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Editorial
Fa un parell de setmanes, el celler de la Vinya els Vilars d’Arbeca va 
acollir una trobada d’autocaravanes, un fet que, en un principi, em va 
sorprendre, tot per la senzilla raó que no ho havien fet mai. Us poso en 
context: el celler garriguenc gestiona una àrea d’autocaravanes que 
està molt ben considerada en els circuits nacionals i internacionals 
del sector, però mai no han acceptat trobades massives, per la qual 
cosa em vaig interessar per l’excepció.

Coneixent els propietaris del celler, m’encuriosia saber per què 
havien acceptat una trobada de prop d’una trentena de caravanes, 
i vaig anar a compartir el cap de setmana amb ells.

Es veu que, el culpable de tot plegat, era Isma Magen, un mecànic 
nàutic apassionat del turisme en autocaravana que es va proposar 
l’objectiu de prestigiar aquesta activitat. Magen explicava que el 
concepte generalitzat que es tenia del turisme d’autocaravana era 
molt pejoratiu i que, de fet, en molts municipis i llocs d’interès no es 
podien estacionar aquests vehicles. I també cal dir-ho... Alguns dels 
usuaris no eren prou responsables.

El mecànic va iniciar una croada dedicant temps i esforç a organitzar 
trobades d’autocaravanes en llocs singulars de tota la península, 
majoritàriament a Catalunya. Una activitat que comportava localitzar 
els espais i convèncer a propietaris i administracions locals que la 
concentració no causaria molèsties, que durant l’estada hi hauria un 
seguit d’accions culturals i de lleure en l’entorn i, el més important: tot 
el consum es faria en el comerços i establiments locals.

Isma Magen, amb el seu tarannà honest, amb la seva voluntat 
d’aconseguir un objectiu que podia beneficiar a usuaris i també als 
emplaçaments en els quals es feien les activitats, em demostrava 
que encara existeixen persones amb conviccions fermes. Gent a 
qui li importa aconseguir objectius que beneficien a la comunitat 
i que busquen complicitats i satisfacció per part de tots els agents 
implicats.

És l’actitud que m’agradaria veure en els responsables polítics 
d’aquestes terres nostres, personatges amb objectius, amb voluntat 
de servei i compromís social, sense esperar una compensació. 
Persones que, en realitat, creguin que la confiança que els hi 
han traslladat els ciutadans s’ha de convertir en fets i no en una 
estratègia per perpetuar-se en l’estatus de privilegi que els atorga 
l’administració. 

Josep Anton Pérez
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Alçar el vol amb 
‘La Casa Oscura’

Ens submergim en l’univers de ‘La Casa Oscura’, creada 
pels coreògrafs i ballarins Núria Argilés i Sabino Barbieri

L
REDACTORA Marta Argilés   FOTOGRAFIES Albert Font

NÚRIA ARGILÉS

L’audició
“Per mi una audició de dansa també 
és una formació”, assenyala la 
coreògrafa i ballarina, Núria Argilés.

a Núria Argilés i el Sabino Barbieri són els 
dos ballarins i coreògrafs que conformen 
La Casa Oscura, una companyia de dansa 
contemporània i performance que explora 
a través de l’expressió corporal els carrers 
d’Itàlia i arreu. L’objectiu principal del duet és 
transmetre i tocar la llaga.

Cia. ‘La Casa Oscura’, una companyia intercultural 

La catalana Núria Argilés i l’italià amb arrels veneçolanes 
Sabino Barbieri es coneixen a la bella Itàlia, concretament 
a l ’Art Factory International de Bolonya. Els dos 
intèrprets s’estaven formant en un curs professional de 
dansa contemporània que més endavant els acreditaria 
com a ballarins professionals en aquesta disciplina. Allí 
forgen una amistat i emprenen el camí per cocrear una 
companyia de dansa a la qual li donarien el nom del 
carrer on estava ubicada l’acadèmia italiana, Via della 

casa buia, que en castellà seria Carrer de la casa oscura. 
A temps partit, la Núria treballa com a entrenadora 
personal i el Sabino és professor de ioga.  

“‘La Casa Oscura’ és com un part durant la Covid-19, ja 
que quan va acabar la pandèmia vam decidir treballar 
junts i crear la nostra pròpia companyia”, assenyala 
Argilés. Després de formar-se a l’Art Factory, la Núria 
viatja fins a Halkidiki  (Grècia), on treballa com a ballarina 
i on s’afegeix el Sabino mesos més tard. En territori grec 
couen a foc lent el que serà la seva primera creació 
Akmé, una peça amb música original que parla dels límits 
a través de la dansa contemporània, la performance 
i el teatre físic i amb la que es projectaran a diferents 
escenaris: “Aquesta peça ens defineix com som, com ho 
fem i a què aspirem”, m’explica la coreògrafa. Akmé es 
podrà veure el 20 d’abril al Festival Crudo de Bolonya, 
el 16 de juliol al Festival Acqui i l’1 d’octubre al Festival 
Producció Twain de la Toscana. 
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CIA. ‘LA CASA OSCURA’

Dansa i amistat
“La confiança que ens tenim a través de 
l’amistat fa que el nostre procés creatiu 

no tingui límits”, indica Núria Argilés.

Akme fa referència a una paraula grega que significa 
‘punt de màxima intensitat’. Per això, el duet explica 
que l’obra pretén ser un símil dels extrems emocionals 
i socials que engloben la persona, fent al públic partícip 
d’aquesta tensió: “La peça es va desenvolupar a partir 
de la qüestió personal sobre quin era el nostre límit 
en l’àmbit d’espai, de relació personal i d’exercici físic; 
aquest últim sobretot, perquè durant la representació 
intentem arribar al límit de les nostres revolucions 
corporals. D’aquí que ‘Akmé’ sigui tan intensa, perquè 
volem expressar el que vam sentir durant la Covid-19”.

Llums, càmera, acció

La Núria Argilés em recorda que cal prendre riscos 
perquè una peça sigui atractiva als ulls de qui la mira 
i que amb La Casa Oscura treballen constantment 
aquest aspecte: “Nosaltres a ‘Akmé’ representem 
l’asfíxia a través dels moviments. Podríem haver-la 
evitat, però vam decidir introduir-la perquè denuncia 

una situació a la qual s’enfronten moltes persones”.  
Al mateix temps, el duet reivindica poder crear 
moments incòmodes a l’escenari perquè arribi el seu 
crit artístic i el públic el visqui. També, la coreògrafa 
em recorda que un altre element clau que no pot faltar 
en una obra és el vincle de confiança amb la peça: 
“Nosaltres podem fer una peça magnífica, però si no 
ens la creiem, la gent no respondrà”. 

Treballar 50/50 

La coreògrafa  també ens parla de l’important que és 
trobar algú amb qui puguis treballar 50/50 i remarca 
l’embranzida que es donen mútuament amb el 
Sabino gràcies a crear sense prejudicis: “Tinc sort de 
compartir el procés creatiu amb el Sabino, perquè els 
meus punts febles són els seus forts, i a la inversa”. 
Ara, la Cia. La Casa Oscura acaba d’emprendre el vol, 
i s’han enfilat en un corrent audaç que els permetrà 
empoderar-se.
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ENTRA AL ‘LINEUP’ DE L’ALAMEDA FESTIVAL

A  PR IMERA  HORA  del  divendres 10 
de febrer,  abans encara que el sol 
tragués el cap, els set components de 
Fauna  enfilaven rumb cap a Alameda, 
Màlaga, carregats amb tot el material 
necessari per fer el que saben: música. 
Al sud de la península els esperava 
l ’escenari  de l ’Emergente Fest,  un 
concurs estatal en format festival que 
obriria als grups guanyadors les portes 
a  l’Alameda Festival, el certamen que 
al 2 i 3 de juny aplegarà més de 6.000 
persones a la localitat malaguenya i 
artistes nacionals com El Niño de la 
Hipoteca i SFDK.

Els músics Manu Brufau (veu), Miriam 
Linares (guitarra),  Toni Rodríguez 
(bateria), Arnau Portero (teclat), Pau 
Samper (trombó), Ramon Gallart (baix) 
i Enric Masip (trompeta) conformen la 
banda, que en els directes compta amb 
el suport dels tècnics de so i llums Àlex 
Valls i Genís Font.

El concurs se celebrava després d’haver 
rebut candidatures de més de mil 
bandes de tot el país, entre les quals, 

per la  sorpresa de la 
mateixa banda, va ser 
s e l e c c i o n a d a  Fa u n a . 
M e n y s  s ’e s p e r a v e n 
e n c a r a ,  e n f i l a n t  l a 
carretera, que es farien 
amb el triomf del concurs, 
guanyant-se el seu lloc 
a l  l i n e u p  d e l  fe st i va l 
nacional que tindrà lloc al 
juny. Ho van fer després 
d’actuar al costat de vint-
i-cinc bandes, entre les 
quals trobàvem la també lleidatana La 
niña paracaídas.

La rumba, el pop rock i l’ska de Fauna 
va envair l ’escenari  en un directe 
enèrgic que va guanyar-se públic i jurat, 
tot amb menys d’uns decisius trenta 
minuts i a base de cinc temes del seu 
darrer àlbum, L’última nit. “No ens ho 
esperàvem, ni quan ens van seleccionar 
com a finalistes, ni quan vam guanyar. 
I, molt menys, que li agradés tant la 
nostra música a la gent”, assegura amb 
entusaisme el cantant, Manu Brufau, 
sorprès encara per la connexió que es 

va establir amb el públic, que també va 
entregar-se al so d’una cançó en català.

Y quiero: el que ens depara Fauna

Fauna llançarà  pròximament un nou 
single, marcant-nos el camí del que 
està per venir. Es tracta de  Y quiero, 
un vital tema de pop rock que agrada 
especialment a la banda i que,  ens 
avança Brufau,  “ha comptat amb 
l ’aportació d’un gran amic i també 
‘influencer’ a les xarxes”, Jonatan Daniel, 
amb qui han unit talents per preparar un 
videoclip molt especial.

REDACTORA Marina Pallàs Barta   FOTOGRAFIA Fauna

després de guanyar un concurs malagueny de bandes emergents
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SOBRE AVENTURES, 
MÚSICA I ESTRAPERLISTES
El miralcampí ens acompanya en un viatge al passat a través 

d’històries sobre estraperlistes i de les melodies del seu acordió

REDACTORA Marina Pallàs Barta   FOTOGRAFIES Marina Pallàs Barta

N
 o fa falta sentir massa paraules per 

adonar-te que en Marcel·lí és una 
persona entranyable. Qui sap si 
és la seva mirada, el seu riure o el 
seu caràcter. Sigui com sigui, el 
miralcampí ha mantingut la capacitat 
d’encisar durant noranta-un anys, un 
tret que li ha fet viure una vida d’allò 

més plena i apassionant allà on ha estat —que no 
són pocs llocs—, i que l’any passat ja va captivar 
l’amplíssima audiència del programa del Foraster 
de TV3 tot recordant la seva dona, la Maria Carme 
de Cal Sito, “una dona extraordinària”.

Quan tot just era un adolescent, va estar molt 
a punt de fer les Amèriques, convidat per un 

conseller de Companys i la seva família, que havien 
anat a l’altra banda de l’Atlàntic a trobar exili, i que 
en la seva estada a Andorra havien coincidit amb 
en Marcel·lí en un hotel on ell treballava de botons. 
Ell devia captivar-los prou en la seva breu estada 
que per poc no li fan de padrins. “Oh, a mi, a bodes 
m’aconvides!”, deixa anar amb un somriure sota el 
nas. 

Però en lloc d’embarcar-se amb ells, rumb a Mèxic, 
va transcórrer per quatre presons, tot per haver 
passat la frontera a Perpinyà sense documentació: 
Figueres, Girona, Barcelona i Lleida. Així i tot, ni tan 
sols això podia evitar que continués obrint-se de 
braços a l’aventura. No sabríem pas dir si en Marcel·lí 
és un nen que va fer-se gran abans d’hora, o bé 
un adult que sempre ha mantingut viu el seu nen 
interior. En parlar-hi ens adonem que tant hi fa, que 
al final, potser és el mateix. Ja en aquella mateixa 
època, coneixia a fons els mitjans i recursos que 
els grans tenien per fer calerons en un moment de 
misèria i cartilles de racionament.

“Quan va acabar la guerra, hi va haver dos productes 
que va controlar l’Estat, que venia a preus barats, 
comparats amb els del mercat: el tabac i el pa. Cada 
espanyol major de vint-i-vuit anys tenia dret a cinc 
o sis cigarrets cada dia, i a uns cinc-cents grams de 
pa, que anava a quatre pessetes el quilo, mentre al 
mercat negre anava a vuit o nou, igual que passava 
amb el tabac”, il·lustra. “L’estraperlo és una pràctica 

Marcel li Sio Argiles·
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SEGUINT ELS PASSOS DE LA MARE 

El petit Marcel·lí va seguir els passos de la seva mare, 
una audaç estraperlista. “Que n’era de valenta, la mare”, 

recorda tot explicant els viatges i els mètodes que 
s’empescava l’estraperlista, que s’arribava sovint fins a 

Calaf, Barcelona, Terrassa, Sabadell i Manresa per dur 
els productes al seu destí.

que va existir aquí, i es va donar entre els anys quaranta i cinquanta. 
Per sort o per una pràctica que va existir aquí, i es va donar entre els 
anys quaranta i cinquanta. Per sort o per desgràcia, el vaig viure molt”, 
assegura.

Mentre el seu pare s’amagava a Barcelona, la seva mare s’havia 
convertit en estraperlista. Això no només va dur-lo a viure de prop 
l’estraperlo, sinó que també va fer que l’acabés practicant. Els 
estraperlistes, subjectes evidentment a situacions arriscades i a 
escrutinis constants —com els que va passar la seva mare quan li 
trobaven sacs de farina i llonganisses sota les robes, agafades al seu 
tronc i a les seves extremitats—, sempre trobaven la via per fer circular 
els productes en una cadena que no se sabia ni on començava ni on 
acabava. I la mare d’en Marcel·lí s’arribava fins a Calaf o Barcelona, 
Terrassa, Sabadell o Manresa, si feia falta, per dur els productes fins 
al seu destí. “Oi la mare… Que n’era de valenta, la mare”, recorda tot 
explicant els viatges i els mètodes que s’empescava per guanyar-
se alguns diners que després estalviava o utilitzava per comprar 
peix, llonganissa i altres coses que no contemplava la cartilla de 
racionament i una dieta basada principalment en el pa.

Calaf marcava una frontera pel que fa als preus del mercat negre, 
que augmentaven considerablement d’allà fins a Barcelona. I és aquí, 
sobretot, on el petit Marcel·lí jugava el seu paper. “Quan venien amb 
els camions de les Castilles carregats de blat amagat —n’hi havia que 
portaven peix, altres portaven mobles…— i anaven cap a la província 
de Tarragona, feien parada a la farinera de Maldà. Llavors, mostraven 
la documentació que acreditava que allà hi feien farina, i quan després
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continuaven cap a Tarragona, jo agafava els 
documents i els retornava cap a Fondarella des 
de Maldà, en bicicleta, perquè l’endemà vindria 
un altre camió a fer el mateix”, explica. A aquella 
edat, ja s’havia convertit en un apreciat company 
pels estraperlistes, tots molt majors que ell: “Mira, 
aquests vells companys, de tant que m’estimaven 
i de tanta confiança com tenien, em tractaven 
com si fos un fill seu. I em donaven les claus d’on 
guardaven el blat d’estraperlo”, indica. També a 
Mollerussa, comptaven amb el petit Marcel·lí els 
dies de mercat, que s’escapava durant l’hora del 
pati de l’escola per arribar-se a l’estació de tren, 
on els estraperlistes lligaven, en una arriscada 
acció coordinada feta a l’ombra de la màquina de 
vapor i amb la complicitat del maquinista —a qui 
s’havien guanyat amb una llesca de pa amb oli—, 
petits sacs de productes diversos que volien fer 
arribar a Terrassa o Barcelona. “Alguns homes, 
que potser portaven uns cent quilos de gènero, 
esperaven que arribés el tren a Mollerussa. Al 
maquinista ja el tenien comprat amb una llesca de 
pa perquè no anés massa de pressa en engegar. 
Llavors, ells feien quinze o vint paquets d’aquests 
cent quilos i les lligaven davall del tren, i jo els havia 

anat a ajudar moltes vegades. El tren feia una 
mica de moviment per alertar-nos que arrencaria 
de seguida, i llavors ens quedàvem ajaguts a la 
via i el tren ens passava pel davant. Quan passava 
l’últim vagó, fins i tot alguns estraperlistes tenien 
temps de córrer i pujar al tren!”, relata Marcel·lí, 
que rebia quaranta o cinquanta cèntims per 
ajudar-los en l’empresa i que ell es gastava en els 
“capricis” propis dels nens de l’edat i del moment, 
que no eren pas tants com avui. Què en feia dels 
dinerons obtinguts amb l’estraperlo, ja era cosa 
de cadascú. “Hi ha gent que, tal com va guanyar-
los, va gastar-los, i d’altres que van estalviar”, 
assegura.

OBJECTES DE VALOR INCALCULABLE

De vegades, però, algunes de les majors joies 
podien aguardar en el lloc menys esperat, com 
les golfes de casa. Aleshores encara no ho sabia, 
però allà hi reposava, en una caixa de fusta que 
aleshores ja era antiga (imagineu-vos ara!), el seu 
amor per la música. Un preciós i antic acordió 
esperava ser redescobert i seria la clau d’en 
Marcel·lí per entrar al meravellós món del sisè art. 

UN INFANT INTRÈPID

L’estraperlista 
més jove

També a Mollerussa, comptaven amb 
el petit Marcel·lí els dies de mercat, que 

s’escapava durant l’hora del pati de 
l’escola per arribar-se a l’estació de tren, 
on els estraperlistes feien una arriscada 

operació coordinada a l’ombra de la 
màquina de vapor.

“L’estraperlo és una pràctica que va existir aquí, i es va donar entre els 
anys quaranta i cinquanta. Per sort o per desgràcia, el vaig viure molt”
— MARCEL·LÍ SIÓ ARGILÉS
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L’origen de la història d’aquest vincle es remunta un centenar 
d’anys enrere, quan en Marcel·lí encara no havia nascut, però 
coneix molt bé la història i la relata magníficament:

“Em preguntaràs: ‘I per què aquesta afició per l’acordió?’. Jo 
t’ho diré: fa uns cent anys, en alguns pobles, la música pel ball 
es feia amb guitarres, però a Miralcamp es feia amb acordió, 
i en aquesta casa hi havia un local on es feia ball. Deien que 
hi havia peces de ball que les tocaven durant un mes seguit 
de tant que agradaven, com el Pisa Morena. Però quan va 
arribar la llum, que va ser cap a l’any deu, els d’aquesta casa 
es van comprar una gramola, i aquell que tenia l’acordió va 
haver de plegar. ‘Ara sí que m’has ben fotut amb això de fer 
ball, jo que disfrutava tocant l’acordió, i a més m’hi guanyava 
algun diner, i ara, ni diners, ni disfrutar; l’acordió, allà parat!’, 
es lamentava el músic. I aquesta conversa la tenien cada dia, 
fins que un bon dia li van dir: ‘Mira, arribem a un acord: jo et 
compro les cadires, les taules i l’acordió’, i em sembla que 
per cent pessetes l’hi va comprar tot. Aquest acordió es va 
quedar en una caixa vora quaranta anys. I quan vam venir a 
viure a la casa, doncs allò que passa amb la canalla: ‘Què hi 
ha en aquesta caixa?’”.

Quan va obrir aquella caixa, en Marcel·lí tenia tot just dotze 
o tretze anys. Aleshores va començar a tocar-lo —nyigo-
nyago, que diu ell—, fins que un dia en va sortir una cançó, 
purament d’oïda, i és així com l’ha tocat sempre. Per aquella 
època, però, les cançons estaven adaptades a una mena 

d’acordions de botons, que més endavant van ser substituïts 
en la seva majoria pels de tecles, i les notes no eren les 
mateixes quan la manxa s’estirava que quan es contreia. 
Arribats en aquest punt, al cap d’uns anys, en Marcel·lí se’n va 
comprar un de nou. Concretament, va ser després de veure 
que a la televisió s’anunciava una trobada d’acordionistes a 
Arsèguel, a l’Alt Urgell, i va veure que la majoria de músics 
eren més grans que ell, i molts autodidactes: “Si aquesta 
gent ho pot fer, per què no ho puc fer jo?”, va dir-se. I així va 
ser. En Marcel·lí va assistir a la trobada, i des d’aleshores ja 
no ha deixat de tocar-lo mai. “La música fa bé a l’ànima, però 
també a la memòria”, ens confessa.

Catalunya es va emocionar en sentir les històries del 
miralcampí i el seu acordió en la visita televisada de Quim 
Masferrer a la vila, i nosaltres ho vam tornar a fer un cop 
més. En Marcel·lí  va seure amb el seu fidel amic en braços, 
va adoptar un posat solemne i, d’entre un llistat infinit 
de cançons que se sap de memòria i d’oïda, va escollir la 
seva cançó preferida. En sentir la misteriosa melodia que 
entonava amb els seus dits, ens va semblar que l’acordió 
parlava:

Siboney…

Oye el eco de mi canto de cristal

No se pierda por entre el rudo manigual
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ELS LLOCS IDEALS ON MENJAR 
CALÇOTS AQUESTA TEMPORADA

REDACTORA Marina Pallàs Barta   FOTOGRAFIES Cedides

EL REBOST DE PONENT DE CASTELLNOU

Insuperables. Els seus calçots cuits al foc 
de llenya i la seva salsa 100% casolana ja 
s’ha fet un lloc al mapa gastronòmic de 
tot amant del calçot. Per a molts, aquest 
restaurant de Castellnou de Seana ja és 
el millor lloc on anar a menjar els calçots 
més deliciosos de la Plana, un espai 
còmode on anar amb la teva colla d’amics 
o família per trobar tot el que necessites 
al teu abast: el menjar i el beure, una llarga 
taula i, per descomptat, els pitets!

LES BOTIGUES DEL REBOST DE PONENT

La fórmula del Rebots de Ponent ha tingut tan èxit 
que, per l’alegria dels lleidatans, s’ha expandit més 
enllà de Castellnou. Ara, els seus calçots també es 
poden trobar a les botigues que la casa ha obert al 
llarg del territori: Tàrrega, Juneda, Cervera, Alcarràs, 
Lleida capital i fins i tot Igualada.

El denominador comú? El gran tracte i rapidesa en 
el servei (a part del calçot en si, és clar!). La salsa 
romesco casolana que trobareu en cadascun dels 
establiments és el plus irresistible que fa que les 
comandes creixin cada cop més.

Te’ls preparen perquè te’ls emportis com Déu mana: 
embolicats amb paper de diari, calentons i cuits amb 
molt d’amor!

LA TORRE PLA URGELL
El calçot és un plat tan deliciós com rústic, i convidar tota 

la colla a menjar-los a casa podria ser un autèntic desastre 

per la tapisseria. En cas que tingueu els calçots, però no 

tingueu on menjar-los, tenim la solució per vosaltres. La 

Torre Pla Urgell acaba d’obrir les seves portes com a espai 

de lloguer i reuneix les condicions ideals per celebrar-hi 

la mítica calçotada: capacitat per més de 50 persones, 

il·luminació exterior i gran pati tancat amb barbacoes i 

banys. Ubicat a camí entre Linyola i Els Arcs, aquest és el 

millor lloc on fer qualsevol celebració amb família i amics 

amb tranquil·litat i sentint-se com a casa, i ofereix l’ambient 

rústic que ens agrada per aquestes trobades —parets de 

tàpia incloses—.
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EL SUPORT ALS PROJECTES EMERGENTS 
DE LES ESCOLES AGRÀRIES

Es tracta d’una de les actuacions previstes dins l’Estratègia de relleu 
generacional de Catalunya per al període 2023-2027

REDACTOR Josep A. Pérez   FOTOGRAFIES Escoles Agràries

E
  l Servei de Formació Agrària (SFA), unitat del Departament 

d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), que 
gestiona les 15 Escoles Agràries de Catalunya, ha posat 
en marxa aquest 2023 el Projecte de Mentoria per a 
Joves Agricultors i Agricultores. La nova iniciativa, dirigida 
als joves que van sol·licitar l’ajut de primera instal·lació 
l’any 2022, té l’objectiu d’acompanyar i assessorar joves 

amb idees de negoci viables en el sector agropecuari. Es tracta d’una 
de les actuacions previstes dins l’Estratègia de relleu generacional de 
Catalunya per al període 2023-2027, i també dins el III Programa de 
dones del món rural i marítim 2022-2025 del DACC. 

La mentoria es basa en l’aprenentatge de joves —anomenats mentorats 
i mentorades— que comencen la seva activitat professional en el sector 
agropecuari i tenen un projecte viable. Són persones implicades i amb 
ganes d’aprendre, que participen en el programa de forma voluntària. 
Aquests mentorats i mentorades estan orientats per professionals —els 
mentors i mentores— amb una experiència laboral destacable, i amb un 
negoci similar als dels i les joves.

“Des de la xarxa d’Escoles Agràries, estem segurs que la mentoria serà 

molt productiva i ens donarà la possibilitat de continuar amb la nostra 

feina formativa i de servei, així com de seguir contribuint al relleu 

generacional del sector”, afirma Joan Minguet, cap del SFA. En aquest 
projecte hi participen nou Escoles Agràries (Amposta, Espiells, Gandesa, 
Manresa, Mas Bové, Pirineu, Santa Coloma de Farners, Solsonès i 
Tàrrega), que han seleccionat dotze joves —set dones i cinc homes— de 
diferents comarques de Catalunya i amb negocis diversos.

Les orientacions productives de les empreses dels mentorats i 
mentorades són variades: sis de ramaderia (oví de carn i llet, boví de 
carn, equí de carn i avícola de posta) i sis agrícoles (fruita dolça, fruita 

seca, horta, vinya, olivera i planta ornamental). En total, vuit d’aquests 
projectes són de producció ecològica. Els mentors i mentores que 
assessoren i acompanyen els i les joves en aquest període destaquen 
per ser empàtics i bons comunicadors, i són professionals amb 
expertesa, que aporten coneixements als joves mentorats i mentorades, 
tant tecnològics com de gestió empresarial. Ajuden als mentorats 
i mentorades a enfocar els seus projectes empresarials i a resoldre 
situacions i possibles problemes que puguin sorgir en la gestió de la 
nova empresa.

El programa, que neix com a pla pilot, s’allargarà fins al mes de novembre 
de 2023. En la primera fase, i durant un període de dues i tres setmanes, 
els i les joves treballen i comparteixen el seu dia a dia en les empreses 
dels seus respectius mentors i mentores, amb l’objectiu que el mentorat 
pugui fer una immersió directa. D’aquesta manera, aprenen dels èxits 
i també de les dificultats i possibles fracassos, per tal que després ho 
puguin aplicar en el seu propi negoci. Els joves treballaran durant tots 
aquests mesos per aconseguir uns objectius fixats a l’inici del programa.
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“Un volum on la mesura és un tema central, i 

on l’àmbit de significació d’aquesta paraula 

abasta tots els marcs de referència. Hi ha 

la voluntat de càlcul, de definir la magnitud 

que pondera l’abstracte i, al mateix temps, 

prudència, contenció, i un cert pragmatisme 

estoic del jo poètic que queda reflectit 

tant en la forma de dir com en el tipus de 

pensament que s’infereix del discurs. I és 

que hi ha una cosa que no podem perdre de 

vista: allò que computa aquest poemari no 

és estable. El càlcul longitudinal no s’esdevé 

al llarg dels dos punts extrems d’una cosa 

immòbil, ans al contrari, mesuren la variació 

de cada cop d’aire, tant si aquesta es 

produeix en forma d’ona sonora com si ho 

fa en la forma silenciosa de la respiració”. 

(Del pròleg d’Àngels Marzo).

RECOMENACIONS LITERÀRIES

L’escriptor Josep Vallverdú serà 
l’encarregat de llegir la glossa de la gala 
del 25è Premi de Poesia Maria-Mercè 
Marçal, que se celebrarà el dia 3 de març 
al Restaurant Resquitx de Golmés. Durant 
la vetllada, es donarà a conèixer el nom del 
guanyador d’aquesta edició, que ha rebut 
un total de trenta-set obres de diferents 
punts de la geografia catalana i del País 
Valencià. 

A la vetllada d’enguany també hi assistirà  
el professor, poeta i filòleg Josep Ballesté, 
qui va guanyar l’edició de l’any 2021, però 
que no va poder assistir al sopar literari 
perquè aquell any no es va celebrar a 
causa de la pandèmia.

Per commemorar aquest vint-i-cinquè 
aniversari de la convocatòria literària, s’ha 
produït un vídeo commemoratiu  en el qual 
participen les persones vinculades amb el 
certamen ( jurat, participants, organització 
i editors). L’audiovisual també posa en 
context l’origen del premi que la comarca 
va voler dedicar a la poeta, i fa una 
retrospectiva d’imatges dels guanyadors 
i dels convidats a les vetllades literàries 
d’aquest primer quart de segle.

La gala també dedicarà, un any més, un 
espai a les joves promeses de la poesia, 
escolars dels centres educatius del Pla 
d’Urgell, que faran una lectura de poemes 
seleccionats per ells. Enguany, els escolars 
que participaran seran els alumnes de les 
escoles El Timó i ZER Pluracén de Sidamon 
i el Poal, que van ser precisament les que 
van participar en l’acte de la primera edició 
el 2004, any des del qual han anat passant 
totes les escoles i instituts del Pla d’Urgell, 
de manera que en aquesta edició  s’inicia la 
“segona volta” de participació dels infants 
i joves en el certament poètic.

‘Aigua a les venes‘ (Fonoll)

Des d’un dels pobles més petits de 
Catalunya neix una història molt gran, 
universal. Aquesta història esclata al 
mateix temps que els Estats Units fan la 
seua conquesta de l’Oest, però aquesta 
història és sobre la desconeguda (re)
conquesta de l’Oest de Catalunya. 
Quan Barcelona estava emmurallada, 
Catalunya (re)neix per una Terra Ferma 
que es desferma. Aquesta història és un 
miracle que tarda cinc segles a arribar i 
que converteix el marró misèria en verd 
esperança. Aigua, terra i sang. Aquesta 
història explica l’instant suprem d’una de 
les obres més bestials del món: el Canal 
d’Urgell.
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L’AGENDA CULTURAL

PREMI DE POESIA 

‘La longitud de l’aire’ 
(Pagès Editors)
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