. L’he anomenat 
així perquè crec que hi po-
dria caber una aeronau a 
l’interior (riures). De mica en 
mica, l’he d’acabar de vestir, 
perquè un trasllat en aquests 
temps és complex i temps no 
dóna tant com voldria; però 
hi ha molt potencial. La meva 
idea és obrir el taller a altres 
artistes, i tenir la possibilitat 
de fer projectes en comú.
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