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Quina mala consciència havien de tenir les
autoritats locals de Badalona i el Govern Català
per declarar dol al país per les víctimes del sinistre
de la matinada del 10 de desembre. Malgrat
que tots van sortir xiulant a l'hora d'assumir
responsabilitats d'una realitat que arrossegava la
cua de feina d'un bon grapat d'anys.
És clar que és humanitari declarar un dol per
la mort de persones, siguin qui siguin, però el
fet és que en les darreres setmanes, i encara
avui, estan morint desenes d'avis i àvies en les
residències i encara és hora que algú tingui la
decència de proposar banderes a mig pal o dies de
dol. On és, aquí, aquesta humanitat? Pel contrari,
només veiem formes d'actuar irresponsables,
interessades i demagògiques.
Els dirigents actuals, de dretes, d'esquerres, de
centre o del que Déu vulgui, no han tingut ni un
bri de decència per aprovar una reducció dels seus
salaris per poder contribuir a la despesa sanitària i
social provocada per la pandèmia.
Però així i tot, caurem altre cop en el parany
de creure que realment el seu interès són els
ciutadans, perquè estem a les portes d'unes
eleccions que vindran en uns mesos, i ells es
proclamaran defensors de pobres i rics, de joves
i grans, malalts i sans, metges, mestres, drets,
contra les injustícies de Madrid.... I tot això durarà
el que dura la campanya.
Ja sabem que algú ha de dirigir el país, però
mireu: van destituir el president Quim Torra, ningú
va piular i tot va continuar igual. I si ens preguntem
si, d'una vegada per totes, els catalans ens deixem
de victimisme i d'utopies i demostrem a aquests
personatges que tenen privilegis només perquè els
ciutadans volen, el voten i els donen la confiança? Si
no som capaços de demostrar la força de la ciutadania,
ens continuaran enganyant, i al final tindrem el que
ens mereixem, per molt lleig que sigui.
Així que, tot i la complicada realitat del
moment, no podem més que traslladar els millors
desitjos als nostres lectors: que trobem la força per
fer-los realitat i que puguem gaudir de les festes de
manera responsable. Ha sigut un any estrany, però
també d'aprenentatge, i esperarem els pròxims
amb esperança. Bones Festes i salut.
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Text i fotografia: Jordi Bonilla

Pla Sonor arriba per potenciar i
reivindicar la xarxa de músics al
Pla d'Urgell

D

esprés de l’èxit del macroconcert virtual celebrat
durant la festa major de Mollerussa alguns músics del Pla d’Urgell van creure oportú aprofitar
l’oportunitat per associar-se i començar a treballar per la dignificació del sector dins de la comarca. En els
darrers anys, s’ha vist com el buit cultural i sobretot musical
que pateix la nostra comarca no es capgirarà ni per part de
l’Administració ni tampoc per part de la iniciativa privada, i
és així com els mateixos músics i professionals del sector han
vist que són ells mateixos els qui hauran de fer-ho.
Aquest és el punt de partida de l’associació per a la música del Pla d’Urgell Pla Sonor, un espai d’unió i xarxa entre
músics i professionals del sector a la comarca. La iniciativa
ha sortit d’un grup de músics i activistes culturals del Pla per
tal de constituir una entitat sense ànim de lucre que promogui iniciatives de diferent índole al llarg de l’any, vetllant per
consolidar i fer créixer els projectes musicals de la comarca,
independentment de l’estil, la trajectòria o la població.
L’equip motor
“Un espai d’unió i xarxa
de Pla Sonor el conentre músics i professionals formen els músics
Albert Gilabert, Xavi
del sector a la comarca.
Filella i Jordi Escolà
La iniciativa ha sortit d’un
―tots ells amb una
grup de músics i activistes
àmplia experiència
culturals del Pla”
en grups com Noi-
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sedrome, Uënsdei, Mollerussa Town Kamorra o Blindpoint―
i els activistes culturals Salvador Martínez i Jordi Bonilla. Cal
dir que tots ells també han comptat amb el suport logístic de
la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Mollerussa en
la creació de l’entitat. Tanmateix, els membres de Pla Sonor
han deixat clar que qualsevol associat pot unir-se a aquest
equip o en alguna de les comissions de treball per ajudar
a l’organització i gestió de les iniciatives de l’entitat, a més
d’aportar qualsevol idea o proposta per dur a terme.
Entre els propòsits de l’associació hi ha la celebració de
diferents concerts arreu de la comarca durant l’any, així com
un festival de bandes de creació pròpia a la primavera. Una
altra de les propostes de Pla Sonor serà l’elaboració d’un disc
recopilatori amb temes dels grups del Pla d’Urgell per tal de
fer difusió de la música local i, finalment, el cicle de formació per a músics COM? On es tractaran diferents temàtiques,
com la gestió de les xarxes socials o l’elaboració d’un rider
tècnic, i que està previst que s’engegui en els pròxims mesos.
El primer cicle musical que promou l’associació és MuCa!
– Música al carrer, que s’estrenarà el diumenge 3 de gener
a Mollerussa en una jornada diürna. L’acte està pensat per
tal d’apropar els grups locals al públic i en aquesta primera
edició seran quatre els punts del centre de la capital del Pla
que comptaran amb concerts simultanis. Per aquest primer
cop, l’organització no ha volgut desvetllar les formacions
participants, ja que amb la situació actual no s’ha volgut
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córrer el risc d’haver de fer marxa enrere a l’últim moment
“ajornant” el compromís cultural amb els grups. La voluntat
és que MuCa! pugui anar desplegant-se per tota la comarca amb accions puntuals durant l’any juntament amb altres
propostes que encara estan per descobrir-se.
Les inscripcions per a Pla Sonor ja estan obertes (www.
plasonor.com), no només pels músics i bandes que s’hi vulguin unir, sinó també per aquells particulars que desitgin col·
laborar amb el projecte i fer créixer l’entitat. Les aportacions
són de 20€ anuals per als músics, 10€ per als mecenes i el
10% del catxet de les bandes que s’hi inscriguin.
Entre els avantatges de fer-se membre de Pla Sonor, hi ha
la possibilitat de formar part d’una base de dades de músics
i grups ―així com del disc recopilatori―, participar en les
assemblees de l’entitat, fer ús dels serveis que aconsegueixi l’entitat i gaudir de dues formacions gratuïtes anualment,
entre altres. A més, tots aquells que es sumin a Pla Sonor
rebran l’obsequi d'una samarreta i una xapa de benvinguda
amb la imatge de l’associació, que està previst que s’entreguin en el primer MuCa! al gener.

“Pla Sonor vol ser un espai d’unió i xarxa
entre músics i professionals del sector a la
comarca. La iniciativa ha sortit d’un grup de
músics i activistes culturals del Pla”
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Mollerussa viu el Nadal amb
un programa inèdit
Un any tan difícil mereix un bon acabament. L'Ajuntament de Mollerussa, lluny de quedar-se de braços plegats per veure
com deixem un any que mai no oblidarem enrere, proposa una trentena d'activitats molt especial de Nadal i inèdites a la
ciutat per gaudir de les festes amb qui més estimem. Des de la popular festa solidària per la Marató de TV3 fins a un Hotel de
l'Horror a Cal Duch, un Bosc dels Desitjos, una experiència de realitat virtual o música al carrer són algunes de les propostes
que ompliran de llum aquest Nadal, passant per la tradicional festa del Cagatió de Nadal, el lliurament de cartes als Patges
Reials i la rebuda dels Reis Mags d'Orient, aquest any reformulada en versió concert. Aquestes són totes les activitats que
mantindran viva l'espurna de Nadal des d'avui fins al gener del 2021:
Acte per la Marató de TV3, amb la participació
d'entitats i associacions de la ciutat
Dia: 20 de desembre
Hora: de 10 a 14 h
Lloc: plaça Manuel Bertrand
Amb la participació d'A2mic
Ballar és Vida, per l'espai de creació La Jove
Companyia (acte per la Marató)
Dia: 20 de desembre
Hora: 19 h
Lloc: Teatre l'Amistat
Preu: 5€
Amb la participació de la Companyia de Dansa
Montse Miret
Cagatió de Nadal
Dia: 20 de desembre
Hora: a partir de les 17 h
Lloc: plaça Manuel Bertrand
Preu: donatiu per CSI Àngel Olaran
Amb la participació del CSI Àngel Olaran i
Mollerussa Comercial
Hostal Horror Duch
Dies: 26 i 27 de desembre, 1, 2 i 3 de gener de
2021
Lloc: Cal Duch
Edat recomanada: a partir dels 12 anys
Preu: gratuït
Inscripcions: bit.ly/nadalmollerussa
Amb la participació dels Diables de Mollerussa
Lliurament de cartes als Patges Reials
Dia: 27 de setembre
Hora: a partir de les 11 h
Lloc: Teatre l'Amistat
Preu: gratuït
El Bosc dels Desitjos
Dies: 28, 29 i 30 de desembre, 2 i 4 de gener
Hora: a partir de les 17 h
Lloc: plaça Manuel Bertrand i plaça Major
Edat recomanda: a partir dels 3 anys
Preu: gratuït
Amb la participació de les Colònies Sant Jaume
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El Poema de Nadal de Josep M. de Segarra, amb
Heura Gaya
Dia: 28 de desembre
Horari: a les 20 h
Lloc: Teatre l'Amistat
Amb la participació de Teatre de Butxaca i Saó de
Ponent
Escape Room
Dies: 27, 28 i 29 de desembre
Lloc: Pavellons Firals
Edat recomanada: a partir dels 12 anys
Preu: gratuït
Inscripcions: bit.ly/nadalmollerussa
Amb la participació de Bluescape Room
Busca l'Home dels Nassos!
Dia: 31 de desembre
Hora: a partir de les 11 h
Lloc: pels carrers i places de Mollerussa
Amb la participació del Casal l'Arreu
Experiència de jocs en realitat virtual augmentada
Dies: 2, 3 i 4 de gener
Hora: d'11 a 13.30 h i de 15.30 a les 19.30 h
Lloc: Pavellons Firals
Edat recomanada: a partir dels 12 anys
Preu: gratuït
Inscripcions: bit.ly/nadalmollerussa
Amb la participació d'Ingame VR
MuCa! Música al Carrer, per Pla Sonor
Dia: 3 de gener de 2021
Hora: a les 12 h
Lloc: centre de Mollerussa
Preu: gratuït
Concert de Reis amb la Cobla Tàrrega: sardanes,
música tradicional i bandes sonores
Dia: 10 de gener
Hora: a les 12 h
Lloc: Teatre l'Amistat
Preu: la teva voluntat un cop finalitzat el concert
Amb la participació de l'Agrupació Sardanista
Mollerussa

Cinema infantil
Desembre 2020
26- La petita Anna i el tiet llarguerut
27- La Grúfal + La Filla del Grúfal
28- El bosc de Haquivaqui
29- El vent entre les canyes
30- El nen i el món
31- Al sostre del món
Gener 2021
01- Trasto de la mansió al carrer
02- La revolta dels contes
03- Sabates vermelles i els 7 trols
04- Ocells de pas
Hora: cada dia a les 17 h
Lloc: sala d'actes del Centre Cultural
Edat recomanada: per a tota la família
Preu: 2€
Teatre infantil
Desembre 2020
29- Espectacle 'A Betlem Pastors', per Cia. Sac
Espectacles
30- Espectacle 'Mudança', per Cia. Sac
Espectacles
Gener 2021
02- Espectacle 'Propers', per Cia. Fadunito
03- Espectacle 'La Faula de l'esquirol', per Cia.
La Baldufa
Hora: cada dia a les 18 h
Lloc: Teatre l'Amistat
Edat recomanada: per a tota la família
Preu: 5€
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Text i fotografia: Fundació Sorigué

Simbòlic, un oli premiat símbol del
retorn a la terra
Simbòlic és un oli d'oliva verge extra de màxima qualitat que neix a la
Plana del Corb, Lleida, un enclavament d'especial valor paisatgístic en
el qual conviuen els processos naturals i industrials i on les oliveres són
símbol de retorn la terra.

P

rocedent de cultius especialitzats en Arbequina,
Simbòlic es produeix mitjançant procediments mecànics i d'extracció en fred en l'almàssera situada
junts als mateixos camps de cultiu, donant com a
resultat un oli de categoria superior.
En 2020, l'oli Simbòlic ha rebut la medalla d'or en la categoria monovarietal arbequina d'origen Espanya dels premis
Japan Olive Oil Prize, un dels concursos d'oli d'oliva més importants del món, que té lloc anualment al Japó.
A més de l'arbequina, la marca també elabora les varietats Ecològic, procedent d'oliva arbequina de cultiu ecològic
i elaborat amb un sistema de producció respectuós amb el
medi ambient; i Coupage, elaborat a partir de les varietats
Arbequina, Koroneiki i Arbosona.
L'oli Simbòlic es pot adquirir a través del web www.
simbolic.es o de manera directa en les seves pròpies
instal·lacions.
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“Simbòlic ha rebut la medalla d'or en la
categoria monovarietal arbequina d'origen
Espanya dels premis Japan Olive Oil
Prize, un dels concursos d'oli d'oliva més
importants del món”
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El Calendari del Bon Consumidor, una
píndola de consciència per tot l’any

S

12

la importància d’aquest projecte per poder avançar en la
transformació del model productiu, econòmic i social, ja que
aporta informació de gran utilitat sobre aspectes pels quals
cada cop hi ha un major interès, però on la desinformació
també és generalitzada.
Text i fotografia: Col·lectiu Eixarcolant

er conscients de les implicacions d’allò que consumim per fer del consum una eina de canvi que contribueixi a afrontar els reptes ambientals, socials i
econòmics que la situació actual fa més evidents
que mai. Mitjançant un relat en format conte, rigorós, amè i
il·lustrat, i acompanyats de la rateta Rita, els lectors se submergiran al món del Calendari del Bon Consumidor 2021,
un recull de 12 contes il·lustrats pensats tant per adults com
per infants, que s’acompanyen de les espècies i varietats que
es poden consumir en cadascun dels mesos i d’una graella
retallable per fomentar el consum de temporada.
El calendari és part d’un projecte del Col·lectiu Eixarcolant, una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu
principal la recuperació dels usos tradicionals de la vegetació i afavorir el desenvolupament d’un model agroalimentari
més sostenible, saludable i just. L’edició del 2021 inclou més
de 260 il·lustracions de varietats agrícoles tradicionals i espècies silvestres comestibles repartides al llarg dels mesos, i
compta amb les il·lustracions de l’artista Estela de Arenzana,
textos de Marc Talavera, Jana Peters i Marta Ferrer, i maquetació del dissenyador Roger Costa, que enguany es planteja
arribar a més de 5.000 llars gràcies als més de 180 establiments col·laboradors repartits per tot el territori. També és
possible adquirir-lo en línia a través de la botiga del Col·lectiu Eixarcolant, i sumar-se a la campanya “amics del calendari”, on es convida a tothom a fer arribar el calendari al seu
entorn d’amics i familiars com a 'píndola de consciència'.
Des de l’entitat Col·lectiu Eixarcolant posen en relleu

TR La revista de www.territoris.cat
Tots els projectes de desenvolupament sostenible d'Eixarcolant
Els beneficis obtinguts amb la venda
dels calendaris, en primer lloc, serviran
per seguir desenvolupant el directori de
les plantes oblidades, que aglutina els projectes d’arreu de Catalunya que treballen
de forma sostenible amb espècies silvestres i varietats tradicionals. En segon lloc,
permetran elaborar els volums 3 i 4 de la
col·lecció dels llibres de les plantes silvestres comestibles, que es publicaran al llarg
del 2021. I, en tercer lloc, serviran per iniciar la comercialització, durant el primer trimestre del 2021, de llavors d’espècies silvestres comestibles i varietats tradicionals
per tal que puguin tornar a ser cultivades
i consumides.
Enguany la presentació oficial del Calendari del Bon Consumidor s'ha realitzat
de forma virtual mitjançant “Els debats del
Calendari del Bon Consumidor”, que han
tingut lloc el 6 i 13 de desembre a través
del canal de Youtube del Col·lectiu Eixarcolant, i que han comptat amb la participació
de diferents experts en matèria de consum
responsable i desenvolupament sostenible.

“Tots els beneficis obtinguts amb la seva comercialització
van íntegrament destinats a projectes que tenen per
objectiu fomentar el desenvolupament d’un sistema
de producció, distribució i consum d’aliments més
sostenible, lògic, i just”
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El 60% de les empreses
fan fallida després
d’un atac cibernètic
La crisi provocada per la Covid-19 ens ha portat a augmentar i implementar el teletreball ràpidament. En alguns
casos, inclús precipitadament i sense les mesures de seguretat suficients.
Per tant, no és estrany que els ciberatacs a pimes hagin
augmentat també. Suplantació d’identitat, fraus en línia,
bloqueig dels sistemes informàtics, extorsió… Són alguns
dels delictes més comuns quan es tracta de ciberatacs.
Alguns negocis poden arribar a tardar gairebé un any
a assabentar-se que han estat 'hackejats'. El 60% dels negocis tancaran després pels perjudicis ocasionats. A través
d’aquests atacs, es roben les dades de la clientela, els moviments dels teus comptes, enfonsen la teva reputació, paralitzen l’activitat de l’empresa bloquejant els sistemes i,
llavors, cal afrontar fortes indemnitzacions o fins i tot pagar
extorsions.
L’Agència de Protecció de Dades acostuma a intervenir-hi
d’ofici i aplica sancions que ronden entre el 2% i el 4% del teu
volum de negoci.
Tots som vulnerables. El millor és protegir-te amb una assegurança cibernètica que cobreixi la defensa jurídica i s’encarregui de les fortes indemnitzacions, així com dels perjudicis que tingui la teva empresa, de netejar i de tornar a posar
operatiu tot el sistema. A més, podria assumir els costos de
la ciberextorsió.
A la nostra corredoria tenim un pla de contingències per
a autònoms i pimes que dóna una resposta sòlida i testada
per minimitzar el possible dany financer i de reputació que
pugui causar un atac cibernètic. Consulta’ns!
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Text i fotografia: Josep Anton Pérez

El Festival Gargar situa Penelles en l'elit
de la cultura catalana

E

l Festival Gargar es presentava en societat en el municipi de Penelles a la Noguera l'any 2016, segurament amb l'escepticisme de vilatans i l'expectativa
de l'administració local. La iniciativa va sorgir de la
Mar López-Pinto i el Jordi Solsona, una parella de grafistes barcelonins cansats de la ciutat i del ritme de vida que els obligava
a portar, que van decidir recuperar una casa pairal familiar on
podien continuar gestionant el reconegut estudi Binomic.cat,
tot acollint-se a un mode de vida més amable i pausat.
L'encert del projecte va tenir ressò a partir de la primera
edició, ja que el món de l'art urbà i el grafit és una comunitat molt forta que s'interconnecta a través de blogs, xarxes
socials i esdeveniments culturals. Aquesta xarxa cultural es
va materialitzar a través d'un web especialitzat de Brooklyn
(Nova York), que es feia ressò de la convocatòria i cridava els
artistes a participar-hi en les pròximes edicions.
Penelles és un municipi que no arriba al mig miler d'habitants, amb un atractiu turístic fins ara minso i una activitat
econòmica depenent totalment de l'agricultura i alguna petita indústria. Els promotors van creure que el projecte podria ser un bon revulsiu per promoure el turisme i generar
noves activitats econòmiques. La idea era crear una galeria
d'art a l'aire lliure a la qual es convidarien artistes de primer
nivell, local i internacionals.
Cal tenir en compte que l'art urbà i el grafit són manifestaci-
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ons ancestrals que ja existien en l'antiga Roma, però que s'han
desenvolupat com una de les manifestacions més importants
de la cultura popular des de finals de la dècada dels anys setanta a les ciutats. El Festival Gargar de Murals i Art Rural pretenia
donar visibilitat a un petit poble a través de l'art i la cultura, i ho
ha aconseguit en tan sols cinc anys, convertint Penelles en un
referent nacional que han imitat municipis d'arreu.
És precisament aquest referent el que enorgulleix els impulsors i els penellencs, ja que Penelles ha estat pionera i ha
fet possible que artistes de l'art urbà poguessin fer arribar la
seva obra a molts altres indrets de la demarcació i fins i tot
del país.
En aquest període, el Gargar s'ha convertit en un projecte amb una clara vocació de servei públic, una acció participativa i també una eina de desenvolupament. Aquest era el
clar objectiu dels responsables del projecte, generar recursos que permetessin al municipi corregir el pas del temps
fent valdre façanes i murs, convertir-lo en referent turístic,
cultural i artístic i, el més important, il·lusionar veïns i veïnes.
Penelles ja és pol d'atracció, d'una banda, d'artistes que
decideixen passar per la residència temporal creada per
l'Ajuntament i, per altra, del trànsit de visitants que durant
tot l'any recorren els carrers del municipi per visitar els més
d'un centenar d'obres exposades en la galeria a l'aire lliure
de la Noguera.
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“En aquest període, el
Gargar s'ha convertit
en un projecte amb
una clara vocació
de servei públic, una
acció participativa
i també una eina de
desenvolupament”

Festival Gargar de Murals i Art Rural, Premi IMPULSA
CULTURA 2020
Després de quatre edicions, i una cinquena sota les restriccions sanitàries i preventives de la COVID-19, el Festival
Gargar ha obtingut un merescudíssim reconeixement per
part de la Fundació Catalunya Cultura: el Premi IMPULSA
CULTURA 2020.
El Jurat del Premi IMPULSA CULTURA 2020, integrat per
Ramon Agenjo (Fundació Damm), Anna Gener (Savills Aguirre
Newman), Genís Roca (RocaSalvatella), Eduard Voltas (TimeOut) i Maria José Chanca (Fundació Grupo Sifu), ha acordat
lliurar el Premi al Festival Gargar de Murals i Art Rural pel seu:
Impacte econòmic: Ser un clar exemple de com la cultura
pot transformar i dinamitzar un territori generant prosperitat econòmica i fomentant un turisme sostenible.
Impacte cultural: Ser referent d’impuls i aparador d’artistes i pol d’atracció de talent nacional i internacional i
oferint una proposta artística singular i reproduïble.
Impacte social: Per la seva capacitat de generar un clar
orgull de pertinença i identitat a la població de Penelles.

Per primera vegada i amb caràcter d’excepcionalitat, la
Fundació Catalunya Cultura beneficiarà els 10 projectes finalistes amb programes de mentories i serveis de consultoria
de prestigiosos professionals en àrees tan importants com
el desenvolupament de públics, estratègia de comunicació,
recerca de finançament o difusió a mitjans de comunicació.
Aquest esforç, dut a terme per part de la Fundació Catalunya
Cultura, té un valor estimat de 45.350 euros.
Els deu projectes finalistes, que es beneficiaran d’aquestes ajudes, són Africa Moment, Art Singular, Aupa Strings,
Cinema Lliure, Festival Flamengi, Festival Gargar de Murals
i Art Rural, Horagai, Institute of the Arts Barcelona i Núvol.
El Programa IMPULSA CULTURA
Es tracta d’un pla de formació, acompanyament i acceleració que la Fundació Catalunya Cultura ofereix anualment i de forma gratuïta a projectes culturals que tenen
la seu o desenvolupen la seva activitat a Catalunya.
L’objectiu del Programa IMPULSA CULTURA d’enguany
ha estat oferir als participants un pla de formació i acompanyament, proporcionant-los eines que els permetin
analitzar i treballar tots aquells aspectes clau per optimitzar i impulsar el seu projecte i desenvolupant, conjuntament amb ells, la seva proposta de valor
des d’una mirada 360º.
Any de pandèmia i esforç de recursos
Davant la situació extraordinària
provocada per la pandèmia Covid-19, i
amb la voluntat de contribuir socialment
i ajudar el màxim de projectes culturals
possibles, la Fundació Catalunya Cultura
va acceptar de forma excepcional tots els
projectes culturals, un total de 60, que
van presentar la seva candidatura per
participar en la primera fase del Programa
IMPULSA CULTURA 2020.
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Fotografia: Grup Alba

El Rosal, d'un negoci familiar a
un projecte social

B

en poc es podia imaginar Josep Serra Solà que,
un segle després, la marca i els dolços que van
sorgir del seu mestratge no tan sols continuarien
tenint una important demanda, sinó que passarien a formar part d'un projecte social de suport a un bon
grapat de persones. La seva fórmula continua essent motiu
diferenciador de sabor i qualitat de les galetes, neules, cubans o vanos, que amb l'evolució d'altres productes han
permès prestigiar i incrementar els mercats de la marca.
La història de l'obrador parteix de l'any 1920, data en
la qual Josep Serra –natural d'una masia del terme de Solsona- arrencava el seu projecte després d'un llarg periple
de formació pastissera, i s'establia a Tàrrega. El jove aconseguí una fórmula que feu possible que les seves galetes
es comercialitzessin a tot Catalunya en forns de pa i pastisseries. El prestigi de les galetes El Rosal va ser enorme,
i gent de tot el país es desplaçava a la capital de l'Urgell
per comprar les galetes, i especialment les neules per les
Festes de Nadal.
El negoci va passar a la segona generació, que van gestionar l'obrador fins a l'any 1998, quan van tancar l'emblemàtic local a l'avinguda Raval del Carme de Tàrrega, a la
cantonada de la plaça del Carme. L'establiment va estar
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tancat fins que la intervenció del regidor targarí aleshores,
Pere Grau, va posar en contacte la família Serra i l'Associació Alba l'any 2001. L'entitat va creure que la recuperació
de l'obrador podia ser una bona eina per ocupar persones
amb discapacitat.
A partir d'aquell moment l'Associació Alba inicia un procés d'aprenentatge per a conèixer el procés d'elaboració
artesà fent servir la mateixa fórmula centenària i rellança la
marca i el producte des d'un nou obrador amb valor social.
És així com l'obrador El Rosal s'integra a l'Associació Alba,
l'entitat que treballa per a millorar la qualitat de vida de les
persones amb discapacitat i malaltia mental de l'Urgell i la
Segarra oferint serveis i atenció integral “El Rosal ha mantingut
en tots els àmbits
viva la tradició artesana
de la seva vida, des
d'una escola d'aten- més pura, valorant el
ció especial a serveis treball fet amb les mans.
d'habitatge, passant Un procés que garanteix
per centres ocupal'excel·lència en cadascun
cionals, activitats de
lleure i esport, for- dels productes que
mació i inserció labo- sorgeixen de l'obrador”
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ral, entre altres. L'emblemàtic establiment es converteix en
espai de treball inclusiu en el qual s'ocupen persones amb
dificultats i risc d'exclusió, un ambient laboral divers que fa
possible enriquir el projecte dotant-lo d'una capacitat innovadora, original i diferent.
La marca se submergeix completament en un projecte
de remodelació d'imatge i comercialització l'any 2010, amb
l'objectiu de poder créixer en espai i producció i, gràcies al
micromecenatge i altres accions econòmiques socials, es pot
finançar el trasllat i ampliació de l'obrador a un nou edifici.
Un projecte esperançador que va cloure l'any 2018.
Durant tot aquest temps, El Rosal ha mantingut viva la
tradició artesana més pura, valorant el treball fet amb les
mans. Un procés que garanteix l'excel·lència en cadascun
dels productes que sorgeixen de l'obrador. L'entitat ha guardat meticulosament les mateixes proporcions i ingredients
de la seva fórmula des de l'any 1920: aigua, farina de blat,
sucre, ous frescos, mantega, oli vegetal, aroma de vanil·lina,
sal i antioxidant natural.
La casualitat o l'enginy dels arrugats del Rosal
Els productes sorgits de l'obrador targarí són molts i
bons, però n'hi ha un que per raons del destí, diu la llegenda, s'ha convertit en un dels més preuats de la seva producció, es tracta dels arrugats, que no són altra cosa que
neules defectuoses. Segons expliquen, el Lluís era un treballador que tenia dificultats per aconseguir donar forma a
la pasta de les neules. Cada intent frustrat es convertia en
una forma abstracta que el Lluís acumulava en grans quantitats en les safates, durant el seu aprenentatge.
Però els responsables de l'obrador van observar que
aquella pasta malfargada, atreia la curiositat del paladar
dels companys del Lluís, que anaven minvant les imperfeccions que l'aprenent descartava. Aquella dificultat del Lluís
en confeccionar les neules es va convertir en el 70% de la
producció actual de l'obrador El Rosal.

Aquesta història real va prendre més rellevància quan
el periodista Carles Capdevila i la il·lustradora Vero Cendoya, la van convertir en conte infantil, amb el títol Els Arrugats, quina troballa més dolça. Un treball que va publicar
l'editorial La Galera.
Commemoració del centenari de l'obrador El Rosal
L'Associació Alba commemora el centenari de l'obrador
amb una exposició retrospectiva des de la fundació per
part de Josep Serra i Solà l'any 1920 fins a la reconversió el
2001 en el projecte d'economia social actual, que porta per
títol "100 anys endolcint la vida de les persones". La mostra
es podrà visitar fins al 5 de gener al vestíbul del Palau dels
Marquesos de la Floresta, a Tàrrega.
L'exposició mostra fotografies antigues de l'obrador,
la botiga que van tenir a Tàrrega i de moments familiars,
així com objectes antics que formaven part del dia a dia de
l'obrador.
Com a curiositats, es poden veure els neulers originaris
i els pals de fusta amb què els fills del fundador feien les
neules i els cubans; o diferents embalatges antics que alguns
targarins i targarines encara recorden.
La mostra s'acompanya de plafons informatius que expliquen al visitant les curiositats dels primers 80 anys del Rosal
en mans de la família Serra i del moment en què l'Associació
Alba va passar a liderar el projecte. Finalment, a través d'un
vídeo, s'ensenya als visitants diferents imatges de l'obrador
actual i del procés d'elaboració de les galetes. Al costat, una
vitrina mostra, com si fossin joies, el producte final: una peça
d'arrugats, vanos, neules o cubans.
L'exposició del centenari del Rosal comparteix espai
també amb la botiga que obre cada Nadal el Grup Alba al
centre de Tàrrega i on es poden comprar tant les galetes
com altres productes amb els quals es confeccionen els
seus lots de Nadal.
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Text i Fotografia: Marina Pallàs

Lleida ja té els seus dos menús amb
sabor de la terra
Turisme de Lleida proposa una singular experiència gastronòmica com a
part de la campanya “Lleida, tot el que estimes”

S

i Lleida tingués un sabor, quin seria? Turisme de
Lleida presenta una campanya de suport a la restauració al voltant de dos menús gastronòmics basats en la identitat culinària de la ciutat i amb els
productes locals, de proximitat i amb Denominació d’Origen
de Lleida com a ingredients.
La iniciativa s’emmarca dins la campanya de promoció
turística “Lleida, tot el que estimes”, que vol posar en valor la singularitat de la capital de l’interior de Catalunya i la
seva gent, centrada en quatre eixos: gastronomia, cultura,
patrimoni i natura.
Aquesta promoció gastronòmica única i amb gust de
la terra s’acompanyarà de vins del territori i abarcarà tots
els tipus de tècniques de cuina. La primera proposta de
menú és un clàssic de la ja coneguda “capital del caragol”: és l’anomenat “Caragolada a Lleida”, que inclou els
icònics –i deliciosos- caragols bovers i s’acompanya de
carns, peixos i verdures cuinades a la graella o altres formes de cocció pròpies de la cuina més tradicional. La segona proposta de menú, “Cuines de Lleida”, ens convida
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més a la sorpresa i als sabors obtinguts de la fusió dels
diversos estils de cuina, ja siguin tradicionals o de nova
creació –però sempre amb el ressò, per descomptat, de la
singularitat de les Terres de Lleida–.
Verdures del jardí de la ciutat que coneixem com a Horta, carns de granja i corral de les comarques líders en la
criança del porc, vi DO Costers del Segre i oli d’oliva DOP
Garrigues, els bolets que ens donen les terres a la tardor, i
els dolços i pastisseria més característics del territori –coques de recapte, panadons d’espinacs o els dolços d’ametlla
“músic de Lleida” – són alguns dels productes de primera
qualitat, reconeguts a nivell mundial, que conformaran els
plats més especials d’aquesta selecta experiència que us
proposa Turisme de Lleida. Tot de la mà més curosa dels
cuiners experimentats i més joves que, formats a les files de
l’Escola d’Hostaleria de Lleida, han afavorit una generació
de cuiners innovadors i emprenedors que han fet de la cuina lleidatana tot un gènere en si mateix.
Amb restaurants que participen al projecte arreu de
la ciutat, els menús s'ofereixen amb preu tancat -segons
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la proposta de cadascun dels restaurants- i ja es poden
consultar a l’apartat de gastronomia de la pàgina web de
Turisme de Lleida, www.turismedelleida.cat, que també
dedica un espai als establiments que ofereixen servei de
cuina per emportar.
“Lleida, tot el que estimes”: viure la capital amb els cinc
sentits
En el context de revalorització dels tresors més propers, Turisme de Lleida estrena nova campanya de promoció turística de la ciutat que, sota el lema ‘Lleida, tot
el que estimes’, posa en valor l’immens atractiu de la capital ponentina. Entorn de quatre eixos principals, els dos
primers fan referència a la cultura i el patrimoni, en tant
que la ciutat de Lleida és manifestament rica en història.
El tercer eix és la natura: l’Horta de Lleida, el parc Natural de la Mitjana, la vinya o l’entorn del riu són elements
que confereixen una personalitat distintiva a la ciutat. I
finalment, el quart és
“Aquesta promoció
la gastronomia, l’eix
vertebrador que ar- gastronòmica única i
rodoneix l’oferta tu- amb gust de la terra
rística i que conforma s’acompanyarà de vins
una experiència total
del territori i abarcarà
i completa amb què
viure Lleida de veritat, tots els tipus de tècniques
amb els cinc sentits.“
de cuina”
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Text: Marina Pallàs
Fotografia (per ordre): Gecko Studio i Pexels

Quin cost té la violència masclista
al teu municipi?
Mireia Fonanet Viladot calcula l'impacte econòmic en tots els municipis
catalans de la violència contra les dones

G

airebé quatre milions; concretament, 3.835.185,60
euros. Aquest és l'impacte econòmic de la violència contra les dones a la ciutat de Lleida, segons el
càlcul que ha fet Mireia Fontanet Viladot, educadora social i feminista, a partir de la publicació de l'any 2019
de l'estudi El impacto de la violencia de género en España:
una valoración de sus costes en 2016 realitzat des de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
Segons el càlcul més conservador d'aquest estudi, es
calcula que els costos generats per la violència de gènere a Espanya per persona i any serien de 27,60 euros
Creuant les dades d'aquesta investigació -inèdita al paísamb les de la Macroencuesta de violencia contra la mujer
2019 i amb la informació més recent disponible dels padrons
municipals (de l’Idescat 2019), Fontanet ha calculat el cost
per persona i any de la violència contra les dones a la totalitat de Catalunya, municipi a municipi, obtenint unes xifres
colpidores i que afecten molts més agents i sectors que les
pròpies víctimes de la violència.
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Per fer-nos-en una idea, a la ciutat de Lleida, aquesta xifra suposaria un 2,8% dels pressupostos anuals per al 2021
(137.304.876 euros), una quantitat superior a la que es destinarà, d'entrada, al fons de contingència Covid per fer front
a situacions d'emergència (2,1 milions) i a la inversió que es
preveu fer en reformes i ampliacions a l'Hospital Arnau de
Vilanova, l'Hospital Comarcal del Pallars, l'Hospital de la Seu
d'Urgell i el CAP de Tàrrega (també 2,1 milions).
Entre els municipis de la província que segueixen Lleida
amb més població, ens trobem amb Tàrrega, amb un impacte econòmic de 481.840,80 euros; Balaguer, amb 473.671,20
euros; Mollerussa, amb 405.250,80 euros; La Seu d'Urgell,
amb 333.656,40 euros; Alcarràs, amb 262.586,40 euros;
Cervera, amb 253.368,00 euros; Solsona, amb 250.994,40
euros; Guissona amb 196.953,60 euros; Almacelles, amb
187.431,60 euros; Alpicat, amb 172.638 euros; i Les Borges
Blanques, amb 168.001,20 euros.
“A la ciutat de Barcelona, la xifra augmenta
fins la quantitat de 45.174.631,20 de costos per
violència masclista”
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A més, basant-se en l'estimació de la Macroencuesta de
la violencia contra la mujer 2019, en què es calcula que el
57,6% de les dones ha patit algun tipus de violència masclista al llarg de la seva vida, també ha calculat -entenent que, a
la pràctica, cadascun presenta les seves variacions- quantes
dones de cada municipi de Catalunya s'haurien vist afectades per aquesta violència.
La voluntat de Fonanet a l'hora de fer aquests càlculs,
que publica en una taula que recull exhaustivament les
dades del conjunt de tots els municipis catalans, és donar
compte de l'impacte econòmic directe de la violència contra
les dones per tota la societat més enllà de les conseqüències
directes que té per a elles i els seus éssers estimats.
Mireia Fontanet Viladot:
El cost més greu de la violència de gènere és, sens dubte, el personal, que impacta a les víctimes i a les persones
del seu entorn. Però també hi ha un cost econòmic, que ara
ja té xifres concretes. Fontanet remarca que aquest “Aquestes
afecta, també, la societat investigacions, tal
en general, al conjunt de la i com s'indica en la
ciutadania -i les generaci- presentació de l'estudi
ons futures-, a les empreses sobre l'impacte
privades i a l’administració
econòmic de la
pública. "Un cop revisades
totes les dades, estimar els violència, permeten,
guanys potencials que es a més, estimar els
derivarien d’aconseguir una guanys potencials que
reducció significativa dels es derivarien d’una
nivells de violència de gène- reducció significativa
re és un nou argument per
dels nivells de violència
a la reflexió que no deixarà
de gènere”
ningú indiferent", indica.

Municipi

Comarca

En la presentació de l'estudi també s'indica que "és important fer saber el cost econòmic que la violència de gènere té per a la societat en el seu conjunt, perquè ens ajuda
a reduir la seva acceptació social", i que aquest fet "també
ajuda a millorar el disseny de les polítiques públiques destinades a la seva erradicació".
A territoris.cat podeu consultar la taula completa amb
l'impacte econòmic de la violència masclista al vostre municipi, així com també una
aproximació del nombre “La voluntat del
de persones que han sofert quadre econòmic que
violència física i/o sexual es presenta és posar
d'alguna parella i ex-pare- sobre la taula l’enorme
lla, violència psicològica, impacte de la violència
dones que han denunciat o
de gènere, usant dades
buscat ajuda arrel de la violència i dones que han pa- objectives, no sotmeses
tit violències (una de cada a la subjectivitat
d’interpretacions”
dues) pel fet de ser dona.

Habitants

Homes

Dones

Costos*

Lleida

Segrià

138.956

68.657

70.299

3.835.185,6€

Balaguer

Noguera

17.162

8.746

8.416

473.671,2€

Tàrrega

Urgell

17.098

8.489

8.609

471.904,8€

Mollerussa

Pla d'Urgell

14.683

7.543

7.140

405.250,8€

La Seu d'Urgell

Alt Urgell

12.089

5.842

6.247

333.656,4€

Alcarràs

Segrià

9.514

4.957

4.557

262.586,4€

Cervera

Segarra

9.180

4.670

4.510

253.368€

Solsona

Solsonès

9.094

4.488

4.606

250.994,4€

Guissona

Segarra

7.136

3.810

3.326

196.953,6€

Almaccelles

Segrià

6.791

3.584

3.207

187.431,6€

*(càlcul més conservador, any 2016): 27,6€ per persona i any
Els costos de la violència masclista als deu municipis més poblats de la província de Lleida, segons l'extracte de la taula realitzada
per Mireia Fontanet amb els càlculs, municipi a municipi, dels costos de la violència masclista a tot Catalunya.
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Text: Jordi Bonilla
Fotografia: Ariadna Pérez

Pol Pérez:
“La música l’entenc com a via
d’escapament de les coses que em passen”
El lleidatà Pol Pérez no és una cara desconeguda dins de l’escena musical del territori. La seva
experiència en projectes anteriors com Lost Art of Murder l’avalen i li donen un segell de qualitat
a l’hora d’engegar Nuda, la seva nova banda. Nuda és despullar-se, sincerar-se, mirar-se d’endins
i també cap a enfora i, sobretot, Nuda és rock del clàssic, del que ho distorsiona tot, del que ens
agrada. La crisi sanitària i cultural no ha suposat una adversitat per ells a l’hora de gravar i presentar el seu EP homònim que serveix com a carta de presentació i declaració d’intencions.
Comencem pel principi:
per què 'Nuda'?
El nom parteix de la dissolució de la meva banda anterior. Jo tenia moltes cançons
escrites i em volia llençar a la
piscina, cantar-les jo i fer-les
arribar a la gent. Llavors, un
dels meus amics i company
de pis que anava seguint tot
el procés creatiu, quan vaig
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explicar-li, em va dir ―ell que
és italià― que el que feia era
molt 'nuda'.
I és això, al final, deixar-te
veure, expressar-te, ser transparent... Ell ho va definir com
un concepte i a mi em quadrava pel projecte, a més és
curt i fàcil de recordar. I a poc
a poc em vaig anar acostumant i vaig decidir utilitzar-lo.

No sé si et costava més
mostrar aquest component
autobiogràfic amb una banda que amb un projecte
més personal.
Totalment. Tu escrius i
amb el procés creatiu vols
transmetre emocions i sentiments, i al final tu transmets
el que sents només tu. Llavors ho portes a un pla molt
més personal i, en aquest

sentit, al principi sí que em
feia una mica de vertigen.
El projecte és Nuda i no
Pol Pérez. Si volies despullar-te conceptualment, per
què no fer-ho amb el teu
nom?
Parlem d’un projecte creatiu, més que només de música: tens una imatge, uns visuals, una banda... Jo sóc la
persona que hi ha darrere de
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Nuda, però hi ha molta més
gent que ens ajuda i tots estem fent Nuda una mica. La
idea que tenia no era la de
ser solista, tampoc. Jo vinc
de tocar amb bandes i al
meu cap això era una banda,
i tot i que jo sóc qui ho gestiona i qui fa les cançons, a
l’escenari qui surt és Nuda i
no Pol Pérez. A més, per què
negar-ho,
comercialment
'Pol Pérez' no val res i 'Nuda'
crec que és molt més bonic i
pot tenir més tirada.
El primer tema que has
tret ha estat 'Exposición',
una paraula que té molt
a veure amb el concepte
Nuda i el que estaves explicant. Com va néixer i per
què l’has escollit com el single de presentació?
Ja gairebé ni me’n recordo de com va néixer, perquè
tot el procés que viuen les
cançons és molt llarg i ja fa
temps que la vaig escriure.

També la vam escollir perquè és un tema que entra
fort, que és el més enèrgic
que tenim i, d’entrada, volíem demostrar que ens agraden les guitarres i fer soroll.
I després, 'Exposición' ve a
dir que aquest és el primer
moment, el d’obrir-te als ulls
de tota la gent. A part dels
amics, ningú no ens havia
escoltat abans, i és el primer
cop que donem pas a què
tothom escolti i opini, exposant-nos al públic i deixant el
producte en mans de la gent.
A la cançó dius que et
fa una mica de por l’expectació, però, tot i això, els
temes estan tenint bona
rebuda.
Sí, sorprenentment, sí.
De moment està agradant i el
més interessant és que, normalment, els amics sempre
t’escriuen i et diuen que els
agrada -que també és el seu
paper-, però ens està escri-

vint gent que no
coneixem de res
per dir-nos que
els ha agradat,
que s’ho han
guardat a Spotify... Queda molta feina encara,
perquè és difícil
arribar a molta
gent, però de
moment, per ser
una banda totalment desconeguda, estem molt contents.
Tornant a les cançons,
un dels grans temes que
tractes és el desamor.
Al cap i a la fi, és el que
deia Keith Richards: escric
quan estic malament. Si estic bé, me’n vaig de canyes
amb els amics, perquè no
tinc la necessitat d’escriure
res. La música l’entenc com a
via d’escapament de les coses que em passen. I l’amor
i el desamor son temes que

estan molt presents a la vida
i que a la música també hi
son sempre. Que potser no
és desamor per una persona; tendim a parlar d’amor i
desamor cap a una persona,
però pot ser cap a moltes altres coses.
Com quines?
Pot ser una parella, però
també els amics, un grup de
música, el teu esport preferit... Qualsevol cosa. La
gent, al cap i a la fi, evoluci-
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onem, i coses que abans ens
interessaven poden passar
a un segon pla. El concepte
d’amor és molt més ampli i
adaptable a moltes situacions.
També utilitzes paraules
com 'mentira' o 'miento' en
alguns moments. Encara
que soni contradictori, és
una manera de construir
sinceritat?
Sí, però no és un mentir d’enganyar o dir una
mentida, sinó que és més
mentir-se a un mateix. De
vegades penses coses que
no t’atreveixes a dir o que,
sabent que una cosa va cap
a un camí, tu no vols adonar-te’n. És un mentir més
en aquest sentit.
De fet hi ha una cançó
que es diu 'Cuando miento',
on dius que “se me da muy
bien hacerlo todo del revés”, que suposo que també
hi té a veure.
I tant, al cap i a la fi som
humans i l’error entra dins
del nostre ADN. No dic que
sigui dolent, però de vegades, adonar-te dels errors et
pot portar coses boniques i
interessants. És trobar la part
optimista d’equivocar-se, saber-te adaptar a la realitat.
En una primera escolta ja
es palpen els teus referents,
però no vull preguntar-te per
ells, tampoc. El que sí que
crec que es pot fer és classificar Nuda com una banda
de rock, que segurament és
més difícil de muntar avui en
dia que un projecte de trap,
per exemple.
Jo crec que sí, veig que
a nivell mediàtic crida molt
més l’atenció la música urbana. També va lligat a un
moment on tot és més ràpid
i més buit de contingut amb
cançons molt curtes, i estils
com el trap ja ho tenen, això.
Sempre toquen temes molt
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banals i recurrents, que no
dic que estigui malament,
però se li dona més visibilitat
que al rock.
Potser tampoc no estan sortint bandes com les
d’abans, però si mires per
números, als discos més venuts de l’any sempre hi ha
grups mítics del rock. Uns
fan un 'sprint' i altres hem
de fer una cursa de fons.
En aquest estil rocker, el
vostre pal de paller és la guitarra. Com hi heu jugat, per
aconseguir aquesta sonoritat?
Nosaltres, tant el Nil -que
és l’altre guitarra- com jo,
sempre hem sigut molt 'guitarreros'. Ho dèiem, que nosaltres no som cantants sinó
que som guitarristes, i per
això ha sigut el que menys
ens ha costat. Toquem des
de fa molt temps, sabem
quines guitarres ens agraden, quins amplificadors ens
poden servir, com funciona
cada micro... Sabem més
com gravar una guitarra que
com treballar una veu.
Per gravar vam fer-ho
amb un Vox antic dels seixanta i un George, que són

uns amplificadors fets a mà
que funcionen molt bé. Els
vam agafar i vam saturar-los
al límit, saturació natural i
que facin soroll.
També heu cuidat molt
la part gràfica, és important
fer-ho en un temps on tot
passa per les xarxes i la immediatesa?
Jo penso que nosaltres
fem música, però és el que
parlàvem abans, és un projecte on tot és creatiu. És
com si fas un plat i no cuides la presentació del plat.
Si vas a un restaurant i sents
l’olor, potser hi entres, però
si ara que tot és online veus
el restaurant per la xarxa i la
imatge no t’agrada, ja no hi
entraràs. Doncs amb la música és el mateix, i al final tot
suma. Si la música és bona,
també ho ha de ser la imatge
i has d'anar més enllà de la
mateixa música.
Escoltant-te queda més
que clar que tot s’ha cuinat
des de l’autogestió. Això
ajuda o complica les coses
en un projecte musical?
Ho ajuda i ho complica a
parts iguals, crec. Té el com-

ponent que t’ho fas tot com
tu vols i no tens ningú que
t’està darrere posant-te obligacions. Evidentment, l’autogestió és molt més difícil
que tenint un equip de management o una discogràfica
que treballi pel teu projecte.
Ara mateix ho estem fent tot
des de casa i, per bé o per
mal, amb la pandèmia també hem pogut donar-li més
temps al projecte.
Entenc que han quedat
temes al calaix i que veuran
la llum en un futur.
I tant, el calaix està ple
i si sonaran o no, no ho sé.
Per Nuda creia que aquestes quatre cançons eren les
que identifiquen l’EP i la presentació. N’hi ha que estaven plantejades que potser
s’han fet velles i no les tocarem tampoc en directe, perquè en van sortint de noves
que criden més l’atenció i et
representen més. D’aquí a
què tornem a gravar potser
hi ha cançons que ara estan
a la banqueta i que acabaran
sortint, i d’altres que hauran
de quedar-se al calaix, pel
motiu que sigui.
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a només tres mesos era una autèntica desconeguda. I ara, les principals editorials del país tenen a
sobre de la taula les seves il·lustracions. La vida li
ha fet un tomb des que va saber que havia guanyat
la primera edició Premi d’Àlbum Il·lustrat Vila de Térmens,
que compta amb un jurat presidit per la il·lustradora Roser
Capdevila i pel mestre, pedagog i escriptor Ramon Besora.
Els membres del jurat, quan van veure la proposta, el conte
que la Natasha Domanova va presentar, van aturar les màquines i es van dedicar a contemplar un treball que trencava
motlles. Estaven davant d’una artista global.
Però per arribar aquí, Domanova ha hagut de superar
molts obstacles. Va arribar de Bielorússia a
Balaguer fa 7 anys. Va venir per amor, sense
conèixer res de la cultura catalana. Es va criar a Minsk en una família d’artistes, els seus
avis eren artistes i, la seva mare, una reconeguda pintora afincada al Japó. Es va formar a la millor escola d’art bielorussa. Però
a Balaguer calia començar de zero... I res no
va ser fàcil.
L’art és la vida de Domanova des que va

néixer, i així serà sempre. Dedica tot el dia a il·lustrar, i quan
va arribar a Balaguer, més que mai encara. Pintava, dibuixava
i pintava dia i nit. Satisfeta amb el seu incansable treball, va
preparar una exposició en la qual va posar tot el cor. Però la
mostra no va rebre cap visitant. N’hi havia per rendir-se, però
aquesta paraula no estava en el seu vocabulari. Ella va seguir.
Un dia li va arribar un missatge al mòbil. A Térmens, un
poble del costat de Balaguer, havien convocat un premi a
l’àlbum il·lustrat, el jurat oferia garanties i la quantia econòmica del premi era de 4.000 euros. S’hi va abocar i durant
dos mesos va treballar cada dia en un projecte que tenia al
cap des de feia temps. Era el seu moment. El concurs dema-
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Text i fotografia: Marcel·lí Pascual
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De l’anonimat al catàleg de les
principals editorials del país
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nava obra acabada i no es podia aturar fins que l’obra no estigués perfecta. Quan la va tenir enllestida, va agafar un avió i va
anar fins a Minsk per imprimir un llibre de còpia que seria el
que presentaria al concurs. Volia que l’imprimís la impremta de
confiança, la de tota la vida de la família. “Aquell treball havia de
quedar perfecte. No hi havia marge d’error i sabia que el meu
amic impressor de Minsk no em fallaria”. Va quedar impecable
i amb el llibre sota el braç va tornar a agafar l’avió de tornada
cap a Catalunya.
El Sr. Mongeta, la Sabata i el Botó
Aquest és títol de l’obra guanyadora del premi de Térmens, una història que ha estat publicada per Edicions Salòria aquest mes de setembre i que ja es pot trobar a les
llibreries catalanes. Es tracta d’un conte sobre l’amistat, l’esforç comú i la solidaritat entre companys, amb uns personatges marcats per la força de les il·lustracions d’una artista
amb un talent especial.
“Volia fer una obra divertida, transgressora, que semblés despreocupada, amb un text senzill que acompanyés
les il·lustracions. Un conte pensat perquè el pares i mares
l’expliquin als seus fills i passin una estona divertida i per uns
instants deixin de banda les preocupacions del dia a dia”,
assegura la Natasha. Ho va aconseguir, i tant és així que, poc
després de sortir el conte publicat, la Natasha va començar
a rebre trucades i propostes de diverses editorials catalanes.
Des de Barcelona li han fet els primers encàrrecs i ja ha signat dos contractes per tal d’il·lustrar contes, un primer que
es presentarà el proper sant Jordi i un altre que sortirà poc
després.
Malgrat tot, però, la Natasha tampoc no ho té fàcil. Treballa nit i dia perquè el seu art arribi al màxim de gent possible, perquè la seva obra sigui reconeguda i identificada arreu
del món; el seu art no té límits i ella tampoc. La seva és una
història de superació que tot just acaba de començar...
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Térmens ja ha convocat la segona edició del
Premi d'Àlbum il·lustrat
El 31 de desembre és la data límit per presentar els originals
al guardó convocat per l’Ajuntament de Térmens, que està dotat
amb 4.000 euros i la publicació en una col·lecció especial.
L'obra guanyadora es publicarà en una col·lecció especial.
Amb aquest projecte, l’Ajuntament manté la seva aposta per
la cultura com a element dinamitzador de l’àmbit local, i ho fa
amb l’organització d’un premi d’àlbum il·lustrat que entronca
amb la gran tradició d’il·lustradors i il·lustradores que hi ha a
Catalunya, tot i que hi ha pocs guardons que reconeguin la feina que fan aquests professionals de la il·lustració.
Pel que fa a la temàtica del premi, es valorarà especialment
que els àlbums facin referència al món rural i al primer sector,
que són els eixos de la societat i l’economia lleidatana. Tot i això,
la convocatòria és oberta a totes les temàtiques, i finalment allò
que el jurat valorarà serà la qualitat i l’originalitat dels treballs
presentats, tant pel que fa als textos com a les il·lustracions.
El jurat d’aquest Premi d’Àlbum Il·lustrat Vila de Térmens
està format per professionals del món del llibre, tots ells vinculats directament o indirectament amb la vila i amb les comarques lleidatanes. La presidenta d’honor és la il·lustradora Roser
Capdevila, i el president és l’escriptor, editor i mestre Ramon
Besora. També formen part del jurat l’impulsor de la llibreria
L’Argonauta, Andrea Giovannoli; la bibliotecària i directora de la
Biblioteca Pública de Balaguer, Núria Arbós; la directora de l’escola Alfred Potrony, Elisa Navarro; i els esmentats Vicenç Pascual, Sílvia Rodríguez, Marcel·lí Pascual i Natasha Domanova.
Les bases del premi es poden descarregar a la web de
l’Ajuntament de Térmens, on també consta tota la informació (bit.ly/termens-premi).
“Domanova va viatjar fins a Minsk perquè volia
que la seva obra s'imprimís a la impremta de
confiança, la de tota la vida de la família”
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