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Hem sigut capaços de presentar un nou exemplar de la revista gràcies al suport d'altres empresaris que, com els que l'editem, fem un esforç
ingent per mantenir les activitats, els llocs de
treball i respondre a tots els deures tributaris als
quals continuem sotmesos, malgrat ens trobem en
“la nova realitat”.
Totes les administracions van començar a repartir diners sense esme, a tort i a dret, molt capital inaccessible per autònoms i petites empreses
que teníem més feina en preparar paperassa que
cap altra cosa.
Les mesures de l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) ens han permès respirar
lleugerament, però en aquest punt, la pròrroga
d'aquesta mesura perjudica la història laboral dels
treballadors, cosa que ha obligat a buscar mesures
viables per poder-los reincorporar.
L'Estat donava per fet que, un cop alçat l'Estat
d'alarma, l'economia correria com esperitada intentant recuperar el temps perdut, tot esperant
recuperar tots els impostos ajornats al mes de novembre. Cosa que només seria possible si les empreses haguessin fet la caixa suficient per respondre a les obligacions tributàries... Res més lluny de
la realitat.
Aleshores ,existeix una realitat paral·lela en la
qual es troben els legisladors, els polítics que escenifiquen representacions lamentables de dialèctica banal i mal educada, per simular dedicació, responsabilitat i interès en el benestar dels ciutadans.
Personatges que cavalquen sobre la tranquil·litat
de la solvència econòmica que els atorga el seu
càrrec.
A propòsit d'aquesta “nova normalitat”, doncs,
cal constatar que, segurament, coexisteixen dues
realitats simultànies: la dels que hem pogut fer
possible que aquesta publicació arribi als lectors, i
la dels gestors de l'administració; molt allunyades
una de l'altra. I el més paradoxal és que els primers
són els que generen la riquesa, perquè els segons
els continuïn tractant com si fossin tòtils... Mentre
ells no es revoltin. Salut hi hagi.
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Prescriptors de la marca Montsec des
de l'univers més dolç

A

l llarg i ample de les comarques lleidatanes hi tenim una extensa varietat de productors artesans
del sector agroalimentari que comercialitzen gènere d'una alta qualitat, articles que segurament
hem consumit algun cop però dels que poques vegades
n'hem preguntat la seva procedència. No es tracta de discernir sobre la importància o no de la procedència del que
comprem, es tracta que la particularitat del lloc on es genera
sigui un valor afegit pel producte.
Torrons i Mel Alemany porta a terme des de fa alguns
anys aquesta estratègia, relacionar la qualitat dels seus productes amb l'entorn natural, patrimonial i humà del municipi
d'Os de Balaguer, a la comarca de la Noguera i del Montsec.
Ferran Alemany ha sigut l'alquimista d'aquesta expressió
que ha tingut com a objectiu reivindicar l'origen de la marca
com a valor afegit dels seus productes.
L'origen de l'empresa familiar es remunta a finals del se-
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gle XIX, i des d'aleshores sempre ha tingut la seu a Os de
Balaguer, des d'on han crescut, s'han adaptat i voldrien continuar creixent en la mesura que els demani el mercat en el
mateix lloc, segons explica Ferran Alemany.
Cinc generacions han permès conservar les tradicions,
des del caramel amb mel i fruits secs de l'àvia Mundeta, a
la mel monofloral d'en Miquel Alemany, fins a la innovació,
creativitat, i aliances amb projectes col·lectius d'en Ferran
i en German Alemany, sempre sota l'esguard del Montsec.
Alemany ha fet valdre aquest arrelament a la Noguera
compartint complicitats i accions comunes amb altres pro-

“Relacionar la qualitat dels seus productes
amb l'entorn natural, patrimonial i humà
del municipi d'Os de Balaguer, a la comarca
de la Noguera i del Montsec.”
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ductors de la zona, i no ha escatimat esforços per transferir
el seu mestratge a altres productors per aconseguir projectes conjunts. El 2019 l'empresa Alemany s'aliava amb Oli
Castelló, de Castelló de Farfanya, per recuperar un berenar
tradicional: el pa amb mantega i sucre. En va resultar un
producte que van batejar com OliMel, substituint la mantega per l'oli verge extra i el sucre per la mel, aconseguint
un dolç natural.
Fa escassament un mes, la marca de la Noguera trobava
la complicitat amb dues empreses familiars del Pla d'Urgell:
Cal Valls de Vilanova de Bellpuig, i Vinagres Badia de Mollerussa, per elaborar el vinagre de poma de Lleida amb mel
de lavanda 100% ecològic.
La singularitat de la mel i la imprescindible presència i
cura de les abelles també han sigut elements amb els quals
Alemany ha projectat cultura, art i patrimoni del Montsec.
Complicitat amb artistes i creadors que han utilitzat aquests
elements en la seva obra, i també han traslladat la seva creativitat entorn de l'empresa, en els etiquetatges i presentacions dels productes. També han deixat empremta col·laborant en la publicació de la Col·lecció l'Ermità de Fra Valentí
Serra, dedicat a la mel.
Alemany ha creat un Univers dolç en què hi ha inclòs un

seguit d'ingredients que fan
possible que els seus productes destil·lin una essència
que els prestigia. En aquest
univers també hi ha implicada una seixantena de persones de centres especials de
treball, de cinc entitats de la
demarcació de Lleida, en el
marc de la responsabilitat
social de l'empresa.
Torrons i Mel Alemany
signa els seus productes
amb la marca Os de Balaguer i Montsec amb la voluntat de ser prescriptors
de l'univers de possibilitats
que ofereix aquesta comarca lleidatana.

“La singularitat
de la mel i la
imprescindible
presència i cura
de les abelles
també han sigut
elements amb els
quals Alemany ha
projectat cultura,
art i patrimoni del
Montsec”
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Los Juvent's

La història musical del Pla d’Urgell al
descobert en un estudi en construcció
"Al Pla d'Urgell no hi ha hagut grups de música", "Els grups i artistes locals
són molt dolents", "Aquí sempre fem la mateixa música" i una llarga llista
de rumors que ningú havia pensat a desmentir mai. Amb aquesta premissa
i aprofitant que l'estiu no s'augurava molt frenètic, el passat mes de juny
vaig començar una recerca per tal de conèixer i posar en rellevància tots
aquells grups i artistes del Pla d'Urgell que d'alguna manera o altra van
contribuir o contribueixen a engrandir la cultura local.

P

reguntant, parlant amb músics coneguts i remenant bibliografia comarcal és com a poc a poc vaig
anar establint una línia temporal i musical molt
més rica del que hauria pogut imaginar. Un llistat
de 180 bandes i solistes de tota mena amb una gran varietat
d'estils, formats i èpoques i que, avui dia, encara està ampliant-se amb noves descobertes.
Si mirem enrere en el temps, encara podríem allargar
més la línia temporal i començar el relat de la música popular al Pla a inicis del segle XX amb la Societat Recreativa
L'Amistat i orquestres com Iris Jazz, Fantasio o Club Trébol,
de la qual en sorgiren figures com la de Jaume Palau qui amb
els anys es convertiria en un cantant d'èxit a l'Estat espanyol
sota el nom de Santy. Els balls orquestrals i les sessions de
jazz benestants eren els únics espais on la música en directe
tenia cabuda, fins que als 60 quatre joves de Liverpool van
revolucionar el món sencer. La sonoritat pop dels Beatles
també influí en la música del Pla d'Urgell amb l'aparició de
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nombroses formacions de joves que es penjaven els instruments i intentaven imitar amb més o menys fortuna els seus
ídols (PJ4, Los Escorpiones, Los Linces, Los Juvent's).
L'eufòria, però, durà només una dècada i un cop arribats
els 70 només quedaven alguns vestigis d'aquell pop seixanter
(Los Sugars o Made in Spain)
que no van saber-se adaptar “Els 70 també són
a allò que venia i tres forma- una dècada clau per
cions (La Tarota, Pam i Pipa i comprendre el viratge
Llum del Jordà) que comparque faria la música
tien membres i traslladaven
el folk i la Nova Cançó als al Pla d'Urgell, en
escenaris locals. Els 70 tam- tres anys obririen
bé són una dècada clau per les portes Musicland
comprendre el viratge que
i Big Ben a més d'un
faria la música al Pla d'Urgell, en tres anys obririen les seguit de pubs i locals
portes Musicland i Big Ben d'oci nocturn”
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a més d'un seguit de pubs i locals d'oci nocturn. D'alguna
manera, aquesta perspectiva ens podria fer pensar que els
joves ja no necessitarien agafar els instruments per satisfer
les seves necessitats musicals. Tanmateix, encara hi havia
alguns resilients que durant
“l'electrònica que
els 80 van engegar projectes
comença a treure el
amb una gran diversificació
estilística entre ells: alguns
cap amb Ultrascene
apostaven pel rock més clàsi el Robert Lamart i
sic (La Forca, On the Raros),
que explotarà més
d'altres van apuntar-se al
endavant amb el
carro del dark pop i el postpunk (La Ostia Peluda y los
Marc Marzenit, qui
Espermatozoides, Los Indea dia d'avui és una
cisos, Última Sentencia) i fide les figures que
nalment començava a brotar
representa el Pla a
una escena blues amb Blue
escala internacional” Verd Blues Band que es consolidaria més endavant.
I com si el Pla d'Urgell fos una galàxia i tots els grups
abans nomenats estrelles que s'anaven comprimint, als
90 esclata el Big Bang musical a la comarca, que feia poc
que s'havia estrenat com a tal. Des del punk amb la seva
capitalitat a Linyola (Komplot, Kritikados) passant pel rock
(Sense Nom, Sonotone Q, Taras Bulba), el metal (Voliak,
Arsenal, Crowd of Boards), una escena blues molt potent liderada per la figura de Gabi Torné (La Central Blues Band, Not for Money), els indies de Torregrossa (Wah
Wah Papellons, que després serien Loopside) o la primera
llavor dels sons jamaicans a Ivars d'Urgell amb els Mamuts, a més de grups de pop, cantautors i altres estils
més minoritaris.
Amb el canvi de mil·lenni s'ordena l'explosió dels 90 i es
consoliden escenes molt més homogènies com una rockera
amb membres compartits entre els grups (Elixir, Jack Reymond, Buzz). El pop reneix amb els Hewel i els Flai com a
capdavanters, el punk segueix amb capital a Linyola (esbAt,
Sublevación), així com Ivars i l'ska i el reggae (The Good
People, Kinton Cloud, Skaketmou). Al mateix temps segueixen altres propostes bluseres, retorna el jazz amb la 3.6
Palau Street Band i l'electrònica que comença a treure el
cap amb Ultrascene i el Robert Lamart i que explotarà més
endavant amb el Marc Marzenit, qui a dia d'avui és una de
les figures que representa el Pla a escala internacional.
I arribem a l'actualitat amb una segona edat d'or similar a la dels 90 on algunes "velles glòries" del rock clàssic
(Hash, Bad Rules, The Moneymakers...) amb tota una fornada de joves que aporten de nou una varietat que fins i tot
supera la dels 90 amb una revitalització de la cançó d'autor
(Itsasgorak, Arnald Pedrós, Xavi Nuez), d'indie (Drift Disorder, Kids From The 90s, Palmira), de música més mestissa i
festiva (Amaika, La Mare del Tano, Fa1na, Bredda...) de metal (Blindpoint, Metrakillator, Purin) i fins i tot el rap amb
els Khalifa Records, entre molts altres estils i grups.

Hewel (2005-2012)

Fa1na

Vibracions - Cedida de l'arxiu d'Àngel Espina

PJ4 (1966-1972)
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Tatiana Cercós (Artèria botànica):
“M’agrada utilitzar plantes del meu entorn per fer les
creacions, perquè és una altra manera de descobrir-lo”
L’art és per ella quelcom fonamental, vital com la sang que rega el nostre cos.
Com les artèries i els vasos que connecten el mapa del nostre organisme. I és
aquest mot precisament, “artèria”, el que escull per teixir el seu univers i enxarxar totes i cadascuna de les facetes creatives en les quals si sent còmoda.
Parlar d’Artèria botànica és parlar de joieria; però no només això. És respecte
vers la natura, és apostar per l’artesania, la tria d’allò especial, l’escolta del
medi que ens envolta, és tancar la roda.
Quan et vas submergir
en el món de l’art?
Tatiana Cercós: Doncs ja
fa uns quants anys. De fet,
l’art sempre ha estat present
en mi. Després de fer el batxillerat humanístic, gràcies a
la recomanació d’un professor, vaig formar-me a l’Escola Massana en un Grau que
tocava diverses disciplines
artístiques i allí em vaig posar a prova com mai abans.
Vaig fer fotografia, ceràmica,
escultura, etc., i vaig experimentar per primer cop amb
la joieria. Va ser una descoberta en majúscules, que em
va animar a fer el Cicle de
Grau Superior i decantar-me
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per aquest àmbit.
T’abandera la joieria
botànica. Sempre ha estat
així?
T. C.: Doncs no! Vaig
començar fent peces molt
orgàniques, amb acabats
desgastats i oxidats, però finalment m’he especialitzat
en la joieria botànica. És una
porta que m’ha permès fer
moltíssimes descobertes. I
m’ha brindat l’oportunitat
de reconnectar amb altres
vessants a mig camí entre
artístiques i naturals, com els
teixits o la ceràmica.
La natura és la teva gran
font d’inspiració. A què es
deu aquest arrelament?

T. C.: Personalment, tinc
una estima molt gran per la
natura i l’entorn on visc. Volia que el meu projecte professional tingués un vincle
fort amb la natura i amb la
societat, que tanqués el cicle
natural que tant ens aporta i
que no sempre agraïm com
cal. D’aquí va néixer la idea
d’oferir a la gent les seedballs (boles de llavors), i de
dedicar-ne tallers creatius
per a petits i grans.
Què són exactament
aquestes boles de llavors?
T. C.: M’agradava la idea
que cada bola de llavors suposi un retorn a la natura.
Per exemple, que si jo re-

cullo una fulla de sàlvia de la
natura, amb la bola la pugui
tornar a l’esfera natural. De
fet, estic elaborant petites
col·leccions de seedballs (de
plantes aromàtiques, hortalisses, etc.) amb aquest objectiu. És important retornar
a la natura el què ens dóna,
però també aprofitar millor
tots els nostres recursos i
aquells elements que de seguida rebutjaríem.
Per què poses per títol
‘Artèria botànica’ al teu projecte personal?
T. C.: Quan encara no
havia posat nom al projecte
tenia molt clar que aquest
havia d’incorporar la parau-
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la ‘art’. Un dia, sopant amb el
meu pare, vam fer una pluja
d’idees, i ell va proposar-me
‘artèria’. Tinc debilitat per
buscar les definicions de les
paraules, i la d’’artèria’ em va
encaixar molt bé amb tot el
que sentia que podia aportar.
L’artèria, a banda del tub sanguini, és l’eix vertical des d’on
s’organitza una ciutat, i em va
agradar molt aquesta particularitat de ramificar diferents
elements a partir d’una mateixa idea. Les joies són l’artè-

ria central del meu projecte,
però la ceràmica, el tèxtil i
les boles de llavors són bones ramificacions connectades.
Fas recerca pura i dura al
medi; per exemple, recollint
fulles, flors i trossos d’escorça d’arbre.
T. C.: Un cop recollits els
elements naturals, els conservo en petites caixes i els
utilitzo per a les creacions.
Empro fonamentalment plata (polida o oxidada) amb
diverses tècniques, i també
faig ús d’alguns
secrets del gremi (riures). En
alguns casos,
com és el cas
de l’anell de la
fulla de sàlvia,
creo un motlle
de guix amb la
fulla, a la qual
faig un tractament especial
perquè tingui
gruix però se
sense que pesi
massa. Finalment, el motlle
es trenca per
donar lloc a la
joia. Per tant,
cadascuna de
les peces pren
el relleu i la
forma directament de la na-

tura, i es converteix en un
element singular, únic i irrepetible.
Tens alguna col·lecció
encara més especial, si cap?
T. C.: Estic elaborant una
col·lecció de joies territorials
que confecciono a partir de
la recollida d’elements naturals d’un lloc concret. Per
exemple, de les illes Açores,
entre les quals utilitzo la
planta araucària; o la col·lecció de peces a partir de plantes recollides a la Vall d’Àger
o del Hyde Park de Londres.
No puc evitar viatjar amb
una capseta a la maleta on
posar aquests petits tresors;
són veritables souvenirs!
També treballes amb la
ceràmica i amb teixit.
T. C.: Ara mateix ja són
dues branques més d’Artèria botànica. En el cas de la
ceràmica, sempre ha estat
present en mi. Primer vaig
fer amb ella petits suports
per exhibir les joies, però
m’he adonat que pot tenir
un sentit conjunt amb tot el
meu projecte. Acabo de fer
una sèrie de plats de ceràmica amb una línia molt senzilla, on el relleu de les plantes
hi és present. Gaudeixo molt
fent ceràmica, és pràcticament un esbarjo.
D’altra banda, amb els
teixits, he seguit comprenent les múltiples capacitats
que tenen les plantes. Fo-

namentalment utilitzo dues
tècniques: tenyeixo amb
tints naturals i un mordent,
tot submergint la peça escollida amb aigua i l’element
natural que dóna color; i
amb l’ecoprint, que permet
estampar el perfil d’una fulla, flor o pètals sobre la tela.
Tenyir amb tints naturals és
un procés màgic que et fa
adonar de la grandesa de
la natura. M’agrada utilitzar
plantes pròximes al meu entorn per fer les creacions,
perquè és una altra manera
de descobrir-lo i gaudir-lo.
És una manera de lluir el
mateix paisatge i de reivindicar-lo.
Comprar artesania és
molt més que comprar un
objecte utilitari o decoratiu.
És comprar ànima?
T. C.: Sí, per què no! Qualsevol persona que té una
peça de les meves m’agradaria que interpretés, i que
sentís, que té quelcom més
que un anell o unes arracades. Hi ha un concepte molt
gran darrere, una cura de la
natura i l’entorn, una producció slow molt concreta i
conscienciada, a banda de la
personalització i el mimo tan
gran que es fa a cada peça.
Com veus Artèria botànica d’aquí cinc anys?
T. C.: Amb les ales totalment desplegades. Amb el
nou lloc web 100% en actiu,
segurament fent tallers de
formació artística, que em reclamen molt i que em vénen
molt de gust. Òbviament,
amb cinc anys més d’experiència, que seran valuosíssims, i seguint amb els valors
de projecte tan ferms que ja
tinc ara. Potser amb alguna
col·lecció territorial més, o
afegint alguna branca més a
l’artèria... Però aquesta haurà
de girar al voltant de la botànica i de la natura.
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Neuroeducació i aprenentatge
Quan les persones ens emocionem, quan sentim qualsevol emoció, sigui desagradable (ràbia, tristor, fàstic, por...) o agradable (alegria, sorpresa...), ens estem
neuroeducant. La neuroeducació seria la disciplina que es preocupa d’investigar i estudiar com funciona el nostre cervell mentre aprèn, és a dir, examina com es desenvolupa el cervell i, alhora, com reacciona a estímuls externs;
aquests provoquen els coneixements posteriors que ens completaran com a
persones, crearan una identitat. Perquè passi tot plegat d’una forma saludable
i òptima, acompanyar correctament una emoció és vital.

L

a neuroeducació canviarà la forma en la qual els
nens estudien i aprenen tot aprofitant els descobriments sobre com el cervell adquireix nous coneixements per a educar millor.

Emocions i aprenentatge
Les emocions interactuen amb els processos cognitius. Per això,
una part clau de la neuroeducació es refereix a gestionar les
emocions: no perquè no interfereixin, sinó perquè beneficiïn el procés d'aprenentatge. Es pretén ensenyar als nens
a ser conscients dels seus sentiments i prendre el control
d'aquests i de la seva conducta. És important que aprenguin
a reconèixer quan estan enfadats o tristos, i poder gestionar
aquesta emoció. Per assolir-ho, és molt important crear un
bon clima d'aprenentatge.
Gestionar les emocions desagradables no només ens ajuda
a millorar el nostre rendiment acadèmic, sinó que, a més,
l'aprenentatge de material que evoqui emocions també
s'aprendrà millor i serà més permanent. Això és el que s'anomena 'aprenentatge significatiu'.
QUINA ÉS L'APORTACIÓ DE LA NEUROEDUCACIÓ?
La neuroeducació ajuda a construir coneixement amb l'educador mitjançant l'estudi del cervell. Proposa que els mestres
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avaluïn, des del procés neuronal de cada nen, si li estan exigint
alguna cosa que simplement no pot donar.
FACTORS QUE INTERVENEN EN LA NEUROEDUCACIÓ I IMPLICACIONS EDUCATIVES
El desenvolupament de les tecnologies de visualització cerebral ha permès en els últims anys desmentir mites que fins
al moment es creien vàlids, així com fer noves aportacions i
enfocaments que ens permeten poder tenir una nova visió
de l'educació.
A continuació es presenten els factors que intervenen en la
neuroeducació i les implicacions educatives que comporten:
1- La plasticitat cerebral
El cervell és 'plàstic' i la seva activitat es pot adaptar. La seva estructura canvia de manera significativa al llarg de la vida, encara
que és més eficient en els primers anys de desenvolupament
(períodes sensibles per a l'aprenentatge). A més és capaç de
crear constantment noves neurones i connexions entre elles si
se li proveeix de l'estimulació adequada. Des de la perspectiva
educativa, aquesta plasticitat possibilita la millora de qualsevol
alumne i, en concret, pot actuar com a mecanisme compensatori en trastorns de l'aprenentatge com la dislèxia i el TDAH.
2- Cada cervell és únic i particular
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El nostre cervell és únic, no existeixen dos cervells idèntics. L'experiència modifica el nostre cervell contínuament enfortint o
afeblint les sinapsis que connecten les neurones, generant així
l'aprenentatge que és afavorit pel procés de regeneració neuronal, anomenat 'neurogènesi'.
3- Les neurones, mirall i aprenentatge cooperatiu
Les neurones són un grup de cèl·lules cerebrals que s'activen
tant quan realitzem una acció com quan observem algú realitzar-la. Permeten “reflectir” l'acció d'un altre en el nostre propi
cervell, d'aquí el seu nom. Això no només ocorre amb accions,
sinó també amb les expressions emocionals. Per això es creu
que són la base de l'empatia i de l'adquisició del llenguatge.
Sempre recordem més als mestres que ens van saber tractar
amb afecte i respecte, que aquells que eren uns grans erudits
en les seves matèries però ens cridaven de manera freda pel
nostre cognom.
Durant el procés d'ensenyament-aprenentatge, aquestes cèl·
lules fan possible que «empatitzem» amb els continguts, habilitats o destreses que anem assimilant. L'existència d'aquestes neurones ens converteix en
éssers socials i, al mateix temps que una societat es configura a causa d'unes accions cooperatives, durant l'aprenentatge també hem de
propiciar situacions que afavoreixin la cooperació. Una educació excessivament individualista i competitiva entre els alumnes, no és un
reflex del que posteriorment hauria de ser una
vida adulta en societat.
L'escola ha de fomentar també la col·laboració
entre alumnes de diferents nivells i la compartició de coneixements (per exemple, mitjançant presentacions de treballs de recerca dels
alumnes), sense oblidar la realització d'activitats interdisciplinàries. I no hem d'oblidar que
l'escola ha d'obrir-se a tota la comunitat.

de jocs que milloren l'atenció, un dels factors crítics en el
procés d'aprenentatge: escacs, trencaclosques, jocs compartits, programes d'ordinador, etc. És qüestió d'integrar
adequadament el component lúdic en l'activitat diària.
COM PODEM APLICAR LA NEUROEDUCACIÓ A LA LLAR?
Aplicar la neuroeducació a casa amb els infants és molt senzill. Podem treballar i jugar amb jocs de taula, materials que
tinguem per casa… El més important és la nostra presència,
ja que, a partir d’aquests jocs, l’adult té un paper vital. Tot i
això, hi ha molts més altres factors a tenir en compte perquè es produeixi un desenvolupament cerebral normal, com
serien: un son adequat, no deixar pantalles d’una a dues hores abans d’anar a dormir, procurar realitzar activitats poc
estimulants i molt relaxants durant la tarda, mantenir converses d’atenció plena amb els infants durant el dia, realitzar exercicis de moviment lliure i acompanyar l’adult en les
seves rutines, portar una alimentació adequada i plena d’ali-

4- La importància del joc a qualsevol edat
El joc constitueix un mecanisme natural arrelat genèticament que encurioseix, és plaent i permet descobrir destreses útils per a
desenvolupar-nos en el món. S'allibera dopamina que fa que la incertesa del joc constitueixi una autèntica recompensa cerebral i
que facilita la transmissió d'informació entre
l'hipocamp i l'escorça prefrontal, promovent
la memòria de treball. El joc constitueix una
necessitat per a l'aprenentatge que no està
restringida a cap edat, millora l'autoestima,
desenvolupa la creativitat, aporta benestar i
facilita la socialització. La integració del component lúdic a l'escola resulta imprescindible perquè estimula la curiositat i aquesta
motivació facilita l'aprenentatge.
El joc motiva, ajuda als alumnes a desenvolupar la seva imaginació i a prendre millors
decisions. A més, existeix una gran varietat
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ments saludables i de qualitat...
I, sobretot, jugar. En tots els casos tindrem en compte la importància de la metacognició, que
es defineix com la capacitat que
tenim les persones d’autoregular
el mateix procés d’aprenentatge per arribar a controlar l’estat
mental que ens acompanya amb
cada emoció que sentim, i que
participa alhora en la seva cognició, és a dir, la capacitat de rebre
la informació del nostre entorn.
A través del joc i la metacognició, els nens aprenen els processos més complexos, provocant un aprenentatge significatiu.
Perquè això passi prepararem activitats que facin entrar en
joc capacitats que els infants han de treballar dinàmicament:
l’atenció, la frustració, la inhibició…
Farem activitats curtes, d’uns 15 minuts, per poder mantenir
una atenció adequada que no es faci pesada per l’infant. Han
de ser jocs dinàmics i de vegades nous, per mantenir la motivació i l’expectació. Podem començar amb una sessió de relaxació
i consciència abans de començar a jugar.
Per poder aprofitar al màxim l’experiència, procurarem un coneixement conjunt del material, per exemple, si agafem un joc
de taula, podem observar la caixa, la informació que ens dóna,
preguntar-li a l’infant com el fa sentir, què veu, quines emocions pot observar (si surt algun personatge), fer un estudi breu
sobre els números i lletres (qui és l’autor, per a quants jugadors
és...); si fem una recepta a la cuina, també podem observar
quantitats, textures, formes… (d’on surt la farina, què és un ou,
com pesem un gram, què es llegeix a la caixa del sucre, preguntar-nos si és saludable...).
Tot aquest procés ens introduirà de ple en les emocions, que
són les responsables de com aprenen i, com hem dit, formen la
identitat en la persona. Si aprenen a través d’una emoció desagradable, estarem creant un record amb prejudicis, creences
limitants i conductes i comportaments que no es podran considerar saludables, ja que la memòria guardarà tota aquesta informació, que condicionarà una personalitat i un caràcter.
Per tant, si aprenem en un ambient estressant, sense respecte
ni enteniment, amb càstigs i crits, els processos d’aprenentatge
es veuen afectats. Viure un seguit de situacions traumàtiques
fa augmentar la cortisona, entre altres substàncies que inunden el cervell, que no permet un desenvolupament dels vasos
nutricionals òptim.
Si un infant sent frustració quan no aconsegueix el que vol (li
cau la torre de cubs, per exemple), ha de viure l’emoció amb
naturalitat i acompanyament. D’aquesta forma es va coneixent
i descobrint els seus límits, per aprendre, en un futur, a controlar-ho. Per ajudar en aquesta gestió, els jocs ens procuraran
situacions per treballar la frustració, per exemple. El fet de guanyar o perdre pot ser una eina molt interessant.
El que concretament es treballaran seran les funcions anomenades 'executives'. Bauermeister les defineix perfectament:
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“Les funcions executives són activitats mentals complexes,
necessàries per a planificar, organitzar, guiar, revisar, regular i
avaluar el comportament per adaptar-se d’una forma eficaç a
l’entorn i assolir èxits”.
Així doncs, s’entén que les emocions ens preparen per a passar a l’acció, creant processos biològics espontanis i inconscients que donen lloc a expressions físiques visuals (plor, riure,
ràbia, por...). Aquestes emocions ens porten a tenir sentiments -un nivell emocional més alt- que comporta interpretar
aquestes emocions, que ja són processos conscients del que
sentim En aquest punt, per tant, podem prendre decisions i
controlar una conducta.
Les funcions executives que es poden veure reflectides en els
jocs amb la família són la memòria de treball, que registra la
informació per fer-la servir per a un futur; l’autocontrol, que
ensenya a tenir prioritats i aguantar els impulsos primitius; i la
flexibilitat cognitiva, que fa aparèixer la creativitat i la intel·ligència emocional (adaptació als canvis, a l’entorn, a les situacions estressants...).
Nosaltres:
Jo sóc la Sara Eme i sóc directora Aire Projecte. El nostre objectiu és treballar per les famílies i, principalment, pels nens.
Sóc TEI, orientadora familiar i formadora educativa en pedagogies alternatives (Waldorf, Montessori, etc.) En el nostre
espai Aire Projecte volem donar suport a iniciatives educatives per les famílies.
Jo sóc Mo Queralt i treballo pels nens. Sóc orientadora familiar i
especialista en Pedagogia Terapèutica. En una societat plena de
condicionaments, estereotips i prejudicis cap a la criança, hem
de despertar el sentit comú i l'instint per a educar utilitzant els
recursos i eines que funcionin millor per a cada família, tractant
d'ajudar als infants a través de les mares i els pares.
El nostre espai és obert a tota mena de necessitats educatives
familiars. Podeu contactar amb nosaltres a través del nostre
email: aireprojecte@gmail.com.

TR La revista de www.territoris.cat
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La recuperació de la ruta
Transcabanera vol promoure la
cohesió social i la vertebració
entre el Pirineu i la Plana de Lleida
Quin sentit pot tenir que, en un món globalitzat on internet i la millora de les vies
de comunicació han fet desaparèixer les distàncies, milers d'ovelles es desplacin
cada any seguint les cabaneres entre les muntanyes de la Vall de Boí i els conreus
de la Plana de Lleida? Els pastors d'avui no són com els de fa cent o cinquanta anys.
Viuen i regeixen la seva explotació a partir dels coneixements transmesos pels seus
avantpassats, però també per les lleis de mercat i les normatives vigents.

16

TR La revista de www.territoris.cat

Text: Josep A. Pérez
Fotografia: Casa Ricou - J.A.P
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stà clar que no podem
renunciar a l'evolució
de la societat, en què
moltes de les antigues
tradicions que havien estat rellevants en els entorns rurals han
quedat en l'oblit. Molts factors
han influït en una transformació
que pretenia aconseguir funcionalitat i millora econòmica, però
en realitat el que han aconseguit
és una pèrdua de valor i el despoblament de les zones rurals. Tot
sovint l'evolució i modernitat s'ha
concentrat en les grans ciutats que
han acaparat serveis i equipaments.
Una d'aquestes tradicions caigudes en l'oblit ha sigut els camins ramaders, el que es coneix
com a Cabanera, la ruta transhumants entre les pastures d’estiu i
d’hivern que feien els ramats de
les comarques de muntanya a la
plana de Lleida. Una pràctica que
representava un intercanvi social i
cultural molt rellevant a la demarcació de Lleida on, concretament, hi va ser molt significatiu el trajecte dels ramats de
Taüll a Linyola.
Precisament, fa un parell d'anys, l'alcalde de la localitat
del Pla d'Urgell, Àlex Mases, va emprendre el camí de pujada
a l'Alta Ribagorça amb la voluntat de trobar complicitats per
reconèixer aquesta ruta mil·lenària com a eix vertebrador
d’un nou model de creixement intel·ligent i sostenible, que
potenciaria els recursos de les comarques que travessa. Un
projecte que pren com a element dinamitzador el ric patrimoni natural, material i immaterial que envolta aquesta ruta.
L'activisme per la recuperació de la Transcabanera s'iniciava el 30 d'abril del 2018, quan cinc corredors, membres
del Centre Excursionista de Linyola i del Centre Excursionista
Alta Ribagorça, es van proposar revisar l'estat dels 142 quilòmetres d'aquesta ruta. Els excursionistes van dur a terme el
recorregut en dos dies; els pastors la feien en una setmana.
De la primera marxa reivindicativa, Mases va aconseguir
encoratjar un important nombre d'agents de les cinc comarques i vint-i-tres municipis del recorregut: alcaldes, representants de consells comarcals, Generalitat, Diputació de

“L’objectiu de la iniciativa és revalorar
la cultura tradicional transhumant
de la ramaderia extensiva i, alhora,
potenciar els recursos naturals del
territori, la biodiversitat, el paisatge i
l’oferta turística i rural dels municipis
per on passa”
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Lleida i altres entitats, als quals va traslladar les directrius
del projecte.
De la cimera que es va celebrar el passat 12 de febrer a
Àger, en va sorgir un document de compromís per emprendre mesures conjuntes encaminades a garantir a les generacions actuals i futures dels municipis afectats un entorn
econòmic, social i ambiental estable i un territori més sostenible, atractiu i habitable.
El projecte pren forma amb la voluntat de treballar conjuntament i en col·laboració entre totes les administracions locals que
formen part del trajecte,
posant en valor les singularitats dels municipis
de muntanya i millorant
el paisatge i la neteja
de boscos, a la vegada
que serveix com a eina
per revertir el despoblament de les zones rurals.
Els impulsors de la
recuperació de la transcabanera tenen previst
dur a terme una nova
reunió abans d'acabar
l'any, una convocatòria
en la qual es podria plantejar la definició d'una
Agenda de pla estratègic
per poder iniciar els des-
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plegaments d'accions concretes. També es preveu incorporar
altres agents de diferents àmbits, al marge dels que van participar en la primera reunió: ajuntaments, consells comarcals,
Diputació de Lleida, els departaments de la Generalitat, Fundació del Món Rural, Aliança Pastoral, IDAPA, o Ecomuseus.
Abans d'aquesta data, els impulsors del projecte havien
de dur a terme un nou recorregut, aquest cop sortint de Taüll

per aquest dissabte 17 d'octubre, per arribar a Linyola el diumenge dia 18. Però degut a les noves restriccions imposades
des del Departament de Salt, la caminada se suspèn i es traslladarà a una altra data. Segons Àlex Masses, l’objectiu de la
caminada era donar a conèixer a un bon grapat d’interessats
les possibilitats i els atractius de la ruta Transcabanera.

“A Àger es constata
que l'escassa capacitat
d’influència en les
polítiques d’abast
nacional, juntament amb
la despoblació i la crisi
dels models d’explotació
agrària i ramadera,
obliguen a mirar enrere
per poder tornar a mirar
endavant ”
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Text: Cristina Mongay
Fotografia: Museu Comarcal de l'Urgell

La calidesa dels paisatges
ponentins a través de les ceres de
Lluís Trepat
L'exposició 'Lluís Trepat. Els altiplans del Talladell, entre el Xercavins i l'Ondara'
dóna ressò al realisme poètic de Trepat a través d'una sèrie de paisatges inèdits inspirats en les proximitats del Talladell

L

'ajuntament de Tàrrega i el Museu Tàrrega Urgell mostren del 16 d’octubre al 6 de desembre
un conjunt de 38 ceres inèdites obra de l’artista
targarí Lluís Trepat.
Aquestes peces es mostren per primera vegada davant
del públic, qui té l’oportunitat de descobrir un Trepat enamorat de la seva terra natal, dels relleus a mig camí entre les
comarques de l’Urgell i la Segarra, un fidel descobridor dels
seus colors i la seva calidesa.
Es tracta d’un seguit de peces que l’artista pintà entre el
1975 i el 2004, quan freqüentà la conca de l’Ondara amb la
seva família després d’adquirir una casa al poble del Talladell. Al llarg d’aquestes estades campestres, Trepat aprofità
per conèixer d’una manera més íntima i pròxima aquestes
terres de secà i la incidència en elles del pas de les estacions.
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El constructivisme, l’expressionisme abstracte o l’informalisme són alguns dels adhesius que han tractat de definir
el fecund univers artístic de Lluís Trepat, el qual s’inicià als
anys quaranta i finalitzà l’any 2008. Trepat, de fet, s’ha volgut
definir historiogràficament com un dels introductors de l’art
abstracte a l’àmbit lleidatà. No obstant això, la manera de fer
del targarí anà més enllà dels ismes, etapes formatives que

“'Lluís Trepat. Els altiplans del Talladell,
entre el Xercavins i l'Ondara' acosta al
públic un Trepat madur i personal que
aposta pel realisme poètic després d’anys
d’experimentació artística”
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li resultaren d’enorme utilitat en la recerca i la investigació
formal i conceptual del seu propi camí artístic.
Trepat i el realisme poètic
L’any 1961 fou l’any en què Trepat abandona l’abstracció
i els corrents d’avantguarda per reprendre el camí cap a la figuració. Un nou recorregut creatiu que desenvolupà a la ciutat de Barcelona i que combinà amb l’ensenyament artístic.
Entre el 1969 i 1970, Trepat experimentà el seu darrer
canvi de rumb, que s’ha titulat com ‘realisme poètic’, la culminació del seu procés d’esquematització mental i artístic,
en el qual simplificà fins i tot l’exercici de pintar.
Anys més tard, el 1977, la família Trepat s’instal·là al Talladell, i allí el creador muntà el seu taller artístic. Això va fer
que el pintor passés llargues estades a la seva terra natal,
des d’on va recórrer els paisatges de l’Urgell i la Segarra que
l’envoltaven.
Durant les estades al Talladell, Trepat va tenir l’oportunitat de recordar les passejades escolars de la seva infantesa amb els Escolapis, les expedicions per pintar del
natural durant la joventut amb els amics de Tàrrega i el coneixement exhaustiu dels poblets, les cases, els castells i
l’agricultura que s’hi cultivava; així mateix, la textura de les
cabanes de pedra seca, la paleta de colors dels marges de
pedra, cada passa dels turons tacats d’alzinars enmig dels
camps de conreu d’ametllers, de cereals o d’oliveres, etc.

Tot allò què va veure, tot allò què el va moure, tot allò
què el va inspirar, ho perpetuaria per sempre més en les seves obres, ja fossin màquines de segar, banyistes, escenes
familiars o la generosa extensió del territori.
De totes aquestes caminades en van sorgir nombroses
obres plàstiques. Entre altres, pintures a l’oli de gran format i
sèries de gravats, una part dels quals encara és a la vella casa
del Talladell que conserva la família de l’artista.

“L’exposició targarina presenta 38 peces
inspirades a peu dels camins polsegosos,
entre passejades, enmig de la reconnexió
de Trepat i la seva terra d’origen”
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Autònoms:
treballadors en
cos i ànima
Aquesta frase adquireix tot el seu sentit en referir-nos
al col·lectiu d’autònoms del nostre país, engranatge fonamental del teixit econòmic de la nostra societat. Treballadors emprenedors, independents, lliures i essencials, que
dia a dia fan un esforç suprem i constant per mantenir el
negoci i per garantir-se un sou digne.
El sector assegurador, d’una manera fàcil i senzilla i amb
productes pensats per ells, pot acompanyar-los i complementar la situació de desempara que provoca el sistema de
cotitzacions actual, mentre que tracta de convertir-se en el
seu coixí de seguretat, protegint tots els fronts: l’avui i el
demà. Perquè és primordial minimitzar el perjudici i la pèrdua d’ingressos que qualsevol imprevist els pot provocar,
com l’actual pandèmia de la Covid-19. Circumstàncies que
deixen coix a la persona, al negoci i a la mateixa família.
La vida ja és prou difícil i, per tant, sempre que es pugui, ens cal posar-hi solucions, com les que permetin ajudar aquest sector a tenir un present segur. Podem buscar
plegats, per exemple, com afrontar de la millor manera
una baixa llarga deguda a malaltia o accident, minvant al
màxim el perjudici econòmic ocasionat. I el que és igual
d’important, aconseguir un futur tranquil per gaudir de ple
de l’esperada jubilació, salvaguardant el dia a dia i també
l’horitzó.
El mediador d’assegurances, sens dubte, et sabrà assessorar sobre el que més s’adiu a les necessitats de cadascú:
perquè cap autònom hagi d’aturar-se!
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L’Atrevit forma un nou equip sota
la direcció de Lorena Carulla
Rumb a l’experimentació gastronòmica, arriba amb propostes sorprenents i
delicioses. Us les avancem!

E

l xef Jesús Gimena Aragón capitanejarà la cuina
del restaurant l'Atrevit. Gimena pren el relleu
del xef Eduard Carulla, que va obrir les portes
d'aquest espai únic l'any 2018 i que ha regentat
fins a fer-lo l'espai de referència que és avui.
El nou i jove equip del restaurant continuarà mantenint
el mateix format que l'han dut a ser un exponent en l'univers gastronòmic, tot seguint la premisa bàsica de l'Atrevit:
la innovació. Noves propostes culinàries de la mà de Gimena
conformaran una experiència que, el xef assegura, serà única pels clients.
Al nou cuiner en cap, el jove Jesús Gimena, l'atreviment
l'ha dut, amb la seva joventut, a adquirir una vasta experiència al costat de grans mestres: sortit de la cantera de l'escola
d'Hostaleria de Lleida, va fer el primer pas en el món laboral
al restaurant vanguardista Casa Pedro de Saragossa. Quan la
vida li va donar l'oportunitat de treballar amb una estrella
Michelin a Can Jubany, a Vic, ell la va agafar al vol. I després
d'una temporada d'intens aprenentatge, va seguir fogue-
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jant-se al costat d'una altra estrella Michelin, descendent del
Bulli, a la capital catalana, al Dos Palillos de Barcelona. Ara,
amb tot aquest mestratge a la butxaca i guiat per la passió i
inquietud que, ens confessa, el manté “despert i viu”, torna
als orígens per debutar com a cap de cuina a un dels nuclis
durs del món de la gastronomia del territori: el Restaurant
l'Atrevit.
El nou equip, sota la direcció de Lorena i el mestratge
del xef Gimena, està conformat pel Josep, l’Ashot i el Julen,
que ja estan preparant les propostes més sorprenents per
aquesta nova temporada. Les voleu conèixer, oi?

“'El nou i jove equip del restaurant
continuarà mantenint el mateix format
que l'han dut a ser un exponent en
l'univers gastronòmic, tot seguint la
premisa bàsica de l'Atrevit: la innovació”
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El sopar de la Castanyada
Per iniciar la temporada, l’Atrevit ha preparat un menú
per la nit de Castanyada que se servirà al restaurant, un
menú que també es podrà endur a casa, fet amb els ingredients que ofereix la terra en aquesta temporada tan especial,
i per gaudir (del tot) com cal d'aquesta data tan assenyalada al calendari català. Una mostra del treball del nou equip.
Alerta, conté molta innovació!
Tatxan! Esmorzars de forquilla i ganivet
Sí! Seguint amb els canvis, l'Atrevit passarà a ser un dels
altres punts de la ruta gastronòmica dels esmorzars de forquilla i ganivet, patrimoni immaterial de les terres de Lleida.
Seguint amb els canvis, i com a novetat, oferiran esmorzars
tots els dissabtes i diumenges.
Atreviment també és sortir un cap de setmana a gaudir
plenament de l'esmorzar, aprofitar, assaborir aquest primer
àpat que ens pot fer el dia rodó. És per això que l'Atrevit vol
potenciar la cultura de l'esmorzar, amb tots els matisos que
té a casa nostra. Alceu-vos a l'hora que vulgueu i aneu-hi
amb calma... Us podreu posar les botes de dos quarts de
nou del matí a les dotze del migdia.
Menú executiu: et pot salvar el dia. Cada dia
Els executius també necessiten una bona dosi diària
d'alegria. I què és menjar, sinó pura felicitat? L'equip de
l'Atrevit experimentarà amb menús molt vius i introduirà
més plats per aportar el toc de delícia i emoció que necessita
el dia d'un executiu, es presenti monoton o atabalat. L'Atrevit és un espai de desconnexió, un laboratori d'experimentació d'alt nivell culinari que vol crèixer al costat dels seus
clients, i sempre estarà atent a tot allò que arribi de les persones que s'asseguin a les seves taules per intentar oferir-los
allò que estan buscant: innovació, sabor, creativitat, ingeni,
exquisidesa, originalitat... I tu, t'hi atreveixes?

Restaurant L'ATREVIT
President Macià, baixos.
Fondarella

973 300 349
650 27 98 99
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Joanpere Massana:
"M’agrada materialitzar els pensaments
i els sentiments en llibres artístics"
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 mentalment 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.
Necessitat,
obsessió,
canal de comunicació, etc.
Què és per tu l’art?
J. M.: Per mi és una necessitat de comunicar, ja des
de ben petit. Primer ho vaig
fer amb poesia, després amb
música, com a cantautor. I
de cop i volta, vaig començar
a expressar-me amb pintura,
dibuix, gravat, etc. Ha arribat
un punt, però, que les línies
es desdibuixen i no sé definir
què és el que estic fent. Utilitzo l’art com un mitjà per
comunicar, sentir, contemplar; per mi és un tot!
Dus a l’esquena una
dilatada carrera artística,
amb experiència nacional
i internacional, i des de fa
uns mesos, projectes novament exposar a Lleida. Com

sorgeix el projecte ‘Escriure
quadres, pintar poesies'?
J. M.: Va néixer fa dos
anys i se’n fa càrrec com a comissari en Toni Jové. Ell tenia
molt clar que volia proposar
un diàleg entre les antropometries i basar el discurs en
peces de gran format de tres
sèries de peces meves: ‘El llibre de l’aire’; ‘El llibre de la
pell’, que reivindica allò que
sentim a través dels sentits;
i ‘El llibre de les flors’, que
tracta la idea d’allò efímer,
de la temporalitat.
A través d’‘Escriure quadres, pintar poesies’ es posa
sobre la taula una idea molt
barroca com és el memento
mori (recorda que has de
morir) o la vanitas (vanitat).
J. M.: Fa tres anys vaig

passar un episodi molt delicat de salut, i va ser llavors quan vaig evidenciar
aquesta fragilitat humana.
Les coses mai no duren per
sempre, ni som immortals.
Tant si tens, com si no tens,
arribarà un moment en què
desapareixeràs físicament i
com a molt, de tu, restarà la
teva obra. I, vols que et digui
una cosa? És maco sentir-se
tranquil i realitzat estant en
aquest punt gairebé determinant.
Veure peces artístiques
en directe, allunyar-se
d’elles per veure el tot, i
apropar-se i contemplar el
detall, és quelcom riquíssim
per a l’educació visual. Segons tinc entès, l’exposició
havia de comptar amb més

peces de les que hi ha. És
així?
J. M.: Efectivament. La
idea d’en Toni, a banda dels
grans formats, era incorporar a l’exposició obra petita
en paper i escultura, però
en aquesta sala no hi cabia
i vam haver de prescindir-ne.
Com arrenca el teu procés creatiu?
J. M.: Sempre que he de
començar una sèrie començo en paper; és un material que em permet treballar
molt de tu a tu. No és el
mateix crear una obra gran,
que et domina, que una de
dimensions petites, amb la
qual aconsegueixes una relació molt especial i delicada. El paper et permet tacar,
estripar, foradar, cremar,
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enganxar, etc., i remet la
idea que som apunts, pensaments, reflexions, que som
aquí per casualitat, hi som i
no hi som, som presència i
absència, i que portem una
llarga llista d’ancestres al
darrere.
Després del paper, continuo experimentant amb el
concepte amb instal·lacions,
gravats, pintura, i normalment finalitzo amb pintura
de gran format. Cadascuna
de les meves peces du al
darrere una gran investigació formal i conceptual.
Per tant, els papers són
una taula d’experimentació
i pensament per a tu. Què
és per tu, llavors, la pintura?
J. M.: La pintura, sobretot la de gran format, necessita una major preparació per dur-se a terme (una
preparació de pigments, una
emprimació, etc.), i em permet treballar més la idea de
cova, d’allò matèric, d’allò
sota la pell. Aquesta idea
m’interessa moltíssim. En la
pintura hi combino elements
escultòrics; de fet, faig escultura bi-tridimensional. Al
moment de crear, necessito
que el meu cap i les meves
mans vagin junts, que hi hagi
un diàleg constant.
A les pintures hi afegeixo detalls per observar amb
atenció, com són colors primaris i secundaris, puntes
de llapis (elements efímers),
petits escrits amb llapis, gar-
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gots, etc. Són diàlegs entre
elements de la poesia i de
la pintura, jocs que rememoren la infantesa i el pas
del temps. M’agrada materialitzar els pensaments, els
sentiments; la vida, en definitiva, en llibres. Per mi, les
obres han de convertir-se en
una gran simfonia: amb una
aparença simple, englobar
moltes idees. Que es pugui
gaudir de la melodia i també
dels acompanyaments.
A l’exposició podem
veure dues antropometries
basades en el teu perfil, a
banda i banda de la sala.
J. M.: Les dues peces són
siluetes fetes amb petits
fragments de fusta, molts
d’ells reaprofitats d’altres
projectes. I en cada fragment apareix un element de
vida: una flor, un color, una

lletra de l’alfabet, etc. Amb
aquesta col·locació, cara a
cara, es convida intencionalment al diàleg i es posa de
manifest que som producte
de moltes petites peces. Tots
som una suma de moltes experiències, d’allò que ens és
llegat i d’allò que lleguem.
Muntar una exposició
artística suposa una feinada important. A banda de
la tasca més conceptual i
de discurs, ho és també pel
que fa a muntatge, d’assegurances i transport de
les peces, de permisos de
reproducció d’imatge, etc.
Com et sents tu com artista
quan el transcurs de l’exposició coincideixi amb l’esclat
de la pandèmia i el confinament? Frustrat?
J. M.: No, de cap manera!
Sí que sorprèn, però, la situació, igual que ho fa la poca
difusió que ha tingut als mitjans d’arreu. Ho tinc assumit,
la vida de vegades et regala i
altres et pren, com ha estat
en aquest cas. Jo estic satisfet d’haver complert amb la
feina i l’objectiu que m’havia
proposat.
El confinament ha suposat un abans i un després
artístic?

J. M.: La veritat és que
no. Aquesta aturada m’ha
permès treballar altres aspectes creatius que no sempre tinc temps de treballar,
o que treballo d’una altra
manera. El confinament
m'ha donat l’oportunitat de
veure les coses des d’una
altra perspectiva, fent una
llista de prioritats. De fet, actualment estic realitzant ‘El
llibre dels silencis’, a partir
dels conceptes i vivències de
la pandèmia.

“No és el mateix
crear una obra
gran, que et
domina, que una
de dimensions
petites, amb la
qual aconsegueixes
una relació molt
especial i delicada”
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