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El  Fu l l ,  abr i l  de  2017 

L’ACTIVITAT 
Fotografía René Legeay 

Un moment de l’aclariment i neteja d’herbes al voltant 
del castell de Querroig, organitzat per l’associació  
Salvem Querroig, el passat dia 12 d’abril.  
Molt bona feia i felicitacions, per tal de preservar aquest 
important vestigi històric. 
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El  Fu l l ,  abr i l  de  2017 

EDITORIAL 

Si Portbou, la part nord-oriental de l’Alt Empordà, així 
com la part costanera del Rosselló, vol regenerar i revi-
talitzar la seva economia de proximitat i les seves co-
municacions necessita una millora notable del ferrocarril 
convencional i, sobretot, que funcionin correctament les 
interconnexions ferroviàries Portbou-Cervera de la Ma-
renda. Portbou, Colera, Llançà, Vilajuïga, Figueres       
–així com al nord, Cervera, Banyuls Portvendres, Cot-
lliure, Argelers, Elna, Perpinyà– i d’altres municipis 
d'ambdues comarques propers a aquests nuclis ferrovi-
aris necessiten que millori el nostre tren convencional, 
social i de proximitat, per tal que la gent del territori 
estigui molt millor comunicada –amb una mobilitat sos-
tenible i social que ara no acaba d’existir– i, alhora, 
que ens puguem aprofitar d’un millor turisme. Això no-
més serà possible si funcionen correctament les intercon-
nexions Portbou-Cervera de la Marenda. Cal que tor-
nin a arribar fins a Portbou –a primera hora del matí- 
els trens nocturns de la SNCF procedents de París i de          
Estrasburg/Luxemburg, i que es creï un tren lleuger -de 
proximitat i mitja distància– entre Narbona i Girona 
amb connexions amb Barcelona. 
Per al nostre estimat poble de Portbou, el tren conven-
cional i la seva majestuosa estació són indispensables 
per la seva supervivència econòmica i humana. Portbou 
té una remarcable identitat ferroviària forjada des de 
l’inici com a municipi l’any 1873, en ple segle XIX, fins 
a l’actualitat de 2017. Ara Portbou es troba en una 
situació difícil, amb un envelliment important dels seus 
recursos humans i, a més, ha de cercar noves formes 
d’economia productiva de proximitat i de turisme soste-
nible, les quals passen, necessàriament per una reforma 
i/o millora i aprofitament de l’estació del tren, sobretot 
dels seus accessos i de l’elevació de les andanes, però 
també d’una millora integral del servei de tren conven-
cional de les línies R11 i RG1. Portbou pot superar per-
fectament aquest “mal moment”, però ha de saber bas-
tir una aliança amb els pobles del seu entorn, tant del 

sud com del nord (l’anomenada contrada ferroviària) i 
ser present a totes les taules reivindicatives i en totes 
les lluites socials a favor del tren convencional i, molt 
especialment, a favor d’unes interconnexions ferroviàri-
es dignes entre Portbou i Cervera de la Marenda. 
Per altra banda, en aquesta vital qüestió del tren cal 
remarcar que una eina molt positiva i beneficiosa per a 
Portbou i tota la contrada ferroviària (tant del sud com 
del nord) ha estat i és la plataforma Defensem el Tren 
de l’Empordà –vinculada a l’IAEDEN i a l’Associació per 
a la Promoció del Transport Públic (PTP)–, que va fer 
una gran tasca de conscienciació i mobilització, en els 
anys 2005 a 2015, a favor d’una millora del tren con-
vencional en el nostre territori altempordanès i gironí. 
Gràcies a la lluita reivindicativa, social i ciutadana 
d’aquesta plataforma, l’any 2008 es va poder fer una 
consulta a Figueres per tal de defensar el manteniment 
de l’Estació de tren del centre de Figueres. La consulta 
es va guanyar de molt i va aconseguir l’objectiu: que 
no es tanqués una infraestructura bàsica per a la mobi-
litat social de proximitat, no només de Figueres, sinó de 
tot l’Alt Empordà i la regió de Girona en el seu conjunt. 
Ara es tracta de tornar a seguir bregant i reivindicant 
una millora general del nostre tren social del territori. 
Ara cal donar suport a la Plataforma per tal de millo-
rar les interconnexions entre Portbou i Cervera i coordi-
nar, molt millor, els horaris entre Renfe i SNCF. Això, i 
aquests dos punts són bàsics, són molt importants per tal 
d’aconseguir unes millors freqüències i una millora ge-
neral del tren de les línies R11 i RG1 entre Girona-
Figueres-Portbou-Cervera-Perpinyà.. Ara és el moment 
per aconseguir una línia social al servei de la mobilitat 
de proximitat, però també a favor del turisme,  
l’economia i la justícia social entre Narbona i Barcelona 
(i sobretot fent possible un tren social transfronterer 
entre Perpinyà i Girona). I tot això és una qüestió de 
supervivència pel nostre estimat poble de Portbou.   

PORTBOU, EL TREN, LA  
CONTRADA i LA SUPERVIVÈNCIA 
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El  Fu l l ,  abr i l  de  2017 

CARTES AL FULL 

MÉS DE SET MIL PÀGINES DE LA  
HISTÒRIA DE PORTBOU EN UN CLIC !  

Ja són consultables al portal 'Arxius en      
línia' (http://cultura.gencat.cat/arxius/acae) 
els llibres d'actes del Ple de l'Ajuntament por-
tbouenc digitalitzats de bona part del segle 
XX, concretament els que comprenen el perío-
de de 1901 fins a 1981. Amb aquesta actua-
ció, l'Arxiu posa a disposició dels ciutadans 
una documentació essencial per conèixer els 
més destacats projectes desenvolupats al mu-
nicipi en qüestió, en la qual, a més, es recullen 
els principals debats polítics duts a terme en 
el marc del Ple municipal durant un període 
determinat. La digitalització ha comprés un 
total de 50 llibres i també cal sumar-hi quatre 
padrons d'habitants del 1901, 1924, 1930 i 
1936 on tots els afeccionats a la recerca ge-
nealògica podran trobar els seus avantpas-
sats tant si són de Portbou com de Colera, 
atès que aquest últim municipi va dependre 
del primer fins l'any 1934, en que el Presi-
dent Lluís Companys va autoritzar-ne la se-
gregació. Anteriorment i a petició d’uns veïns 
de Portbou i Molinars, la Diputació de Giro-
na, en data 10 d’abril de 1885, va dictar 
una ordre per la qual el municipi de Sant Mi-
quel de Colera passava a formar part del de 
Portbou; el dia 23 de maig de 1885, el veïns 
de Colera en desacord van cremar l'Arxiu de 
l’Ajuntament i l’endemà, 24 de maig, en sessió 
plenària celebrada a l'Ajuntament de Portbou 
es va fer efectiva la capitalitat del Portbou 
enfront de Colera, situació administrativa que 
perdurà fins al 1934. 

 Erika Serna. Directora ACAE 
(Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà) 
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El  Fu l l ,  abr i l  de  2017 

A Portbou hi ha un mar que no s'atura. 
Walter Benjamin, l'Àngel miop, 
hi dibuixa amb exactitud el vèrtex de l'abisme, 
i tot acaba en transparència.  
 
Aquest vespre(*) s'ha presentat L'estació de Portbou, el 
llibre de poemes de Jordi Carrió, amb fotografies de 
Manuel Esclusa. S'ha presentat a la Fundació Tàpies, i 
Pau Carrió ha dirigit la cerimònia. Érem molts per mirar 
i escoltar. 
Després, a casa, reprenc la lectura. Abandono les ver-
sions en pdf perquè tinc el llibre, publicat per Curbet 

Edicions, una petita obra mestra i tal com m'agraden 
els llibres de poesia. Textura i forma per fora, fondà-
ria i paraula per dins. Recupero un dels versos per en-
capçalar aquest post, el mar que no s'atura. Després, 
tota la resta. Lectura en silenci a penes esberlat per la 
remor de fons que no s'atura i parla endins. L'estació 
de Portbou com a síndrome d'Europa, la ferralla esde-
vinguda paisatge, la cruïlla de vies que no porten en-
lloc, les petjades sense ombra, l'altra escala de l'aigua 
que davalla. I tot acaba en transparència. 

 Vinyet Panyella 
(*) 22 de novembre de 2016 

“A PORTBOU HI HA UN MAR  
QUE NO S’ATURA” (Jordi Carrió) 
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El  Fu l l ,  abr i l  de  2017 

OPINIÓ 

A la memòria dels meus avis Esteban Suñol de Mendieta i Joan 
Sales Rollán, i el meu Pare Guillermo, que em van ensenyar a 
estimar el ferrocarril. 
 
Era el 1863 quan es va inaugurar el ramal ferroviari 
entre Barcelona i la vila de Sarrià, començant un camí 
de cohesió i confluència entre Barcelona i les antigues 
viles perifèriques, a través del mitjà de transport 
col·lectiu que suposa el ferrocarril, inventat a Anglater-
ra per George Stephenson, el 1814, amb l’objectiu de 
transportar tones de carbó (més endavant, Stephenson 
esdevindria l’enginyer de la línia ferroviària estesa 
entre Manchester i Liverpool, inaugurada el 15 de se-
tembre del 1830). 
Al nostre Vallès ja solcaven els ferrocarrils allà pel 
1856, però anant de Barcelona a Sabadell i Terrassa, 
en direcció a Saragossa, passant per Montcada i Rei-
xach, Cerdanyola i Barberà del Vallès, amb locomoto-
res de vapor i arrossefant tones de mercaderies. El 
Vallès de l’est ja disposava de connexió ferroviària 
amb Barcelona, però el Vallès Oest (Sant Cugat i Rubí), 
encara prosseguia amb els camins de les tartanes. 
L’antiga Companyia del Ferrocarril de Sarrià a Barce-
lona, fou refundada sota la denominació de Ferrocar-
rils de Catalunya, amb l’impuls decidit dels enginyers 
Carles Emili Montañés i Frank Stark Pearson que ajun-
tant esforços, van establir un ambiciós pla de desenvo-
lupament per tal de comunicar Barcelona amb els Piri-
neus –que no arribà a quallar–; van encarar molts obs-
tacles econòmics i financers. El juliol del 1913, comença 
una obra cabdal per al futur desenvolupament de Sant 
Cugat i la resta del Vallès Oest, amb la perforació de 
la muntanya de Collserola, per trobar una altra via de 

comunicació entre Barcelona i el Vallès, passant per 
Sarrià. 
Les obres foren costoses i amb un gran esforç es va 
poder arribar a cobrir el primer ramal entre Sarrià i 
les Planes de Vallvidrera, el qual fou inaugurat el 28 
de novembre del 1916. El 26 d’octubre del 1917, el 
nostre ferrocarril arribà a Sant Cugat del Vallès; per fi 
es disposà d’una comunicació directa amb Barcelona, 
mitjançant una línia electrificada i pionera en la cura 
del medi natural amb un ferrocarril no contaminant 
És de destacar que el material ferroviari transità en 
una línia elèctrica, ben lluny de la vella màquina de 
vapor; això suposà l’arribada del ferrocarril no conta-
minant, gràcies a l’ús de la energia elèctrica.  
Sens dubte va ser un descobriment per a moltes famíli-
es barcelonines veure com una vila com era Sant Cugat 
disposava de forces hectàrees de terreny, que a causa 
de la crisi provocada per la fil·loxera, van quedar 
amb un valor residual moltes terres de conreu cultiva-
des pels rabassaires. Malauradament Sant Cugat no  
fou una excepció, i això comportà l’arribada de sego-
nes residències, i la vila va veure com passava de tenir 
una població de 2.874 habitants el 1920, a 5.190 el 
1930, i així anà augmentant població, fins a arribar 
als 84.946 del 2012, tot passant del títol de Vila a de 
Ciutat, allà pel 1977. 
Certament la nostra línia ferroviària ha passat per 
molts episodis, nevades, alguns descarrilaments, la fu-
nesta Guerra Civil, el pas de les línies de titularitat pri-
vada a pública el 1979 amb la creació de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya... 
Els diferents governs de la Generalitat han donat i se-
gueixen donant un gran impuls a la modernització dels 

EL TREN DEL VALLÈS. DE BARCELONA A  
SANT CUGAT EN 54 ANYS (1863-1917) 
Guillem Suñol Sales 
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El  E l  Fu l l ,  abr i l  de  2017 

serveis ferroviaris. I l’Associació dels Amics del Ferro-
carril de Sant Cugat són presents a l’edifici de l’Estació 
de Sant Joan, per tal de divulgar la cultura del ferro-
carril, siguin trens de miniatura com de viatges        
ferroviaris. 
Hi esteu convidats a venir i formar part d’una entitat 
modesta però amb l’afecció cap al tren com a denomi-

nador comú. 
Obrim els dimecres i dissabtes per la tarda.  
 
 
Guillem Suñol Sales, Vocal de la Junta, bibliotecari i responsa-
ble de documentació de l’Associació dels Amics del Ferrocarril 
de Sant Cugat del Vallès. 

Estació actual dels Ferrocarrils a Sant Cugats del Vallès 
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El  Fu l l ,  abr i l  de  2017 

Intentaré descriure l'edifici de la Duana de Portbou 
considerat com el nucli de l'activitat econòmica de la 
població, i al mateix temps punt de destinació de funci-
onaris procedents de diferents indrets d'Espanya, la 
majoria amb destinació temporal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'accés a la Duana des del poble o des de l'estació 
ferroviària era a través d'un pas soterrani sota les vies 
de tren. En el seu trajecte final hi havia l'edifici de dues 
plantes; en la superior estaven instal·lades les oficines, 
distribuïdes al llarg d'un passadís. A la seva dreta: Ad-
ministrador, Secretaria, Comptabilitat i Caixa d'ingres-
sos. A la part esquerra: Consergeria, Segona Prefectu-
ra, Inspector de magatzem, W.C. A continuació, una 
espaiosa sala amb dos llargs taulells de fusta; en el 
seu interior hi havia les taules dels funcionaris per aten-
dre els serveis de tramitació de documents; a la dreta, 
exportació; i a l’esquerra, importació. A continuació del 
corredor es trobava el saló del Col·legi d'Agents; el 
seu mobiliari consistia en tres taules grans amb màqui-
nes d'escriure i al voltant hi havia els armaris de persi-
anes de fusta corresponents a cada agència amb el 
seu nom gravat en xapa de bronze on es guardaven 
els impresos i el material d'oficina. En aquest lloc, el Sr. 
Iglesias empleat del Col·legi, era l'encarregat del saló; 
també servia com punt de converses i de reunions entre 
els apoderats i empleats de les diferents agències, on  
hi tenien lloc interessants diàlegs. Resultava un privilegi 
llegir les notícies dels diaris de l'estranger acabats 
d’arribar, en cas que no haguessin estat censurats; els 
facilitava l'agent que s'ocupava del despatx de revis-
tes i premsa. A continuació, en el mateix costat estava 
l'arxiu de la Duana i l’oficina de la Junta Arbitral; i 

L’EDIFICI DE LA DUANA DE PORTBOU 
Juan Miguel Terraza 

L'estructura de l'edifici consistia en  
construcció simple sense cap  
ornament ni estil singular, que va  
propiciar el seu enderrocament al desa-
parèixer les duanes dins la UE. En l'actu-
alitat, en el seu espai s'han instal·lant 
vies ferroviàries i molls per al transbor-
dament de mercaderies entre vagons de 
diferent ample. 
A principis dels anys cinquanta vaig co-
mençar la meva vida laboral, com  
empleat d'agència de duanes. En aques-
ta època, aquest recinte estava supedi-
tat als tràmits de documents de la  
burocràcia duanera, fet que comportava 
que m’hi passés –com altres empleats de 
les agències– moltes hores en llargues  
esperes fent-hi gestions. 
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El  Fu l l ,  abr i l  de  2017 

davant seu, hi havien les oficines de l'Agència Internaci-
onal (Renfe). 
En la planta inferior es trobava el magatzem de mer-
caderies d'importació. Abans de la seva entrada hi 
havia les oficines següents: Inspector de molls, Resguard 
(Guàrdia Civil), Oficina de registre i lliurament de mos-
tres per a anàlisi de laboratori; a continuació a través 
de la porta d'entrada al magatzem, estava l'Oficina 
de l’alcaid (responsable del magatzem), on també 
s'adquirien els impresos timbrats, així com els segells 
de drets obvencionals i la Mutualitat de Duana de fun-
cionari i precintes). Sota el control de l’alcaid estava la 
sala on es realitzaven “els despatxos previs”, en un 
taulell que disposava de balança per pesar mercaderi-
es, ja que els drets d'aranzel s’aforaven en funció del 
pes, no “ad valorem” com es fa actualment. 
Les mercaderies que entraven al magatzem eren les 
assignades per l'Administrador de la Duana, que mar-
cava en el marge el full de ruta, que és l'equivalent al 
manifest marítim. Situat el vagó estranger just a l'entra-
da de la porta lateral del magatzem, es procedia a la 
descàrrega i estiba, operativa que es feia amb carre-
tons arrossegats a mà. Aquesta feina comportava l'es-
forç físic dels mossos de la Duana; el capatàs era l'en-
carregat de marcar amb un pinzell de tinta vermella la 
numeració d'entrada en els embalatges per a la poste-
rior localització dels paquets. 
L'àrea de despatx estava a continuació del magatzem. 
Espai amb llargs taulells de fusta, balances i bàscules. 
Aquí era on es realitzava l'obertura dels embalatges 
per a reconeixement de les mercaderies pel Vista i, en 

funció de la declaració, donava el resultat per a la 
liquidació dels drets. Amb aquest tràmit d'ingrés a la 
Caixa de Duana s'autoritzava la sortida de les merca-
deries del magatzem. També aquí es procedia a la 
col·locació de precintes i marxamos a les mercaderies.  
Segons establien les Ordenances de Duanes, operació 
prèvia a la sortida de magatzem. Aquesta feina la 
feia personal contractat, normalment dones. A la sorti-
da del magatzem de la Duana hi havia el recinte de 
recepció i facturació de Renfe. 
En aquell temps la duana de Portbou estava habilitada 
com a principal, segons les Ordenances de Duana. 
Aquesta condició li permetia estar autoritzada per des-
patxar mercaderies, en detriment d'altres duanes que 
no estaven facultades. Aquesta era la causa que s’hi 
necessitessin més funcionaris, així com empleats d'agèn-
cies. L'any 1959, a conseqüència del canvi de política 
econòmica –que va posar fi a l'autarquia prèvia–, es 
va establir l'alliberament de certes mercaderies, fet 
que va permetre un creixement en els intercanvis co-
mercials. Això va donar lloc a una ampliació de funcio-
naris per atendre els serveis de gestió. Aleshores va 
sorgir el problema d'ubicació en l'espai d'oficines, a 
més de la manca de mobiliari d'oficina suficient. L'exis-
tent –que era de fusta– estava obsolet; amb la qual 
cosa es va procedir a una renovació total: taules, ar-
maris i cadires de metall, tot uniforme de color gris.  
Amb notable aire de nostàlgia he ressenyat les meves 
vivències que són records en un període fonamental de 
la història de Portbou.  

LA REPÚBLICA CATALANA O LA  
DINAMARCA DE LA MEDITERRÀNIA 
Josep M. Loste i Romero 

Catalunya ha de ser una república cívica, social i ferro-
viària (en el sentit que ha de ser molt més sostenible 
que en l’actualitat). Hem de transformar aquest país i 
fer possible que valgui la pena viure-hi. 
Caldrà treballar dur, però ens hem de proposar con-
vertir aquest petit i delicat país nostre en la Dinamarca 
de la Mediterrània, en què els valors cívics (una refor-
ma horària amb tots els ets i uts i la millora efectiva del 
transport públic) l'eficiència econòmica i la justícia soci-
al siguin els pilars bàsics de la nova república. Catalu-
nya necessita Europa, (també la UE i l’euro encara que 
a alguns no els agradi, tot sabent que caldrà dur a 
terme una gran transformació de l’actual UE), però el 
vell continent –i particularment una Unió Europea en 
hores baixes- també necessita una Catalunya forta, 
independent, amb una economia moderna, amb contin-
gut social i amb la màxima estabilitat política possible. 
Sóm el nord del sud: estem situats en una cruïlla geo-
gràfica molt estratègica. Disposem d’una ciutat com 
Barcelona, que és una autèntica metròpoli europea i 
mundial i un punt d’atracció -econòmic, cultural- espec-

tacular, principalment del sud i el centre d’Europa. 
A més, malgrat algunes mancances socials, sóm una 
potència turística molt remarcable. Disposem d’uns mu-
nicipis encisadors, carregats de patrimoni cultural i his-
tòria viva, d’unes comarques variades i meravelloses i 
d’una xarxa de ciutats mitjanes molt ben equilibrades; 
com per exemple Girona, la qual hauria d’esdevenir la 
capital política d’aquesta futura República catalana. 
Ara ens cal que puguem decidir. Hem de poder bastir i 
planificar adequadament el nostre esdevenidor 
col·lectiu. Hem de fer un gran esforç suplementari, per 
tal de poder fer realitat els nostres objectius.  
Hem de poder decidir, com qualsevol poble lliure i nor-
mal del món. Catalunya vol guanyar-se la seva lliber-
tat nacional i la seva millora de la qualitat de vida. I 
ho vol fer a la catalana; és a dir, amb respecte, poder 
de convicció i fermesa. La democràcia, l'europeisme 
sincer, la llibertat i una millor redistribució de la riquesa 
és -ha de ser- el nostre nord per tal d’aconseguir la 
nostra fita tan desitjada.   
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El  Fu l l ,  abr i l  de  2017 

El passat 9 de gener ens va deixar, als 91 anys, 
l’esplendorós filòsof i sociòleg polonès de nacionalitat 
britànica Zygmung Bauman. Aquest magnífic in-
tel·lectual integral va patir de valent. Va sofrir tots els 
desastres del segle XX; va ser víctima, per partida do-
ble, dels mortificadors totalitarismes del segle XX, el 
nazisme i l’estalinisme; a més també va ser “purgat” 
per un irracional antisemitisme, que encara té molta 
força a certs indrets de la vella Europa.  
Zygmung Bauman ens deixa un valuós testament polític 
i social: la seva obra sobre la modernitat líquida de 
molta actualitat -a Europa i al món global- en què el 
sistema capitalista se situa clarament en uns paràmetres 
socials del segle XIX, i els anomenats “populismes anti-
sistema” són una extrema dreta, molt variada, que vol 
tornar la vigília de la Revolució Francesa de 1789. 
La modernitat liquida, la gran obra/tractat de Bau-
man, en el fons, implica -ens expressa- la implacable 
derrota de l’esquerra i la justícia social en l’àmbit glo-
bal, però sobretot europeu, ja que arreu del món 
l’estat del benestar sempre ha estat feble. La moderni-
tat liquida ens indica -de forma radical i descarnada- 
que s'ha trencat un equilibri social i polític i que a partir 
de 1990 -amb l’esfondrament del bloc comunista a 
reclòs de la Unió Soviètica- el capitalisme pot fer reali-
tat tots els seus excessos immorals i antisocials i el món 
esdevé un lloc inhòspit, en què els poderosos poden 
permetre’s tota mena d'actituds nihilistes sense límits 
humans. Bauman, amb la seva magnífica modernitat 
liquida intenta avisar-nos que la globalització neocon-
servadora i molt malgirbada, així com una tecnologia 
sense cap mena de control polític i social, només en 
porta a un neofeudalisme empresarial actual i a molta 
frustració social. El problema és que a Bauman poca 
gent li fa cas. El problema és que ara ja pot ser massa 
tard. El pobre Bauman ha mort als 91 anys, però la 
seva modernitat liquida es del tot vigent i, fins i tot es 
pot radicalitzar i contribuir a la destrucció del món. En 
la modernitat líquida el concepte d’incertesa és sinònim 
de desigualtat social, i tendeix a convertir-se en una 
idea que ens ve a dir que s’està intentant destruir la 
felicitat humana. No hi ha dubte que els reptes de viure 
en la incertesa és una greu problemàtica social que ja 
afecta a àmplies capes de la classe mitjana. 
En síntesi, amb la modernitat liquida Bauman posa el 
dit a la nafra de tres elements que estan esquinçant el 
món i trencant, molt lamentablement, la cohesió social, 
la dignitat de la persona humana i la democràcia amb 
tots els ets i uts. Aquests tres elements pertorbadors són: 
1/. El consumisme desbocat i irracional (les compres per 
internet molt malgirbades ja estan col·lapsant les nos-
tres carreteres). 
2/. El terrorisme antihumanitari –amb les seves causes i 
conseqüències derivades–.  
3/. La gran dificultat de l’ésser humà postmodern per 
poder “digerir” tota la informació que circula per les 
xarxes.  

ZYGMUNG BAUMAN ENS HA DEIXAT 
Josep M Loste i Romero  
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El límit comarcal per l'est, fa de frontera entre l’Aragó i 
Catalunya, i pel sud-est amb el País Valencià. La com-
arca inclou, o té a prop, altres pobles, el nom dels 
quals comença igual: Vall-junquera, Vall-del-tormo, o 
Valdealgorfa a l'Aragó, i, Vallibona i Vallivana al País 
Valencià. Per arribar-se fins a Catalunya cal passar 
pel port de muntanya del Moro, a les elevacions entre 
Calaceit i Gandesa, estivacions de la Serralada Preli-
toral catalana, que fan de nexe amb els Ports, que són 
l'extrem mediterràni-septentrional del Sistema Ibèric.  
Portbou és un poble destacat de la Costa Brava nord, 
a la comarca de l'Alt Empordà; el començament del seu 
nom és igual que els d'altres poblacions de la zona, 
com Port de la Selva, també a l'Alt Empordà o Portven-
dres a la costa francesa de la Marenda marítima, que 
ara denominen Costa Vermella, a la comarca del Ros-
selló. Portbou doncs, està en una zona de frontera:  
geofísica pels Pirineus axials, política entre França i 
Espanya, i lingüística entre el francès per una banda i 
el català i el castellà per aquesta; a base de segles, la 
zona ha esdevingut cruïlla lingüística i cultural, a la riba 
del mar Mediterrani.  
Ambdues zones transfrontereres actuals, la Marenda 
francesa i la Matarranya aragonesa, varen pertànyer 
a la Corona Catalano-Aragonesa; a la primera l'es-
queixaren, per causa de la guerra dels Segadors i pel 
Tractat dels Pirineus, a la segona meitat del segle XVII 
en temps del rei Felip IV, de la dinastia Habsburg; i a 
l'altra li uniformitzaren els drets abolint els furs d'Aragó 
el 1707, pel famós Decret de Nova Planta de Felip V, 
a inicis del XVIII, amb la victòria del monarca de la 
nova dinastia Borbó.  
Tot el que he dit són similituds, encara que només en 
són algunes...  
Però anem a les diferències com ara que a la zona 
costanera nordcatalana entre França i Espanya hi ha 
un important via de comunicació entre ambdós estats, 

la del ferrocarril de via ampla internacional, que té a 
Portbou una emblemàtica estació coberta amb control 
duaner encara, i a França l'equivalent l'estació de Cer-
vera de la Marenda; però, existeixen problemes de 
compatibilitat d'horaris de trens, que diverses         
associacions miren de solucionar amb accions variades. 
D'altra banda hi ha una autopista internacional, la ruta 
europea E-15, que a Catalunya és l'AP7, que passa 
per l'Alt Empordà, i que en la part francesa del Rosse-
lló es l'A9, i es denomina «la Catalana»... En canvi al 
Matarranya, actualment no hi ha tren. Fins als anys se-
tanta del segle XX, hi va haver un trenet de via estreta, 
de Tortosa a Alcanyis, que va durar només uns trenta 
anys. No tenen problemes de ferrocarril, però en tenen 
molts amb la carretera N-232, des de «las Ventas» de 
Valdealgorfa, a la ratlla amb la comarca del Baix 
Aragó, fins a Morella, a la comarca dels Ports, al País 
Valencià, que està en sempiternes obres de millora...; 
ah! i a la província de Terol, no hi passa cap autopista!  
D’altra banda, sens dubte, parlen català lliurement 
aquí i allà: però al Rosselló francès catalanòfon, el ca-
talà és cooficial des del 2009, tot i el refredament vers 
el català dels darrers anys, com ha passat amb la nova 
organització regional; ara es denomina Occitània a la 
regió que abans es deia Languedoc-Rosselló, i per això 
els defensors de la catalanitat de les terres de la Ca-
talunya Nord, han posat als rètols dels noms de pobles 
i ciutats un afegit que diu «País Català»; també cal dir 
que al Departament Pirineus Orientals -equivalent a la 
Catalunya Nord hi ha «les Bressoles» com a escoles 
privades totalment en català, cosa que no passa en      
l'Ensenyament oficial, gairebé completament en fran-
cès. Però cal dir que hi ha pobles, com Ceret, que tenen 
molts carrers retolats en bilingüe...  
En canvi a l'Aragó catalanòfon, la llengua catalana és 
reconeguda com a llengua pròpia de la Comunitat au-
tònoma des de fa bastants anys, però com a llengua 

ELS PORTS, CATALANS,  
DEL NORD i DE LA FRANJA...  
Jep Lluís Rodríguez 

Vall-de-roures és un poble de l'Aragó, capital de la contrada del  
Matarranya, nom d'un riu, la conca del qual forma una comarca 
natural que excedeix els límits de la comarca administrativa; la  
comarca, pel sud-est, serveix com a frontera entre tres autonomies el 
massís dels Ports, dits de Beseit, cadena muntanyosa amb pics de fins 
els 1400 metres. És una zona de cruïlla lingüística i cultural. És la zona 
fronterera de la llengua catalana que llinda amb el castellà i,  
per allà, a la Franja, amb l'aragonès.  
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cooficial res-de-res, ni tan sols al territori de la Franja; 
al Matarranya en concret, si no fos per l'Associació 
Clarió, de pares i marres en defensa de l'escolarització 
en català, serien escassos els centres d'educació infantil, 
primària i secundària on hi hauria, almenys, assignatu-
ra, optativa es clar, de català... Cal dir que existeixen 
molts focus de resistència i oposició a la recuperació 
del català, sobretot de partidaris monàrquics i liberal-
conservadors, que l'emboliquen dient que el català d'a-
llà és diu «el xapurriat», mot de connotacions molt des-

pectives, o fins i tot l'hi inventen noms com «Lapao»; i hi 
ha bastants mandataris, de tot l'arc polític, signants de 
la Declaració de Mequinensa de defensa de la llengua 
catalana de la Franja Oriental d'Aragó, del 1984, que 
no van assumir els compromisos pactats en aquella reu-
nió, ni aleshores, ni ara, com –i cito textualment- 
«...fomentar l'ús públic del català als nostres pobles, 
retolació bilingüe de carrers i places, edictes, mitjans 
de comunicació,..» i quan una meitat de l'arc polític fa 
una llei de llengües d'Aragó, decent, van els de l'altra 
meitat i, quan governen, aboleixen la llei anterior i en 
fan una altra, restrictiva, a la seva mida, que alhora 

revoquen els primers al tornar al govern de la DGA 
(Diputació General d'Aragó), com un peix que es mos-
sega la cua! A semblança, doncs, de l'atzucac en que 
es troben els parlamentaris catalans actuals, que si fan 
el referèndum d'autodeterminació, unilateralment, els 
monàrquics liberals, en el govern espanyol, els sancio-
naran i suspendran l'Estatut català, i que, si opten per 
reformar la Constitució espanyola, per a poder fer 
legalment un referèndum per l'autodeterminació, «otro 
tanto»...  

Trista realitat política, doncs, la de la llengua i la cultu-
ra catalanes en terres de frontera lingüística, sobretot 
a l'aragonesa, que en els darrers anys ha patit una 
davallada, arran de la puixança dels partidaris dels 
centralismes conservadors. D’allò guanyat a partir de 
la pèrdua i abolició d’aquestes comarques i drets dels 
estats catalano-aragonésos, en funció dels interessos 
polítics dels estats que els/les obtingueren -i encara 
les/els detenen- exercint el seu poder despòtic... I, per 
això molts estem desitjant arribar a bon port!   
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CATALUNYA, OCCITÀNIA i 
EL TREN CONVENCIONAL 
Josep M. Loste i Romero 

El passat 19 de febrer va tenir lloc a Narbona una 
interessant trobada entre el president Carles Puigde-
mont i la presidenta de la Regió ampliada d’Occitània 
(que inclou la Catalunya Nord). Ara caldria que 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 
l’Administració de la Regió d’Occitània parlessin, trac-
tessin de temes concrets que afecten actualment, molt 
negativament, el territoris respectius; és a dir, de la 
millora del tren convencional. Caldria que les dues ad-
ministracions es posessin d’acord en el tema de les de-
sastroses i tercermundistes interconnexions ferroviàries 
entre Portbou i Cervera de la Marenda que afecten, 
tan negativament, les persones, els usuaris de carn i 
ossos, línies de trens regionals R11 i RG1; així com 
també els usuaris del Nord que volen desplaçar-se cap 
a la Catalunya Sud. També hauria de millorar la rela-
ció amb les interconnexions ferroviàries entre Puigcer-
dà i la Tor de Querol que afecten la línia R3. 
Ara és urgent; ara és el moment precís i oportú de co-
mençar a col·laborar de debò entre ambdós territoris 
(ambdues administracions i les seves respectives socie-
tats civils) i posar les bases per fer possible un tren con-
vencional transfronterer de proximitat, per la costa       
-entre Narbona, Perpinyà, Cervera, Portbou, Figueres i 
Girona, amb enllaços al sud cap a Barcelona i al nord 
cap a Montpeller i Tolosa de Llenguadoc- Cal, per da-
munt de tot, solucionar, socialment i políticament, la 
qüestió clau de les -terriblement degradades- intercon-
nexions ferroviàries Portbou-Cervera de la Marenda, 
que tots els trens actuals del Sud que venen de Barcelo-
na arribin a Cervera i tots els trens del Nord que venen 
de Perpinyà, Narbona, Avinyó o Tolosa arribin fins a 
Portbou. Desprès caldria una planificació d’horaris en-
tre els dos territoris ferroviaris, uns horaris ben coordi-
nats i fer possible un comptabilització de sistemes per 
tal que des del Sud sigui possible treure, comprar un 
bitllet fins la darrera estació del Nord i viceversa 
En síntesi, ara i aquí, tenim molta feina en la qüestió del 
tren convencional entre Catalunya i Occitània i en con-
seqüència estem perdent moltes oportunitats econòmi-
ques i socials. El territori, els ajuntaments, d’altres admi-
nistracions intermèdies, els sindicats, les associacions 
empresarials i, sobretot, les associacions d’usuaris del 
tren convencional estan exigint una millora de les comu-
nicacions ferroviàries en uns territoris molt tocats per la 
crisi econòmica, social i força oblidades per part de les 
administracions. Ara és el moment clau de fer una crida 
cívica al president Puigdemont, i a la president Delga 
perquè es posin a treballar de debò -a aplicar la mà-
xima voluntat política- i a col·laborar més estretament 
a favor dels seus respectius territoris en el marc de la 
col·laboració transfronterera de l’Eurodistricte en rela-
ció amb la baula més feble de totes: el tren convencio-
nal. Un tren que ha de millorar mol perquè ha de servir 
d’unió que exerceixi la funció d’esperó per al revisco-
lament del progrés econòmic i social i la lluita justa a 
favor de l’equilibri territorial.  
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Aprofitant, i agraint profundament l'oportunitat que ens 
facilita El Full, us volem fer arribar notícies, curiositats, 
activitats que es fan al Casal del Jubilat de Portbou, 
tant de forma corrent com extraordinàries. 
Com a presentació us direm que el Casal del Jubilat, es 
va fundar el dia 21 de gener del any 1988, gràcies a 
la iniciativa del varis socis i molt destacadament, els 
Srs. Culubret i Valls, entre d'altres. 
Inicialment van ocupar els baixos del Ajuntament fins al 
desembre del 1996, que es va traslladar al lloc que 
ocupa actualment, els baixos del Centre Cívic Ca 
l’Herrero. 
Actualment són 485 socis, que paguen una quota anual 
de 10 €, i tot i que la majoria són habitants de Portbou, 
també tenim presència d'altres poblacions i un nucli 
molt actiu de Cervera. 
Pot ser soci, tothom que ho desitgi, tingui l'edat que 
tingui, encara que fins als 60 anys no tindrà dret a vot 
en les Assembles de l'Entitat. 
El Casal obre cada dia de la setmana de les quatre de 
la tarda fins a les vuit del vespre, tot i que, coincidint 
amb la retransmissió de partit de futbol per TV pot 
allargar l'hora de cloenda. 
Allà trobareu els socis que juguen a la sala, normalment 

a la botifarra i al Mah-Jong i altres jocs de taula. Tam-
bé comptem amb la sala de televisió amb tots els ca-
nals, així com WIFI per poder accedir gratuïtament a 
Internet. 
Les activitats que organitza el Casal, van des 
d’excursions, dinars, sopars, balls, campionats i altres, 
que són tant per els socis com per els que no ho són. 
El passat dia 6 es va acabar el Campionat de botifar-
ra, en la seva cinquena edició. Van prendre part nou 
parelles que van competir en una lliga a doble volta, 
cada setmana, des de primers de novembre fins al fi-
nals de març. 
Els campions Alfonso Moreno i Eric Morell, van disputar 
una renyida final contra els sots-campions Àngel Garri-
do i Matías Magro, que es va decidir en tres ajustades 
partides. 
El passat dia 22 d’abril es feu el repartiment dels pre-
mis d'aquest Campionat. 
Les portes del Casal estan obertes a tothom , i us convi-
dem als que encara no sou socis, a que ens vingueu a 
veure i a participar en les nostres festes. 
Us esperem.  

EL CASAL DEL JUBILAT DE PORTBOU 
Xavi Joanama 

Fotografies de Josep Culubret i Purcalles, promotor i fundador del Casal del Jubilat de Portbou 
i Josep Valls i Ricart qui fou 17 anys President del Casal de 1989 a l’any 2005. 



15 

 

El  Fu l l ,  abr i l  de  2017 

LA  
FOTOGRAFIA 

Fotografíes J. G
ubert 

Fotografia del passat 7 d’abril d’enguany de les vies de l’andana de l’estació francesa de Portbou. Una autèntica 
vergonya que denota l’abandonament de l’indret per part de l’empresa responsable (que hi posin a pasturar besti-
ar!!). Així mateix l’estat de les vies posa de manifest la manca de trens que arriben de Cervera fins a la nostra esta-
ció i que haurien de tenir enllaç vers el sud.  
Què deuen pensar els viatgers que arriben a aquestes andanes? Qui les ha vist i qui les veu...  
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DOCUMENTS 
HISTÒRICS 
PUBLICITAT DEL “CINE JUVENTUD” DE L’ANY 1949 
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LLENGUA 

A l’estació de Portbou hi ha un silenci que et parla i una solitud que 
fàcilment es comparteix. Aquest buit sensitiu permet despertar altres 
sentits i noves sensacions. Com es pot escoltar, veure, imaginar!  Tot 
sembla que et porta a vies mortes: les andanes quasi sense passatgers, 
els trens a penes sense viatgers. Sense futur, sense destí. Només un  
colom s’hi  passeja. Potser cerca alguna engruna de pa, potser  només 
aquesta quietud. 

Com n’era abans de diferent. Aquesta  estació, materi-
alitzada per l’Eiffel català, fou resultat d’un esperit de 
progrés i d’enginyeria. Estació de frontera. Porta 
d’Europa. Gent oberta, avesada a entendre un món 
divers tan a tocar de les seves cases. Els portbouencs 
no es podien  sentir mai reclosos, en tenir molt a prop 
allò que era dissemblant. Eren persones de mentalitat  
oberta, amatent a tot un univers diferencial. Una fron-
tera només pot barrar el pas, mai  l’esperit. 
L’estació, construïda amb un esperit dinàmic, s’enlairà 
majestuosa i superba; una saba d’energia regava tota 
la ferramenta que  sustentava l’esplèndida volta. Un 
eixam humà circulava amunt i avall, tot fent les diligèn-
cies requerides per al trànsit d’aquell espai. Un aire 
cosmopolita i encomanadís surava en el recinte al pas 
de tants i tants trens que es dirigien a l’Europa de l’èxit 
o transportaven viatgers zelosos de modernitat i inno-
vació. Europa era llavors el centre del món. L’estació 
de Portbou era la metonímia del poble i dels seus habi-
tants. La part englobava el tot. La Història és cíclica. Els 
cicles finen i en comencen de nous. La decadència por-
tada per les guerres succeí  a l’esplendor. El segle XX 
es tenyí de la sang de les guerres. L’estació de Portbou 
conservà el protagonisme, però més polític que econò-
mic. Per a molts i molts, el viatge fou substituït per la 
fugida. 

Ara miro com es clivella, com es trenca, com cau. Dei-
xadesa, empobriment, també de l’esperit. No obstant, 
una ruïna mai ha de ser la fi: per malmesa que esde-
vingui, encara és. El poble s’anà gestant, prosperant, 
perquè l’estació fronterera hi era, existia. Recordem un 
poble fill d’aquesta estació i del progrés que compor-
tava.  Abans.., però i el futur?  Reconduir l’espai amb 
una altra funció, si cal. L’exposició d’aquest darrer estiu 
“Les maletes de Walter Benjamin” va posar veu per a 
aquells que no acaben de sentir altres veus. Fou una 
primera pedra per reeixir l’espai. Cal només una pro-
jecció que es nodreixi de valors. I  aquests hi són. No-
més cal sentir i saber escoltar. 
Mentre penso aquestes coses, arriba el tren francès. Va 
pler de brigadiers, alguns dels quals potser conec. A 
l’andana no hi cap ni una agulla. En reconec un! Es trac-
ta del poeta anglès Stephen Spender: “to remember 
the childish headlands of Portbou”. Fragment del poe-
ma Portbou inclòs en la selecció Poemas de España. Es 
posa a parlar amb uns milicians i decideixen baixar 
plegats al poble a veure el mar d’a prop. L’André 
Malraux ha perdut una maleta (i els nervis). Busca un 
responsable que li resolgui el problema. Em fa gràcia 
veure’l tan aclaparat, ell que venia a dirigir 
l’esquadrilla España per combatre la Luftwaffe. L’Alejo 
Carpentier anava adormit. No sabia on eren. Treu el 

L’ESTACIÓ DE PORTBOU   
Cari Oriol Serres 
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cap per la finestra i llegeix PORTBOU, anècdota que 
figura a la seva obra La consagración de la primavera. 
Després els jueus... Baixa del tren l’Alfred Döblin amb 
el rostre completament il·luminat. Després del calvari 
dels visats, ha pogut creuar la frontera. Autor de Berlin 
Alexanderplatz i amic de Walter Benjamin, dedica un 
capítol: “Aimable Espagne” del llibre Voyage et Destin a 
l’arribada a Portbou. Escolto el que diu: “Portbou, la 
gare frontière, la terre d’Espagne. Des douzenes de 
gens descendent en même temps que nous. Quelle triste 
chose que d’être sauvés de cette façon!” Walter Benja-
min no ho va poder dir. 
Quantes destinacions van començar aquí. Quantes es-
perances sense límit. Quants anhels de vida dipositats 
en la frontera. Les petjades sorolloses encara es poden 
sentir. Tants neguits  estan  incrustats a  les parets. I és 
que aquesta no és una estació com les altres. Té uns 
trets clarament diferencials.  Les estacions acostumen a 
assemblar-se; el viatge pot esdevenir monòton.  En 
aquesta, mai, perquè és de frontera. El concepte de 
pas i el seu antònim pas barrat la converteix en única i 
accidental. Prohibir el pas és molt més que un adverti-
ment, perquè pot tancar la porta  a moltes coses: 
il·lusions, llibertat i, per a molts, la vida. 
Fa molt poc acaba de publicar-se un poemari: L’estació 
de Portbou de Jordi Carrió i Manel Esclusa. Ambdós 
autors han sabut sens dubte sentir aquell silenci que 
parla i captar l’essència d’un concepte tan ampli com el 

drama de l’exili, el que suposa una estació fronterera i 
tot un llarg reguitzell de temes afins: llibertat, mort, 
persecució... Han experimentat “in situ” com el cor de 
l’atribolat Walter Benjamin bategava de neguit i 
d’emoció en dirigir-se al comandament duaner. També 
la tragèdia. Tragèdia col·lectiva. La visió que ens ofe-
reix aquest llibre converteix l’estació de Portbou en un 
recinte sagrat, perquè ha estat un escenari de dolor. 
Dues veus -coincidents- ho expressen: Jordi Carrió ho fa 
amb paraules i Manel Esclusa amb unes imatges belles 
i colpidores, genialment fotografiades. La poesia i sim-
bolisme del llibre és obra de tots dos. No es pot conce-
bre l’obra sense aquesta reciprocitat. Altres llibres par-
len d’aquest marc, però el present reivindica la memò-
ria dels fets i la preservació de l’edifici.  
Tinc el llibre a les mans. Ha fructificat una idea sorgida 
en un viatge. El poeta diu: “La vida sempre per damunt 
de la mort / i l’art sempre per damunt de la vida”. For-
ça vital davant la ruïna i la mort. La vida, la mort, 
l’art... valors que enalteixen la condició humana. Fullejo 
pàgina rere pàgina. És un llibre d’ombres. Les fotogra-
fies són en blanc i negre. Més negre que blanc, per-
què : “la llum ferida troba refugi en l’ombra”. 
L’esclat de les guerres porten tragèdia i dolor: “A 
l’estació de Portbou hi ha una via morta amb el voltat-
ge precís, on les desfetes i les victòries 
s’estavellen” (pàg.24). I així tot un seguit de frases i 
poemes ensangonats: “Cap al cel puja la sang dels 

Fotografía C
. O

riol 
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infants occits” (pàg.32). Només cal girar els ulls i  en-
dinsar-se en la Història. Walter Benjamin n’és un símbol 
de tots els màrtirs d’ahir i també d’avui, perquè “el 
desastre persisteix”. 
Després de la devastació, el silenci. La part II del llibre 
és la lectura d’aquest silenci. Aquest silenci que parla, 
que té veu. Un silenci que ens diu que no és el final: “A 
Portbou hi ha un mar que no s’atura” (pàg.42). L’autor 
veu Portbou com un espai de la Història, d’aquella fo-
llia del segle passat, segle de guerres generadores de 
víctimes i patiments. Tot això, tan gros, el contrau en un 
punt intemporal, en el petit poble de Portbou, on mai hi 
haurà oblit, sinó “memòria involuntària”. Aquí hi és tot. 
Aquestes concepcions negatives estan expressades amb 
eloqüència i poesia: “Les serps ploren a l’estació de 
Portbou” (pàg.52) i en al·lusió als fugitius que volien 
passar la frontera,  es diu que era: “un vèrtex / prohi-
bit, per on travessaven els presoners / entre / les flors 
verinoses / i les vinyes” (pàg.56). 
Aquest llibre resulta l’obra d’una visió, inspirada en un 
espai molt ric en suggeriments: la nostra estació de  
Portbou, on els sorolls eixordadors dels trens es fonen 
dins els túnels. Van al futur. Potser a la utopia. Es per-

den en la foscor. De nou el silenci. El silenci que sempre 
parla del passat, perquè: “A l’estació de Portbou no hi 
té parada / la memòria” (pàg.72). 
La part III i final recopila les idees disseminades al 
llarg de l’obra. Europa després de la desfeta és un 
continent: “que té gastades totes les menti-
des” (pàg.78). La davallada dels valors ha deixat: 
“campanes sense batall, plors sense consol, ponts sense 
passeres, mar sense riba, platges que no acullen els 
cossos ofegats, finestres que no s’obren mai, fonts sense 
brolladors...” (pàg.80), per acabar sentenciant: “L’humà 
s’ha extingit”. La fotografia que completa aquesta pà-
gina és la figura d’un home tan enfosquida que resulta 
impossible entreveure’n el seu rostre. Un humà extingit.  
Desaparició dels valors fins ara atribuïts a la condició 
humana. 
Obra completament simbòlica que expressa conceptes 
elevats amb un vocabulari del ferrocarril: vies mortes, 
agulles tancades, encreuament sense destí de les vies... 
I també d’imatges marineres: “les onades s’estavellen, 
el mar hi mor a cada instant... ”Fórmules intrínseques al 
poble: l’estació i el mar. 
La memòria i l’oblit presideixen les pàgines del llibre. 

Mai no es dei-
xa de mirar 
enrere, els ulls 
giren cap al 
passat remot 
o immediat. 
Sempre enre-
re. Flueixen 
també els re-
cords i vivènci-
es personals 
de l’autor. Al 
final un consol. 
Una llum a 
tanta ombra. 
Creure en el 
món, poder 
percebre la 
transició a la 
llum: la vida 
dóna la força 
per vèncer la 
por, per inten-
tar de nou, 
gràcies a la 
“ p o t è n c i a 
emancipadora 
de l’educació”,  
esdevenir uns 
cors conciliats i 
f r a t e r n a l s : 
“ens cau una 
pau més alta i 
no morir de 
mala mort”.  
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L‘ÚLTIMA ESPERANÇA 

Conte de records imaginaris 
Emili Darner 

El secretari deixà la correspondència en una petita 
taula barroca, i informà que s’esperaven al vestíbul els 
dos cavallers que la darrera setmana havien contactat 
insistentment per poder parlar amb el senyor. Henry 
Oren s’havia informat prou pel que feia als dos cava-
llers i les seves intencions. Intencions obertament enfron-
tades a les del Canceller amb qui s’havia entrevistat 
feia un parell de dies. 
Havia estat el propi Canceller qui l’havia convidat a 
una recepció exclusiva, gairebé privada, al 77 de la 
Wilhemstrasse. Henry Oren, malgrat la llarga llista de 
raons i tota mena d’escrúpols per no acceptar, va aca-
bar per assistir a un esdeveniment on ell i el seu secre-
tari eren gairebé els únics que no vestien d’uniforme. 
Henry Oren sabia perfectament que no li calia entre-
vistar-se amb el Canceller per obtenir el permís per 
visitar a Berlin la productora Universum Film Aktienge-
sellschaft (UFA) i els seus monumentals estudis de Ba-
belsberg a Potsdam. Ho va fer perquè així li ho havia 
demanat el president Roosevelt, que volia una impres-
sió de primera mà del Canceller i sense fer-ho per la 
via oficial. Qui millor que el seu gran amic Henry Oren 
que aquells mesos es trobava viatjant per una Europa 
convulsa i de futur incert, i Alemanya era una etapa 
ineludible per diversos motius. 
Henry Oren va quedar molt colpit i amoïnat desprès 
d’aquella trobada a la Cancelleria. De fet l’única satis-
facció que s’havia endut de la conversa amb el Cance-
ller era la mala estona que li deuria haver fet passar 
per donar la mà i tractar amb certa consideració a un 
jueu. Perquè segur que Hitler s’havia informat prou bé i 
estava al cas de que Henry Oren era jueu. 
Aquell home, tot i la seva exquisida amabilitat i educa-

ció, li va fer por, i no era fàcil que algú trasbalsés 
d’aquella manera a Henry Oren. Havia guanyat totes 
les eleccions de forma ben clara: gairebé 14 milions de 
vots el juliol de 1932, 12 milions el novembre. El gener 
de l’any passat el president Hindenburg no va tenir 
més remei que nomenar-lo Canceller. Henry Oren esta-
va convençut que aquell personatge mai no deixaria el 
poder, especialment després que el seu partit, el NS-
DAP, guanyés amb més de 17 milions de vots, més del 
doble que el segon, el Partit Socialdemòcrata, les elec-
cions de març de l’any passat. Unes eleccions celebra-
des sense cap mena de garantia constitucional, després 
que el Decret del President del Reich per a la Defensa del 
Poble i de l’Estat donés legalitat a endurir la persecució 
de l’esquerra. A més, els comunistes del KPD odiaven 
tant als nazis com als socialdemòcrates, als que anome-
naven socialfeixistes, i amb això era impossible de fer 
un front comú davant el NASPD. 
Henry Oren sempre havia pensat que potser si 
s’haguessin escoltat més al president Woodrow Wilson 
i els seus punts per la pau després de la Gran Guerra, 
las circumstancies serien ben diferents. La generositat i 
la clemència han de ser sempre la primera qualitat del 
vencedors. No es pot sotmetre al vençut implacable-
ment fins a la humiliació, això és la llavor perquè el 
populisme i l’ultranacionalisme acabin triomfant. Com 
efectivament semblava que estava passant. 
El primer dels cavallers que venien a conversar amb 
Henry Oren, era un advocat de Munic, el senyor Ed-
gard Julius Jung, que liderava, o volia liderar, els movi-
ments opositors propers als poder: professors de presti-
gi, juristes, funcionaris, aristòcrates, militars i fins i tot 
membres del propi NSDAP. Aquesta gent tenien status, 

El secretari entrà a la suite, després de trucar però sense esperar permís. 
Encara no eren les nou i, com de costum, ja feia estona que Henry Oren 
havia esmorzat i impecablement vestit, assegut en una butaca, fullejava la 
premsa local recent i els pocs diaris internacionals, alguns massa antics, que 
el secretari havia aconseguit, després de molt insistir a la consergeria de 
l’Hotel Adlon. Després de la cordial salutació de bon dia, el secretari 
s’interessà de com es trobava el senyor i si havia descansat prou bé, ja 
que portava uns dies molt intensos de trobades, reunions i entrevistes amb 
gent influent i important. Henry Oren no en feu massa cas, es trobava prou 
bé, tot i no estar acostumat a aquella, gairebé frenètica, dinàmica social i  
política. Preguntà per l’agenda del dia. 
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recursos, contactes, certa llibertat de moviments, no ma-
nifestaven desitjos d’ocupar el poder i semblava que 
només volien tornar a les formes d’abans de la Guerra. 
Per tot plegat pensaven que els seus objectius podien 
assolir-se pacíficament. Objectius que no eren altres 
que la destitució del canceller Hitler, i estaven comen-
çant per l’entorn dels anteriors cancellers, perquè 
aquests fessin arribar les seves queixes a un envellit i 
gairebé senil president Hindenburg. Si aquesta estratè-

gia no rutllava recorrerien als militars.  
L’altre era un jove militar de posat sever i terriblement 
estirat. Un aristòcrata de cap a peus, el comte Klaus 
Philipp Schenk von Stauffenberg. El tercer i últim fill del 
comte Berthold von Stauffenberg i la seva esposa Ca-
roline, de soltera comtessa von Üxküll Gyllenbrand, 
d’una noble i profundament catòlica família de Suàbia. 
Per acabar d’arrodonir-ho s’havia casat no feia massa 
a la ciutat de Bamberg amb la baronessa Nina von 

Lerchenfeld, membre d'una família d'aristòcrates catò-
lics de Francònia. 
Aquest militar desconcertava d’allò més a Henry Oren. 
El seu origen aristocràtic, la seva figura atlètica i ple-
nament coincident amb els criteris aris i la seva facilitat 
a l'hora d'establir relacions socials feia que dirigents 
destacats del nacionalsocialisme el tinguessin en una 
alta consideració. Von Stauffenberg com a aristòcrata i 
militar que era no s'oposà a l'ascens del nacionalsocia-

lisme. Henry Oren pensava que 
tot i no entendre que feia 
aquell militar al costat de Jung, 
seria un element clau si fallava 
el pla inicial i calia cercar el 
suport dels militars 
Jung tenia credibilitat i se 
l’escoltava entre les elits de 
l’antic poder, però li calia una 
empenta internacional, i aquí 
és on hi podria fer alguna cosa 
Henry Oren. No obstant tot 
plegat, Henry Oren veia que 
no hi havia res a fer.  
El NSDAP havia guanyat les 
eleccions, amb una estratègia 
hàbil: feia rutllar l’economia 
com no s’havia vist des 
d’acabada la guerra, el nom-
bre d’aturats no parava de 
reduir-se, augmentaven els 
ajuts socials, una estricta políti-
ca aranzelària limitava les im-
portacions i afavoria el pro-
ductes locals, les comandes in-
dustrials no paraven 
d’augmentar. El poble havia 
patit molt i continuava passant-
la molt magra, però els canvis 
eren acceptats malgrat haver 
de renunciar a certes llibertats 
individuals. De fet la delin-
qüència era mínima i si la gent 
no es ficava en política o no 
formava part d’un grup de risc, 
com els jueus o els gitanos, tot 
anava la mar de bé. 

Però és que a més a més, milers de joves atrets per 
l’enverinat discurs ultranacionalista de recuperar 
l’orgull perdut, estaven disposats a posar-se la camisa 
marró clar amb l’esvàstica al braç per apuntar-se a la 
organització paramilitar del NSDAP, la Sturmabteilung 
o SA, o bé a la Schutzstaffel, l’esquadró de defensa i 
força de seguretat del partit, coneguts com SS. Havia 
vist actuar pel carrer aquells fanàtics, que fins i tot ha-
vien atacat a diplomàtics estrangers; li recordaven 
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molt, massa, els altres descerebrats del Ku Klux Klan, i 
la llei els emparava obertament. Les SA feien por fins i 
tot a l’exercit, els seus membres passaven dels tres mili-
ons i l’exèrcit, limitat pel Tractat de Versalles, era de 
cent mil efectius. 
Henry Oren pensava que Jung i els seus només jugaven 
a fer política, aristòcrates i intel·lectuals benestants que 
s’havien passat la vida fent discursos al voltant del po-
der, que havien confiat ingènuament en mantenir Hitler 
controlat i quasi aïllat, com una aposta necessària i 
transitòria per evitar la pèrdua de poder de les elits 
conservadores sota la creixent pressió del comunisme. 
Estava clar que tot plegat se’ls havia anat de les mans. 
Ja no controlaven res de res.  
A Henry Oren no li agradaven els comunistes, però 
tampoc tolerava massa bé aquells aristòcrates euro-
peus que, posant la classe per damunt de tot, es creien 
millors que ningú només pel fet d’haver nascut. A An-
glaterra n’havia conegut una bona colla. I així li anava 
a Europa amb aquesta gent jugant a fer política. Diri-
gir un país, pensava Henry Oren, és una tasca 
d’extrema responsabilitat, de molta més responsabilitat 
que posar-se al capdavant d’un grup d’empreses.  
Henry Oren indicà al Secretari que fes passar els dos 
cavallers a l’avantsala de la suite. Jung i el jove von 
Stauffenberg, que anava vestit de paisà, entraren amb 
un posat estirat i un aire greu i seriós. Henry Oren feu 
un gest indicant unes butaques perquè s’asseguessin i 
en anglès els demanà que podia fer per ells. El militar 
dirigir unes paraules en alemany a l’advocat, el secre-
tari les respongué immediatament en el seu alemany 
perfecte dient que no s’amoïnessin per res, que gaudia 
de tota la confiança del senyor Oren, a la qual cosa 
assentí Henry Oren i sense vacil·lar digué, en anglès, 
que si els havia rebut havia estat gràcies en part al seu 
secretari, al temps que repetia la pregunta de què po-
dia fer per ells. 

Jung contestà: senyor Oren, vostè és la nostra darrera 
esperança.  
 

 
El juny de 1934, l’ex-canceller Franz 
von Papen llegí a la Universitat de 
Marburg un discurs de Jung criticant 
obertament al règim nacional socialista. 
Se’n distribuïren còpies arreu tot i que 
estava prohibit. Durant la Nit del Gani-
vets Llargs, del 30 de juny al 2 de juliol 
de 1934, en la sagnant purga dels 
opositors que realitzaren membres del 
NSDAP (National Sozialistische Deutsc-
he Arbeiter Partei – Partit Nacional 
Socialista Alemany dels Treballadors), 
foren assassinats els líders contestata-
ris, Jung i els seus, i dos importants 
generals, un d’ells l’ex-canceller Schlei 
cher. A von Papen el varen deixar viure 
per evitar complicacions amb el presi-
dent Hindenburg. La cúpula militar no 
va dir ni piu, tenien un acord tàcit amb 
Hitler, a canvi del rearmament l’Exèrcit 
no discutiria decisions polítiques. 
 
El comte Von Stauffenberg l'any 1938 
assumí el càrrec de capità de la Wehr-
macht, i començà a generar un senti-
ment d'animadversió en contra de Hitler 
En aquella època entrà en contacte de 
forma molt directa amb els moviments 
opositors al nacionalsocialisme. Arribà 
a ser coronel d’Estat Major.  
El 1944 participà en l’atemptat, fallit, 
contra Hitler al quarter general de 
Rastenburg. Donant per mort Hitler, es 
traslladà a Berlin, on fou detingut, al 
Ministeri de la Guerra, i afusellat sense 
judici. 
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POESIA 
DE LLIRIS 
Agustí Calvo 

LES MUSES 
Renada 

És un moment sublim. Assegut a la tassa, 
està creant, està buidant; 
i mentre els seus budells expulsen l’agra massa, 
un poema s’està gestant. 
 
I és així com sovint, indiscretes sense excuses, 
mils de sonets i rodolins 
assalten el poeta, empesos per les muses, 
en els indrets més peregrins. 
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CALAIX 
DE SASTRE 

La jornada del passat 10 de desembre, a Portbou (Alt 
Empordà) i a Cervera de la Marenda (Rosselló) a fa-
vor del tren convencional i d’una major col·laboració 
entre les dues vessants del Pirineu es va desenvolupar 
amb total normalitat. 
Va començar a les vuit del matí a l’estació de Portbou 
amb l’arribada de l’expedició, de darrer tren nocturn 
París-Cervera-Portbou –que el govern de l’Estat fran-
cès i la SNCF volen suprimir– amb els usuaris del tren 
Perpinyà-Cervera-Portbou, sindicalistes diversos i re-
presentants dels municipis. Desprès, a dos quarts de 
deu la mobilització es va traslladar a Cervera de la 
Marenda on hi va haver una manifestació pels carrers 
del poble. Al passeig marítim es van llegir els manifes-
tos de part de les Associacions de Defensa del tren 
convencional i dels sindicats i, tot seguit, a l’esplanada 
al costat de l’estació, va tenir lloc un acte reivindicatiu 
amb la presència d’alcaldes, membres del Consell Ge-
neral dels Pirineus Orientals i representants sindicals, 
tant del nord com del sud. 
En aquesta mobilització es  va posar de manifest que el 
problema de la possible supressió del tren de nit París-
Cervera-Portbou, tindria una afectació directe i indirec-
ta en tots els pobles i ciutats d’un costat i l’altre de la 
zona transfronterera entre Figueres i Perpinyà. De fet, 
es tracta d’una qüestió social i territorial que incremen-
ta els problemes d’incomunicació entre l’Alt Empordà i, 
en general, les comarques gironines i la Catalunya 
Nord i, per extensió de tota la Regió d’Occitània. El 
tren convencional, en aquest cas, exerceix una funció 
social en tot l’Eurodistricte i l’Euroregió. També va que-
dar clar que cal una implicació molt més important en-
tre els representants polítics de proximitat, d’un costat i 
altre de la frontera. En el cas del principat de Catalu-
nya caldria una implicació molt més important de totes 
les institucions, és a dir, dels ajuntaments, dels consells 
comarcals, la Diputació de Girona i del Departament  
de Transport i Territori de la Generalitat de Catalunya. 
El tren convencional és vital per a la cohesió social del 
territori transfronterer. El tren convencional és una peça 

clau per a millorar el model econòmic de la zona, mas-
sa depenent del turisme de sol i platja exclusivament 
estival. El tren convencional Perpinyà-Cervera-Portbou-
Figueres-Girona és bàsic per a la millora econòmica, 
social i humana de tota la contrada. A partir d’ara és 
indispensable una major col·laboració entre tots els 
representats polítics, socials i patronals, així com també 
de les associacions de comerciants d’un costat i altre de 
la frontera per tal de defensar, amb justícia i legitimi-
tat un tren convencional digne que doni un molt millor 
servei a tot el territori. 
 
SIS PUNTS BÀSICS A TENIR EN COMPTE 
 
1. Amb la supressió del tren París-Cervera-Portbou es 
perdria un enllaç més entre Portbou i Cervera. En soli-
daritat amb els usuaris del tren Perpinyà-Cervera-
Portbou, tots, tant al nord com al sud, cal que ens se-
guim mobilitzant a favor dels trens nocturns per la via 
convencional. Cal molta més voluntat política per de-
fensar un tren convencional i social que fa un gran ser-
vei a la zona transfronterera. 
 
2. Per millorar les desastroses i tercermundistes inter-
connexions entre Portbou i Cervera de la Marenda cal-
dria aplicar, d’entrada, una solució senzilla, que es po-
dria posar en pràctica immediatament. Els dos primers 
trens que arriben a Cervera haurien d'arribar a       
Portbou, de la mateixa manera que els dos primers 
trens que arriben a Portbou haurien d'arribar a Cerve-
ra. 
 
3. És necessari defensar la millora i l’augment dels trens 
de mercaderies –davant de la proliferació del trans-
port per carretera totalment insostenible– per la via 
del tren convencional, la qual cosa és perfectament 
compatible i complementària amb el tren TAV i la de-
fensa del Corredor Mediterrani 
 
4. Cal defensar les estacions ferroviàries de Portbou i 

Protestes per la supressió del tren de nit Paris-Portbou 
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Usuaris del tren transfronterer fan una marxa de Cervera  
a Portbou per denunciar el “vergonyós” servei de  RENFE i SNCF 

Una trentena d'usuaris del tren transfronterer que uneix 
Portbou (Alt Empordà) amb Cervera de Marenda 
(Catalunya del Nord) han fet una marxa a peu entre 
les dues localitats per reclamar més interconnexions 
ferroviàries. Denuncien que el servei que ofereixen les 
dues companyies que operen, Renfe i SNCF, és 
"vergonyós" i lamenten que "s'hagin oblidat d'ells". El 
president de l'Associació Defensem el Tren de l'Empor-
dà, Josep Maria Loste, considera "inexplicable" que els 
trens de rodalies que arriben a Cervera, facin el tra-
jecte de retorn fins a Portbou buits, i que els trens fran-
cesos que arriben a Portbou, també tornin a Cervera 
sense passatgers. Loste recorda que des que el desem-
bre es va cancelar el tren nocturn que unia París amb 
Barcelona, i que permetia tenir una connexió al matí, 
els problemes per treballadors i ciutadans d'aquesta 
zona s'han agreujat. 
A quarts de deu del matí del dissabte 25 de febrer 
passat, just quan el Rodalies que arriba a Cervera de 
la Marenda torna de buit a Portbou, una trentena d'u-
suaris han sortit a peu des de l'estació francesa cap a 
la catalana. Una marxa que vol denunciar el que quali-
fiquen com a "vergonyós" servei ferroviari entre les 
dues localitats transfrontereres. El president de l'Associ-
ació Defensem el Tren de l'Empordà, Josep Maria Los-
te, assegura que "no hi ha voluntat política" a més de 
denunciar una "falta alarmant de coordinació" entre els 
dos governs. "No s'explica perquè el tren que retorna 
de Cervera a Portbou ha d'anar buit, i viceversa", pro-
testa Loste. Els usuaris recorden que des que el desem-
bre es va suprimir la ruta nocturna que unia París amb 
Barcelona, han quedat sense cap tren des del vespre 
fins a quarts de dotze del migdia de l'endemà. En 
aquest sentit, l'alcalde de Portbou, Josep Lluís Salas, ha 
destacat que se senten "marginats". "Portbou fa uns 
anys era una estació de tren de primer ordre", ha re-
cordat el batlle. Un dels usuaris que viu a la part fran-
cesa, en François Schneider, diu que aquesta situació el 
perjudica notablement. Per feina ha de desplaçar-se 

dos dies a la setmana a Barcelona i ara, en no tenir 
trens, es veu obligat a agafar el cotxe. També lamenta 
la situació del seu germà que "fa mans i mànigues" per 
portar la seva filla a la guarderia. "A Cervera no hi ha 
llar d'infants i ha d'anar a Portbou. I sense el tren es fa 
més complicat", explica.  
Des de l'associació reclamen que es posin mesures 
"urgents i immediates" per evitar més perjudicis. Josep 
Maria Loste diu que "no costaria gens" permetre que 
els trens que retornen, ja sigui a Cervera o a Portbou, 
ho facin amb passatgers. Per Loste aquest és un aspec-
te "imprescindible" i que s'hauria d'aplicar de manera 
"urgent". "També reclamem que es faci una programa-
ció horària més adient a les necessitats dels usuaris", ha 
reblat. A mig o llarg termini, des de l'associació propo-
sen als governs francès i espanyol que "es posin d'a-
cord" per fer una nova línia Narbona-Barcelona, que 
permeti ser una alternativa a la l'AVE.  
Una altra mesura que proposen els usuaris catalans és 
copiar la iniciativa francesa de fer més econòmics els 
bitllets a través d'internet. La pàgina web de l'SNCF 
permet comprar bitllets entre Cervera de la Marenda i 
Avinyó a un euro. "Aquesta mesura, si s'apliqués a Ca-
talunya, segur que repercutiria de manera molt favora-
ble a l'economia d'aquesta zona", ha reblat Loste. L'al-
calde de Portbou, Josep Lluís Salas, ha anunciat que 
properament es reunirà amb el delegat del Govern 
espanyol, Enric Millo, per tractar la situació de les dife-
rents infraestructures que afecten al municipi. "Parlarem 
de la N-260, i d’altres qüestions, però sobretot em vull 
centrar en l'estació de tren", ha destacat. Salas assegu-
ra que ara mateix la situació de l'estació de Portbou 
de mercaderies és "preocupant". "Estem només a un 
30% de capacitat", ha alertat. Amb tot, el batlle confia  
que milloraran tant en aquest aspecte com en el de 
passatgers, que també han caigut en picat. "Abans el 
bar de l'estació treballava fins a les onze de la nit, 
avui està tancat", ha conclòs.    

Cervera de la Marenda, tant per a passatgers com per 
a mercaderies. Lògicament, és urgent una millora efec-
tiva de les seves andanes i personal a les taquilles per 
tal d’atendre els usuaris del ferrocarril i poder disposar 
d’unes estadístiques que no siguin falsificades. 
 
5. En defensa del tren convencional transfronterer; el 
tren social, territorial i sostenible per excel·lència. El 
tren que dóna un servei real a les persones dels poble, 
viles i ciutats entre Perpinyà, Elna, Argelers, Cotlliure, 
Banyuls, Cervera, Portbou, Colera, Llançà, Vilajuïga, 
Figueres i Girona. Per una millora de la infraestructura 
de la línia convencional i de les estacions. Un tren que 
necessita una empenta suplementària de les institucions 
del nord i el sud del Pirineus per tal d’aconseguir una 

millora del turisme i l’economia de proximitat. 
 
6. Per tal de rebaixar el preu, excessivament car, del 
bitllet del tren convencional i la seva competitivitat, 
caldria posar en marxar al sud, al Principat de Catalu-
nya, el “tren a un euro” com tenen a la regió 
d’Occitània. El bitllet del tren convencional a la Catalu-
nya Sud ha de baixar de preu i ser més competitiu que 
la carretera. Amb el “tren a 1€” això seria possible. 
 
Associació Defensem el Tren de l’Empordà, integrada a 
la plataforma Salvem l’Empordà i vinculada amb 
l’Associació de Promoció del Transport Públic (PTP).  
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El  Fu l l ,  abr i l  de  2017 

“Les maletes de W. Benjamin. Dispositiu  
migratoris” a la Casa Velázquez de Madrid 

Després de la inauguració a la sala de duanes de l'es-
tació de Portbou la tardor passada (24 de setembre al 
22 d’octubre), l’exposició Les maletes de Walter Benja-
min. Dispositius migratoris s’ha desplaçat a la Casa de 
Velázquez de Madrid el passat 5 d'abril i restarà 

oberta fins al 25 de maig de 2017.  
Fruit d'una col·laboració entre diverses institucions i es-
coles de Belles Arts europees, aquesta exposició pro-
posa un acostament inèdit a la vida i a l'obra del filò-
sof alemany a través de la creació artística actual. 
En el seu camí a l'exili, Walter Benjamin va decidir 
acabar amb la seva vida el 26 de setembre de 1940, 
en un hotel de Portbou, a la frontera entre França i 
Espanya, en saber que havia de ser repatriat. Entre els 
seus efectes personals, els seus companys van esmentar 
una pesada maleta que Benjamin va arrossegar durant 
tot el camí, a despit de l'esgotament. Tot i haver estat 
inventariat el seu contingut pel Jutjat de Figueres, poc 
temps després no es va poder trobar aquesta maleta i 
va començar el misteri.  
Què contenia de tan valuós perquè el filòsof mai la 
deixés enrere? Per què i com va desaparèixer?  
Aquestes preguntes, i d'altres que d'elles neixen, han 
servit d'impuls a aquest projecte transnacional entre la 
Weißensee Kunsthochschule de Berlín, l'École des Be-
aux-Arts de Bordeus, l'Escola Llotja d'arts i Disseny de 

Barcelona i la Casa de Velázquez. En un intent de re-
construir la història perduda, es va proposar als estudi-
ants i artistes residents crear les seves pròpies interro-
gacions en un conjunt d'obres molt personals, inspirant-
se en les Tesis sobre el concepte de la història, escrites 

per Benjamin.  
El resultat és una mostra entre el document i la ficció, 
comissariada per la crítica i historiadora de l'art Pilar 
Parcerisas, en què les maletes imaginàries ressalten 
tant la història de Walter Benjamin com la concepció 
de la seva obra. Després d'una primera presentació 
pública a la sala de duanes de l'estació de Portbou la 
tardor passada, Les maletes de Walter Benjamin. Dispo-
sitius migratoris arriben a Madrid del 5 d'abril al 25 
de maig de 2017, a la Casa de Velázquez. Fruit d'una 
col·laboració entre diverses institucions i escoles de Be-
lles Arts europees, aquesta exposició proposa un acos-
tament inèdit a la vida i a l'obra del filòsof alemany a 
través de la creació artística actual. 
Entre Alemanya, França i Espanya, es reconstrueix així 
el mapa geogràfic de la vida del filòsof, convocant 
temes i conceptes universals com la història, l'exili, la 
memòria i la identitat. En un moviment constant entre el 
personal i el col·lectiu, s'ofereix així un viatge sensible i 
humanista, de la mà d'un gran nombre d'artistes inter-
nacionals. La mostra s'inaugurarà el dimecres 5 d'abril 

Una de les obres que es poden veure a l’exposició. Fotografia J. Gubert 
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Creació de la Plataforma Defensem el Tren de l’Empordà a Portbou 

La Plataforma Defensem el Tren de l'Emporda vol crear 
a cada poble, de Portbou a Figueres, un grup de su-
port i recolzament al tren convencional. Ara ja estan 
formats diversos grups a Llançà, Vilajuïga i Figueres, i  
falten els grups de Portbou i Colera. Per aquesta raó  
volen fer una crida a la gent de Portbou i Colera que 
siguin usuaris del tren i simplement que vulguin recolzar 
aquesta iniciativa fent arribar les vostres dades: nom, 
telèfon i correu electrònic. Ho podeu enviar al correu 
rw3612@gmail.com o al telèfon 625148465 mitjan-
çant whatssap. La gent de Colera hauria de contactar 

amb en Carles, telèfon 609265739. En aquests mo-
ments és molt important que tots els usuaris i, en gene-
ral, la gent que reclamem un millor transport públic de 
proximitat, faci molta difusió de la Plataforma i, sobre-
tot, donar a conèixer la iniciativa. També si coneixeu 
algú de Cervera o de la línia del tren fins a Perpinyà, 
li faciliteu la informació, ja que un dels nostres objectius 
és millorar la línia Barcelona-Girona-Figueres-Portbou-
Cervera i que estigui ben coordinada, amb unes bones 
interconnexions amb la línia Narbona-Perpinyà-
Cervera-Portbou.   

Mort Neus Espresate i Xirau 

L'editora Neus Espresate, una de les grans impulsores 
de la literatura llatinoamericana a Mèxic, va morir el 
dia 21 de febrer als 83 anys després de romandre 
diversos dies hospitalitzada a causa de problemes res-
piratoris. 
Cofundadora d'Edicions Era en els anys 60, on va do-
nar a conèixer les primeres obres d'autors com José 
Emilio Pacheco, guanyador del Premi Cervantes el 
2009, Neus Espresate Xirau va néixer el 1934 a Can-
franc, Osca. 
Els pares d’Espresate van arribar a Canfranc des de 
Portbou, on havien nascut el pare, Tomàs Espresate i 
Pons, i la mare Xirau. Tomàs era un agent de duanes 
que va treballar a Portbou i posteriorment va ser tras-
lladat. El matrimoni s’exilià a Mèxic l’any 1942 a causa 
de la Guerra Civil espanyola. Quan hi estigueren ins-
tal·lats feren venir els seus fills: la Neus amb dotze anys 
i en Quico amb catorze (el seu tercer fill ja va néixer a 
Mèxic). El seu pare, Tomàs Espresate, va fundar la lli-
breria i la impremta Madero, i va col·laborar en el que 
seria el gran projecte professional de la seva filla, l'e-
ditorial Era; el nom es va formar amb les inicials dels 
cognoms dels promotors d'aquesta iniciativa: Neus Es-
presate, Vicente Rojo i José Azorín, tots fills de republi-
cans exiliats i militants de les Joventuts Socialistes Unifi-
cades.  

a les 20.00 a la Casa de Velázquez.  
A l'acte d'inauguració, es va projectar, a la Facultat de 
Belles Arts, L'última frontera (1991) pel·lícula guionitza-
da per Pilar Parcerisas que reconstrueix entre ficció i 
documental el pas pels Pirineus de Walter Benjamin. La 
projecció serà seguida d'una xerrada-debat entre Pilar 
Parcerisas (comissària de l'exposició), Xavier Baudoin 
(director de l'Académie de France à Madrid, secció 
artística de la Casa de Velázquez), Maria-do-Mar Rê-
go (fotògrafa, membre artista de la Casa de          
Velázquez en 2015-2016), Daniel Lesmes (historiador 
de l'art i assagista) i Antonio Rabazas, (professor de la 
Facultat de Belles Arts i director del Grup de Recerca 
«Derives urbanes. Intervencions artístiques al territori»).  
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Exposició de Ricardo Ravellat 

Exposició del Col·lectiu de Pintors de Portbou 

El passat 3 de desembre i fins el dia 11, es va inaugu-
rar a la sala municipal Walter Benjamin, l’exposició de  
l’artista Ricardo Ravellat (Buenos Aires –Argentina– 
1963). La presentació va ser amenitzada pel violinista 
Matias Bregante. 
Ricardo Ravetllat és un artista, així com un viatger in-
cansable; les experiències de primera mà de les dife-
rents cultures ha enriquit enormement la seva feina. Les 
influències d'Orient, en particular l'Índia antiga, són 
freqüents en el seu art. 
El treball de Ravetllat es defineix per la seva tècnica 
de mitjans mixtos i una gran experimentació amb di-
versos materials. S'ha desenvolupat una fórmula única i 
personal que impregna les seves imatges amb calidesa 
i elegància.  
Les seves obres es troben en les següents col·leccions 
privades: The Americas Collection (Miami, 
USA) ,Col·lecció The Baun (New York, USA), Col·lecció 
C. Herzog (Alemanya), Col·lecció Alfredo Lanz 
(Espanya), Col·lecció Black Box Art (Puerto Rico), 
Col·lecció Miguel Borstein Hyatt (Buenos Aires), Palau 
Duhau.  

Fotografía J. G
ubert 

Una vegada més, el Col·lectiu de Pintors de Portbou 
ens va presentar una nova mostra de pintura dels 
seus associats.  
L’exposició va tenir lloc, a la nostra població, entre 
el 23 de desembre del 2016 i el 7 de gener del 
2017. Va ser un esdeveniment artístic dintre dels 
actes programats durant les festes de Nadal 
d’enguany. 
La temàtica de l’exposició era la visió que cada ar-
tista tenia sobre el Nadal. El Col·lectiu ràpidament 
es va posar a treballar per poder presentar una 
obra conforme a la temàtica sol·licitada.  
Varen ser un total de 18 pintors del Col·lectiu més 
dos pintors estrangers que viuen o tenen connexió 
amb la nostra població. Es tracta del francès Mr. 
Gallais i Ricardo Ravellat.  
Aquesta exposició va tenir lloc a la sala propietat 
de la senyora Aliu, a la plaça Pompeu Fabra de 
Portbou, que molt amablement va cedir per aquesta 
activitat.  
Els materials de les obres eren aquarel·la, oli, llapis, 
collage i un pessebre molt decoratiu fet a punt de 
mitja per l’Elly Ros.  
Els pintors que van col·laborar: C. Buxeda, M. Barde, 
M. Comas, J. Sol, C. Espiell, I. Verdel, R. Piferrer, C. 
Lopez, J. Marino, J. Roca, G. Romero Goday, M. Mo-
ra, X. Puntí, B.Nadal, M.Solà, N. Veseloskaya, J. Or-
tiz i A. Nadal.  Fo
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(*) Passatemps extret i publicat amb permís de la revista 
“l’Oci – la diversitat en passatemps –” 

Podeu fer la subscripció trucant al tel. 609 63 51 90 o per carta a  
ASSOCIACIÓ CATALANA DE PASSATEMPS (A.CA.P.,S.C.) 

Ctra. de Corts, 12 – 17834 Porqueres Solució:  Aranja 

El  Fu l l ,  abr i l  de  2017 

Una vegada hàgiu re-
marcat totes les parau-
les a l’encasellat, amb 
les restants, llegides 
correlativament, obtin-
dreu la definició d’una 
d’elles. 

ARANJA, CIRERA, CODONY, LLIMONA, 
MADUIXA, MAGRANA, MANDARINA, MANGO, 

NECTARINA, PRÉSSEC, TARONJA, XIRIMOIA 

SOPA CATALANA (*) 

PASSATEMPS 
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Fotografia feta, aproximadament entre 1936 i 1938, on podem observar en primer pla la carretera, la capella del 
cementiri i una vista de les escoles de la república, la bolera i part del poble. Al fons a l’estació, el llatzeret i les 
quadres dissenyades per l’arquitecte Enric Catà i Catà (1878 - 1937). Arxiu J. Gubert 

RECORDS 
DEL PASSAT 
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