
territoris
Nº 41
Novembre 2022 
Revista mensual

LLEIDA 
TERRITORI DE 

CINEMA

Un groc d’innocència

El guió inèdit

Josep Abad (el padrí d’’Alcarràs’): “A Berlín 
no es creien que no fóssim família”

Cinema ‘made in’ LLeida:
Escenaris de pel·lícula

El magazín deEl magazín de

Especial 10è aniversari de Territoris





@territoris.cat

/territoris.cat

@territoriscat

Pots trobar-nos també a: Director: Josep Anton Pérez
Gerència: Esther Barta

Redactors: Josep A. Pérez, Marina Pallàs Barta, 
Marta Argilés i Cristina Mongay

Tecnologies: Robert Garcia
Disseny i maquetació: Aida Pallàs Barta

Publicitat i màrqueting: Esther Barta
Administració: Carme Baró

Fotografia portada: Aida Pallàs Barta
Edita: Plandora Continguts

Impressió: GoPrinters
Dipòsit Legal: DL L 480-2015

04

32

36

43

46

49

52

Índex
10 anys de Territoris: Com ho veuen

El valor afegit de l’empresa:
A. Miquel

Un groc d’innocència

Cinema amb fusta: Ramon Monfà

Marta González Gallego: “A Neu hem 
volgut donar protagonisme als nens 
i nenes reals”

Cinema made in Lleida:
Escenaris de pel·lícula

56

58

60

62

65

68

Josep Abad (el padrí 
d’Alcarràs): “A Berlín
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De la Plana als Pirineus: Lleida a 
través dels seus festivals de cinema

Plandora SCP gaudeix de contractes impulsats i subvencionats pel SOC, 
financiats al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de 
la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19. La Garantia Juvenil, és una 
iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil.

Amb la col·laboració de:



El maig del 2012 penjava de les xarxes el digital Territoris.
cat. Una colla d’inconscients, en plena crisi de la 
bombolla immobiliària, arrenquem un projecte editorial 
amb l’objectiu de contribuir a fomentar el sentiment de 
pertinença i autoestima de les terres lleidatanes, des del 
centre logístic de Mollerussa. Proveníem de les redaccions 
i empreses editores de paper, de l’analogia, del bloc de 
notes, del CD... I es van interposar en les nostres vides els 
bits, de forma considerable. La velocitat, la connectivitat, 
les xarxes socials i la fibra òptica es van incorporar al 
nostre vocabulari habitual. 

Sona estrany, oi...? Doncs era una constatació de la nostra 
trajectòria, de la procedència i de l’experiència de què 
volíem presumir. La situació no era fàcil, ni per a nosaltres 
ni per a molts dels sectors econòmics tocats pels efectes 
de la bombolla. I aquí va entrar en joc el nostre projecte; 
d’una banda, amb un caire informatiu i divulgatiu local i, 
d’una altra, amb la intenció de contribuir a la recuperació 
de les petites empreses i comerços de la comarca i de les 
terres lleidatanes.  

L’arrencada va ser al Pla d’Urgell, però ben aviat s’hi van 
incorporar les Garrigues. Vam establir una col•laboració 
amb les comarques del Pirineu a través de la capçalera 
Viurealspirineus.cat. i vam tirar avant obstinadament, a 
pesar de tots els obstacles, perquè ens havíem marcat 
aquest objectiu. En poc més de dos anys, s’incorporaven 

a la capçalera la resta de comarques de la Plana —la 
Segarra, l’Urgell, la Noguera, el Segrià i un xic del Solsonès 
—. Configuràvem una magnífica redacció, gràcies a la bona 
gestió comercial i creativa, així com al suport tecnològic. 
Territoris.cat es va anar consolidant i passà a formar part 
de l’escenari informatiu local de referència. 

El 2017 ens vam veure immersos en un dels processos 
polítics i socials més convulsos de Catalunya, la consulta 
de l’1 d’octubre, amb les greus conseqüències que les 
represàlies de l’Estat espanyol van provocar. Per acabar-
ho d’adobar, el març del 2020 esclata la crisi sanitària 
amb la pandèmia de la COVID-19. Una nova clatellada a la 
societat i a l’economia de les terres lleidatanes. Territoris.
cat va tornar a fer palesa la voluntat de servei amb què va 
néixer. 

Vam viure mesos de confinament, de restriccions, 
d’iniciatives socials i solidàries i de divulgació al servei 
de la població. Aquí, però, no s’acaba la història. La 
crisi climàtica afecta les comarques lleidatanes de 
forma considerable: la sequera i les inclemències 
meteorològiques desmesurades aboquen els sectors a 
la insostenibilitat. Les hem vistes de tots colors, però una 
dècada després som aquí, gràcies a gent meravellosa que 
ho ha fet possible. I esperem continuar una nova dècada 
amb la voluntat de servei a les terres lleidatanes amb què 
va néixer el projecte Territoris.cat.

L’ull en la nova dècada
PER JOSEP ANTON PÉREZ - SOCI FUNDADOR I DIRECTOR DE TERRITORIS
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Que avui puguem celebrar els deu anys de Territoris, 
per a mi és un orgull i una satisfacció compartida.

No us negaré que, arribar fins aquí, no ha estat fàcil. Per 
aconseguir-ho, la tasca ha estat ingent, i ha requerit 
una gran dosi de fe, confiança, vitalitat, constància, 
resiliència, creativitat, sacrifici, honestedat, voluntat 
i adaptació als canvis, liderat per un equip que s’ha 
adaptat a les circumstàncies socials i reptes que ens 
acompanyaven.

Territoris va sorgir de l’espontaneïtat, sense calibrar 
massa en el seu inici tot l’esforç que comportaria en 
l’àmbit personal, però de mica en mica, pas a pas, hem 
construït un altaveu i fins i tot una comunitat per a la 
gent i les comarques de Lleida, i aquesta aventura ens 
ha donat fruits que ni tan sols esperàvem.

La motivació ha sigut la nostra millor aliada per 
emprendre aquest camí. Això ho dec, en el meu cas, a 
les ensenyances del meu pare, un lleidatà de soca-rel 
que va veure néixer Territoris i que sentia molt orgull 
d’aquesta iniciativa emprenedora amb accent lleidatà.
L’obstinació i l’esperança m’han dut a tirar endavant 
tots els projectes que he sentit que engrandirien i 
consolidarien aquesta empresa. Aquesta ha estat 
una tasca certament silenciosa, però constant i tenaç, 
menys visible que la gran tasca de redacció que omple

cada dia el diari de notícies d’actualitat i contingut 
d’aquesta terra nostra, però que ha requerit certes 
obres d’enginyeria econòmica i de gestió. Trobar els 
recursos per tal de suportar el mitjà, divulgar noves 
activitats, promocionar les petites empreses i el 
comerç, descobrir productors i talents i, en definitiva, 
dinamitzar l’entorn i assumir una responsabilitat en el 
creixement del teixit econòmic de la zona d’influència. 
Això no ho hauria pogut fer sense l’altra part del 
cap pensant, el meu company de viatge i impulsor 
infatigable Josep Anton Pérez, i la meva mà dreta i ja 
gran companya en tots els afers diaris, la Carme Baró, 
amb qui hem definit un joc d’equip i una fórmula d’èxit 
que ens fa arribar més lluny dia rere dia, junt amb el 
Robert Garcia i la resta de l’equip que treballen amb 
entusiasme i confiança plena en la casa.

I com sempre, gràcies a vosaltres, per la vostra 
complicitat com a agents econòmics i socials de les 
terres lleidatanes, a tota la gent i a totes les entitats 
i administracions que heu cregut en nosaltres. 
Vosaltres mateixos ens heu ajudat a complir amb 
escreix el nostre objectiu inicial, la màxima tant de la 
gerència com de la direcció d’aquest mitjà: potenciar 
tota la singularitat i els atractius de la terra on es pon 
el sol i on naixen les oportunitats.

Un èxit de tots
PER ESTHER BARTA TORRES -  SÒCIA FUNDADORA I GERENT DE TERRITORIS
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A qui s’enfronta al que se’n diu el full en blanc per plasmar-hi 
algun relat, sigui de l’àmbit que sigui, habitualment li entra una 
mena de bloqueig i pot estar mirant-lo minuts i minuts sense 
poder-hi escriure una línia o, si més no, escriure-la i esborrar-
la constantment. Aquest efecte pot ser causat per la manca 
d’inspiració, la falta d’idees o, ans al contrari, el fet
d’estar pensant què posar-hi amb una limitació de caràcters 
prefixada. Podríem dir que això és el que ara mateix 
m’està succeint, ja que 10 anys en són uns quants i, com a 
conseqüència, també les vivències durant aquest període. Ho 
intentaré.

Aquell maig del 2012 va ser un dels moments més 
emocionants que vaig viure a nivell professional. Després 
de mesos de treball, que van ser molt durs, i la incertesa de 
posar en funcionament un producte que hauria de competir 
bàsicament amb dos dels grans mitjans informatius que 
hi havia a la província, va néixer Territoris.cat. I ho vam fer 
possible tres creatius. Cadascun de nosaltres, amb les 
seves característiques i perfils diferents, tant personals 
com professionals, vam saber quallar per crear. Crear, quina 
paraula tan bonica per després materialitzar i sentir allò 
inexplicable de veure-ho viu. Semblarà un tòpic, però d’alguna 
manera podria equiparar-se amb el naixement d’un fill o una 
filla, tot i que això últim sí que no ho podria explicar encara que 
tingués caràcters infinits. I ho dic amb coneixement de causa, 
perquè l’agost del 2020 vaig ser pare d’una nena preciosa 
que va portar al món la meva companya de viatge, la Laura. 
Valentia descomunal, ja que viure un embaràs i un part en 
una pandèmia és quelcom inexplicable i inimaginable. Si m’ho 
haguessin explicat aquell 2012 o quan fos, seria l’incrèdul més 
gran d’aquest món.

2020 serà un any per recordar que ens deixarà marcats per 
sempre, però, pel que fa a mi i encara que sembli radical, 
ho podria resumir en tres paraules: pandèmia - naixement - 
mort. Tres paraules que diuen molt. La primera d’elles tots 
l’hem viscuda i cadascú ha sobreviscut, diguem-ho així, de la 
manera que ha pogut. La segona, ja us l’he esmentada: el

millor que he tingut, la Clara. La tercera, la desfragmentació 
d’una part important de mi, la mort del meu estimat pare 
després de la gran i llarga lluita contra la malaltia de Parkinson.
D’ell i de la mare he après molt, però una de les infinitats de 
coses és la perseverança i el no deixar de lluitar. I és el que he 
fet sempre i continuaré fent amb totes les adversitats que em 
vagi trobant pel camí. I lluitar també ho hem fet els que estem 
al capdavant d’aquest diari i els que s’hi han afegit pel camí, 
que han aportat aire fresc i han reconduït algunes coses amb 
les seves idees.

Posats a recordar, i tornant al que deia, 10 anys són uns quants. 
I m’agradaria resumir, almenys intentar-ho, cadascun dels 
anys amb una paraula o, si més no, amb poques paraules com 
he fet amb el 2020. M’estic autoimposant un repte, no és fàcil. 
D’altra manera podria escriure un llibre sencer —no descarto 
fer-ho— o fins i tot, i per què no, escriure un guió del que 
podria ser un llargmetratge. Tant de bo pogués fer-ho com la 
gran Carla Simón amb Estiu 1993 o la recent multipremiada 
Alcarràs.

Comencem doncs. 2012, Territoris.cat i docència. 2013: 
artritis autoimmune i alliberament. 2014: Nosferatu: The 
Beginning i tancament Cinema Urgell. 2015: Laura. 2016: 
Lo Cercacurts 10 anys i en stand by. 2017: fer el pas. 2018: 
enllaç. 2019: creació d’una vida. 2020: pandèmia, Clara i pare. 
2021: creixement. 2022: superació. I en el camí hi ha multitud 
d’experiències i records que es quedaran en la memòria, en la 
meva i en la de moltes persones que ho han compartit amb mi.

Abans d’acabar, vull dir que altres de les persones més 
importants perquè a dia d’avui aquest mitjà continuï en peu i no 
només això, sinó que sigui el diari de proximitat de referència 
de les Terres de Ponent, sou vosaltres, els lectors. Com també 
ho sou totes aquelles persones que heu estat des del primer 
dia al nostre costat, amb la vostra paciència, comprensió, 
confiança i donant-nos el suport necessari en els moments 
més difícils. A tots vosaltres, gràcies!, en majúscules.

Mirar enrere. Mirar endavant.
PER ROBERT GARCIA SISTERÓ -  SOCI FUNDADOR DE TERRITORIS
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Si hagués d’escollir una pel·lícula per representar el que 
han estat aquests últims deu anys, em decantaria per 
2001: A Space Odyssey de Stanley Kubrick. Sento que 
aquest títol ens representa perquè aquesta dècada, per 
nosaltres, ha estat ben bé això, una odissea. I és que 
només la persistència, la valentia i un obstinat treball en 
equip ens haurien pogut dur fins aquí, molt més lluny 
del que mai ens hauríem imaginat.

En aquests deu anys, ens hem trobat amb incomptables 
reptes, hem viscut episodis d’impacte global sense 
precedents i hem vist néixer revolucions històriques. 
Ara que arribem a la dècada —com hem fet sempre—, 
us seré sincera. Mantenir l’essència al llarg d’aquests 
canvis i reptes ha estat una lluita. La decisió fèrria de 
situar per damunt de tot els principis de llibertat de 
pensament, ètica i transparència, ha fet el camí molt 
més desafiant, però també és la que ens ha dut a ser 
el que som avui: un mitjà que, orgullosament, fa honor 
al seu nom. És així com hem construït Territoris, diari 
i magazín referent de les Terres de Lleida pels seus 
valors i un objectiu molt clar, a l’altura del que exigeix 
aquest territori nostre: descobrir al món un univers ple 
de talent, amb una complexitat i un valor incalculable. 

Per a molts, Territoris ha esdevingut casa; per a altres, 
la finestra a una regió d’un potencial que fins avui 
pràcticament desconeixien.

El mític film de Kubrick també ens representa perquè 
mira cap al futur amb fascinació i atreviment, i ho fa 
sense perdre de vista, ni un instant, els orígens. Com al 
film, aquí, al llunyà Oest del segle XXI, terra i tecnologia, 
tradició i innovació, passat i futur, s’amalgamen per 
oferir-nos un fidel retrat del que som avui: un fenomen 
que marcarà el camí a molts altres.

Arribats en aquest punt, des de Territoris no ens queda 
sinó agrair-vos que hàgiu cregut en nosaltres des 
del primer dia i que us hàgiu sumat a l’aventura fins a 
arribar on som avui: vosaltres sou el combustible que 
ens fa arribar més lluny, i ja sou part de la tripulació. Si 
fóssim una pel·lícula, vosaltres, lectors, empresaris i 
institucions que feu possible la nostra existència, seríeu 
al capdamunt dels crèdits. Aquest número especial és 
el nostre gest per donar-vos les gràcies, i per deixar 
constància que, el que va començar sent un acte de fe, 
ha acabat esdevenint una evidència: no hem nascut al 
centre de l’Univers; hem nascut al lloc més extraordinari.

A la perifèria de l’Univers
PER MARINA PALLÀS BARTA - PERIODISTA DE TERRITORIS
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Quin atreviment pensar, deu anys enrere, que Territoris.cat 
hauria arribat tan lluny com ho està fent! Ha sigut un camí 
ple revolts (per què negar-ho!), amb continus obstacles 
i imprevistos, un aprenentatge constant, però amb unes 
vistes i uns companys de viatge (audiències i equip) sense 
comparació!

Aquest projecte valent i ple de talent s’atrevia a veure la 
llum tot fent de les Terres de Ponent el rovell de l’ou del 
seu discurs i convertia la perifèria de la perifèria en el seu 
centre. Posava el focus en la seva gent, els seus projectes, 
els seus productes, el seu talent. I, també, en la seva Cultura.

A través de la ploma virtual de Territoris.cat, s’ha contribuït 
a ‘picar pedra’ i aproximar la Cultura a la ciutadania. La 
Cultura en majúscules (sense titubejos ni mitges tintes). 
Així deixava de banda caduques perspectives elitistes i 
es decantava pel valor incalculable d’aquesta construcció 
col·lectiva i el seu poder d’agermanar, educar i fomentar el 
creixement personal i la cohesió social.

A través de cada reportatge, entrevista o recomanació 
cultural, des de Territoris.cat hem volgut (i volem) eixamplar 
la base de coneixements i informació dels nostres inquiets 
lectors i lectores. Hem volgut que se’ls desperti l’esperit 
crític, que vagin més enllà dels noms de sempre, que siguin 
expeditius i aventurers i que el cuquet de la curiositat 
els faci fer el pas per experimentar en la seva pròpia pell 
aquella exposició, concert, lectura, obra teatral, dansa 

popular, projecció cinematogràfica, fira o festa major.

Quantes aventures guardem a la motxilla d’aquesta feina 
periodística! Entre bambolines, ens hem endinsat en el cor 
de tota mena de projectes (des dels més vertiginosos fins 
als més modestos, i igualment capaços). Ens hem endinsat 
en trobades que recullen la il·lusió dels seus organitzadors i 
intèrprets, l’emoció dels diferents públics i visitants un cop 
travessen la porta d’accés o s’apaguen els llums, el caliu 
humà en compartir unes paraules sobre l’escenari o davant 
del taulell i aquella sensació indescriptible que et fa el cor 
quan notes que ets al lloc i al moment on havies de ser, que 
la feina està més que ben resolta i que allò que estàs vivint 
és preciós i irrepetible i que pot trasbalsar algú mitjançant 
la teva labor.

De vegades hem compartit aventures, braç a braç, amb 
altres companys i companyes del gremi que ens han 
permès fer pinya i conèixer personatges clau de l’esfera 
cultural (i tants altres que ens marcaran un abans i un 
després). I quan menys ens ho esperàvem ens han regalat 
el millor enquadrament i un record per sempre.

Gràcies, Josep Anton, Esther i Robert per aquests deu 
anys, per haver arrencat el motor de Territoris.cat i per 
pilotar aquesta ’furgo’ encara avui amb passió i dedicació. 
És aquest un mitjà imprescindible per sentir el pols de les 
comarques ponentines i comprendre’n tot el ventall de 
tonalitats i accent.

Deu anys cultivant Cultura
PER CRISTINA MONGAY - PERIODISTA DE TERRITORIS
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La bellesa 
dels marges
PER MARTA ARGILÉS
PERIODISTA DE TERRITORIS

Fa relativament poquet que 
teclejo a dues mans per a 
Territoris.cat i estic molt a 
gust amb aquesta família. 
Són un equip petit, però 
avingut. Considero que, al 
final, les ments somiadores 
arriben més lluny que les 
ments oprimides. Per això 
Territoris.cat ha celebrat 
els seus deu anys de camí 
agafats de la mà i amb 
molts projectes al forn. 

Sempre m’he agafat a 
les lletres com una clau 
de seguretat, a la paraula 
com una font d’imaginaris 
i al discurs com un poder 
imperial i interior que tenim 
les persones i hem de saber 
utilitzar. Hem d’aprendre 
a poder-nos expressar, 
a cuidar la paraula, a  fer-
la valdre i a  reforçar la 
llengua, perquè, si cuidem 
les lletres, estem en lloc 
segur. A més, els llibres són 
la pólvora més forta que 
existeix en aquest món i les 
bombes són la més dèbil.

Territoris.cat m’ha 
ensenyat a descobrir que 
el periodisme dansa en 
un paradigma immens de 
possibilitats i a investigar 

què creix fora dels centres, 
observar els marges i 
introduir-te ben endins 
d’aquests. 

El ruralisme és atractiu i té 
moltes capes per mostrar; 
als pobles hi naixen cada 
dia noves històries, des 
de l’agricultura fins al 
treball telemàtic i des del 
que encara és fuster fins 
al que té una exposició 
dins de casa i no la coneix 
ningú. Tanmateix, als petits 
nuclis rurals s’hi queden les 
persones grans, protegint 
els espais que tant han 
cuidat i que no volen 
abandonar per anar-se’n 
a una ciutat on, suposo, 
sents les parets més 
desconegudes i foranes. 
Per això, a Territoris.
cat he vist la possibilitat 
d’explorar i narrar les tantes 
aventures que naixen amb 
comptagotes a les cases 
que encara s’aguanten 
entre els silencis, les 
festes majors i el dia a 
dia de la gent rural, on les 
arrugues de la gent gran 
perfilen la història dels 
pobles i l’energia de la gent 
jove construeix un futur 
entusiasta.

Renéixer per 
créixer
PER AIDA PALLÀS BARTA
FOTÒGRAFA I DISSENYADORA DE TERRITORIS

Com el vaixell de Teseu, 
Territoris va partir a 
l’aventura un 2012, en un 
moment de canvis socials, 
incerteses i inestabilitat, 
gràcies a la unió de tres 
professionals intrèpids 
i valents, amb ganes de 
reinventar-se i unificar 
forces, experiències, 
creativitat i somnis per tirar 
endavant un ambiciós 
projecte amb un gran 
camí per recórrer. Res 
els assegurava que 
seria un viatge fàcil i 
còmode, però tampoc 
era una meta impossible. 
 
Fent una repassada a la 
trajectòria vital d’aquest 
vaixell —anomenat 
Territoris—, es pot veure 
clarament que el que naixia 
com un petit projecte s’ha 
transformat en un potent 
altaveu de les terres 
ponentines, tractant un 
ampli ventall de temes —
des d’una perspectiva 
sensible, humana i de 
qualitat— que ja representen 
un bé d’interès social i 
cultural de Lleida província. 
 
És un orgull veure com, 
tot i les adversitats que 

s’ha anat trobant al llarg 
d’aquesta primera dècada, 
Territoris ha pogut sortejar 
els onatges i adaptar-
se als constants canvis i 
transformacions que se li 
han presentat, tot aprenent 
d’ells per millorar dia a dia. 
 
Aquesta experiència (o 
aprenentatge) vital, junt 
amb les ganes d’oferir el 
millor cada dia, han sigut 
una part clau de l’energia 
motora que ha fet créixer 
aquest mitjà digital —fent-
ho també el seu equip— 
però mantenint sempre a 
la vista l’essència que el 
conforma de manera innata, 
actuant en tot moment des 
del compromís, el rigor, 
el respecte, l’agraïment i 
l’estima cap al territori i les 
persones que l’habiten. 
 
Espero i desitjo poder 
continuar formant part de 
la tripulació d’aquest vaixell 
molts anys més, per poder 
continuar oferint el millor de 
nosaltres a la terra que un 
dia ens va veure néixer.
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Aquests darrers 10 anys han marcat, en la 
comunicació, l’esclat de les tecnologies de la 
informació, amb una imparable capil·laritat social 
dels mitjans digitals nadius, que ja no són simples 
rèpliques al web d’un diari escrit, sinó que parlem de 
mitjans pensats ja des del seu origen en clau digital.

I en aquest context, Territoris.cat s’ha demostrat 
com un mitjà modèlic, que ha sabut combinar la 
innovació tecnològica permanent amb el foment 
de la informació local, trencant potser molts tòpics 
que ens venien a dir que l’abast quasi universal que 
distingeix internet era massa gran per aventures 
digitals locals. 10 anys avalen que l’aposta de l’equip 
fundador de Territoris.cat era sensata i que el rigor 
aplicat en aquesta dècada és mèrit de professionals 
de la informació que allò que millor saben fer és 
informar, i que les característiques del mitjà on fer-
ho, en tot cas, suma valor afegit a l’essència del seu 
treball: informar d’allò que ens passa.

La comunicació de proximitat és bàsica per a bastir 
societats cohesionades i, per tant, els mitjans 
locals són un dels factors que contribueixen a fer 
arrelar les persones als nostres municipis. Explicar 
la realitat més propera, aquella que ens afecta més 
directament perquè també la protagonitzem, facilita 
que una comunitat es conegui millor a si mateixa, 
posar en valorels seus potencials i reflexionar sobre 
allò que cal millorar.

És una de les funcions bàsiques dels mitjans 
promoure el debat permanent sobre l’estat del 
benestar de les persones i, per tant, establir canals 

pels quals també puguin fluir les relacions entre 
administracions i administrats fora dels reglamentats. 
És un dels valors que hem de continuar defensant en 
democràcia: L’existència de mitjans de comunicació 
lliures, que sovint vol dir molestos als governs de 
torn, però al temps responsables i defensors del 
mateix clima de respecte social que caracteritza tota 
societat que avança gràcies al debat permanent.

En temps de mitjans globalitzats, de vegades, és més 
fàcil saber quina tragèdia ha passat a Londres que 
quina activitat cultural hem fet al Palau d’Anglesola, 
per exemple. D’aquí la importància que nosaltres 
mateixos ens expliquem, i ens expliquem des del 
nostre propi entorn, com fa Territoris.cat des de fa 
10 anys, ja que som els que millor ens coneixem i, 
per tant, els que podem perfilar el relat més creïble 
de que Lleida, els Pirineus i l’Aran són una terra 
d’oportunitats on és possible fer arrelar projectes de 
vida.

En la Catalunya sencera que volem bastir, ser de les 
Terres de Lleida, Pirineu i Aran és una reafirmació 
d’identitat que necessita del reconeixement 
permanent perquè és des de la posada en valor dels
nostres territoris que podrem practicar les polítiques 
transversals que ajudin a fer arrelar les persones i el 
talent en aquestes terres farcides d’història, com des 
de la Diputació estem fomentant i posant en pràctica
en els darrers anys. I en aquesta aposta, ens sentim 
acompanyats per Territoris.cat, un mitjà que va 
néixer des del Pla d’Urgell amb voluntat de créixer en 
la seva proposta comarca a comarca.

Una dècada 
d’orgull de Territoris
JOAN TALARN I GILABERT 
PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I ALCALDE DE BELLVÍS
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Informació de proximitat. 
Aquesta és la principal 
característica d’un mitjà 
digital nascut ara fa deu 
anys amb la voluntat 
d’acostar a la gent que 
viu a les terres de Ponent 
allò que passa a prop 
seu. Els municipis i la 
gent de les Garrigues, la 
Noguera, el Pla d’Urgell, la 
Segarra, el Segrià i l’Urgell 
així com els Pirineus hi 
tenen protagonisme i 
això fa que es facin seu 
Territoris.cat i el tinguin 
com a referent informatiu.

Capacitat d’adaptació. 
Aquest és també el 
leitmotiv de l’equip que 
fa possible Territoris.cat. 
El canvi de tendències 
i d’hàbits per part dels 
lectors fa que cada vegada 
la informació arribi a
través de dispositius 
mòbils, per la qual cosa 
un diari digital, a més 
de poder-se consultar 
a l’ordinador, ha de ser 
present a les xarxes i llegir 
quin ha de ser el millor 
format i contingut per 
arribar al seu públic. I això 
a Territoris.cat ho saben i 
ho apliquen. Malgrat tot, 
sabem que cal oferir un 
bon ventall de productes 
perquè els públics són 
diversos i d’aquí neix el 
magazín en paper que ja té 
40 números.

Llibertat d’expressió. 
Donar veu a qui vulgui 
expressar la seva opinió 
és també marca de la 
casa. Amb una secció 
específica que compta 
amb col·laboracions 
variades de gent del món 
de la política, de la cultura, 
de l’empresariat o del 
sector social. Qui vol hi pot 
trobar un espai per a donar 
a conèixer el seu parer i així 
enriquir a qui ho llegeix.

Aquests trets identificatius 
d’un producte informatiu 
que treballa per donar veu 
als que té a prop fan que 
puguin estar d’aniversari. 
Complir deu anys de segur 
que no ha estat fàcil amb 
una crisi econòmica i una 
pandèmia pel mig. Però 
l’equip de Territoris.cat ho 
ha aconseguit i s’ha fet 
un lloc en el panorama 
informatiu de les terres de 
Lleida.

Des de Mollerussa, on 
Territoris.cat hi té la seu, 
només queda, doncs, 
donar l’enhorabona a qui ho 
ha fet possible i encoratjar-
los a tirar endavant amb 
aquest projecte tan 
necessari per no oblidar 
qui som i d’on venim. Lleida 
i les seves comarques 
tenen molt potencial i cal 
donar- lo a conèixer i aquí 
és on Territoris.cat hi ha de 
jugar el seu paper.

Qui som i 
d’on venim
MARC SOLSONA AIXALÀ
ALCALDE DE MOLLERUSSA

Explicar casos d’èxit és un 
dels sistemes que millor 
exemplifiquen projectes 
que han reeixit. N’hi ha que 
es veuen venir, però els que 
realment tenen un mèrit 
especial són els anomenats 
disruptius. Un parell de 
clàssics que ho il·lustren 
serien un xarop reconvertit 
en refresc (Coca- Cola) 
o pagar per dormir a la 
casa d’un estrany (Airbnb), 
que ara són dos negocis 
multimilionaris.

La disrupció també es pot 
aplicar a la comunicació, 
i Territoris.cat n’és 
una mostra més que 
paradigmàtica. Ara fa anys, 
en el moment de l’apogeu 
dels diaris digitals, on la 
publicitat anava a cara i creu 
i on tothom entenia que les 
notícies eren gratis -encara 
que tots sabem que fer- les 
costa calers-, tres valents, 
dos homes i una dona, es 
van treure de la mànega un 
digital de notícies que, en 
aquell primer moment, es 
circumscrivia només al Pla 
d’Urgell. Això és rendible? 
Més d’un ho dubtava, però 
jo no us negaré que l’absolut 
convenciment dels seus 
impulsors va ser fonamental 
per fer-me creure que allò 
triomfaria.

Una dècada més tard, 
trobem un Territoris.cat 
més fort que mai: les seves 

notícies han eixamplat 
fronteres i s’han estès com 
una taca d’oli per tota la 
Plana de Lleida, i el digital es
complementa amb una 
revista, primer trimestral i, 
a partir d’ara, mensual. En 
una època on bona part 
dels mitjans de comunicació 
estan immersos en una crisi 
crònica, Territoris.cat està 
creixent amb solidesa, pas 
a pas, fins a fer-se un nom 
i un renom en el món de la 
comunicació de casa nostra.

Finalment, voldria fer 
esment de l’encert amb 
el nom territoris, la marca 
que els ha fet avançar i 
créixer. Territoris significa 
pluralitat, extensió, una àrea 
delimitada, en aquest cas, 
hi ha la zona Territoris.cat, 
la zona de les notícies, de la 
imparcialitat, de la feina ben 
feta. Aventurers com els que 
la van impulsar i segueixen 
estirant de la corda del 
rigor en la informació, han 
estat clau i ho seguirà sent 
perquè les coses surtin 
bé i segueixen oferint 
continguts de qualitat, cada 
cop més necessaris per 
contrarestar la xacra de les 
fake news.

Ja ho deia Alexandre el Gran, 
“la sort afavoreix els més 
audaços”. És inevitable.

Per molts anys!

La marca 
‘Territoris’
MIQUEL PUEYO I PARÍS
PAER EN CAP DE LLEIDA
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El panorama de la comunicació 
ha  experimentat profunds 
canvis en el decurs de 
l’última dècada, just els anys 
que ara compleix en actiu 
el mitjà lleidatà Territoris.cat. 
Les dinàmiques a l’hora de 
transmetre i rebre informació 
han evolucionat fins al 
punt que el periodisme de 
proximitat i exercit amb rigor 
ha guanyat en valor. I aquesta 
és, precisament, la basedel 
treball de Territoris.cat, un 
ferm exponent de la premsa 
local i comarcal de casa 
nostra.
 
El format de diari digital 
de Territoris.cat, amb la 
corresponent caixa de 
ressonància que són les 
xarxes socials, té la seva 
rèplica perfecta en el 
magazine físic en paper, tan 
agraït encara per bona part 
dels lectors. En tots els seus 
suports, Territoris.cat aposta 
per la informació cuinada a 
foc lent i amb reflexió. Els 

seus continguts, a més del dia 
a dia de l’actualitat, inclouen 
reportatges i entrevistes que 
donen veu als paisatges i a 
les persones de les terres de 
Lleida. Destaca especialment 
l’atenció dedicada a temes 
tan de l’entorn com són la 
preservació del medi ambient, 
la reivindicació de la pagesia i 
la difusió del mon rural, àmbits 
tan identificadors i lligats a les 
nostres comarques.
 
Des de Tàrrega, des de la 
capital de l’Urgell, expressem 
l’enhorabona a Territoris.cat 
per aquests deu anys de feina 
ben feta, de comunicació 
entesa com a bé col·lectiu que 
juga en favor de la comunitat i 
reforça així la nostra identitat 
col·lectiva. Per molts anys i 
endavant!

Periodisme 
de proximitat
ALBA PIJUAN VALLVERDÚ
ALCALDESSA DE TÀRREGA

Els mitjans de comunicació 
han servit, serveixen i serviran 
no només per a informar sobre 
els fets de qualsevol tipologia 
que puguin esdevenir i que 
es considerin interessants 
per a la ciutadania  a la 
qual  van dirigits. Però, per 
altra banda, també han tingut 
una tasca molt important 
en la vertebració i presa de 
consciència d’un territori. 
Cada mitjà disposa d’una 
àrea a la qual va dirigit de 
forma preeminent. I aquesta 
relació es retroalimenta entre 
el propi territori i els mitjans.

Evidentment, tot això, 
encara és més clar en el cas 
dels mitjans locals, en els 
que aquesta sensació de 
propietat i de pertinença a un 
territori es fa més evident.

I és per aquestes dues raons 
que són tan necessaris 
aquests mitjans, perquè 
tots els territoris han de 
tenir i volen tenir veu. Quan 

viatgem per altres zones 
una de les maneres de 
saber què es cou i com són 
la gent i la vida d’aquelles 
contrades és  fer  un cop d’ull 
a les revistes i diaris que s’hi 
publiquen, i això només ho 
podem percebre bé si fem 
cap als mitjans locals, que són 
els que més diuen del tarannà 
de la gent que hi viu.

Ens cal doncs tenir la fermesa 
en la publicació de mitjans 
de proximitat i alhora la 
certesa que només amb la 
nostra  col·laboració  com a 
lectors i lectores els podem 
fer possibles.

En un món globalitzat 
encara té més sentit estar 
amb mitjans locals, no per a 
tancar-nos al món sinó tot el
contrari, per obrir-nos-
hi i aportar la nostra part 
d’humanitat com a col·lectiu.

Llarga vida als mitjans de 
proximitat!

JORDI IGNASI VIDAL
PAER EN CAP DE BALAGUER

La veu del 
territori
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Premsa local, 
premsa vital
JOAN SANTACANA VÉLEZ
PAER EN CAP DE CERVERA

Complir anys sempre és 
motiu d’alegria, ja que 
això denota experiència, 
arrelament i també millors 
resultats fruit de la 
pràctica. Enguany, Territoris.
cat compleix deu anys a les 
nostres comarques, i des de 
l’Ajuntament de les Borges 
volem donar les gràcies a 
totes les persones que ho 
heu fet possible.

El vostre creixement ha 
coincidit durant aquests deu 
anys amb el creixement 
de la ciutat de les Borges, 
i només un any abans 
que aquest mitjà es 
fundés, el nostre Equip de 
Govern arribava a aquest 
consistori amb moltes 
ganes de donar el millor de 
nosaltres mateixos per fer 
de la capital garriguenca un 
municipi més pròsper.

I és que el periodisme, 
com la política, són feines 
sacrificades, i per això, 
valorem encara més l’anhel 
de continuïtat de Territoris, 
que igual que el nostre 
consistori, treballa cada dia 
amb esforç i constància.

A diferència del que 
passa en bona part dels 
mitjans, des de Territoris.
cat sou capaços d’oferir-nos 
notícies positives i alegres, 
d’aquelles que acaronen 
l’ànima, i això és possible 
perquè al vostre darrere 
hi teniu un equip que és 

capaç de tractar allò que 
passa als nostres municipis 
amb humanitat i sentiment. 
Sou capaços d’abordar 
els nostres territoris des 
d’una òptica humana i, en 
definitiva, amb una voluntat 
social. Sense cridar i sense 
fer estridències.

Per tot això i més, des de 
l’Ajuntament de les Borges 
us volem donar les gràcies, 
per aquests primers deu 
anys de vida, en què heu fet 
honor al vostre nom, ens 
heu aproximat a la realitat 
dels nostres territoris, i ens 
heu ajudat a fer un xic més 
animada i entretinguda la 
nostra vida.

Deia el músic escocès 
David Byrne que la ciutat 
és un cos i una ment, una 
estructura física, així com 
un repositori d’idees i 
informació. I és per això que, 
els i les periodistes, amb la 
vostra voluntat informativa, 
acabeu formant part de 
les ciutats i els pobles en 
què exerciu la vostra feina. 
Així que, mil gràcies també, 
Territoris.cat, per haver 
format part durant aquests 
deu anys de la ciutat de 
les Borges, a través de 
la vostra informació de 
qualitat i de proximitat. 
Esperem poder-ne complir 
molts i molts més tan ben 
informats, a la vostra vora.

Òptica humana 
i amb voluntat 
social
NÚRIA PALAU MINGUELLA
ALCALDESSA DE LES BORGES BLANQUES

Territoris.cat forma part 
de l’entramat de premsa 
local i comarcal. És un tipus 
de premsa que, a més de 
mantenir actual el pols ciutadà, 
serveix per fer comunitat. No 
és agosarat dir que una de 
les formes de identificació 
d’un col·lectiu és la premsa 
que llegeix. Territoris.cat ens 
identifica com a lleidatans i, 
gràcies a la seva sectorització 
per comarques , com a 
segarrencs, com a urgellencs, 
com a garriguencs, ...

La notícia que es produeix en 
l’àmbit dels nostres pobles 
i ciutats no és objectiu de la 
premsa generalista. El que 
esdevé al nostre voltant té un 
evident valor dins la nostra
comunitat i ha de ser explicat 
i n’ha de quedar constància 
en la seva història. La 
memòria escrita i gràfica 
d’un poble seria més borrosa 
sense Territoris.cat i altres 
publicacions germanes.

Un altre tret distintiu és la 
llengua de comunicació: el 
català, la llengua de pobles i
comarques. Ha estat així 
sempre. La premsa local 
i comarcal és un pilar 
fonamental en la difusió del 
català i no tant per voluntat 
de lluita per la llengua, que 
també, sinó per pura i simple 
naturalitat espontània.

Territoris.cat té, a més, un altre 
component que l’identifica: 
el medi de transmissió. No 
ho fa en paper, la manera 
tradicional de lectura, es difon 

per Internet i per les xarxes 
socials. És una aposta amb 
clara visió de futur.

Les generacions joves són 
digitals de naixement. Amb el 
pas del temps, el paper s’anirà 
arraconant al ritme que anem 
desapareixen els seguidors de 
Gutemberg. La premsa local 
i comarcal, si vol subsistir, 
haurà d’anar programant el 
trànsit a mig termini. Territoris.
cat va néixer amb aquesta 
orientació i és model al qual 
hauran de tendir, tard o d’hora, 
la resta de publicacions locals 
i comarcals.

Territoris.cat ofereix tots els 
avantatges de la immediatesa 
de la comunicació virtual. 
L’actualització és continua i 
la referència d’allò que està 
passant es té al moment. 
Però això no va en detriment 
de la lectura pausada i de la 
reflexió, Territoris.cat ofereix 
mensualment el seu Magazín 
per aprofundir en temes locals 
d’actualitat, lligant el format 
paper amb el virtual, atansant 
generacions.

Tota aquesta tasca és feixuga 
i cal un reconeixement explícit 
a les persones que ho feu
possible.

Com deia al principi, la premsa 
local i comarcal fa ciutat i fa 
comarca. És fonamental i a 
Territoris.cat ho feu de àgil i 
propera.

Gràcies per aquest 10 anys de 
cohesionar el nostre petit país.
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Han passat deu anys del 
naixement de Territoris.
cat i l’aniversari em permet 
traslladar a tot l’equip que ho 
fa fet possible la meva sincera 
felicitació i admiració no 
només per engegar aquest 
projecte de comunicació de 
proximitat sinó també per 
seguir entestats a donar-li 
continuïtat.

La voluntat que us va fer 
arrancar el primer diari digital 
de les Terres de Ponent era i 
és centrar els punts d’interès 
informatiu en les històries 
de proximitat, aquelles més 
properes que, sovint, no 
tindrien ressò ni visibilitat 
però que esdevenen el més 
significatiu i important per 
tot el teixit social, polític, 
econòmic i cultural dels 
nostres pobles i ciutats.

En tots aquests anys, 
Territoris.cat ha donat 
veu a persones, entitats i 
empreses de les nostres 
comarques i ha explicat el seu 
dia a dia, les seves iniciatives 
i plans de futur, les seves 
necessitats, inquietuds i 
problemàtiques particulars 
i col·lectives. Heu donat veu 
per fer d’altaveu d’aquestes 
històries que omplen de vida 
els pobles i ens enriqueixen 
al conjunt de la societat 
perquè parlen de projectes, 
de cultura, d’emprenedoria, 
de tradicions.

Aquests deu anys han 
consolidat el projecte inicial 
i han permès ampliar la  

cobertura informativa en 
un territori ampli com el 
nostre. Visualitzar-les va 
ser el motiu per engegar 
aquest model comunicatiu 
proper a les persones i 
continua sent el motiu per 
omplir d’informació diària el 
Territoris.cat.

La proximitat i aquest estar a 
prop de les persones és, sens 
dubte, la recepta que explica 
deu nys de trajectòria de 
servei públic a la ciutadania 
caracteritzades per la 
professionalitat, la credibilitat 
i el rigor informatiu. Senyals 
d’identitat d’un projecte 
que ha despertat l’interès 
dels lectors que han valorat 
durant tot aquest temps 
la feina ben feta i aquest 
sentiment de sentir-lo 
proper.

Acostumem a defensar la 
necessitat de la proximitat 
en les nostres relacions 
personals i professionals. 
També ens hem acostumat 
a consumir productes fets 
al costat de casa. I Territoris.
cat ens brinda, des de fa 
deu anys, la informació que 
ens toca de més a prop. La 
informació de KM 0, la més 
propera, amb només un click.

Animo el director de Grup 
Territoris.cat, Josep A. 
Pérez, i a tot el seu equip 
i col·laboradors a tirar 
endavant aquest projecte 
i continuar sent el canal 
d’informació digital de 
proximitat de casa nostra.

La informació de 
quilòmetre zero

JOSÉ CRESPÍN
SUBDELEGAT DEL GOVERN A LLEIDA

Territoris.cat fa deu anys i 
és una magnífica notícia. De 
vegades potser es dóna per 
descomptat i no es valora 
prou que un mitjà segueixi 
al peu del canó després de 
molt temps, però mantenir-
s’hi no és gens fàcil, i 
menys quan es tracta de 
mitjans locals i comarcals. I 
tanmateix, en un món cada 
cop més globalitzat, aquests 
mitjans de proximitat són 
cada cop més necessaris, 
perquè el nivell d’interès 
de la informació sempre és 
major quan més a prop ens 
toca i perquè la ciutadania 
seguim necessitant prendre 
el pols del que esdevé en el
nostre entorn més pròxim 
a través d’una informació 
propera, contextualitzada, 
contrastada i eficaç i una 
opinió plural i responsable.

Aquesta funció d’altaveu 
proper, d’explicar allò que 
les ciutadanes i ciutadans 
volem i necessitem saber, 
relatat per professionals 
coneixedors com ningú 
de les inquietuds de les 
diverses comunitats, amb 
un periodisme ben exercit 
i arrelat a la realitat dels 
pobles i les ciutats, és la 
que Territoris.cat porta 
duent a terme des de fa deu 
anys, amb un diari digital 
que informa de totes les 
comarques de la vegueria 
de Lleida, amb un espai on 
també repassa l’àmbit del 
Pirineu i Aran i un magazine 
en paper que tracta temes 
amb més profunditat i 

perspectiva.
Aquest valor de proximitat 
i capil·laritat, però, també 
transcendeix el propi territori 
i pren un abast de país 
molt important, sobretot 
a través de dues vies.
D’una banda, Territoris.cat, 
com a bon representant de 
la premsa local i comarcal, 
manté ferm el compromís 
amb la llengua i la cultura 
catalanes. Cal agrair-los 
la defensa del valor de la 
comunicació en català 
en un món global on per 
comunicar-se en la llengua 
materna encara s’ha de 
fer un esforç més gran.
D’una altra, els mitjans com 
Territoris.cat contribueixen 
a bastir un model informatiu 
descentralitzat sense 
el qual no s’entendria el 
nostre país social, cultural 
i territorialment, i sense el 
qual el relat de país no seria 
complet.

En aquesta dècada, la 
vegueria de Lleida ha viscut 
canvis rellevants de primer 
ordre. Territoris.cat ens 
ho ha testimoniat i de ben 
segur que continuarà fent-
ho, adaptant-se, com dicten 
els temps, als nous formats 
tecnològics i als nou hàbits 
de consum informatiu, però 
mantenint la vocació de 
servei informatiu amb el 
qual sempre ha treballat. 
Reconeixement i agraïment, 
doncs, a Territoris.cat pel 
vostre compromís, per la 
bona feina feta i per tota la 
que ha de venir.

Territoris.cat, 
una dècada de 
bon periodisme 
de proximitat
BERNAT SOLÉ I BARRIL
DELEGAT TERRITORIAL DEL GOVERN A LLEIDA
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Ressorgir dels ‘panarres’
El mestre forner Roger Canela ha aconseguit elevar el pa 

elaborat artesanalment a l’estadi de producte gurmet

L
a  ‘ L l e s c a  d ’ O r ’  é s  e l  g u a r d ó  m é s 
rellevant que un forner pot aconseguir, 
i  un reconeixement com a forner de 
l ’any.  En aquesta alçada es troba el 
l l istó d’exigència del  mestre forner 

Ro g e r  C a n e l a ,  p r o p i e t a r i  d e  P a p a n b r e a d . 
Canela l idera un equip famil iar que gestiona 
l’establiment lleidatà, que també està inclòs en la 
Ruta Espanyola del Bon Pa 2022, de la qual formen 
part els cent forners més ben valorats. 

El mestre artesà assegura que el secret del millor 
pa rau en la qualitat de la farina, que estigui elaborat 
amb massa mare i tingui com a mínim vint-i-quatre 
hores de fermentació. Canela ha sabut elevar el 
pa a la dimensió de producte gurmet. De l’obrador 

Papanbread en sorgeix, amb acceptable periodicitat, 
productes sorprenents, perquè la innovació i la 
recerca també és una de les obsessions de Canela.

Productes de temporada que Canela procura 
‘tunnejar’ per incorporar aquelles modificacions que 
el mestre considera oportuna per millorar-la. 

A portes de les festes nadalenques, el ventall 
d’articles s’incrementa. La gastronomia es torna més 
gormanda, i Canela ho sap sobradament. Per aquest 
motiu el catàleg de Papanbread es completa amb 
una atractiva oferta de dolços, coques, magdalenes, i 
ara els panettones.

Pe r  Ro ge r  C a n e l a ,  “ e l  p a  s ’ h a  d e  co nve r t i r 
obligatòriament en part d’una dieta equilibrada”.



La Universitat de Lleida ha entrat a la seva quarta 
dècada de l’era moderna com a institució independent. 
Seria el 8è segle si les vicissituds de la Història no 
haguessin estroncat un camí que Lleida va iniciar al 
tombant del s. XIII al XIV amb l’Estudi General, abolit 
després de la Guerra de Successió al s. XVIII. Va arribar 
el renaixement als anys 1960 en forma d’estudis 
universitaris vinculats a universitats de Barcelona, 
amb dues dècades inicials d’incubació lenta però 
sòlida dels equips docents, del personal de suport, de 
l’estudiantat, i també dels mitjans materials, que van 
anar millorant amb successius canvis d’ubicació de 
diversos estudis. I el 1991 el país va decidir que tenir 
universitats descentralitzades de la capital era una 
bona opció, i el Parlament va crear la Universitat de 
Lleida, juntament amb altres.

El temps ha demostrat l’encert d’aquella decisió. 
Lleida ha guanyat autoestima, impuls a la innovació 
i a la producció de coneixement, i nous titulats de 
novíssimes titulacions han anat musculant el teixit 
institucional i productiu del territori. En 30 anys, més de 
40.000 persones han obtingut de la UdL una titulació 
universitària, i s’ha reequilibrat de manera molt notòria 
el perfil formatiu de les nostres comarques amb el de 
la resta de Catalunya.

La UdL ha estès la seva activitat a moltes comarques 
on la presència universitària reduïa les persones, el 
medi o la riquesa cultural a ser objectes d’estudis 
d’erudits desplaçats des de centres llunyans. Portant 
la  nostra activitat des de l’Ebre a la Garona, al pla, al 
prepirineu i al cor mateix del Pirineu, establint centres 
de recerca al Solsonès i la Universitat d’Estiu a l’Alt 
Urgell i gairebé totes les altres comarques, apuntalant 
els estudis d’educació física a La Seu com a primers 
estudis universitaris reglats al Pirineu, la UdL està 
jugant fort la carta del compromís territorial i humà.

Ser capdavanters en diversos àmbits del coneixement, 
singularment l’agroalimentació, la veterinària, el dret i 

l’economia, les humanitats i l’educació, les enginyeries, 
o les ciències de la salut ens ha obert, amb interès i 
col·laboracions mútues, les portes de les empreses i 
institucions. No hi ha estudiants a la UdL que no hagin 
tingut l’oportunitat de conèixer per dins els llocs on 
poden acabar treballant, i que no hagin gaudit de la 
contribució de les empreses a la seva formació.

Mirant enfora, hem internacionalitzat aquesta part 
del país hostatjant milers d’estudiants procedents de 
més de 100 països, que han volgut completar la seva 
formació entre nosaltres, i també hem obert vies 
fructíferes perquè els nostres trobin llocs on completar 
la seva formació entre les millors universitats d’Europa 
i del món. Aquesta finestra oberta al món ha estat 
aprofitada per nombroses empreses que, en contractar 
els nostres titulats s’han beneficiat del coneixement 
que produïm i del que hem vehiculat a Lleida des de tot 
el món.

En aquests primers 30 anys ens hem sentit ben 
acompanyats per la societat lleidatana i els seus 
mitjans de comunicació, i hem vist amb satisfacció 
el naixement de noves propostes que s’han fet un 
lloc i ens aporten pluralitat, capacitat d’elecció, i en 
definitiva, un enriquiment del panorama social i cultural 
de les nostres comarques. Territoris.cat és un exemple 
de perseverança en temps tèrbols, marcats per la crisi 
econòmica i la pandèmia que ens ha canviat les regles 
del joc durant dos anys, i que deixarà una profunda 
empremta en la nostra manera de ser i de fer. La 
consolidació en aquestes circumstàncies diu molt de 
l’empenta i de la feina feta per l’equip de redacció, un 
altre exemple de com les crisis tenen sovint una altra 
cara i empenyen les oportunitats. Una mostra que, igual 
que la UdL, Territoris.cat han cregut en Lleida i la seva 
gent, i està contribuint a fer-ne una terra d’oportunitats.

Territoris.cat fa 10 anys, i em plau felicitar-vos i desitjar-
vos una llarga vida d’informació i servei a les comarques 
lleidatanes.

Territoris per créixer
JAUME PUY LLORENS - RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA
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En primer lloc, felicitar a tot l’equip que fa possible 
Territoris.cat, un mitjà que va sorgir fa deu anys en plena 
crisi econòmica, però que va trobar en aquest moment 
difícil i en plena crisi dels diaris tradicionals en paper, 
d’on venien els seus impulsors, i en les possibilitats que
donava el món digital, una oportunitat per continuar 
apostant pel periodisme i per les comarques de Lleida.

La passió per informar i pel territori, van portar a 
Esther Barta, Josep Anton Pérez i Robert Garcia a tirar 
endavant un projecte que ha sabut adaptar-se a les 
dificultats, pandèmia inclosa, i convertir Territoris.cat 
en un referent del col·lectiu de mitjans de proximitat 
representat per l’AMIC. L’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació, l’entitat que aplega la gran 
majoria de mitjans escrits tant en suport paper com 
digital dels territoris de parla catalana. Avui passem 
de les cinc-centes capçaleres i això demostra la gran 
diversitat del nostre model comunicatiu. Aquesta 
riquesa territorial és un exemple d’;una vitalitat i d’una 
manera de fer de la nostra societat civil. 

No són moments fàcils pel nostre sector; la crisi de la 
publicitat tradicional, els canvis dels hàbits de lectura 
i la proliferació i multiplicitat de canals, fa que hagem 
de reinventar-nos constantment. El canvi ja forma part 

de les nostres vides i per això la innovació, la formació 
constant i tenir l’antena posada en tot allò que es fa 
arreu del món per conèixer les noves tendències de 
comunicar, és avui més necessari que mai i aquí l’AMIC 
fa aquest paper d’acompanyament tan necessari.

Territoris.cat amb el seu equip compromès i apassionat 
per les terres de Lleida, per la seva gent, pel seu 
dinamisme i talent, és el reflex d’un mitjà compromès 
i implicat. Un mitjà de proximitat no només té el paper 
d’informar, també esdevé un element de dinamització, 
d’arrelament al territori i que fomenta la identitat i el 
sentit de pertinença.

L’especial que teniu a les mans, també fa un retrat de 
la creativitat que en el camp del cinema representa 
el talent lleidatà. Precisament el treball més premiat 
del cinema català; Alcarràs surt d’aquesta terra i de 
les vivències de la seva gent. Felicitats doncs per 
tantes coses. No vull desaprofitar aquesta oportunitat 
per manifestar una vegada més que des de les 
administracions hi ha d’haver una ferma aposta pels 
mitjans propis que són els que sempre han estat al 
costat del país, mitjans que esdevenen un ric i divers 
patrimoni que cal preservar i Territoris.cat n’és un clar 
exemple.

Deu anys treballant 
pel territori
RAMON GRAU I SOLDEVILA - PRESIDENT D’AMIC 
(ASSOCIACIÓ DE MITJANS D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ)
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El protagonisme dels mitjans 
de comunicació en la nostra 
societat és indiscutible. El 
quart poder ha evolucionat i 
s’ha adaptat als nous temps. 
Passant de formats més 
tangibles, com els diaris en 
paper, a formats més en línia, 
com les xarxes socials o els 
mitjans web, amb la intenció 
d’universalitzar el dret a la 
informació. En aquest sentit, 
la comunicació local juga un
paper destacat, informant de 
fets rellevants més propers, 
connectant de manera 
directa amb la ciutadania. 
Perquè els mitjans de 
comunicació locals poden 
ser més eficaços per 
transmetre missatges que 
els mitjans nacionals, perquè 
coneixen el territori, el seu 
públic i llenguatge.

Existeixen certs 
paral·lelismes entre els 
mitjans de comunicació 
i els centres de recerca, 
com la voluntat d’informar 
de manera clara, directa i 
rigorosa. I fer-ho perquè 
la ciutadania tingui 
coneixement per a poder 
prendre les seves decisions. 
La missió de l’IRBLleida 
és generar coneixement 
d’;excel·lència, capaç 
d’impactar en la salut i 
la qualitat de vida de la 
població, i fer-ho amb 
una marcada vocació 
internacional i d’inclusió 
del potencial territorial. La 
voluntat de Territoris.cat 

també és projectar el talent, 
la cultura, la innovació, les 
singularitats i la personalitat 
de la terra lleidatana. 
Ambdós treballem per 
posicionar Lleida al món.
En aquests 10 anys, 
Territoris.cat s’ha convertit 
en un mitjà de referència a 
la demarcació, perquè qui 
viu a Ponent vol conèixer 
les notícies de Ponent. 
Una dècada lluitant perquè 
l’objectivitat sigui present 
als mitjans de Lleida 
en combinació amb la 
passió per la informació.
Gràcies per estar al nostre 
costat fent-vos ressò dels 
descobriments i novetats de 
la recerca biomèdica.

Enhorabona a Territoris.
cat per aquesta dècada 
d’informació a Ponent. 
Esperem poder celebrar 
molts més anys junts.

Treballem per 
posicionar 
Lleida al món
DIEGO ARANGO DEL CORRO
DIRECTOR DE L’IRBLLEIDA

Parlar de periodisme en 
aquests moments és 
complicat. Són èpoques 
dures per a moltes empreses, 
també pels mitjans de 
comunicació, que veuen 
com els seus ingressos 
perillen i que les ‘fake news’ 
estan a l’ordre del dia, i han 
de multiplicar esforços per 
oferir ètica i transparència 
per guanyar-se la confiança 
del lector.

Però Territoris.cat ha 
demostrat que res és 
impossible. Els més de 10 
anys de vida del mitjà els 
avalen. Nascuts en una crisi 
econòmica mundial i després 
de superar la pandèmia de 
la Covid-19 continuen més 
vius que mai. Apostant pel 
nostre territori, informant 
des de la proximitat i el rigor, 
descobrint i informat de 
punta a punta del Segrià fins 
a la Segarra, donant veu des 
del seu inici a l’emprenedoria 
i el dinamisme de les Terres 
de Lleida.

I cal destacar la importància 
i la vàlua d’aquest mitjà. I 
des de Cambra els volem 
felicitat per aquests 10 anys 
d’història!

Però perquè qualsevol 
projecte continuï endavant a 
les nostres terres cal també 
implicació i col·laboració per 
part de les administracions. I
quan parlo d’implicació, 
parlo de millores de 
les infraestructures de 

comunicació viàries, com per 
exemple, la millora del ferm 
de l’autovia A-2; la millora de 
la connectivitat del tram de 
l’N-240 entre Lleida i Borges; 
i l’acabament de la carretera 
A-14, entre Lleida i Vielha.

També em refereixo a la 
millora de les connectivitats, 
i la instal·lació de la xarxa de 
fibra òptica i del 5G arreu de 
tota la demarcació de Lleida. 
I ara és el moment d’aprofitar 
els Fons Next Generation i 
fer- ho realitat.

I finalment, també és vital 
millorar l’oferta d’habitatge 
del nostre territori. Per retenir 
talent i assentar empreses al 
territori cal poder oferir un 
espai on viure a aquestes 
persones. I és important 
poder comptar amb una 
xarxa d’habitatge per 
garantir el desenvolupament 
econòmic de la nostra 
demarcació i que el motor de 
la nostra economia continuï 
rodant. Però tot això no 
serà possible si no tenim un 
projecte clar per Lleida, on 
tots els agents econòmics, 
socials i administracions 
remem en una mateixa 
direcció.

Moltes felicitats a Territoris.
cat per aquest desè 
aniversari. Endavant amb 
la vostra tasca de donar 
a conèixer l’activitat de 
les nostres comarques de 
Ponent!

10 anys fent 
territori
JAUME SALTÓ
PRESIDENT DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE LLEIDA
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ESCENARIS DE 
PEL•LÍCULA

Cinema 'made in' Lleida

E
l potencial de les Terres de 
Lleida continua descobrint-
se dia a dia i racó a racó, de la 
Plana al Pirineu. Els seus vasts 
paisatges de contrastos han 
estat l’escenari de múltiples 
p e l • l í c u l e s  d e s  d e l  s e g l e 

passat —La fiel infantería (1959) ja va dur a 
Tony Leblanc pel Tossal de la Moradilla i la 
plaça de Sant Francesc—, i avui està vivint 
una era dolça com la fruita d’Alcarràs, amb 
nous talents que no només porten aquí el 
seu equip de rodatge, sinó que hi troben 
la inspiració pels seus guions i els actors 
que conformaran l’elenc de les seves 
pel•lícules. Aquest és el cas d’Antonio 
Chavarrías i la seva pel•lícula, La abadesa, 
o de Gala Gracia, directora de la que serà 
el seu primer llargmetratge, Lo que queda 
de ti, qui ja han obert càsting a la zona i es 
preveu que filmin ambdues pel•lícules pels 
entorns pròximament. I és que de fet, és 
possible que recentment hàgiu vist algunes 
pel•lícules i també espots publicitaris que 
s’han gravat en algunes localitzacions de 
la capital i voltants, si és que no se us han 
escapat. Sabeu quines?

- El Saló de Plens de la Paeria de Lleida

L’històric i majestuós Saló de Plens de la 
Paeria ofereix una llum a través dels seus 
vitralls dels anys trenta i un aire solemne 
que el director segarrenc Ramon Térmens 
no ha volgut desaprofitar. Allà, Térmens 
hi va rodar una escena de La dona il•legal 
(2020), una fèrria crítica a la corrupció 
del sistema de deportació de l’Estat. La 
trobareu a Netflix.

REDACTORA Marina Pallàs Barta   FOTOGRAFIES Aida Pallàs Barta | Josep A, Pérez | cedides
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- L’aeroport de Lleida-Alguaire

Durant el rodatge de La dona il•legal, l’actriu 
nominada a millor actriu als Gaudí, Yolanda Sey, 
recorria també el vestíbul i les pistes d’aquest 
‘chic’ aeroport de disseny interpretant la Juliet 
Okoro, una immigrant nigeriana atrapada en 
una xarxa de prostitució, camí a Londres, a 
una nova vida.

Anteriorment, la particular obra de l’arquitecte 
Fermín Vázquez Huarte-Mendicoa havia 
resultat també irresistible pels escandinaus 
de l’empresa XXL All Sports United, que van 
convertir-lo en l’Airport Love per rodar-hi 
un atrevit espot que volia ser una crítica a la 
discriminació dels homosexuals a Rússia i que 
van llançar en paral•lel a la inauguració dels 
Jocs Olímpics d’Hivern de Sochi (2014). Per 
l’ocasió, l’aeroport es va omplir de figurants 
lleidatans, que es creuaven en acrobàcies i 
jocs impossibles amb esportistes noruecs 
de primer nivell com Sune Wentzel, Eduard 
Strand i Anders Solum.

- El Pont de Príncep de Viana

En aquesta escena, el cèlebre rostre de Mario 
Casas mirava en direcció cap a l’elegant obra 
arquitectònica de Javier Manterola Armisén, 
el Pont de Príncep de Viana, per una escena 
de la pel•lícula El practicante (2020). Des del 
Pont Vell, l’actor llença al riu Segre un objecte 
clau sense el qual es complica encara més la 
trama del ‘thriller’… Podeu visionar-lo a Netflix. 
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Potser per  les seves notables 
connotacions tècniques i estètiques, 
el mateix pont va captivar la marca 
Audi l’any 2016, quan va rodar-hi 
l’escena final de l’espot publicitari 
de l ’Audi A4, que recorria amb 
lleugeresa la ciutat nocturna de 
Lleida, vista a través de les cortines 
de llum de l ’estructura. Tant va 
agradar- los el  pont ,  que en el 
muntatge de l’espot van decidir 
doblar-ne la llargada, duplicant-ne 
els tirants d’acer.

Amb el suport de:
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A. MIQUEL
L’empresa del Pla d’Urgell va presentar en societat 

el projecte d’expansió després de ‘+ de 50 anys’ que 
lideraran Antoni, Oriol i Albert Miquel

El valor afegit de l'empresa

D
e l’empesa lleidatana A. Miquel podem assegurar 
que difícilment hi hagi algú de la demarcació que no 
en tingui referència —i en els darrers anys— de la seu 
veïna de Tarragona. I és que la companyia, al llarg de 
mig segle, ha dut a terme una tasca de vinculació amb 
els sectors socials, culturals i educatius del seu entorn. 

 
A.  Miquel ha fet valdre l ’essència famil iar que des dels 
inicis va implantar el seu fundador i que s’ha convertit en 
la marca distintiva de l ’empresa. Aquest caràcter ha fet 
possible que escoles, instituts, entitats, administracions i la 
societat que l’envolta siguin coneixedors de la seva activitat. 
 
Aquesta coneixença ha estat generalitzada en l’entorn dels 
carretons elevadors de la multinacional Linde, amb la presència 
en empreses i activitats de logística i la venda, reparació i 
manteniment de les màquines. I és que darrere d’aquesta activitat, 
A. Miquel amaga un departament d’I+D, desconegut per la gran 
majoria de mortals. Antoni Miquel va començar a dissenyar el 
projecte d’expansió de l’empresa veient la necessitat de donar 
resposta als clients amb solucions personalitzades. D’aquesta 
reflexió del fundador en va sorgir una àrea de desenvolupament 
I+D, des de la qual es resolen necessitats específiques. 

PUBLIREPORTATGE

REDACTOR Josep A. Pérez   FOTOGRAFIES Josep A. Pérez

36

El magazín de



En aquest sentit, ens preguntem quina 
relació pot tenir la companyia lleidatana amb 
Seat, Mercedes, Bridgestone o Rosa Gres, 
i és la de resoldre necessitats en les seves 
línies de fabricació.

El desplegament de l’àrea I+D

A. Miquel es va convertir en el centre de 
referència pel que fa a les modificacions i 
solucions específiques per a la multinacional 
Linde i un gran nombre dels seus distribuïdors 
de l ’àmbit  nacional .  Des de l ’obrador 
tecnològic, que dirigeix Antoni Miquel 
juntament amb Antoni Garralón, han sorgit 
un gran nombre d’enginys i de modificacions 
que han mil lorat substancialment els 
treballs de logística de les empreses. 
 
En el cas concret de la planta de Seat a 
Martorell, I+D d’A. Miquel va adaptar un 
carretó per poder retirar en pocs segons 
els robots que s’avariaven en les línies 
de fabricació del Seat Leon. L’avaria d’un 
robot paralitzava la producció, per la qual 
cosa calia substituir-lo o retirar-lo el més 
aviat possible. A la planta de Mercedes 
a Vitòria,  els enginyers l leidatans van 
desenvolupar un carretó per col·locar el 
xassís de la furgoneta Vito en la línia de 
fabricació, un enginy que aportava molta 
més funcionalitat a la cadena de producció. 
El fabricant de neumàtics Bridgestone 

tenia greus problemes d’adherència dels 
carretons elevadors en les plantes de Burgos 
i Bilbao. I+D Miquel hi va dur a terme una 
modificació amb un control de seguretat 
en la direcció i la frenada dels carretons. 
 
A la multinacional Linde en la factoria 
de Sidamon d’A. Miquel s’han modificat 
carretons per adaptar-los a grans centres 
d’emmagatzematge. Els equips han de 
poder treballar en espais molts estrets i 
la marca alemanya no fabrica carretons 
d’aquestes característiques, per la qual 
cosa la modificació es duu a terme en el 
centre del Pla d’Urgell. En aquest àmbit, 
Linde i la xarxa de distribuïdors nacionals 
també han traslladat a terres lleidatanes 
comandes de carretons modificats per 
a trebal ls  en càmeres de congelació. 
 
Aquestes màquines han de tenir unes 
condicions ergonòmiques i de climatització 
adaptades que A. Miquel ha desenvolupat 
en l’àrea d’I+D. Garralón també destaca 
els braços giratoris de 180° que utilitza 
la planta de concentrats de Nufri. Aquest 
desenvolupament de les forquilles dels 
carretons permet girar els palots per 
descarregar-los. Antoni Garralón, a més, 
explica amb satisfacció que es va fer una 
modificació en un centre de treball per 
millorar la seguretat dels conductors dels 
carretons elevadors. La direcció de l’empresa 
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havia observat que els empleats ancoraven 
els cinturons de seguretat en els seients per 
tal de no haver de fer-los servir cada cop 
que pujaven o baixaven del vehicle. I+D d’A. 
Miquel ha desplegat un sistema intel·ligent que 
obliga el conductor a col·locar-se el cinturó. El 
carretó no arrenca si el conductor no respon 
a la seqüència de seure al seient i cordar-se’l. 
 
Al marge del servei als clients i a la multinacional 
Linde, A. Miquel també ha desenvolupat 
projectes propis com un extractor de bateries, 
detectors BPS del nivell d’aigua dels elements 
de les bateries, escombradores adaptables als 
carretons o cabines de disseny propi. Aquestes 
cabines poden estar equipades amb un sistema 
de climatització, equips de so i els elements 
necessaris per poder treballar en ambients de 
-30 °C. Les solucions no fan altra cosa més que 
afegir valor a la logística dels clients d’A. Miquel. 
A més, la divisió de desenvolupament també ha 
permès donar continuïtat a la participació de 
l’empresa en projectes educatius i formatius. 

En el departament I+D hi col·labora tota 
l’estructura de l’empresa, mecànica, elèctrica, 
hidràulica, tecnològica i de disseny. Però 
també es nodreix de nous professionals de 
la formació dual, que completen els estudis 
amb l’activitat en els centres de treball. El 
compromís en la qualitat del servei d’A. Miquel 
està fortament lligat a la formació, un model 
empresarial que la companyia lleidatana va 
importar de la central alemanya de Linde a 
Aschaffenburg.

Compromís amb els centres formatius

A la factoria alemanya de Linde hi ha un centre 
en el qual es preparen professionals en totes 
les àrees que formen part de la fabricació 
dels carretons elevadors i que compaginen 
els estudis amb el treball a la planta. A. Miquel 
no ho ha copiat exactament sinó que ha 
signat convenis amb set centres educatius de 
Lleida i Tarragona per compartir tecnologia, 
desenvolupament i formació. En tres d’aquests 
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DIVISIÓ I+D

Solucions per-
sonalitzades

A. Miquel ha dut a terfme projectes 
de millora logística en les plantes 

de fabricació de les marques Seat, 
Mercedes, els neumatics Bridgeston, i la 

planta de Rosa gres

“Antoni Miquel s’ha dedicat en cos i ànima a la seva 
empresa buscant el desenvolupament del negoci”

— JAUME GENER

instituts, la companyia ha finançat la instal·lació 
d’un taller d’electromecànica i neumàtica per 
a les pràctiques dels alumnes, concretament 
en els instituts Mollerussa i Pere Martell 
de Tarragona, i s’està preparant una nova 
instal·lació al col·legi La Salle de Mollerussa. 
 
Al  marge de la  formació estr ictament 
industrial ,  A.  Miquel ha participat en el 
finançament de projectes educatius i socials 
com el del robot NAO, destinat al suport 
pedagògic a alumnes que pateixen Trastorn de 
l’Espectre Autista (TEA), que es desenvolupa 
a l  col · legi  La Sal le  de la  Seu d’Urgel l , 
conjuntament amb la Universitat Ramon Llull. 
 
Cal destacar que A. Miquel va ser l’empresa 
pionera a Catalunya a participar en el projecte 
de formació professional, per la qual cosa va 
rebre el premi del Consell Català de la Formació 
Professional l’any 2017.

Concessionari de referència

A. Miquel és el concessionari de referència 
de la marca de carretons elevadors Linde. I 
utilitzar la paraula ‘de referència’ no és gratuït, 
ja que l’empresa lleidatana ha aconseguit 
una important complicitat amb el fabricant 
alemany, que va més enllà de les vendes i el 
servei als clients. L’equip d’A. Miquel ha obtingut 
el respecte de la central Linde, perquè ha 
assolit l’essència de la forma de treballar, de la 
implicació i dels principis socials dels empleats. 
 
En el marc de les aportacions i col·laboració 
amb la central de Linde, A. Miquel va impulsar el 
concurs de conductors de carretons elevadors. 
Aquesta iniciativa va néixer amb la voluntat 
d’incentivar la professionalització d’aquesta 
tasca, importantíssima en tots els sectors 
industrials, però, per contra, poc reconeguda. 
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EDUCACIÓ DUAL

Set centres 
A. Miquel ha signat convenis amb 
set centres educatius de Lleida i 
Tarragona, per compartir tecnologia, 
desenvolupament i formació. 

El concurs de carretons elevadors va permetre 
l’accés a la formació i la professionalització de 
molts operaris, fet que també va contribuir a una 
major seguretat i eficàcia en els llocs de treball. 
Allò que va arrencar en el marc de la Fira de 
Sant Josep de Mollerussa, la marca Linde ho va 
convertir en una competició internacional entre 
tots els concessionaris del món. Els representants 
lleidatans van aconseguir el títol mundial en dues 
ocasions.

Mostra de la transformació empresarial

A. Miquel va obrir les portes de la seva central a 
Sidamon en el marc de l’acte que van anomenar 
‘+ de 50 anys’. Amb aquest esdeveniment, 
la companyia l leidatana l íder en el  sector 
dels carretons elevadors i distribuïdors de 
la marca alemanya Linde volia mostrar la 
seva transformació i el projecte de futur. La 
convocatòria també volia fer palesa la voluntat 
del canvi generacional que l’empresari Antoni 
Miquel feia als seus fills, Antoni, Albert i Oriol. 
 
El 22 d’octubre, Sidamon es va convertir en 
el centre neuràlgic del sector empresarial de 
Catalunya i d’Espanya, i els concessionaris de 
la marca Linde de totes les demarcacions de 
l’Estat van fer costat a Antoni Miquel. Molts dels 
responsables d’aquestes empreses van constatar 
que Antoni Miquel va ser el 
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“Els nostres enginyers i 
tècnics no es dediquen 
a soldar, més aviat es 
dediquen a brodar”

— ANTONI MIQUEL

culpable que es declinessin per la multinacional 
alemanya a l’hora de triar marca, i així li ho van agrair 
públicament. Antoni Miquel va afegir que la marca ha 
aconseguit fer de totes les empreses una gran família. 
 
La família Miquel també va rebre el suport del director 
general de Linde Material Handling España, Jaume 
Gener, que ha recordat l’exemple emprenedor d’Antoni 
Miquel, de qui va dir “que s’ha dedicat en cos i ànima a 
la seva empresa i ha buscat el desenvolupament del 
negoci i la rendibilitat amb el suport del seu equip”. 
 
L’acte ‘+ de 50 anys’ ha obert les portes dels 
22.000 metres quadrats de les noves instal·lacions 
d’A. Miquel al polígon industrial de Sidamon, on 
es troba la seu administrativa, vendes i gestió, el 
taller de reparació i manteniment de carretons, 
l’àrea de desenvolupament de modificacions i 
millora de màquines i també de nous equips, espai 
de demostració i prova d’equips de seguretat i 
connectivitat. La zona més concorreguda ha estat la 
dels carretons robotitzats, màquines que executen 
les tasques de logística completament soles 
mitjançant intel·ligència artificial.

A. Miquel ha compartit amb tots els agents amb els 
quals ha tingut i haurà de tenir relació el que és el 
projecte de futur de l’empresa, un nou recorregut 
que gestiona Oriol Miquel des de Mollerussa i Antoni 
Miquel des de Valls, amb la supervisió i gestió 
administrativa d’Albert Miquel.
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’Ajuntament de les 
Borges Blanques i el 
Patronat de la Fira 
de l’Oli ja han obert 
les inscripcions 
per participar en la 
seixantena edició de 

la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra i les 
Garrigues, que se celebrarà del 20 al 
22 de gener del 2023. Un certamen 
que ha programat un bon nombre 
de sorpreses per commemorar sis 
dècades donant suport al creixement 
del món rural de les Garrigues.  
Aquests són alguns dels motius pels 
quals la 60a Fira de l’Oli serà una 

edició molt especial, 
que comptarà amb presentacions, 
degustacions, demostració culinària  en 
directe a càrrec de xefs de prestigi i 
moltes altres activitats vinculades al 
millor oli del món i al sector agrícola. 
 
La relació històrica que lliga l’oli 
d’oliva de qualitat i les Borges 
Blanques (i les Garrigues) ve de lluny. 
De forma breu, aquest punt 
es podria resumir amb les 
paraules de Joaquim de Camps: 
 
“Pel que fa a les Garrigues, en el sector de 
secà de la comarca, la gran font de treball 

i de riquesa radica en l’oleïcultura, conreu 
de llarga data i d’exemplar dedicació 
d’una població digna i feinera com poques 
n’hi hagi. L’amor a l’olivera s’ha heretat 
de pares a fills, i, en correspondència, 
aquests lluiten aferrissadament per 
a superar la crisi per la qual passa 
l’explotació. La varietat arbequina és 
la que ha donat millor resultat, per la 
qualitat de l’oli que produeix, de sabor i 
olor agradable el qual, refinat per una de 
les diverses cooperatives de la comarca 
—les Borges Blanques i Granadella, per 
exemple— s’ha endut la palma per la 
baixa acidesa del producte”.

La Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra i les Garrigues 
se celebrarà del 20 al 22 de gener 

Fira de l’Oli, compte 
enrere per celebrar 60 anys

Imatge de les visites infantils a la Fira de l’Oli, edició del 2021 
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E
n algun moment de les vostres vides us han 
trepitjat el jardí sense demanar-vos permís? 

Doncs El sostre groc, d’Isabel Coixet, parla 
d’aquesta intrepidesa arrogant que adopta el 
professor de teatre de l’Aula de Teatre de Lleida, 
Antonio Gómez, particularment, amb les seves 

alumnes. Coixet ens mostra, amb una mirada tendra i colpidora 
al mateix temps, el testimoni de les que en aquell moment eren 
víctimes d’un passatge del terror endolcit, i ho fa mitjançant el 
relat de les seves experiències en pròpia pell i les gravacions 
enregistrades al seu temps d’aquelles pràctiques teatrals no 
convencionals. Gómez va treballar del 2002 al 2019 adoptant 
diferents papers, sempre des del poder i la dolçor amarga.

Aquesta peça audiovisual dona veu als tocaments intencionats, 
les agressions sexuals tenyides de ‘color rosa’ i les dinàmiques 
teatrals sexualitzades que va fer Antonio Gómez a moltes de les 
alumnes que van abocar gran part del seu temps en un somni: 
La Inestable, la companyia teatral que va estar molts anys sota 
tutela de Gómez i la seva mà dreta, Rubén Escartín.

El film colpidor ens obre les portes a una Aula de Teatre fosca, 
amb poca llum i amb records esbiaixats de les persones 
protagonistes d’aquesta història, però amb una intencionalitat 
molt clara, denunciar els fets ocorreguts i sanar les ferides de 
les víctimes. Mitjançant la veu d’elles, coneixerem els fets i les 

REDACTORA Marta Argilés Macià   FOTOGRAFIES Bteam Pictures

Un Un groc groc 
d’innocènciad’innocència  
El sostre groc, d’Isabel Coixet, és una barra de ferro per als 
qui abusen del poder i vulneren la intimitat dels cossos
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vicissituds amb una veu innocent i en un ambient on
predominaven la incertesa i les preguntes.

Pujant al vagó d’El sostre groc, ens acompanya la 
música original de Suey, que invita a posar el focus 
d’atenció en l’argument de les protagonistes i a 
sentir una intensa tensió en la situació que s’està 
observant. Al mateix temps, la fotografia de Nadia S. 
Zafra i el muntatge de Mariona Solé Altimira creen una 
atmosfera de respecte que encercla les víctimes amb 
una mirada indirecta i un efecte borrós molt clar.
La pel·lícula documental es desfà en vuit etapes que 
permeten conèixer el modus operandi de l’abusador, 
Antonio Gómez; les parets que ho escoltaven tot, l’Aula 
de Teatre de Lleida; la companyia La Inestable, somni 
artístic de moltes i somni eròtic d’un sol; els viatges, 
que van arribar a ser un plus per part de l’abusador; els 
rumors; la postura del director; el silenci i la denúncia, 
l’últim capítol de l’audiovisual.

Les adolescents d’entre catorze i quinze anys que van 
tenir la mala sort o la bona fortuna de formar part de 
la companyia de teatre La Inestable van viure bons 

moments amb les amistats, però mals tràngols amb 
els responsables d’aquell grup, que en aquell cas 
eren Antonio Gómez i Rubén Escartín, dues persones 
majors d’edat que van sobrepassar les línies de la 
intimitat de les persones menors que formaven 
aquella agrupació. Una de les protagonistes d’aquests 
tractes, Goretti, recorda que “no hi havia filtre amb 
14 anys”. En aquella edat no tens un filtre clar de què 
està bé i què està malament, sinó que t’estàs buscant, 
si tens la sort de trobar-te. Gómez va irrompre en 
la vida d’aquelles persones que es trobaven en la 
recerca de la seva personalitat i va abusar de la seva 
fràgil vulnerabilitat. Vulnerabilitat, quan encara no 
has construït el que serà la teva força i el teu poder de 
decisió sobre tu mateixa.

Abans de visionar El sostre groc em vaig preguntar 
moltes vegades per què el color groc, què referenciava 
el color i quina connectivitat podia tenir aquest amb 
les agressions sexuals. A mesura que va anar avançant 
el documental, vaig pensar que el color groc podia ser 
una metàfora de la innocència en l’etapa jove. Vaig 
veure-hi una possible relació. El groc com a color d’una 
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etapa de la vida on trobes que la teva consciència i 
el teu cos comencen a caminar agafats de la mà i 
comences a explorar-te.

El documental explora la línia invisible que es traça 
amb la ‘bohèmia’ i la ‘llibertat del pensament’ i que 
s’associa de manera incorrecta amb disciplines 
com el teatre i que les mateixes víctimes 
denuncien. No es tracta d’una llibertat ni una 
bohèmia en el teatre, sinó que és una llibertat 
tòxica que alguns utilitzen per protegir-se dels 
seus mals actes. Tanmateix, cal assenyalar, també, 
les persones que van clamar silenci i no van fer ni 
un pas endavant, ni un pas endarrere, sinó que el 
van fer al costat. El silenci converteix en còmplice 
tot aquell que calla davant d’una agressió i una 
vulneració dels drets. Aquest impàs et fa còmplice 
d’aquestes agressions sexuals que es van intentar 
denunciar en anteriors ocasions a la denúncia del 
2019 i les orelles que ho van sentir van decidir no 
escoltar-les i desaparèixer del mapa.

A més, El sostre groc enderroca la figura de 
poder que tant havia vestit Antonio Gómez i el 
seu equip titella format per Rubén Escartín i els 

que van fer silenci. Fa un crit al cel per clamar 
justícia per aquestes persones que al seu moment 
van viure un tràngol esfereïdor vers les seves 
primeres intimitats i experiències sexuals i deixa 
una carta oberta amb la tinta fresca per a totes 
aquelles persones que vulguin denunciar un 
cas com aquest i que ho poden fer mitjançant 
l’adreça de correu electrònic que facilita el 
col·lectiu que ha ajudat aquestes persones a 
fer camí i fer visible el cas, ‘Dones A Escena’: 
noucercle@gmail.com. Continua el fil.
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Cinema amb fusta:
RAMON MONFÀ

RARA AVIS EN EL MÓN DE LA CINEMATOGRAFIA CATALANA

“Considerar Ramon Monfà una rara avis en el món de 
la cinematografia catalana és quasi un acte de gosadia, 
però val a dir que la seva figura i bona part de la seva 
obra són mereixedores d’un estudi de certa entitat, 
inexistent fins ara”.  Amb aquesta afirmació, Esther Solé 
enceta un magnífic article en l’anuari 2010 del Centre de 
Recerques del Pla d’Urgell Mascançà. La historiadora de 
l’art mollerussenca fa un exhaustiu treball de recerca dels 
cinc primers curtmetratges que Ramon Monfà va realitzar 
com a professional. 

Territoris tenia la intenció de poder conversar amb 
el cineasta autodidacte, però la seva delicada salut ho 
va fer impossible. Així i tot, vam considerar que en una 
publicació que tenia com a eix conductor el cinema era 
imprescindible la presència del director mollerussenc.  

REDACTOR Josep A. Pérez   FOTOGRAFIES Cedides
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Malgrat l’entorn cinematogràfic en el qual han 

estat immersos els Monfà i Solé, l’ebenisteria i els 

brodats han sigut l’eix de les seves vides.

PALMARÈS 

Cara cremada
Monfà va signar treballs com El infeliz, 
La horda, Solo, El aprendiz de hippy, 
o Un paradís perdut. I l’any 1980 
estrenava el primer llargmetratge, 
Cara cremada.

De Ramon Monfà es coneix extensament el  seu 
palmarès amateur i professional, però se sap ben poc 
de l’origen d’aquesta passió per l’acetat i l’alquímia de 
la cinematografia. I qui millor per aportar aquesta part 
intimista de la vida del prohom que la seva dona, Ramona 
Solé, i la seva primogènita, Maria Rosa. Ambdues ens van 
acompanyar per un recorregut de 92 anys, de moltes 
penúries, alegries,  treball, esforç i, és clar, felicitat fins a 
la maduresa.

I no tan sols això, sinó que també vam tenir el privilegi de 
consultar l’arxiu del mestre i la valuosíssima col•lecció 
d’enginys que va confeccionar l’autodidacte ebenista. 
I és que la veritable professió de Ramon Monfà estava 
relacionada amb l’escultura de la fusta, però, d’això, ja en 
parlarem més endavant.

La Ramona i el Ramon es van conèixer de forma 
circumstancial. Una xicota de Barcelona coincideix amb 
un noi de Mollerussa que està fent el servei militar a la 
capital catalana i s’inicia un festeig quan tenien poc més 
de vint anys. Aquesta relació derivaria en matrimoni en un 
parell d’anys.

La parella es trasllada a Mollerussa per començar a 
desplegar la seva relació. S’instal•len a la residència de la 
família del Ramon, amb la qual no hi va haver gaire bona 

sintonia, la qual cosa els va obligar a buscar 
un sostre. La Ramona explica que van ser uns 
temps “de molta penúria i de dificultats”. 

“La fabricació de potes de fusta 
per a mobles va ser la manera de 
fer els primers calerons”

El Ramon, originari de la Sentiu de Sió, era 
ebenista de professió “i molt bo” — comenta la 
Ramona—, i “aquesta va ser la nostra salvació”. 
Van començar a fer potes de mobles, una feina 
que no tenia competència en aquells anys. En 
van arribar a fabricar milers, sacs i sacs de potes, 
i van fer molts diners, ens assegura. Aquí, el 
Ramon ja va desplegar el seu enginy, i és que 
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COMPLICITATS

Bons i dolents! 
L’etapa més dolça de Ramon 
Monfà va comptar amb la 
complicitat d’un col·lectiu de 
persones que li van donar 
suport, fent realitat els seus 
projectes. Actors, figurants, 
col·laboradors com Salvador 
Sarri, Jaume Marrades, 
Amadeu Aymerich, o Vicente 
Ezponda, entre altres. 

Però també va tenir 
males experiències amb 
personatges com Isidoro 
Llorca, que va col·laborar 
en la producció del primer 
llargmetratge de Monfà, 
Cara cremada. El personatge 
es va apropiar del treball i en 
va fer una edició totalment 
esbiaixada del que volia el 
director.

va construir una màquina per a polir 
les potes “que no va deixar veure 
a ningú, per por que la copiessin”. 
Quan els mercats van evolucionar i 
la indústria va substituir l’artesania, 
van canviar les potes per respatllers 
de cadires personalitzats. Més 
tard vindria la botiga de mobles, 
que actualment gestiona el seu fill 
Ramon.

Ramon Monfà va fabricar 
la major part dels aparells 
que utilitzava en els 
muntatges, per la falta 
de recursos.

L’ebenisteria va ser anys després 
el refugi creatiu del Ramon Monfà. 
La família conserva una col•lecció 
d’obres, també molt valuosa, per 
l’originalitat i la forma en què estan 
elaborades.

L’origen cinematogràfic de Ramon 
M o n f à  e s  r e m u n t a  a l s  a n y s 
d’infantesa a la colònia agrícola 
del Castell de Remei. El capellà del 
nucli projectava cada diumenge una 
pel•lícula, la qual cosa va originar el 
desfici pel cinema del mollerussenc.

El primer vestigi cinematogràfic 
que va entrar a casa dels Monfà 
Solé va ser el projector, aquelles 
màquines de cartó que funcionaven 
a m b  u n a  m a n ove l l a .  D e s p ré s , 
arribaria la primera Paillard de 8 mm, 
que va donar inici a la trajectòria 
cinematogràfica del director i els 
primers curtmetratges. La falta de 
mitjans econòmics va fer aguditzar 
l ’e n g i n y  d e  M o n f à .  E r a  l ’ ú n i c 
productor que demanava una còpia 
en 8 mm dels seus llargmetratges, el 
que li permetia fer els muntatges de 
manera econòmica, explica la Maria 
Rosa.
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MARTA GONZÁLEZ  GALLEGO  és una amant declarada del setè art.  Conversem amb la directora,  guionista 
i  productora independent ponentina després de la  presentació de Neu ,  e l  seu darrer  curtmetratge. 
És una obra 100% l leidatana (direcció,  guió,  producció,  equip,  protagonistes i  escenaris)  que rodava 
abans de la  pandèmia i  que f inalment veu la  l lum de la  manera més internacional  i  potent possible

REDACTORA Cristina Mongay   FOTOGRAFIES Alexandra Balaguer

V
as estrenar-te com a 
directora de cinema el 
2017 amb Mai, un curt 
delicat quant a la forma 
i la fotografia, però molt 
contundent pel que fa al 

missatge, en contra de l’homofòbia. 
I ara presenten la teva segona obra 
acabada. Com neix Neu?
Sempre m’he volgut dedicar al 
cinema. De fet, és el que vaig estudiar, 
però no puc pagar les factures només 
fent cinema i l’he hagut de combinar 
amb la docència durant més de 10 
anys. Crec que molta gent en aquest 
país passa per aquesta situació, 

tant els que ens volem dedicar al 
cinema com a l’art, la cultura en 
general o el món de la recerca.

Per molt que sigui la teva passió, per 
molt que t’hi escarrassis, és molt difícil 
viure’n exclusivament. Va arribar un 
moment en què ja no em reconeixia 
a mi mateixa mentre desenvolupava 
aquesta pluriocupació, però, 
curiosament, els meus alumnes (que 
llavors eren de primària) em donaven 
una altra perspectiva de les coses. I això 
és el que he volgut copsar a Neu, veure 
com canvia la realitat en funció de la 
perspectiva i com canvia la percepció 

que tens de tu mateix a través de la 
percepció que un infant pot tenir de tu.

Així doncs, de què tracta Neu?
De la realitat de les persones que 
acaben dedicant-se a quelcom a què 
realment no volen dedicar-se, però 
que, per circumstàncies de la vida, 
no tenen altra alternativa i han perdut 
l’esperança. I també parlem de com 
els nens i nenes tenen la capacitat de 
tornar-te a fer creure en el món real. 

Novament, tornes a gravar un curt 
amb una finalitat educativa.
Tenia molt clar que Neu havia de tractar 

Marta González Gallego: 
“A ‘Neu’ hem volgut donar

protagonisme als nens i 
nenes reals”
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de la infància, fer-la protagonista 
totalment. És un homenatge a aquells 
nens i nenes que, tot i que en algunes 
ocasions em treuen de polleguera 
(riures), en altres em donen molta 
lucidesa i m’han ensenyat moltíssimes 
coses.

Com va ser la preproducció i el 
rodatge de Neu?
El procés previ al rodatge va ser molt 
ràpid. Vaig fer el guió en dos mesos, 
i en dos mesos vam preparar-ne la 
preproducció. A Neu he volgut que nens 
i nenes tinguessin tot el protagonisme, 
perquè a la ficció sempre ens els 
presenten com uns simples accessoris 
de les trames adultes o adolescents.

Marcos, Ariadna, Paula, Hugo i 
Aurembiaix són alguns d’aquests 
nens.
Sí! Alguns dels 14 nens que tenen el 
mateix pes narratiu que la professora. 
També hi apareixen Júlia, Artur, Blau, 
Ferran, Llibert, Nil, Yanira, Roser i Roc.
 
Com és un càsting cinematogràfic 
amb nens?

Teníem molt clar que volíem que 
sortissin infants amb tots els 
‘estereotips’ possibles. Per exemple, 
el nen nerviós que no para, la nena que 
té moments violents perquè a casa 
seva només ha vist que actuaven així, 
l’altra nena que té molta imaginació 
però que no atén a l’aula, etc. Quan 
vam fer el càsting, no buscàvem nens 
amb experiència davant de la càmera, 
sinó que fossin ells mateixos i que 
complissin aquestes maneres de fer. 
Volíem donar protagonisme als nens 
reals, tal com són.

A la ficció, molts infants es representen 
com a cursis o petits filòsofs, i se’n 
perd l’essència.

Heu repetit experiència audiovisual 
amb Aida Flix, una de les protagonistes 
del teu primer curt, Mai.
Sí, no ho vam dubtar ni un moment. 
És una gran professional. Bé, de fet, 
tots els integrants del projecte ho són, 
totalment de Lleida. Amb tot l’equip 
d’interpretació hem donat molt pes a 
la veracitat de la història, a què sorgís 
gairebé de manera natural.

L’escenari escollit va ser una escola 
de Lleida ciutat, si no vaig mal 
encaminada.
Exacte, l’Escola Espiga. Tot el rodatge 
es va organitzar com un campament, 
on els nens i nenes tenien el seu horari, 
els seus esbarjos, els períodes de 
descans, etc., tot complint la legislació 
vigent, lògicament. El rodatge va 
durar 5 jornades, un temps força llarg 
tractant-se d’un curtmetratge de baix 
pressupost, però va ser molt intens i 
molt satisfactori.

Per als infants va ser una experiència 
brutal gravar Neu, i el darrer dia no es 
creien que acabéssim, de tan bé que 
s’ho havien passat.

Com és que veu la llum ara Neu si es va 
rodar el 2018?
Havent acabat de rodar, el setembre 
del 2018, esperàvem rebre una ajuda 
pública, però no ens la van concedir 
(tot i complir tots els requisits al 100%), 
i això va endarrerir tot el procés de 
finançament de la postproducció. Quan 
finalment ja ho teníem tot llest per fer 
córrer el curt als festivals d’arreu del 
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món, va arribar el primer confinament 
de la COVID i es va congelar tot plegat.

Després de tanta feinada, vam decidir 
esperar-nos a retornar mitjanament a 
la normalitat i a l’obertura de festivals 
presencials perquè Neu veiés la llum.

L’estrena va arribar l’agost del 
2022, a la Cerdanya Film Festival 
de Puigcerdà, i ja s’ha pogut veure 
en diversos països. De fet, heu 
estat seleccionats al Kursaal Film 
Festival de San Sebastián (KFFSS) 
i s’ha projectat al Festival de Cine e 
Infancia y Adolescencia de Colòmbia 
i a la secció oficial del Social and 
Economic Justice Film Festival de 
San Francisco.
També es podrà veure a l’Argentina, 
al Brasil, etc. Ha costat molt recórrer 
aquest camí; no hem tingut gens de 
facilitats per part de les altes esferes, 
però hem arribat on volíem arribar. I el 

públic, la crítica i els professionals del 
sector ho estan valorant.

I algú tan inquiet com tu, ja 
està tramant un nou projecte 
audiovisual? I, en cas afirmatiu, es 
pot fer espòiler?
Un no, dos en portem de cap [riures]. 
Després de Neu, em venia de gust fer 
alguna cosa amb adolescents i, per 
‘a’ o per ‘b’ ara mateix estic en dos 
projectes de sèrie protagonitzats per 
adolescents.

L’un és Compañeras de metralla, 
una sèrie bèl·lica que tracta d’un 
grup de noies adolescents en plena 
Guerra Civil. És un grup paramilitar 
que té com a objectiu ‘carregar-se’ 
la cúpula de l’exèrcit feixista. De fet, 
l’origen del projecte és real. Aquest 
projecte està en desenvolupament 
amb una productora americana i una 
d’espanyola. Durant dos anys he estat 

llegint molt i investigant al voltant de 
les milicianes i em vaig adonar que 
moltes eren adolescents que van 
poder desenvolupar la faceta més 
activa fins que el mateix govern de 
la II República les va recol·locar a la 
rereguarda.

Quant a l’altre projecte, s’hi troben 
adolescents en un entorn religiós 
fonamentalista. Tracta sobre els 
adolescents que intenten reafirmar 
la seva identitat entre dos mons 
irreconciliables: la bogeria de la 
realitat dels adolescents actuals 
i tot el que representa el sector 
més conservador de la societat. 
A aquest projecte hi dono forma 
amb la guionista Inés París i està 
seleccionat al laboratori de comèdia 
de la Sociedad General de Autores 
y Editores (ESGAE) i a l’Asociación 
de Mujeres Cineastas y de Medios 
Audiovisuales (CIMA).
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A
rribant a la casa, sentim com si 
haguéssim creuat la pantalla del 
cinema. Som allà, al cor de l’horta 
d’Alcarràs, a punt per conèixer el padrí 
que ja ha emocionat a tot el món. 
Ens obre la porta el Josep Abad —en 
Rogelio, a l’última pel·lícula de Carla 
Simón—, i la seva dona, la Consol 

Sacasses, que ja s’ha convertit en la seva mànager 
personal i que és capaç de retenir i enumerar totes 
les dates del calendari del film —passades i futures— 
que no paren de créixer. El Josep Abad, pagès orgullós 
des dels vuit anys fins avui, ha viscut i ha lluitat per 
adaptar-se a totes les grans transformacions que ha 

patit el camp, però aquest gir en la seva vida no se 
l’esperava. La seva mirada captiva les càmeres com 
ho faria la d’un actor de Hollywood, però quan li fem 
fotos, encara ens pregunta si ha de mirar a càmera o 
no perquè durant els rodatges li va quedar gravat que 
estava prohibit. En asseure’s a parlar amb nosaltres, 
ràpidament ens adonem de la grandesa que alberga 
aquella petita finca, i del gran talent, visió i autenticitat 
que s’amaga rere el seu personatge, escollit entre 
més de nou mil aspirants al llarg de cinc càstings 
durant gairebé dos anys: Josep Abad és el padrí de 
Lleida i és capaç de conquistar el món.

Com arriba un pagès d’Alcarràs a la pantalla gran?

A través del grup de Whatsapp d’aquí a 
la partida, ens diuen que hi ha un càsting, 
i la dona, la filla i el meu net em diuen 
que hi he d’anar, “que la Carla ha fet Estiu 
1993 i que és molt bona directora”. Al 
final hi vam anar. Cinc càstings, vam fer. 
Fins que un dia, la Carla em diu: “Doncs 
tu faràs la pel·lícula”. 

Com va rebre la notícia?

No m’ho creia. Li vaig dir “Carla, escolta, 
ja t’ho has pensat bé? Que jo no n’he fet 
cap, de pel·lícula, jo he fet de pagès. Que 
no veus que no me’n sortiré?”. “És això lo 
que busquem! Que ho fas molt bé!”, em 
deia. M’apoiava sempre, sempre.

REDACTORA Marina Pallàs Barta   FOTOGRAFIES Aida Pallàs Barta

JOSEP ABAD  EL PADRÍ D’’ALCARRÀS’ : ”A BERLÍN
NO ES CREIEN QUE NO FÓSSIM FAMÍLIA”

(

(
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Vostè no havia fet res d’interpretació, 
abans.

No. Al rodatge no n’hi havia cap, de 
professional. L’un era pagès, l’altre 
mestre… Simplement vam estar 
assajant prop d’aquí, a una masia. 
Mos havíem de fer una família, perquè 
entre nosaltres no ens coneixíem. I 
allà em vaig trobar el Quimet, que és 
el fill que em succeïa a mi, i quan jo li 
explicava la manera de treballar que 
volia el Rogelio, em deia “que no, que 
deixis estar això, pare, que no ho hem 
de fer així!”. “Que no! Si vols treballar 
a casa ho has de fer tal com te dic 
jo!”, li deia. Mos abarallàvem! Ell deia 
que, amb tot el que em deien, quan 
paressin de gravar igual li faria alguna 
bronca! [Riures].

Al padrí li fan bastanta canya, 
sobretot a l’inici. La família es troba 
en un moment límit, de tensió per 
causes externes…

Clar, és que passa tota la collita amb 
tensió. Rapiades per aquí, bronques 
a jo, i el Quimet, lo fill, està enfadat. 
De vegades m’ha dit la gent “pot 
ser que els pagesos estiguin tan 
rapiosos com està ell?”. És que mos 

fan deixar les terres, i s’ajunta tot. 
Hem d’acabar de collir i marxar d’allí. 
Antes visquèiem amb poqueta terra, 
teníem els nostres arbres, les nostres 
verdures, una vaqueta o dues, les 
berres i les gallinetes i els pollastres. 
Recordo la mare agafant la bicicleta 
amb una cistella d’ous davant i una 
altra detràs, dos conills, dos pollastres 
i cap al mercat. Amb això fèiem els 
dinerets per comprar bacallà, arròs 
o lo que necessitéssim. Però ara els 
preus no els posem nantros, ni amb el 
que comprem, ni amb el que venem. 
Aquesta història és real de fa molts 
anys. De cop te diuen “marxeu, que 
ficarem plaques, aquí”, o “que vull 

treballar la terra jo”. L’amo pot fer 
el que vulgo amb la terra. I aquesta 
situació ens va tocar una mica el cor 
a tots. A la Carla li vaig dir “hòstia, que 
mos has fet plorar a tots, no veus que 
aquí sortirà plorant la gent del cine?”, 
“és lo que vull!”, em diu la xiqueta. 

Amb ‘Alcarràs’, la Carla ha aconseguit 
connectar amb gent de tots els països 
a través del que és universal: la terra.

Sí, sí, des de luego. Lo menos, el crit 
l’hem fet, ja. L’agricultura se suposa 
que és a tots els països, i aquesta 
pel·lícula, a tot arreu l’han situat al 
capdamunt.
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Li va costar posar-se al paper d’en 
Rogelio?

No, perquè llavors ja tenia cinc o sis 
nets i un besnet. A part que fer de 
pagès, a mi sempre m’ha agradat 
molt, i n’he fet des que tenia vuit anys 
fins que em vaig jubilar. A més a més, 
vam estar quatre mesos acostumant-
nos a la càmera. Si la mirada se te’n 
va una mica allà, “xt, tallem, que has 
mirat a càmera”. Era una cosa nova! 
Un dia de Pasqua, vam fer la mona 
com una família, i llavors vam fer una 
rotllana i vam llegir el guió per primera 
vegada, per entendre la relació entre 
els familiars. Després, aquell guió el 
van agafar i ja no el vam veure en tot 
el rodatge. La Carla ens anava guiant, 
i si no sortia com ella ho tenia al cap, 
tornàvem a empessar. Primerament, 
quan tallàvem, me donava culpable 
jo, perquè pensava que no ho havia 
fet bé. I llavors me deia “que no, padrí, 
que tu ho fas molt bé”. Aquí ja va 
començar amb lo “padrí”. Encara avui 
m’ho diu! [Riures].

La Carla creia molt en vostè.

Sí, sí. Ella sempre m’animava. Clar, 
després, quan veus la pel·lícula 
penses “ostres, això he fet jo?”. Com 
pot ser que si has de riure et faci riure, 

i que si has de renegar, reneguis, o el 
que sigui? Encara que no ho sintos, la 
Carla t’ho fa sentir. És que no entenc 
com pot pensar d’esta manera, que 
pensés que sortiria bé.

I així ha anat!

[Esclafeix a riure].

Com entomen l’Os d’Or 2022 de la 
Berlinale?

A mi em sorprèn tot, però allò ja va 
ser una cosa… Quan alguns dels qui 
van anar allà tornaven de Berlín, els 
vam rebre a Lo Casino, on passaven 
aquella pantalla que transmet la gala 
en directe, i quan van arribar, només 

quedava fer l’entrega d’uns dos 
premis. Va ser seure allí, i sentir: “L’Os 
d’Or va per… Alcarràs!”, i [aixeca els 
braços] uns brincos, unes abraçades, 
uns crits… Al principi no sabia que tot 
això fos una cosa tan forta.

…Encara hi ha dates importants al 
calendari.

[Riu per sota el nas]. Aquí anem! 
Mentre pugui, la seguiré. La il·lusió és 
anar-hi.

S’imagina allà, a Hollywood, si 
passen la preselecció com a 
candidata espanyola als Oscar?

[Silenci]. Hòstia… Suposo que la gent 
veu que hi ha alguna cosa en aquesta 
pel·lícula, com va passar amb l’Os. 
Què farà aquí? La gent diuen que ja hi 
som, eh? Que farà cap allà. Falta uns 
esglaonets per arribar-hi…

Vostè també creu molt en la Carla.

Jo no sé si la Carla ho veia o no, però 
ella sabia que alguna cosa havia fet, 
que la cosa podia anar bé. Això dels 
actors no professionals potser estira 
la gent, saps? Que dius, “com pot ser 
que no hagin fet mai cap pel·lícula?”. I 
llavors ho entens, “clar, la família”. Diu 
que, quan ho van veure als crèdits, 
a Berlín no es creien que no fóssim 
família. És que era una família de 
veritat. La vam fer. 
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L’any ja cueja, acomiadant la tardor 
i preparant la benvinguda a l’hivern. 
Però les terres lleidatanes, tenen 
atractiu per cadascuna de les estacions, 
i cada època de l’any ofereix al 
visitant experiències extraordinàries. 
Parcs naturals, entorns rurals, allotjaments, 
activitats i patrimoni conformen un 
catàleg d’oferta turística, que s’obre per al 
públic familiar fins als perfils més exigents.  
 
El parc natural de l’Alt Pirineu, el parc 
natural del Cadí-Moixeró i, en menor 
mesura, el parc nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici, són alguns dels 
espais naturals més atractius. El parc 

natural de l’Alt Pirineu se situa entre el 
Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, i amb 70.000 
hectàrees, es converteix en el parc natural 
més gran de Catalunya.

L’OFERTA ESQUIABLE LLEIDATANA

Fins a onze estacions d’esquí formen 
la radiografia del Pirineu de Lleida. 
Més de 500 quilòmetres esquiables es 
distribueixen en sis estacions d’esquí 
alpí i cinc de nòrdic. Aquesta varietat 
permet gaudir de l’esquí com a l’esport 
rei de l’hivern amb la màxima seguretat, 
atenció i tots els serveis necessaris.  
L’esquí alpí es constitueix a través de 

Baqueira Beret, Boí Taüll, Port del Comte, 
Tavascan, Espot Esquí i Port Ainé. Entre 
totes sumen més de 350 quilòmetres 
de domini esquiable, una de les ofertes 
més atractives d’Europa. Els refugis 
del Pirineu s’amaguen entre boscos i 
muntanyes com a lloc de benvinguda per 
als amants de l’esquí nòrdic: Sant Joan de 
l’Erm, Tuixent-la Vansa, Virós-Vallferrera, 
Lles de Cerdanya i Aransa sumen prop 
de 150 quilòmetres de circuits d’esquí de 
fons, als quals cal afegir els més de vint 
que aporten Beret i Tavascan. A més, per 
passejar amb raquetes de neu hi ha un 
total de 180 quilòmetres marcats per a 
aquesta modalitat.

La neu crida el turisme
L’espai ‘Orígens’ de la Conca de Tremp-Montsec es va 

convertir en el segon Geoparc mundial en terres catalanes
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El Guió 
inèdit

P
o s e m  p e r  c a s  u n a  p e l • l í c u l a 
q u e  c o nt i n g u é s  e l s  s e g ü e nt s 
ingredients:  acció de carretera 
com a qualsevol de les mil lors 
road movies ;  persecucions per 
rutes sinuoses on els neumàtics 
freguen l’abisme del penya-segat; 
vides al marge de la llei, dedicades 

a assumptes tèrbols amb la perenne por al cos 
per la possible delació i el tiroteig mortal o la 
punyalada a l’esquena; personatges amb passat 
fosc, de dubtós present i sense futur, caminant 
pel costat salvatge de la vida; assassins a sou, 
prostitutes, drogoaddictes, homes capaços de 

REDACTOR Eduard Batlle   FOTOGRAFIES Eduard Batlle

‘La muerte està fuera: un guió cinematogràfic de Jaume Vila i Miquel 
Lladó’, un treball d’Eduard Batlle publicat a la Revista Mascançà

qualsevol cosa a canvi d’un sarpat de bitllets; 
magatzems suburbials on s’oculten armes, pisos 
francs de contrabandistes, hostals i racons de 
bosc on amagar-se de la policia; baralles en 
bars de carretera, traïcions, morts... Aquests 
components tan freqüents en les pel•lícules 
dels directors més aclamats de l’actualitat, com 
poden ser Quentin Tarantino o els germans 
Coen,  formen part d’un guió cinematogràfic 
inèdit escrit el 1957 a quatre mans per dos dels 
homenots –en sentit planià– més conspicus que 
han donat les terres del ponent català a mitjan 
segle XX: l’urgellenc Jaume Vila i el garriguenc 
Miquel Lladó, que a les acaballes dels anys 50 
coincidiren a Mollerussa.

Un guió cinematografic inèdit

Vila i Lladó congeniaren ben aviat i van establir 
vincles d’amistat de per vida. Així ho hem 
d’entendre quan Vila desitjà que fos Lladó 
l’autor d’una introducció al poemari Les roses 
negres, juntament amb el pròleg de Josep 
Colet. En aquesta introducció podem llegir com 
Lladó diu que “Ens vam conèixer quan teníem ja 
una trentena d’anys, a Mollerussa, gairebé per 
atzar. Tot això explica una mica el fet que ell i jo 
compartim moltes coses...”.

Podem fer-nos una bona idea del vincle que 
s’establí entre els dos escriptors a la Mollerussa 
dels anys 50 si repassem la correspondència que 
consta a l’arxiu de la família Lladó.
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Sinopsi del guió cinematogràfic

El guió consta de dues parts diferenciades. Una 
primera redacció, que barreja parts manuscrites 
i mecanoscrites, arriba als 25 folis escrits 
per una cara i en castellà. Aquesta primera 
versió ve intitulada doblement com La muerte 
está fuera i també com La muerte tiene prisa. 
Segons sembla, els autors es debatien sobre 
la idoneïtat del títol de l’obra, tot i que el primer 
apareix més cops que el segon. Amb propietat, 
encara no es tracta d’un guió cinematogràfic 
sinó de la redacció de la història a partir de la 
qual desenvolupar posteriorment el guió. Aquest 
redactat és autoria de Jaume Vila –així consta 
vora el títol, i ho confirma la percepció que de les 
parts manuscrites ha tingut el seu fill, Artur Vila-. 

En aquesta versió trobem ja les línies bàsiques 
de la història, així com el perfil dels personatges 
protagonistes. El context espaciotemporal: 
la frontera aranesa amb França, les ciutats de 
Lleida, Barcelona i Tolosa, quinze anys després 
de la finalització de la Guerra Civil espanyola. Els 
protagonistes: Julián, Pedro, Isette i González. 

La trama: una xarxa de contrabandistes que 
viuen a cavall de la frontera, excombatents 
republicans que arrosseguen deutes i favors 
pendents entre ells des de la guerra.

La segona part és el guió tècnic, que consta 
de 333 pàgines a una cara. Aquest guió és 
completament mecanògrafa en castellà i 
a doble columna: una, amb les acotacions 
per al rodatge cinematogràfic; l’altra, amb 
els diàlegs. No hi consta cap signatura. La 
història s’inicia amb l’escena d’un camió en la 
nit. Encara no sabem qui són els personatges 
que el condueixen ni què hi transporten, 
però se’ns deixa entreveure que es tracta 
d’algun assumpte al marge de la llei. Aquesta 
percepció es confirma quan un control de la 
Guàrdia Civil obliga a aturar la marxa del camió. 
Lluny d’aturar-se, accelera la marxa i envesteix 
el control amb el resultat de la mort d’un agent.

[Aquest text és un resum publicat a l’Anuari del 
2015 de la revista del Centre de Recerques del 
Pla d’Urgell Mascançà pel filòsof i antropòleg 
Eduard Batlle.]
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Rural isme o 
barbàrie.. . 

Mostremp!

Per què cinema rural del Pallars?

Doncs el cinema rural dona forma i explica 
tot el que passa al nostre entorn, en el 
nostre dia a dia. Es considera Carmiña, 
flor de Galicia (Rino Lupo, 1926) una 
de les primeres obres sobre la ruralitat 
i fins As Bestas (Rodrigo Sorogoyen, 
2022) o Alcarràs (Carla Simón, 2022) el 
tema continua vigent. A més, trobem 
interessant que s’explori la ruralitat des 
del punt de vista dels creadors a escala 
mundial i que es doni a conèixer als 
nostres espectadors. 

Què pot oferir el Pallars com a territori 
cinematogràfic?

El Pallars pot oferir una autenticitat com 
a territori. De fet, tant al Pallars Jussà com 
al Sobirà s’han rodat sèries i pel·lícules 

puntualment. També cal remarcar la crisi 
de la gran pantalla que ha afectat els 
cinemes del territori, ja que actualment 
La Lira de Tremp és l’única pantalla que 
hi ha al Pallars Jussà, al Sobirà i a l’Alta 
Ribagorça i això és gràcies al Circuit 
Urgellenc i a l’Ajuntament de Tremp, que 
ho fan possible. 

D’on floreix el festival? 

El consistori de Tremp es va posar en 
contacte amb un trempolí molt vinculat al 
món del cinema de manera professional, 
Josep Rosell, i ell es va ocupar d’aplegar 
diferents persones aficionades al món 
audiovisual. D’aquí va sorgir l’Associació 
d ’A m i c s  d e l  C i n e m a  d e  Tr e m p , 
encarregada d’organitzar el Mostremp 
cada any, juntament amb l’Ajuntament de 
Tremp.

REDACTORA Marta Argilés   FOTOGRAFIES Jordi Uriach

Entrevistem Jordi Bergés, president de l’Associació Amics 
del Cinema i del festival Mostremp
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Què pot aportar el cinema rural als pobles?

El cinema, rural o no, és el nostre mirall, et 
planteja preguntes i et pot fer passar una 
bona estona. Què més es pot demanar?

A la majoria dels cartells del Mostremp hi 
predomina una ‘singratalla’, com dieu aquí al 
Pallars. Per què?

La singratalla és un animal molt rural, únic 
al nostre territori i en perill d’extinció. Vam 
creure que hi teníem molt en comú. 

Què és el Mostremp Sobre Rodes? Fins a on 
arriba?

És la mostra nòmada del Mostremp. Permet 
que gent aficionada al cinema pugui veure 
les projeccions al seu territori. D’aquesta 
manera aproximem els curtmetratges a dotze 
poblacions del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. 

La pandèmia no us va aturar, oi?

Ras i curt, no. Crec que va ser un dels pocs 
festivals a escala nacional i internacional 
que es va atrevir a fer una edició en plena 
pandèmia, l’any 2020. Una mica de normalitat 
entre tanta bogeria va ser molt benvinguda. 
A més, l’any 2021 vam fer deu anys i tot i les 
limitacions vam poder bufar les espelmes 
amb alegria.

Com valoreu la vostra trajectòria?

Deu anys és com una primera xifra màgica i 
tirar endavant el Mostremp no ha estat fàcil, 
però ho hem fet. Estem molt satisfets del que 
hem aconseguit, ja que hem aproximat el setè 
art al territori i hem treballat de valent per la 
cultura. 

Quina és la pròxima meta del Mostremp?

Tenim plans. Volem afegir noves propostes 
i implicar en el projecte nova gent jove 
amb talent, a més de continuar millorant la 
proposta del festival, sempre al voltant de 
l’increïble món dels somnis i malsons, que és 
la sala fosca d’un cinema. Ara, ens queda molt 
per fer i sempre podem millorar. Esperem 
tenir prou energia per continuar endavant.

“Ara mateix som l’únic 
festival de cinema rural 
de tot Catalunya”
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A
sseure’s a la butaca i submergir-se en el 
silenci i la foscor que marca l’inici de tot. 
Després, inevitablement, la llum. El cinema 
en totes les seves formes és revolució, i 
avui, el gènere documental està vivint 
un punt d’inflexió de la mà del disseny a 
través d’un concepte trencador, el food 
design, i els pioners que s’han llançat a 

explorar aquest nou camp amb la intenció de crear un 
impacte en la societat i obrir noves vies de pensament i 
d’acció, com Liam Kelly (Rubí, 1996). L’alumne de l’escola 
de disseny i enginyeria Elisava de Barcelona és de les 
primeres generacions de creadors compromesos amb 
l’entorn i el futur que encapçalen aquesta nova disciplina, 
i ho fa a través del seu primer documental, El Funeral 
de la Llet, un llarg d’hora i quart autofinançat que ha 
comptat amb el ferm suport d’Elisava i que s’estrenarà 
pròximament. El documental retrata la mort del sector 
lleter exposant un cas real i el buit que deixa a través d’una 
conversa entre figures clau del sector de la producció i la 
gastronomia, on ressonen conceptes clau relacionats 
amb la sostenibilitat i la sobirania alimentària, i també la 
identitat i cultura gastronòmica del pais. Tot al voltant 
d’una taula ben parada que et convida a seure, escoltar i 
apreciar el valor d’un bon got de llet de km 0, un bé que 
ja és una raresa i que és possible que no tornem a tastar 
mai més. De què dependrà, ens ho avança en Liam Kelly.

Com neix ‘El Funeral de la Llet’?

El Funeral de la Llet és el meu projecte final de grau per 
l’Elisava, i s’emmarca en l’àrea del ‘food design’, una nova 
àrea de coneixement que aplica la part més creativa del 
disseny per generar canvis reals en el sistema alimentari. 

El dissenyador, lluny de ser algú que produeix producte 
de luxe, és algú molt sensible al que està passant a 
la societat, i per tant té molt per aportar en aquest 
àmbit. Aquest és un nou camp per mi, i també per 
l’Elisava, que em va guiar durant mesos i em va formar 
en l’àmbit alimentari i gastronòmic. Hem col·laborat, 
per exemple, amb el Celler de Can Roca, que són qui 
d’alguna manera ens han aportat el coneixement, 
també a través del Jordi Roca, que s’ha involucrat en 
el projecte. A part d’ell, al ‘Funeral’ també hi ha l’Eva 

Liam Kelly, pioner del food design i autor del 
documental El Funeral de la Llet: “Estem acostumats a 
rebre dades en xifres i ens falta el vessant emocional”

REDACTORA Marina Pallàs Barta  FOTOGRAFIA Liam Kelly

‘El Funeral de la Llet’
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Martínez Picó, restauradora; el Jordi 
Vila, també restaurador; hi tenim a 
dos productors, el Xavier Gironès i 
la Marina Puig Corvé; i després un 
consumidor, Xavier Moret; i Marc Xifra 
com a representant del sector lleter-
boví d’Unió de Pagesos. La intenció 
era que es generés un diàleg entre ells 
sobre la situació reunint-los en una 
mateixa taula.

Com arribes fins al sector lleter?

A la fase de recerca, vaig fer de 
voluntari a una cooperativa ecològica 
i vaig tenir contacte amb empreses de 
càtering, fins que vaig arribar al sector. 
En paral·lel, tenia contacte amb l’Eva 
Martínez Picó, que té el restaurant Can 
Jordi a Espinavell i que per mi és com 
de la família. Ella es va quedar sense la 
llet crua per elaborar les seves postres 
perquè el productor local, en Xavier 
Gironès i la seva dona Gemma Galian, 
que li subministraven la llet crua, van 
haver de tancar. Jo portava anys anant 
al seu restaurant, i sense aquella llet, 
les postres canviarien i l’Eva s’hauria 
de reinventar. Va ser com una pèrdua 
de patrimoni, i això em va impactar 
com a consumidor, a mi i a la resta de 
gent que porta tota la vida anant al 
restaurant. És així com vaig connectar 
amb aquesta sensibilitat i amb l’entorn, 
a través del menjar. Aquest és el punt 
d’inici del projecte.

Copses aquesta mateixa inquietud 
en la gent del teu entorn?

Crec que tots som conscients que les 
coses no van com haurien d’anar. Però 
segurament, si jo no tingués aquesta 
connexió amb l’entorn rural a través 
de l’Eva i la gastronomia del territori, 
no arribaria a aquesta problemàtica. 
Hem perdut la connexió amb allò que 
mengem. Abans, rebies la cistella amb 
els tomàquets dels avis. Avui, el poc que 
en saps dels tomàquets, ho saps pels 
mitjans. Aquesta desconnexió amb la 
terra fa que, per desconeixement, ens 
agafem al primer discurs que passa. 
Estem desarrelats completament del 
sistema productiu. Jo crec que aquí 
està la clau de tot. Ara no vull iniciar 

cap guerra, però seguint Marta G. 
Rivera, una part del veganisme pot ser 
un exemple d’aquest desarrelament, 
quan apareix la notícia que maltracten 
els porcs en una granja i, des de l’urbs, 
es criminalitza tot el sector. Però no tot 
és tan radical; no cal fer desaparèixer 
el petit productor, que és qui realment 
marca la diferència i qui pot generar un 
veritable canvi.

Segons els mateixos ramaders, per 
salvar el sector, n’hi hauria prou amb un 
increment de 7 o 8 cèntims per bric...

La qüestió dels  cèntims —i  vul l 
remarcar que això és la meva opinió— 
és un “pedaç”, una solució directa i 
econòmica, però de totes maneres, 
cal fer un canvi de paradigma. La 
llet ara és un bé de consum a gran 
escala al qual no donem el valor que li 
correspon, un producte reclam que les 
grans distribuïdores venen al mínim 
preu possible. I perquè això no passi, 
a la llet, sobretot, li falta un valor afegit.

Quines conclusions o reflexions 
n’has extret en apropar-te i retratar 
l’actualitat del sector lleter? 

E n  p r i m e r  l l o c ,  q u e  n o  é s  u n a 
problemàtica aïllada. Siguem “pro llet” 
o no, la situació s’estén a tot el sector 
primari, i aquesta és una problemàtica 
que ens afecta a tots. El preu de la 
poma s’ha de cotitzar en funció del 
preu que s’ha de pagar al productor, i 
no a la inversa.

En segon lloc, una altra cosa que em 
plantejo és si realment consumim allò 
que volem. Això va sortir en el diàleg 
i  em va semblar molt interessant; 
si no és realment la gran indústria 
qui decideix per nosaltres, encara 
que tinguem tres varietats de cada 
producte.

A més,  també m’he adonat que 
el  sistema al imentari  és com un 
ecosistema; si cau una peça de la 
xarxa, hi ha un efecte dominó. Ens 
podem permetre no tenir un sistema 
productiu propi? Que importem la llet 
de França o la fruita de l’altra banda del 

món i depenguem de tercers, tenint en 
compte que estem en un context de 
crisi climàtica, em sembla jugar una 
mica amb foc.

En  dos  anys,  Car la  S imón ha 
visibilitzat més la pagesia des del 
cinema que l ’administració en 
dècades. Creus que pot tenir més 
impacte un guió que l’acció d’un 
govern?

[Riures].  Aquí m’agradaria creure 
que sí, i és emocionant pensar-ho. La 
sensació és que, amb Alcarràs, Carla 
Simón humanitza, mostra una situació 
que és real i que va sobre persones, i 
com a humans, empatitzem amb allò. 
Estem acostumats a rebre dades en 
xifres, a ser bombardejats d’informació, 
i ens falta aquest vessant emocional. 
La Carla ha aconseguit això, arribar al 
ciutadà a través de la humanització, 
i  això és el  que em sembla molt 
interessant.  Les institucions són 
les que han d’actuar, però el ciutadà 
és qui ha d’exigir allò que realment 
vol que es dugui a terme, així com el 
consumidor ha de decidir de qui, què 
i quan vol consumir. En definitiva, El 
Funeral de la Llet busca això, posar 
cara i nom, donar veu i comunicar de 
la forma més humana, i no tracta de 
fer pena ni de culpabilitzar el ciutadà, 
sinó de mostrar la situació tal com és 
perquè cadascú actuï com consideri. 
Penso que les problemàtiques, sovint 
són oportunitats per a obrir noves vies, 
més respectuoses a escala social, 
.econòmica o ambiental.
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La resiliència de les 
sales de cinema

egons dades de l’Institut Català de les Empreses 
Culturals (ICEC), actualment el nombre de sales 
d’exhibició cinematogràfica a Catalunya s’ha reduït 
a 137 cinemes i 676 sales des del 2014. La darrera 
dècada ha sigut la de la supervivència, segons Pere 
Aumedes, director de l’empresa d’exhibició lleidatana 

Circuit Urgellenc —Circusa—, perquè el sector tot just sortia de la 
davallada de la bombolla immobiliària quan es va veure immers en 
el paradigma de la digitalització.

En aquest escenari es van haver de fer inversions i també hi va 
haver algunes renúncies. Circusa va tancar sales emblemàtiques 
a Linyola, Mollerussa, Cervera i el Pont de Suert, entre d’altres.  
Això es va suplir buscant la inversió per renovar les sales que 
quedaven, perquè la digitalització permetia dinamitzar la 
programació i tenir un millor accés a l’oferta. En definitiva, segons 
Aumedes, “una major democratització de l’exhibició, ja que es 
podien estrenar les pel•lícules abans”.

La resiliència va derivar en la reobertura del cinema a Balaguer i a 
Mollerussa i en la consolidació de la resta de sales entre el 2014 
i el 2018 a Tàrrega, Bellpuig, Solsona.... I va arribar el 2020, amb 
la crisi sanitària de la Covid-19, que va ser un “resistir o morir”. 
“Aquesta situació, 

REDACTOR Josep A. Pérez   FOTOGRAFIA Josep A. Pérez-Circusa

EFECTE PLATAFORMES

Les plataformes han condicionat 
de manera considerable la distri-

bució de grans produccions. Anys 
enrere no es podia concebre que 

les estrenes no es fessin en les 
grans sales de projecció.

S
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encara avui cueja en totes les sales nacionals i 
d’arreu del món”, afirma l’exhibidor.

Les noves estratègies de resistència 

Circusa no ingressa menys diners que el 2019 i 
actualment gestiona més sales que en l’època 
prepandèmica. I és que ha trobat la complicitat 
de les administracions en localitats que no tenien 
cinema i en altres s’han recuperat sales que ja 
existien.

Circusa ha anat escampant el servei i sobretot 
fomentant el cinema itinerant per arribar a 
qualsevol racó de terres catalanes que no disposés 
d’espai permanent. Aumedes explica que, a hores 
d’ara, l’empresa gestiona una trentena de sales, 
a Catalunya, a l’Aragó i també a Mallorca. A més, 
també es fan projeccions esporàdiques en un bon 
nombre de municipis.

A u m e d e s  t a m b é  d e s t a c a  q u e  e n  l e s 
programacions estables en els municipis, cada 
cop es demana més que siguin pel•l ícules 
doblades al català i amb una programació més 
aviat familiar.

El fenòmen ‘Alcarràs’

Aquest segment de les projeccions esporàdiques 
va canviar radicalment amb l ’estrena de la 
pel•lícula de Carla Simón. Així, comenta Aumedes, 
en poblacions en les quals no es feia cinema ni en 
pensaven fer, ara programen projeccions amb una 
certa assiduïtat.

S’ha tornat a fer cinema al Pont de Suert, les 
Borges, Santa Coloma de Queralt, Artesa de 
Segre, Alfés o Aitona, poblacions on no n’hi havia 
tradició i que s’hi han apuntat gràcies a Alcarràs. 
L’empresari assegura que “la cinta de Simón és 
un treball rodó” que es va estrenar en més d’una 
cinquantena de poblacions. Aumedes afegeix que 
el públic es veia reflectit en la història “perquè és 
una pel•lícula molt ben feta” i ha sigut un èxit sense 
precedents “que dubto que es torni a repetir”. 
En la xarxa Circusa han assistit a les projeccions 
d’Alcarràs més de 15.000 persones, i unes 10.000 
més ho han fet en les sessions a l’aire lliure. 

Aumedes reconeix que Alcarràs ha donat a Circusa 
moltes alegries: “En uns moments complicats de 
postpandèmia, veure les sales plenes i plenes, ha 
sigut un estímul moral i econòmic molt gran”.  

LA RESILIÈNCIA

Millora en el 
servei i l’atenció

Els exhibidors no els queda altra que 
resistir i renovar en aquells aspectes 

que estan al seu abast, la millora de la 
programació i la qualitat del servei.

“Alcarràs ha sigut un èxit sense precedents que 
dubto es torni a repetir”
—PERE AUMEDES
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A N U N C I 
ILEROFICE

Literatura  com a 
font d’inspiració 

uan sento nostàlgia del Pla d’Urgell , 
m’endinso en les lectures del bon amic 
l l e t r a fe r i t ,  i n c o m p r è s  i  a p a s s i o n a t 
d’aquesta terra Francesc Pascual, com ara 
en Perfum d’alfàbrega, una de les darreres 
històries de Pascual, dedicada a la senyora 
Tura i situada a Castellnou de Seana. 

No fa gaire, vaig llegir també el treball de Francesc 
Canosa Aigua a les venes. I, ja per completar la trilogia, 
recuperava una recomanació que em va fer el gran amic 
Josep Maria Perelló: Els Llops, de Francesc Puigpelat. 
Tot plegat, per trobar la connectivitat dels escenaris, 
imaginaris i reals, que cadascun dels autors havia fet 
en terres lleidatanes. I no tan sols això, sinó que també 
imaginava com seria traslladar una d’aquestes històries 
a la pantalla gran. 

Francesc Pascual situa pràcticament tota la seva obra al 
Pla d’Urgell, i podria dir que els seus treballs poden ser 
considerats antropològics. El castellnouenc resident a 
Bellpuig és un gran descriptor, i no té pressa a desplegar 
la trama per tal que el lector gaudeixi del paisatge, l’acció 
i els personatges. La seva és una narració meticulosa 
que fusiona, en moltes ocasions, ficció i realitat. L’obra 

REDACTOR Josep A Pérez   FOTOGRAFIA Josep A. Pérez

Una recerca per les localitzacions 
literàries de tres escriptors que es 

podrien convertir en pel·lícula

terra de cinema

Q

65



de Pascual també incorpora una gran riquesa de 
vocabulari, de localismes que de vegades es poden 
considerar un personatge més de la narració. Pascual 
descriu dependències de Bellvís i el Poal, Utxafava i 
Castellnou de Seana, el canal d’Urgell, l’estany d’Ivars i 
Vila-sana, els conreus, les olors de la sega i les postes 
de sol. Són magnífiques lectures que expliquen trames 
i paisatges que podrien ser perfectament de pel•lícula. 

La trama sobre els Canals d’Urgell

La trama sobre els canals d’Urgell que trobem a Aigua a 
les venes, de Francesc Canosa, encara fa olor de tinta. 
Tot just fa un any de la seva presentació. El balaguerí 
“explicador de coses” i periodista narra amb una 
cronologia acurada, i utilitzant la saga familiar, l’arribada 
de l’aigua a Ponent a través de la infraestructura “més 
bèstia del món,” el canal d’Urgell. A diferència de 
Pascual, l’obra de Canosa conté un vessant més tècnic 
amb quantitat de dades, referències i comparacions 
contemporànies en la seva narrativa. El balaguerí també 
fa servir de vegades la ironia com a element captivador 
de la història. Tot plegat també condueix a un nou guió, 

BIGAS LUNA

Segon origen
La novel·la de Manuel de Pedrolo 
s’havia de portar a la pantalla gran 
sota la direcció de Bigas Luna. El 
cineasta va morir abans que es 
pogués iniciar el rodatge. 

en aquest cas no tant per les localitzacions, com per la 
diversitat de personatges i la cronologia històrica. 

Fem el salt a la ficció i ens endinsem en Els Llops, l’obra 
de Francesc Puigpelat que, malgrat ser un treball de 
ficció, aporta una gran qualitat de documents històrics 
rellevants, alguns de desconeguts i força sorprenents. 
La trama novel•lesca d’intriga policíaca es compagina 
amb escenaris com la construcció del canal d’Urgell 
i els dramàtics episodis de la perforació del túnel de 
Montclar. Altre cop, se’n pot recollir un perfecte guió 
cinematogràfic i escenaris de pel•lícula. 

L’apocaliptica història del ‘Mecanoscrit’

La trilogia de propostes anteriors deriva en una 
confirmació de les possibilitats cinematogràfiques de 
les terres lleidatanes. Així, l’apocalíptica història d’El 
mecanoscrit del segon origen, obra de Manuel de 
Pedrolo, es va traslladar a la pantalla gran al voltant del 
2015. L’Alba i el Dídac es van convertir en personatges 
reals a qui havia de dirigir Bigas Luna. El cineasta, però, 
va morir el 2013, quan només havia rodat el tràiler de 
l’adaptació de l’obra de l’escriptor dels Plans de Sió. La 
pel•lícula es va tirar endavant sota una nova direcció 
i es va situar en localitzacions com l’estany d’Ivars i 
Vila-sana o la Lleida apocalíptica. Després de la seva 
producció sintètica, la pel•lícula va tenir un modest 
recorregut el 2015, però va constatar que Lleida també 
pot ser terra per al cinema.

ELS ESCENARIS

Del Montsec al Tossal
Molta gent desconeix l’actractiu del Pla d’Urgell, però 

Francesc Pascual ha sigut capaç de descobrir-ne les seves 
particularitats. Francesc Puigpelat localitza en el Montsec una 

trama policíaca, i Francesc Canosa injecta les lletres a través 
del Canal d’Urgell des del Tossal de Pons.
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Lleida a través dels seus Lleida a través dels seus 
festivals de cinemafestivals de cinema

De la Plana als Pirineus

REDACTORA Cristina Mongay   FOTOGRAFIES Cedides | Cristina Mongay

E
ls canviants paisatges que ofereixen les 
terres de Lleida al llarg de l’any han estat 
motiu d’inspiració d’una gran quantitat 
de projectes audiovisuals des de mitjan 
segle XX. Els colors dels seus terrossos, la 
frondositat dels marges dels rius i les zones 
de reg o les vistes de vertigen de l’alta 

muntanya commouen i marquen a qui les contempla, 
i s’han convertit en escenaris d’històries de tots els 
gèneres.

Més enllà de la llarga llista de pel·lícules, curtmetratges i 
documentals rodats a ‘casa nostra’ (des d’Alcarràs a Neu, 
Mai, El sostre groc, Tros, Vulcania, Les veus del Pamano, 
Coronel Macià, Segon origen, Catalonia Ubër Alles, Las 
carta de Alou, La Pecadora o La fiel infanteria), i més enllà 
del talent més que demostrat de directors i directores, 
actors i actrius i un llarg etcètera de professionals del 
sector audiovisual originaris de Lleida, com a espectadors 
som afortunats de comptar amb el dinamisme de cinc 
grans festivals i mostres de cinema. Us en parlem!  

El calendari

Al voltant del mes de març arrenca a Lleida el sempre 
sorprenent Animac, la Mostra Internacional de Cinema 
d’Animació. Aquest projecte va néixer l’any 1996 i ha 

apostat contínuament per explorar el recòndit món de 
l’animació i la creativitat com a eina d’expressió personal 
i artística. 

Aquest cicle d’estil independent dirigit per Carolina 
López Caballero, es planifica, per una banda, amb un 
espai de projeccions per a totes les edats i, per una altra, 
és el punt de trobada d’artistes, estudiants i amants de 
l’animació. Les seves seus fonamentals són La Llotja de 
Lleida, l’auditori de CaixaForum Lleida i el Cafè del Teatre.

Un punt fort de l’Animac són les conferències per a 
professionals i estudiants del sector que es teixeixen 
en el seu programa, així com els cinc guardons oficials 
(Premis honorífics, Premi Trajectòria, Premi Animation 
Master, Premi del Públic Futur Talent i Premi del Públic 
Petit Animac).

Al mes de maig, des del 2006, arriba la programació de la 
Mostra de Muntanya de Cervera. El seu objectiu és apropar 
al públic segarrenc els millors documentals de muntanya, 
projectes no comercialitzats que ressalten la bellesa 
extraordinària de la natura. Es tracta, fonamentalment, 
d’una selecció de pel·lícules guardonades en els festivals 
internacionals de Cinema de Muntanya més importants. 
És aquesta una proposta organitzada des del Centre 
Excursionista de la Segarra que es materialitza a la Sala 
Buireu de la capital de la comarca.
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Al mes de juny, és el torn de la Mostra de Cinema 
Llatinoamericà de Catalunya, una proposta anual més 
que consolidada que compta amb la iniciativa del Centre 
Llatinoamericà de Lleida. Des del 1995, la Mostra de Cinema 
Llatinoamericà de Catalunya presenta un recull dels films 
més destacats del cinema independent de l’Amèrica Llatina, 
i també té la voluntat de difondre el cinema català en aquests 
països de l’altra banda de l’Atlàntic.

Compta amb tres seccions oficials: de llargmetratges, 
documentals i curtmetratges, i, lligats a aquestes, es 

donen un total de sis guardons: Premi del Públic, a la millor 
pel·lícula; Premi Casa Amèrica Catalunya, al millor guió; 
Premi de la Diputació de Lleida, al millor documental; Premi 
Ràdio Exterior d’Espanya, a la pel·lícula que millor s’apropi al 
món llatinoamericà; Premi Groupama, al millor curt, i Premi 
d’Honor. Les cerimònies inaugurals i de tancament, i els 
esdeveniments més rellevants, es realitzen al Teatre de la 
Llotja de Lleida.

Al juliol arriba a Lleida el Cinemón, una iniciativa de la Paeria 
en col·laboració amb l’ICIP i la Coordinadora d’ONGD i aMS 
de Lleida que aposta pel cinema més solidari i compromès. 
Cinemón va arrencar l’any 2007 i, per un parell de dies, 
pren com a pati de butaques els carrers lleidatans. Les 
projeccions es gaudeixen en sessió nocturna, a la fresca, 
i conviden a replantejar-se les relacions nord-sud i la lluita 
contra el racisme d’una manera didàctica i directa amb la 
ciutadania.

Al mes d’agost, Tàrrega acull el Galacticat, el Festival de 
Cinema Fantàstic i Terror de Ponent. Ho fa des del 2014, 
sota la direcció de Ramon Bochaca, i vol reivindicar els grans 
clàssics d’aquest inquietant gènere cinematogràfic. 

Es tracta d’una cita que ha anat creixent, que ha ampliat 
les seves àrees d’influència a altres municipis (Festival Off 
Galacticat a les Borges Blanques i a Mollerussa), i que també 
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aixopluga i fa difusió de les noves propostes de cinema 
fantàstic i de terror. El Galacticat inclou una sessió 
oficial i les seccions paral·leles, amb llargs i curts de tota 
mena, de proximitat i de caràcter internacional.

L’escenari mític del Galacticat és el Cinema Majèstic 
targarí, on intercanvien percepcions i experiències tota 
mena d’amants del gènere, actors, directors i personal 
del món audiovisual. Destaca, per exemple, la seva 
organització d’activitats paral·leles, com ara la Trobada 
de Talent, la primera acció indústria del Galacticat.

El Mostremp, el Festival de Cinema Rural del Pallars, 
té lloc la segona setmana del mes d’agost. Es tracta 
d’una iniciativa que va veure la llum l’any 2011 de la mà 
dels Amics del Cinema de Tremp, una colla d’amants 
del bon cinema i dels esdeveniments culturals de la 
zona. 

El Mostremp vol fer bategar amb força l’estima envers 
el cinema al Pallars, ja sigui amb les projeccions de curts 
i llargs o organitzant activitats de cinema adreçades als 
infants, taules rodones i col·loquis amb els cineastes 
convidats. 

El festival premia els millors curtmetratges de 
temàtica rural en tres seccions: Secció Oficial, oberta 
internacionalment; Secció Pallars&Ribagorça, que 
premia el millor curtmetratge rodat a la zona geogràfica 
del Pallars i la Ribagorça o un director del territori; 
i Secció Jove, amb el Premi Infantil, per a creadors 
de fins a tretze anys d’edat, i el Premi Juvenil, per a 
creadors menors de divuit anys. 

Tot i això, els actes del Mostremp s’inicien ja els primers 
dies de juliol amb el Mostremp Sobre Rodes, que fa 
parada a Esterri d’Àneu, Rialp, Sort, Senterada, la Pobla 
de Segur i Isona, entre altres pobles i nuclis del territori.

A l’octubre, Lleida torna a esdevenir escenari de 
pel•lícula amb el Som Cinema, Festival de l’Audiovisual 
Català. Sota la direcció de Judith Vives, el Som 
Cinema aterra dinamitzant diferents escenaris de la 
capital ponentina, com són Screenbox Lleida, Ilerna, la 
Universitat de Lleida i Beat Cafè i Soul/Hoppers.

El festival permet descobrir les darreres propostes 
audiovisuals de l’àmbit català, ja sigui en format 
curtmetratge, documental o llargmetratge. Si quelcom 
en destaca és la seva vinculació amb el jovent lleidatà, 
i per això potencia la projecció d’audiovisuals realitzats 
per estudiants de diversos nivells educatius de la ciutat 
i rodalies.

En total, lliura set guardons: el Premi Som Cinema 
al Millor Llargmetratge de Ficció, el Premi del Jurat, 
el Premi Som Cinema al Millor Curtmetratge de 
Ficció, el Premi Som Cinema al Millor Llargmetratge 
Documental, la Menció del Jurat, el Premi Som Cinema 
al Millor Curtmetratge Documental i el Premi al Millor 
Curtmetratge Som Secundària.

Finalment, i en quatre jornades, el novembre és temps 
pel Cinemón Xic, el Cicle de Cinema Infantil amb 
Valors.  El seu programa acosta als més petits pel·lícules 
de caire cooperatiu  i solidari a l’Espai Funàtic i el Teatre 
de la Llotja. Emmarca un seguit de tallers per treballar 
els conceptes exposats al llarg de cada proposta.

L’objectiu del cicle de cinema infantil és treballar els 
valors de la cooperació i la solidaritat entre el públic 
infantil i les seves famílies. És un espai per crear 
consciència crítica des de ben petits i petites a través 
del cinema.
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