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EDITORIAL 

PERPINYÀ EN MAJÚSCULES 

E 
l gran acte, organitzat pel Consell de la Repú-

blica de la Catalunya Nord, a l'esplanada del  

Parc de les Exposicions de Perpinyà, el passat  

dissabte 29 de febrer, va significar, va repre-

sentar, sense cap mena de dubtes, una gran gernació/

congregació/reivindicació política i cívica ciutadana a 

la capital de la Catalunya Nord. Ara sí que es pot dir, 

es pot posar de manifest, amb tota rotunditat del món 
que aquell eslògan “encunyat” per l'exbatlle Alduy: 

“Perpignan la catalane” és ben cert. De tota manera, al 

2020 ja es pot dir, amb tota claredat: Perpinyà la Ca-

talana. 

No hi ha dubte que aquesta magnífica ciutat de Perpi-

nyà, i tot el conjunt de la Catalunya Nord, és un territo-

ri molt estratègic amb una catalanitat complexa, que, a 

voltes, s'exerceix també en la llengua de Molière, però 

que en els darrers anys el que alguns anomenaven/
anomenen “patués” ha guanyat molt de prestigi.  
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Encara que sempre s'ha d'estar a l'aguait, ja que molts 

de vosaltres recordareu aquella lapidaria frase que 

feia servir el jacobinisme més dur i “pseudecientífic”: 

“soyez propes, parlez français”.  

Ara sembla que la llengua catalana ha esdevingut una 

eina molt útil per fer negocis i anar a treballar al sud; 

és a dir, està esdevenint una oportunitat per millorar 

personalment i col·lectiva.  
De la mateixa manera que per la Catalunya Sud, la 

Catalunya Nord i la llengua francesa hauria de signifi-

car una plataforma/esperó per tal de fer pedagogia 

política en la segona llengua d'Europa i, especialment, 

de la UE. 

Tornant a la gran diada del 29 de febrer, en què es 

va posar de manifest el civisme del públic, del poble 

català; cal tenir molt present que no és gens fàcil po-

der controlar una gentada tan gran, entre 150.000 i 

200.000 persones, alguns fan esment a un quart de 

milió. Així mateix és important de destacar que molta 

premsa europea va ser present en el “macroacte”, es-

pecialment la francòfona, però també hi eren presents, 

o desprès en van fer cròniques, diversos mitjans en la 

llengua de Skakespeare.  

És indispensable comentar els llargs escrits del rotatiu 

perpinyanès en la llengua de Molière, L'Independent, i 
l'agència de premsa Reuters d'abast mundial; fins i tot 

el mitjà rus, en anglès i francès, Russia Today, va fer uns 

comentaris força positius envers els organitzadors de 

l'acte.  

Per acabar voldríem només afegir que la mobilitat, a 

través dels busos i cotxes privats potser va ser el punt 

més “negre” i menys sostenible de l'acte. Per d'altres 

ocasions caldria tenir molt més en compte el tren, tant 

el tren convencional com el TAV/AVE. ◼ 

CORONAVIRUS: COVID-19 

A 
mb la crisis de la pandèmia del coronavirus, 

hem viscut moments veritablement preocu-

pants al nostre estimat planeta Terra.  

Què o quins són els veritables culpables d'a-

quest desgavell tan important? Entenem que hi ha tres 

elements crucials amb totes les seves implicacions.  

- Primer. El capitalisme ultraconservador i antihumanita-

ri en les seves dues branques: l’asiàtica i la nord-

americana. 

El fet de la cursa per ser el millor, per a ser una potèn-

cia mundial, ha generat tensions importants amb 

“guerres” econòmiques i, per què no, microbiòtiques.  

- Segon. La globalització mal portada, només amb ele-

ments econòmics, i no socials i humanitaris, d'ençà la 

caiguda del mur de Berlín l’any 1991.  

Això va comportar la destrucció d’una gran part de la 
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legislació social, especialment a Europa i va, amb tota 

seguretat, accelerar exponencialment el canvi climàtic.  

A ningú se li escapa pensar que és molt possible la re-

lació econòmica-social i l’aparició de la Covid-19 com 

un subproducte tòxic de tot plegat.  

- Tercera. La universalització del mitjà de comunicació 

del cotxe privat.  

No hi ha dubte que el cotxe privat, elevat a l'enèsima 
potència, és també el gran culpable de la situació actu-

al. I ara ho podem comprovar de formà empírica, amb 

la reducció dràstica de la utilització d’aquest element, 

moltes ciutats han notat, d’una forma dràstica i impor-

tant, la disminució de la contaminació.  

És indubtable que la utilització del cotxe privat és el 

principal "productor" i "generador" del maleït canvi 

climàtic i de totes les seves letals derivades. 

Sigui com sigui, qualsevol solució al desgavell actual 

passa per un increment molt important del transport 

públic, i especialment, del transport públic ferroviari 

convencional.  

A nivell de Catalunya, i amb les poques eines del nos-

tre Estatut (en moments importants com aquest ens po-

dem adonar de la manca competencial que tenim), cre-

iem que la crisis de la Covid-19 s’ha portat raonable-

ment bé. El govern va reaccionar molt ràpidament da-

vant el focus que creixia de forma important a la Con-

ca d’Òdena. Totes les peticions, però, que va aconse-

llar a l’Estat espanyol no van ser escoltades.  

Mentre a Catalunya les recomanacions s’estaven por-

tant a terme socialment d’una forma ordenada i orga-

nitzada, el govern de Madrid, que va fer tard en tot,  

oferia rodes de premsa amb personal militar i amb 
filtracions a les preguntes per part dels periodistes.  

Va voler oferir la imatge que Espanya és una única 

unitat com si això fos el més important en aquests mo-

ments. La unitat va estar present sempre per sobre de 

la pandèmia i la manca de material i la compra de 

tests defectuosos per al coronavirus, van estar a l’ordre 

del dia.  

Cal que sortim d’aquesta crisis amb la plena conscièn-

cia que no es pot repetir aquesta mena de desgavell.  

Cal dotar el nostra sistema de salut de millors equipa-

ments i recursos humans. Es fa imprescindible un canvi 

cultural per invertir més en termes socials que en mili-

tars. 

I per finalitzar, creiem que també cal un canvi de para-

digma en tota la nostra civilització. Un canvi real que 

ens porti a una nova evolució humana.  ◼ 

L’EUROPA DEL 2020 i LA DESIGUALTAT  

 EN MAJÚSCULES 

D 
esprés de l'emergència climàtica, -el canvi 

climàtic amb tots els ets i uts- la desigualtat -

tant a casa nostra, com al conjunt d'Europa- 

és la gran responsable de la precarietat la-

boral, de la pobresa extrema i de les angoixes perso-

nals de gran part de la població. I el pitjor de tot és 

que els governs, les administracions de tots els colors 

polítics són impotents, no són capaces, d’adonar-se que 
són molt febles davant les multinacionals i transnacio-

nals. No poden, de cap manera, fer front a aquesta 

xacra tan críptica, perversa i ignominiosa. En ple segle 

XXI, la desigualtat cada cop es més "descarnada" més 

trencadora; ha esdevingut el gran fantasma que recor-

re Europa, des de l'Atlàntic als Urals, sense que ningú 

la pugui aturar. 

Ara i aquí, la desigualtat -que tritura la cohesió social i 

fa miques la solidaritat- és la màxima responsable del 

renaixement i creixement del feixisme i l’extrema dreta 

al Vell Continent; si bé feixisme i nazisme són paraules 

gruixudes, encara que massa vegades les utilitzem com 

a hipèrboles. De tota manera, en el que no hi ha dubte 

és en què les desigualtats -covades per diverses es-

querres postmodernistes als noranta del segle passat- 

són les responsables del reforçament d'un subproducte 

del feixisme/nazisme anomenat “reaccionarisme ultra-

dretà”, que –desgraciadament- és molt real en aques-

ta societat complexa sofisticada, insidiosa i injusta de 

l’Europa del 2020. Els culpables de les conseqüències 

ideològiques, econòmiques, polítiques i mediambientals 

de personatges sinistres/fenòmens parafeixistes i post-

feixistes com Le Pen, Salvini, Wilders, Trump, Bolsonaro 

i l’atroç neofranquisme judicial i superestructural a l’Es-

tat espanyol, és a causa d’una socialdemòcracia i uns 
liberals “progressistes” de fa 20 o 30 anys quan van 

començar a privatitzar irracionalment, a debilitar l'es-

tat del benestar i a permetre un neoliberalisme salvat-

ge (molt més neoconservador que no pas liberal) que 

té orgasmes amb les desigualtats.  

En síntesi, els únics antídots contra la desigualtat, el fei-

xisme (i les seves ramificacions més o menys neoreacci-

onàries), i la mortificació social són la cultura política i 

la consciència de classe adaptada al segle XXI. Doncs 

bé, a 2020 els governs, les administracions, la societat 

civil i els grans mitjans de comunicació, fan tot el con-

trari per tal d'incentivar i irradiar aquests "antídots 

alliberadors". Malauradament, a 2020 els sectors amb 

salaris més baixos i precarietat més elevada són el 

gruix dels votants de l’extrema dreta d’arreu del Vell 

Continent. ◼ 
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SCHROK 
 Sílvia Serdà (gener 2020) 

L 
i va donar el preu, però li va recomanar que si 

feia tres nits li sortia molt millor de preu. Això li 

va agradar a l’holandès, ja que igual que els 

catalans tenen fama de garrepes i va agafar 

aquella oferta de tres nits amb la pensió inclosa.  

Es varen instal·lar a les habitacions i varen baixar a la 

platja. Ella duia un bikini impressionant, en aquella 

època les senyores es banyaven amb banyador sencer 
i barret de plàstic molt florejant alguns, per no mullar -

se el cap. Ell era molt guapo, alt, prim,  ros encara i uns 

preciosos ulls blaus. Els nens tenien 5 i 7 anys, eren ma-

cos com acostumen a ser-ho la majoria de nens. Es van 

posar a la platja  just davant de l’antic Hotel Miramar, 

on anys mes tard hi hauria la passarel·la de les bar-

ques, i on acostumava a posar-se la meva família, en 

Jacas, Canudas, Vilàs, Bachs, Verdaguer, quan no ana-

ven en la barca.  

En Jaumet Jacas, quan la va veure, al igual que tots, es 

va quedar impressionat, va dir al meu avi: “Lluís aques-

ta l’hem de pujar dalt del Patapum”. La seva bellesa, 

la seva joventut, i sobretot aquell el bikini era  insòlit a 

Portbou. 

No van caldre els tres dies perquè la família s’enfilés 

dalt del Patapum. Ells en aquella època sols parlaven 

holandès, anglès i una mica de francès. La resta de 

banyistes més avantatjats parlaven francès còmoda-

ment, català i castellà. Tot plegat es feren entendre i 

els tres dies es convertiren en tres setmanes. Els fills, 

petits ells i d’edats semblants a les nosaltres, no s’ente-

nien massa bé amb nosaltres, però el joc dels nens, la 

OPINIÓ 

 

M’agrada explicar històries 
o fer reflexions de la vida 
mateixa i crec que la que us 
vull explicar ara us  
agradarà, malgrat penso,  
que molts de vosaltres,  
potser en coneixeu almenys 
una part. 
Era l’any 1969, un estiu  
calorós circulaven amb el 
seu cotxe una parella  
d’holandesos, Yvonne i   
Jelle, amb els seus dos fills 
petits, el noi Pek i la nena  
Jessica, per la carretera  
venint de França.  

Al creuar la frontera van  
veure que hi havia un poblet 
petit que els va agradar.  
El pare va aturar-se davant  
hotel Miramar i li va  
demanar al regent de  
l’Hotel, en Gori, que valia 
allotjar-s’hi una nit.  
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mímica, i les ganes d’entendre’s feia que tot fos més 

fàcil. 

Després d’aquelles vacances ells marxaren a viure a 

Brasil. Van ser-hi, allà, uns anys. Es va mantenir el con-

tacte mínimament, però als anys 70 les comunicacions 

no eren ni ràpides ni fluides. 

Quan ja van tornar nou a Holanda, varen voler repetir 

les vacances que havien tingut abans de marxar a Bra-
sil. Quan varen tornar a Portbou gairebé res havia 

canviat, hi havia l’hotel Miramar, la platja, el Patapum, 

el tiro, la festa major per Sant Jaume, el Club;  en Pe-

pe Úbeda ja no venia els gelats a l’Ancora, però mes o 

menys tot era allà on ho havien deixat.  

Van decidir que aquell seria el seu lloc de descans i 

anirien a l’hotel allà. Els següents estius van començar a 

venir els fills de l’anterior matrimoni del Jelle, que ràpi-

dament es van enamorar del poble, de l’olor d’estiu, 

de la tramuntana, la sangria,  els musclos, els balls  

d’estiu, el mar, la rambla i el passeig.  

Per motius professionals hagueren de canviar de resi-

dencia altre cop i varen marxar a viure a Londres, on 

hi van viure per sempre mes. Londres seria el seu lloc 

de treball i Portbou el seu retir de lleure i descans.  

Cap els anys 80 van comprar un apartament al carrer 

del Pi. Ell es va poder jubilar jove, al treballar a la 

banca, i així podia passar llargues estades a Portbou. 

Els fills venien des d’allà on foren a visitar els pares, 

passant unes vacances pagades pel pare. El pla era 

immillorable. Ell, una persona intel·ligent sabia que era 

la manera de tenir-los prop al menys un cop a l’any i 

compartir un temps en un lloc que a tots els satisfeia.  

Una temporada tenien una petita barca per sortir a 

mar a fer un passeig. Però potser el que més el carac-

teritzava era, sobretot els darrers anys, la seva 
“mobylette”. Corria amunt i avall amb ella. Anava fins 

a Llançà per recollir la premsa internacional, que a 

Portbou no arribava i estar al dia de tot. Anava fins a 

Cervera a buscar algun formatge o alguna revista per 

la Yvonne. El cotxe quedava aparcat sols per anar a 

Roses a visitar algun amic i a Figueres era millor anar -

hi amb tren. 

 Acostumaven arribar a finals de juny, venien 

amb el cotxe des d’Anglaterra, facturat dalt 

del tren, i sols feien el darrer trajecte, condu-

int. Marxaven a finals d’octubre, depenia de 

l’any i del fred. Aprofitaven a veure la famí-

lia a Holanda abans de quedar-se a Londres 

per passar-hi tot l’hivern.  

Durant molts anys feien alguna escapada du-

rant hivern als Estats Units, a visitar els dos 

fills. Els dos fills van anar allà a estudiar la 

carrera i coses de la vida, s’hi van quedar a 

viure. Hi anaven i passaven unes setmanes 

prop d’ells, llogant algun apartament, per no 

trencar amb la seva rutina. Estaven amb ells, 

prop d’ells i l’hivern no es feia tan llarg.  

Els anys anaren passant i de tota la colla que 

havia a la platja quan els Holandesos arriba-

ren a Portbou, van anar morint i desfilant cap  

allà dalt de la Pujada del Mirador, al cemen-

tiri de Portbou. Ells seguien gaudint de bona 

salut i any rere any no faltaven a la seva cita anual a 

Portbou, cinc o sis mesos, vivint-hi senzillament, i convi-

vint amb tothom.  

La salut d’ella, amb una malaltia degenerativa impor-

tant, i l’edat d’ell noranta anys va fer que decidís ven-

dre’s l’apartament que tants mesos de plaer els havia 

donat, i marxar a viure primer a Londres per recollir-ho 

tot i després a Holanda, on la vida els seria mes fàcil. 
Va ser un any difícil tancar l’apartament, tancar la ca-

sa de Londres, però era una persona molt llesta i sabia 

que no havia d’ancorar-se en les coses, havia de ser 

objectiu i ara no podien seguir vivint sols a Londres i no 

podien quedar-se a viure a Portbou. Afortunadament 

varen gaudir molt aquell darrer estiu. Ella va poder 

gaudir d’una bona atenció a casa per una persona que 

la va mimar i cuidar com ningú. Ell es va veure mes 

tranquil per no haver d’estar tant pendent de tot i po-

dia passejar pel poble amb la “mobylette” i anar a 

prendre un bany a la platja, cada tarda a  les 5, quan 

el sol ja no és tant fort. 

A Holanda van morir tots dos, primer en Jelle amb 95 

anys i després ella; presumida com era no us revelaré 

l’edat, però si molt més jove, l’any 2018.  

Ara el seu fill, en “Pek” com el coneixem tots, ha vingut 

l’estiu 2019 a Portbou repetint la gesta o el llegat que 

va sembrar el seu pare. Ha estat dues setmanes amb 

els seus fills i les seves parelles. Ara ell vol seguir el 

vincle creat pels seus pares, i tenir un lloc en el món que 

els uneixi, que no és el seu país d’origen, però sí el lloc 

que els ha fet feliços. Una gesta maca que crec és molt 

meritòria. Els desplaçaments des de l’altre costat de 

l’Oceà no són fàcils ni barats.  

Per a concloure la bonica història no podem més que 

desitjar un etern repòs als Holandesos i cap lloc pot ser 
millor que el lloc del món on van ser feliços i al costat 

de qui els va acollir a l’aterrar a Portbou, el cementiri 

de Portbou, davant del mar, com si poguessin olorar, 

veure, sentir i tot allò que durant anys els va fer feliços.  

Descanseu en pau, mirant el mar, ara ja podeu gaudir-

lo eternament. ◼ 
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EL CORONAVIRUS i ALTRES PANDÈMIES 

 Sal·lus Herrero i Gomar  

J 
osep Pla al seu famós Quadern gris, començava 

el llibre, si fa no fa, amb aquesta frase: "8 de 

març. Com que hi ha tanta grip han hagut de clau-

surar la Universitat. D'ençà d'aquest fet, el meu 

germà i jo vivim a casa, a Palafrugell, amb la família. 

Som dos estudiants desvagats"... una epidèmia de grip 

que va fer estralls el 1918 i l'escriptor empordanès ho 

recull en el seu gran llibre de memòries, reconstruïdes, 
com totes les memòries, sobre la seva vida per retratar 

les formes de vida a Catalunya. S'analitza la vida 

d'estudiants, les afeccions, les tertúlies, la primera gran 

guerra a Europa del segle XX, s'examina la vida, les 

vulnerabilitats, la fragilitat, les desgràcies, el sofriment, 

les diversions, les preocupacions i les inquietuds dels 

humans en aquest tros de província humana que és 

l'Empordà i es repassen les idees, els valors morals, 

ideològics i polítics de la seva època. Un balanç per 

veure com en temps de crisi surt el millor i el pitjor dels 

humans.  

No només han clausurat escoles i universitat, la majoria 

de la gent estem confinats a les cases, s'han tancat 

bars, restaurants, misses, reunions, partits de futbol, de 

bàsquet i de qualsevol tipus d'esport, l'activitat social 

sembla en suspens; només s'han deixat obertes les far-

màcies, els centres de salut i hospitals, quioscs de prem-

sa, els supermercats i el mercat de carrer de fruita i 

verdura, s'ha confinat els pobles de la Conca d'Òdena 

(Igualada...), s'ha restringit la llibertat de moviment, les 

perruqueries que en un inici s'havien salvat de ser tan-

cades, no sabem els motius, després s'ha esmenat i les 

perruqueres hauran d'anar a les cases de la clientela... 

Cosa molt més raonable per a no escampar el corona-

virus. Es presenten unes setmanes de confinament que 

s'hauria d'estendre a totes les activitats laborals, tret 
de les absolutament necessàries per garantir l'abasti-

ment d'aliments i la salut. No obstant això, des del 

"Gobierno" de l'Estat a Madrid es neguen a acceptar 

les propostes de confinament i suspensió de l'activitat 

laboral per prioritzar la vida plena. 

Com hem vist d'ençà de la fi de la segona setmana de 

març passat, des del Govern de l'Estat, s'ha activat 

l'anunci de "l'estat d'alerta", de manera insuficient, amb 

poques mesures socials que garanteixen el sou dels 

treballadors, autònoms i de les petites i mitjanes em-

preses, sense aïllar encara Madrid que és un dels focus 

importants de contagi, sense acceptar el confinament 

dels Països Catalans (ports, aeroports...) que demanda 

el Govern de la Generalitat i de les Illes, amb unes 

mesures de recentralització, des de Madrid, que trac-

ten de deixar de banda les competències autonòmi-

ques en salut i seguretat de Catalunya, País Valencià, 

les Illes, Galícia i el País Basc, amb discursos polítics 

patrioters, policials i militaristes, disfressats de mesures 

tècnico-sanitàries, que repeteixen la "unidaz", "todos 

unidos", "el pueblo espanyol" com el virus d'un naciona-

lisme d'estat, pandèmic i exterminador de les altres 

nacions sense estat propi; quan el que es tracta és de 

confinament, d'aïllament, de separació, de distància, 

de destriar els focus de contagi perquè no afecten les 

zones rurals o de la costa, els països encara sense con-

tagiar o menys contagiats, però a punt d'infestar-se. 
Perquè de manera insolidària els madrilenys han fugit 

de la seva ciutat i comunitat escampant el coronavirus 

per tota la península Ibèrica, el cas paradigmàtic de la 

irresponsabilitat madrilenya la representa la família 

Aznar-Botella fugint cap a Marbella.  

 
Des de Múrcia, el govern de 
dretes, s'han pronunciat, amb 
fermesa, contra el perillós 
èxode madrileny encomanadís 

inclús amb tanta contundència 
o més que els Governs dels 
Països Catalans, que han dit 
poc, si més no, al País Valencià, 
tret d'alguna excepció, com el 
senador Carles Mulet, de 
Compromís, que es va  
pronunciar obertament i també 
la Plataforma pel Dret a  
Decidir del País Valencià que 
ha exigit mesures de justícia 
social i l'aïllament de Madrid; 
les presidenta del Consell  
Balear i la Generalitat de  
Catalunya també s'han  
pronunciat, fins ara, 
infructuosament, tot i que  
darrerament han acceptar  
aïllar les Illes, però no  
Catalunya i el País Valencià.  

 
Perquè des de Madrid, en considerar-se per sobre de 

tots, no fan cas i giren la cara, com si no els afectés, 
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quan a Llombardia, al nord d'Itàlia i a Wuhan, la Xina, 

els focus principals s'han aïllat de la resta. Però, "Spain 

is different". Fan les coses a la babalà, sense cap raci-

onalitat, previsió ni programació racional; en compte 

d'actuar amb confinaments, tancament se fronteres, 

medicina i investigació i acció científica, prioritzen les 

actuacions militars i policials per requisar material mè-

dic (màscares...) d'Andalusia i Catalunya i endur-se'l a 
Madrid, recentralització i espoliació de tot, com a actu-

acions imperials del que consideren les seves colònies 

particulars. 

Albert Camus, va escriure en francès La pesta, traduïda 

al català per l'escriptor valencià Joan Fuster, comença 

el llibre amb l'aparició de rates mortes pels carrers 

d'Orà (Argèlia), una plaga desconeguda s'escampa i 

fa que morin homes, dones, infants i enmig d'una situa-

ció de confinament decretada per les autoritats, el met-

ge Rieux i el seu company Tarrou, tracten de salvar 

vides enmig d'aquesta pesta del còlera, i analitzen el 

valor de la vida en si mateix sense necessitat de déus, 

sobre l'absurd de la mort, del mal, del sofriment i la 

mort d'infants... Els gèrmens de la pesta sempre estan 

latents i poden tornar...  

S'entén aquesta novel·la de Camus com una reivindica-

ció de la vida, sense necessitat d'éssers sobrenaturals i 

també com una metàfora de l'aparició del nazifeixis-

me, que sempre està latent, a punt per atacar i, de 

manera inesperada, com les rates, surten de les clave-

gueres per escampar el mal, el sofriment i la mort inclús 

d'infants. El Covid-19 no té ideologia, però sí la mane-

ra de gestionar la crisi causada per aquest virus; no es 

tracta de revifar el vell nacionalisme d'Estat sempre 

latent i sempre ofensiu i combatiu contra tot allò que no 

combregui amb el seu centralisme jacobí, en aquest 

cas, espanyol; es tractaria de coordinar, de compartir, 

de col·laborar les diverses nacions de l'Estat, des de la 

solidaritat i el civisme, d'unes societats on s'ha vist l'ab-

negació dels equips sanitaris, l'acumulació de paper 

higiènic, màscares i aliments per banda de gent histèri-

ca i espantada, com si fos la fi del món... "No hi ha bar-

reres", repeteixen com a lloros, però ells les posen i les 

treuen quan els convé; efectivament, si es tracta de 

defensar els seus privilegis, Madrid no té barreres per 
apoderar-se de tot; si es tracta de defensar-se i prote-

gir-se per no ser contagiats, per tenir estat propi, mit-

jans de comunicació en català, des de Madrid, separen, 

enfronten, divideixen els Països Catalans i s'apoderen 

de les nostres vides, costes, terres i sobirania, contami-

nant-ho i envaint-ho tot; amb els seus mitjans de comu-

nicació, decrets polítics centralistes i forces d'ocupació; 

jorn a jorn, l'Estat espanyol ens demostra que ens cal 

tenir un estat propi. En defensa pròpia, vital. Per estal-

viar-nos infeccions ben prescindibles. 

No només hi ha la dimensió individual, sinó també la 

social, la col·lectiva, comunitària o "territorial", com ex-

plica el canadenc Kymlicka a Ciutadania multicultural, 

1996, a  Politics in the Vernacular. Nationalism, Multicul-

turalism, and Citizenship, 2001, Toronto, Oxford Univer-

sity Press.... Repeteixen com un psalm el virus no coneix 

de fronteres, però menteien, enganyen, manipules i 

falsifiquen la realitat, sense tenir en compte que la rea-

litat nacional dels Països Catalans, Eukalherria o Galí-

cia és bàsica per superar aquesta pandèmia, només 

recordem que el representant del BNG de Galícia va 

denunciar que a Vigo, la majoria dels infestats de co-

ronavirus, unes 14 persones, totes eren vingudes de 

Madrid, d'una manera irresponsable, inconscient i sense 

cap respecte ni consideració per la vida dels altres... 

Consideren, amb supremacisme i menyspreu, que els 

madrilenys no han de ser limitats i poden campar per 
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on els doni la gana, perquè són alts funcionaris d'un 

estat impune. La millor medicina hauria sigut (i encara 

ho és!) el confinament de Madrid des dels primers mo-

ments, evitant que s'hagués escampat per tota la penín-

sula Ibèrica; el Marroc i Portugal han tancat les fronte-

res amb l'Estat espanyol i a l'última hora l'Estat espa-

nyol ha accedit de mala gana a fer com que tanquen 

la frontera entre l'Estat espanyol i francès, però sembla 

que és més un tancament virtual, de cara a l'aparador, 
que real. Els responsables d'aquest desgavell haurien 

de dimitir. Espolien mascares i pensen que amb policies, 

militars i discursets d'uns monarquia corrupta, completa-

ment desacreditada, hereva de la dictadura, acabaran 

amb el coronavirus. 

El 2006, Fred Pearce, va publicar en anglés The Last 

generation (en castellà La última generació); hi ha The 

Uninhabitable Eart. Life After Warning, de David 

Wallace-Wells (Lo peor està por llegar, Barrabés edi-

torial) 1ª edició 2007, on James Hansen, director de 

l'Institut Goddard de la NASA per a estudis especials, 

Nova York, desembre 2005 escrivia:"Ens trobem a la 

vora del precipici del sistema climàtic, un punt més enllà 

del qual no hi haurà salvació". Totes les dades ens ad-

verteixen que és molt pitjor del que es pronostica cien-

tíficament. 

Des de la darrera glaciació, els humans han prosperat 

gràcies a un clima estable i predictible. No obstant ai-

xò, la nostre generació, serà la darrera que gaudirà 

de tals bondats climàtiques. Farien bé els ciutadans de 

parar l'orella, ens diu Fred Pearce, perquè el que ens 

arriba serà dur. Per començar el canvi climàtic no serà 

gradual. Ens trobem veritablement, a punt de precipi-

tar-nos per un abisme. Especialment incomprensible 

resulta la ceguesa que caracteritza encara la nostra 

societat si es considera el fet que els qui adverteixen 

del perill no són quatre esgarraguitarres mil·lenaristes, 

sinó la pràctica totalitat de les patums de la ciència. En 

el passat el clima europeu va passar d'àrtic a tropical 

en un període d'entre tres i cinc anys. I això podria 

ocòrrer de nou... Segons Pearce, serà millor que obli-

dem aquell vell paradigma d'acord el qual la natura 

és fràgil. La veritat és justament la contrària: la natura 

és una bèstia indòmita, iracunda i plena de recursos; 

l'hem provocat, hem esgotat la seva paciència i ara 

està a punt de venjar-se.  
Li hem declarat la guerra a Gaia i no tenim cap possi-

bilitat de vèncer. El llibre de Pearce analitza aquesta 

batalla i ens suggereix la manera de retrocedir al punt 

en el que encara és possible negociar la pau amb el 

planeta Terra (James Lovelock).   

Com podem negar la possible relació entre el corona-

virus i els fenomens lligats al canvis climàtics, la conta-

minació i la insostenibilitat de la vida humana a la Ter-

ra? Estem obligat a aturar-nos, a parar la vida, un rit-

me frenètic, hauríem de fer balanç, de reflexionar, so-

bre el consumisme, sobre un moviment de transport fre-

nètic i insostenible, sobre una productivitat innecessària, 

sobre l'ajuda mútua, sobre el reforç del sistema públic 

de sanitat, d'educació, de justícia social... Cal prendre’n 

nota i treure conclusions. Per canviar les nostres vides i 

les nostres societats. Un canvi de model. Per viure d'una 

altra manera més lenta i parsimoniosa, menys contami-

nant, més saludable, més solidària... Sense fer-se tantes 

trampes. 

 

Post escriptum: 
El Decameró de Giovanni Boccacció, escrita en toscà entre 
1350-53, l'Assaig sobre la ceguesa de José Saramago 
i Macanoscrit del segon origen, de Manuel de Pedrolo, són 
novel·les sobre epidèmies, on s'analitzen els comportaments 
humans, de solidaritat, la sexualitat, els temors i les inquie-

tuds humanes en situacions límits. ◼ 
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EL 29F. PORTBOU, PERPINYÀ i LA MOBILITAT 

 SOSTENIBLE 
 

 Josep M. Loste i Romero  

 

E 
l 29 de febrer va tenir lloc a la ca-

pital del Rosselló un acte multitudi-

nari organitzat pel Consell de la 

República de la Catalunya Nord. 

L’èxit de públic va ser esclatant: entre 

150.000 i 250.000 persones, i encara uns 

100 autocars i molts cotxes privats no van 
poder arribar pels embussos a l’antiga 

duana de la Jonquera/el Pertús. Toca el 

voraviu llevar-se molt aviat, tenint-ho tot a 

punt de solfa, i desprès no poder-s’hi arri-

bar. 

Al meu entendre, per d'altres actes al Ros-

selló, o fins i tot més al nord, caldria activar 

una mobilitat més sostenible i que hauria 

de passar pel tren, sobretot el convencio-

nal. Per aquesta raó, crec que la millor op-

ció per arribar a Perpinyà hauria estat 

agafar el tren de la SNCF de Cervera de 

la Marenda que surt a les 7:23; baixar a 

la capital de la Catalunya Nord a les 

8:15; i passejar des de l'Estació del Centre 

del Mon (Dalí dixit) fins a l'esplanada del 

parc de les Exposicions, mitja hora. I per 

tornar idèntica operació, però en sentit 

contrari cap a Cervera de la Marenda i/o 

Portbou. Tot es pot planificar millor.  

Per properes esdevinences suggereixo el 

següent: que l'ANC, Òmnium, el Consell de 

la República i d'altres associacions negociïn 

directament amb la SNCF l’aparellament 

de diversos trens especials. Un tren de la 

SNCF podria arrencar de la via 1F de 
Portbou a la 7:00, aturar-se a Cervera a 

les 7:23, arribar a Perpinyà, i girar cua al 

més aviat millor per tornar a recollir més 

gent a Portbou 

Per una altra vegada, caldria tenir més en 

compte, per part de l'ANC Òmnium El Con-

sell de la República i tota la gent sobiranis-

ta, el tren convencional i l'estació internaci-

onal de Portbou, darrerament renovada. ◼ 
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CIBERFETITXISME DIGITAL 

 Lluís Bosch i Martí  

A 
ixò ens duu a criticar que en l'era del capita-

lisme de casino és difícil mantenir la confian-

ça en el poder social del lliure mercat, Inter-

net ens ofereix una alternativa molt oportuna, 

ningú pot creure que un amic de Facebook o un segui-

dor de Twitter sigui el mateix que una veritable amis-

tat. 

Coincidint amb M. Lanier en què la moda de la connec-

tivitat a les xarxes socials i la cultura compartida han 

donat lloc a una exaltació de la dinàmica de masses 

profundament negativa, més a prop dels malsons reac-
cionaris d'Ortega y Gasset que a un nou comunitarisme 

solidari i progressista. 

Un cop més recomano un llibre de l'editorial Capitan 

Swing, un sensacional assaig titulat Sociofobia. El cam-

bio político en la era de la utopía digital, de César Ren-

dueles, doctor en filosofia, professor de la Universitat 

Complutense de Madrid. A més també m'ha arribat a 

les mans un article seu publicat a la revista La Maleta, 

dirigida per J. Ramoneda. Som molts els ciutadans in-

teressats en les noves tecnologies i els seus efectes alie-

nadors i deshumanitzadors, especialment ens preocu-

pen els atacs tècnics llibertaris de Silicon Valley, per-

què molts europeus són incapaços de percebre l'estra-

tègia monopolistica dels nous intermediaris com Ama-

zon, Google, Facebook o Microsoft i abracen els seus 

serveis sense dubtar-ho. On és la nostra intel·ligència 

digital es pregunta el professor Rendueles, on són els 

intel·lectuals públics que han crescut a Internet. L'aspec-

te de la privacitat, vulnerada per l'arribada de 

hackers i els escàndols derivats de les contínues 

 

I en la nostra recerca de nous pensadors crítics davant 

les noves tècniques del poder del capitalisme neolibe-

ral, he pogut llegir Psicopolítica de B. Chul Han, filòsof 

coreà, resident a Berlín, autor de moda arreu del món 

per les seves innovadores anàlisis de la postmodernitat 

tecnològico-consumista occidental. La psicopolítica es 
serveix del Big Data, estadística d'empoderaments 

social, com un Big Brother digital.  

Les empreses informàtiques s'apoderen de la informa-

ció que els individus entreguen de forma efusiva i vo-

luntària. B. Chul Han afirma que ens dirigim cap al re-

gistre total de les nostres vides; avui es registra cada 

clic que fem al buscador, tot el que passa per la xarxa 

és observat i registrat. Per tant l'expressió lliure i la 

hipercomunicació ens porten cap a un nou totalitarisme 

digital, on les multinacionals que vigilen i controlen el 

trànsit d'informació poden manipular-nos de forma 

quasi il·limitada al servei dels interessos econòmics i 

polítics del neoliberalisme. Per tant, avui el més revolu-

cionari i singular és no seguir les noves modes tecnolò-

giques digitals: passar dels cotxes, dels telèfons mòbils, 

dels ordinadors, dels televisors i en canvi llegir més 

diaris, revistes i llibres. I sobretot parlar amb la gent i 

participar en xerrades, debats, festes, manifestacions i 

protestes reivindicatives de tota mena. ◼ 

“Som molts els ciutadans interessats en les noves tecnologies 
i els seus efectes alienadors i deshumanitzadors, especialment  
ens preocupen els atacs tècnics llibertaris de Silicon Valley" 
 
Umberto Eco, en ser investit Doctor Honoris Causa per la Universitat  
de Torí acusà les xarxes socials d'haver generat una  
generació d'imbècils, on tothom té el mateix dret de paraula, tant  
si ets premi Nobel com analfabet. 
No faig vida en comú davant dels aparadors. Tampoc digital. El  
ciberfetitxisme es basa en l'aparença d'abundància, ha ridiculitzat el 
problema en desvincular el consumisme de la compravenda: a  
Internet el consumisme s'ha mostrat com una força històricament  
devastadora, ja que avui hom pot accedir a l'alienació consumista  
fins i tot sense el mitjà del diner.  
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UN APUNT SOBRE LA GRIP DE 1918 A PORTBOU 

 Joan Gubert i Macias -Cronista local de Portbou-  

L 
a majoria hem sentit parlar de la grip de l’any 

1918.  

Aquesta pandèmia, coneguda com la grip espa-

nyola, va ser una malaltia infecciosa i viral que 

va causar una gran quantitat de morts. S’especula que 

en poc més d’onze mesos van morir a tot el món entre 

50 i 100 milions de persones. A l’Estat espanyol van 

morir, es calcula, unes 200.000 persones (l’1% de la 

població). 

Malgrat el nom de grip espanyola, el seu origen és 

desconegut. Molts investigadors han suggerit com a 
país d’origen la Xina i d’aquí va passar a Europa i als 

Estats Units d’Amèrica pels treballadors xinesos emi-

grants. A partir d’aquest primer pas, la grip es va es-

tendre entre els soldats americans durant la Primera 

Guerra Mundial, arribant entre l’abril i el maig a tot 

Europa. 

Voldria assenyalar que la infecció va comportar con-

trols fronterers i en aquest sentit la frontera de Portbou 

va ser considerada una estació sanitària de primera 

classe per controlar l’epidèmia . Així doncs s’hi van des-

plaçar metges i infermeres, la missió dels quals va ser 

desinfectar tothom qui entrés a Catalunya mitjançant 

polvoritzadors de vapor.  

En aquestes dates van morir entre altres, el fill de l’al-

calde Rafael Torroella i Cardoner, així com el secretari 

de l’Ajuntament Arcadio Hombrabella Sais. Particular-

ment, el meu besavi, en Josep Gubert i Calsina (22-05-

1889/09-10-1918), fou el membre de la família que 

va morir per aquesta grip.   

L’Ajuntament entre altres me-

sures va voler comprar el so-

lar de Miquel Congost, que es 

trobava al costat d’uns ter-

renys de la companyia de 

ferrocarrils, per a fer-hi una 

“casa de socorros” per als 

malats. Finalment no es va 
portar a terme ja que el preu, 

excessiu, era de 6.000 pesse-

tes (36,06€). 

Cap al novembre de 1918, 

els obrers i malats pobres de 

la localitat havien de ser allot-

jats a cases particulars donat 

que l’Ajuntament no disposava 

de recursos. Malgrat tot, les 

factures les pagava el Consis-

tori. 

També l’Ajuntament es veu 

obligat ha comprar un cotxe 

fúnebre de cavalls, i a posar 

preus pels enterraments. Des 

de funerals de primera classe a 100 pessetes (0,60€); 

segona a 40 (0,24€); tercera a 25 (0,15€); quarta a 

10 (0,06€) i fins a cinquena classe que eren gratuïts.  

Així mateix l’Ajuntament també pagava les factures 

del farmacèutic Francesc de Budallés pels medicaments 

que aquest havia subministrat als malats sense recursos 

econòmics. En l’últim trimestre de 1918: 191,30 pesse-

tes (1,15€) i en el primer trimestre de 1919: 296,95 

pessetes (1,78€). Les quantitats anaven augmentant a 

mida que els contagis també augmentaven. 

Econòmicament l’Ajuntament, malgrat tots els esforços i 
implicacions davant l’epidèmia, aprovà la comptabili-

tat. Així el 18 d’abril de 1919 s’aproven els comptes 

del pressupost 1918-19 i donades les circumstàncies 

“(...) que no obstante las múltiples necesidades de carác-

ter extraordinario y urgente a que tuvo que atender con 

motivo de la epidemia gripal, repatriamiento de enfer-

mos pobres y muchísimas otras, no ha quedado desaten-

dida ninguna obligación, y en cambio, la liquidación del 

presupuesto ofrece un resultado más que satisfactoria, 

brillante” (Llibre d’actes Ajuntament de Portbou). Així 

quedà consignat a 31 de març de 1919 unes existènci-

es d’11.489,95 pessetes (69,05€); deutors 4.569,19 

pessetes (27,46€) i creditors 722,89 pessetes (4,34€).  

En definitiva, Portbou va partir durant un parell d’anys 

aquesta malaurada pandèmia. El temut virus va desa-

parèixer de manera natural quan es va quedar sense 

hostes. Menys densitat de població i més immunitzats 

va fer impossible la seva expansió a partir de l'estiu 

de 1920. ◼ 

Un grup d’infermeres de l’any 1918, confeccionant mascaretes per no transmetre la grip. 
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EUROPA, RENDA BÀSICA i SOLIDARITAT 

 Josep M Loste i Romero  

L 
a Unió Europea va ser fruit de la solidari-

tat i la generositat dels pobles europeus 

després del desastre de la Segona Guer-

ra Mundial. Si ara la solidaritat i la gene-

rositat desapareixen, també pot desaparèixer la 

UE. La "solució" del 2008 només va comportar 

desafecció i populisme. 

Ara és l'hora de l'Europa de debò. De la Europa 
humanista, social i federal dels pobles. Ara i aquí 

en calen menys buròcrates i panxacontents neo-

reaccionaris, i més implementació dels valors dels 

fundadors de les institucions d'Europa, de Robert 

Schumann i Jean Monnet. 

En aquest sentit cal que s’estudiï seriosament la 

possibilitat d’establir una renda bàsica arreu de 

la UE que garanteixi unes condicions de vida 

dignes mentre duri la crisi del Covid-19. Si l’any 

2008 es va fer pels bancs, ara toca fer-ho per 

les persones. 

D'entrada considero que aquesta renda bàsica 

hauria de ser gestionada i abonada des de 

Brussel·les, no pas com fins ara a través dels es-

tats, alguns d'ells molt corruptes, ineficients, ultra-

jacobins i neoimperialistes. 

En síntesi, la salvació de la civilització europea -

democràcia, llibertat i estat social del benestar- 
passa necessàriament per una renda bàsica fi-

nançada amb els Eurobons (els Coronabons) i, 

alhora, articular fórmules intel·ligents per trans-

formar el conjunt de l'economia europea per tal 

de fer-la molt més transparent i eficient; és a dir, 

implementar de debò les "new green deal" arreu 

de la UE. ◼ 
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CENT ANYS D’EXISTÈNCIA!  
 Josep M Moré i Canals  

L 
’Auto Servei Anna Pous, com actualment es deno-

mina, commemora el centenari de la seva obertu-
ra. Ha tingut l’amabilitat de regalar a la seva 
clientela una bossa per guardar els articles de la 

compra i un calendari de l’any que acabem d’encetar. 
La bossa, en tot el seu contorn, ofereix detalls fotogrà-

fics de l’establiment quan va iniciar les seves activitats i 
d’alguns membres generacionals de la família. En quan 

al calendari, ens presenta la platja gran de Portbou tal 
com era a l’època de can Rastell. 
La botiga va iniciar la seva activitat comercial regentat 

per la senyora Lola i el seu marit que, a primera hora 
del matí sortia a cercar queviures pels pobles de la co-

marca, oferint així a la clientela productes frescos de 
l’entorn. La meva mare, freqüentava sovint l’establiment 
molt especialment per existir raons d’amistat amb la 

senyora Lola, que igual que la meva mare, era oriünda 
de Llançà.  

Concretament a la fotografia de portada del calendari 
on es mostren les barraques instal·lades a la platja, re-

cordo personalment que el meu pare quan ens portava 
a fer un bany, en feien ús per guardar la roba, després 
ens banyàvem i preníem una dutxa.  

L’esclat de la Guerra Civil (juliol de 1936), de la qual 
vaig fer un escrit que es va publicar en aquesta revista 

núm. 31 plana 27 del juliol de 2009, explicava, des de 
la ment d’un nen de set anys, i entre altres detalls les 

impressions del primer bombardeig de Portbou. Aquesta 
incursió de l’aviació feixista va significar l’exili del poble 
de moltes famílies exceptuant aquelles que per raons de 

feina havien de quedar-s’hi.  
La meva família es va convertir en una mena de transhu-

mants en haver de canviar de lloc vàries vegades: Llan-
çà, Cervera de la Marenda i Maçanet de Cabrenys. En 
aquest darrer poble el meu pare ens va deixar víctima 

d’una malaltia. Aquesta manca important i el desenvolu-
pament poc optimista del curs de la guerra i aconsella-

da la meva mare per familiars i amics, va fer que m’en-
viessin a un col·legi d'orfes de Perpinyà. Va ser molt dur 

acostumar-m’hi malgrat que també hi havia dos cosins 
meus.  
Finalitzada la guerra, la intervenció d’un inspector de la 

policia franquista que estava d’hoste en la pensió on 
treballava la meva mare, va propicià la nostra repatria-

ció. Recordo l’arribada a la “duanilla” on una barrera 
obstruïa el pas. Vigilada per un policia es dirigí a l’ins-
pector per demanar l’autorització pertinent per deixar-

nos passar. Precisament l’inspector era qui havia tramitat 
la nostra repatriació i va respondre: “dejalos pasar, son 

los niños rojos”. 
Instal·lat ja a Portbou, vivíem a la mateixa casa de tota 

la vida que es trobava molt malmesa per les invasions a 
què fou sotmesa durant la nostra llarga absència. Recor-
dava els anys d’abans de la guerra on formava part 

d’una família benestant on no faltava de re i la meva 

mare m'escridassava per obligar-me a menjar.  

La situació al poble no podia ser més depriment. La pèr-
dua dels estalvis dels meus pares en moneda de la Re-
pública, que no tenia valor, s’hi afegia la denegació de 

la pensió de viudetat que no fou concedida per vincula-
cions polítiques del pare. Començà un llarg període de 

fam i privacions que la meva mare procurava atenuar 
fent feines domèstiques i llogant habitacions de casa. El 

meu germà i jo anàvem a l’escola. El programa d’ense-
nyament i els mestres estaven totalment sotmesos a les 
exigències del règim, intentant convertir l’alumnat en 

simples “robots”. 
El meu esbarjo era la platja i el mar. Això es repetia 

any rere any fins que abans dels catorze vaig trobar 
feina en una agència de duanes. Al cap de quatre anys 
havia adquirit un bon nivell d’experiència professional i 

vaig acceptar una millor feina en una altra agència.  
En temporada de banys es va exposar un ban del go-

vern civil, on apel·lant al decor i bones costums s’exposa-
ven un sèrie de normatives a seguir a la platja. Incidien 

especialment en la utilització de vestits de bany tant per 
a homes com per a dones.   
En aquest sentit, la comissaria, va assignar un policia per 

fer un seguiment dels presents a la platja. Era un policia 
molt vinculat al poble atès que feia temps que hi vivia i 

tothom el coneixia. Un grup i jo, vam infringir la normati-
va en utilitzar un “biquini” comprat a Cervera. No està-

vem disposats a comprar un “meyba” que impedia na-
dar amb fluïdesa, independentment d’altres inconveni-
ents que no esmentaré.  

Després de llargues converses vàrem pactar amb el po-
licia que ocuparíem un sector allunyat a la platja petita i 

estirats al mig de les barques. Un dels companys va 
complicar l'assumpte a l'aparèixer amb un vestit de 
bany molt antic i es va passejar per la platja promovent 

la hilaritat dels presents. ◼ 
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LA FOTOGRAFIA 

Diuen que una imatge val més que mil paraules. Doncs és cert. Aquí podem observar una fotografia del passat 25 

de març de la Rambla de Catalunya de Portbou, en ple confinament de la població a causa de la pandèmia del  

coronavirus Convid-19. ◼ 
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DISCOS R. PALLACH 

DOCUMENTS HISTÒRICS  

Funda de paper per a disc de 45 revolucions. En aquesta mena de sobre, el Sr. Pallach, enfundava els disc que venia 

a la seva botiga de la rambla de Portbou (on avui hi ha l’establiment de ca la Feli). ◼ 
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LLENGUA 

EPIDÈMIES  
 Cari Oriol Serres  

D 
avant la pandèmia resulta difícil que continuï 

pensant que és el rei de la Creació tot veient 

que la Mort triomfant  s’ha instal·lat en el seu 

món. Amb diferències i matisos, aquelles pes-

tes medievals ens són molt més properes. 

La literatura és un reflex de la societat; d’aquesta en 

surt el llibre i a ella va dirigit. Resulta llarg el llistat 

d’escriptors que tracten les epidèmies, inspirades la 
majoria d’elles en fets reals. Per la seva transcendèn-

cia, em vull aturar en el Decameró de Boccaccio, inspi-

rat en la pesta que assolà la ciutat de Florència el 

1348. Ell fou un testimoni presencial d’aquells dies trà-

gics i apocalíptics, descrivint amb truculència en el capí-

tol introductori (Proemi) als contes, amens, alegres i 

divertits, que van a continuació. Aquesta gran obra la 

va escriure entre 1351 i 1353, per la qual cosa apa-

reix la societat de les darreries de l’Edat Mitjana. La 

ciutat mostrava les petjades macabres del pas de la 

Mort i l’espectacle que oferia era dantesc i molt difícil 

de suportar. Calia fugir per evadir-se d’aquelles imat-

ges fúnebres. I això feren un grup de deu joves (7 do-

nes i 3 homes) que, després d’assistir a la cerimònia 

litúrgica a Santa Maria la Novella, decidiren marxar 

uns dies a una finca de Fiesole, més apartada d’aque-

lla ciutat letal. Per entretenir l’estada, cada dia expli-

cava un conte cadascú durant deu dies, que això és el 

que significa el títol de l’obra.  

Els cent contes tenen un to alegre, desenfadat, eròtic..., 

ja que el sentit és pràctic i materialista. Alhora reflec-

teixen dues coses: un urgent i apressant “Carpe diem”, 

viu i gaudeix del moment, ja que no sabem si demà 

viurem i només el present té sentit. I l’altre aspecte molt 

palès és la pèrdua d’uns valors medievals, com la fa-

 

El retorn a l’Edat Mitjana 
ens podia semblar fins fa 
molt poc un fet insòlit i  
irreal. Aquelles pestes que 
delmaven mitja humanitat 
formaven part d’una  
història llunyana i  
pràcticament resoltes  
gràcies a l’avenç de la  
ciència i la medicina. En 
aquella època, la Mort  
cavalcava amb el seu  
galop infatigable  
escampant un seguici de 
malalties arreu. Però des 
de l’inici de l’Era Moderna, 
l’home confia en les seves 
aptituds per lluitar contra 
la adversitat i creu en la 
seva superioritat vers el 
medi, d’arrels bíbliques.  
La realitat actual fa  
sucumbir aquest esperit  
orgullós.  
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ma, la religió, l’honor...en definitiva, els ideals que van 

nodrir una llarga època de la nostra cultura: l’Edat Mit-

jana. L’individu posseeix uns dons i aptituds de caire 

utilitari (astúcia, enginy, malícia, falsedat,...) que li per-

meten triomfar en una societat en què el diner és el rei. 

El Decameró cavalca entre dues èpoques: l’Edat Mitja-

na d’un gran pes ideològic religiós i feudal i els primers 

brots del Renaixement, on germina la classe burgesa, 
vigent encara en temps actuals. Maquiavel, ja en el 

segle XVI, descriu una altra pesta que també delmà la 

ciutat de Florència l’any 1527. I ja en el Risorgimento, 

Manzoni en la seva novel·la històrica Els promesos des-

criu la pesta milanesa de 1630. Del segle XX no po-

dem oblidar la famosa Mort a Venècia de Thomas 

Mann... Són exemples només per ubicar el tema en 

aquesta zona nord d’Itàlia.  

La creença general consistia a veure  els mals i desgrà-

cies com un càstig enviat per un déu descontent pels 

pecats dels homes. La resignació i el penediment eren 

les actituds pròpies d’una societat fortament marcada 

per l’esperit religiós. 

 

La Bíblia, obra per  
excel·lència a la nostra  

cultura, en el seu primer  

llibre Gènesi, origen del  
nostre Món, atorga a l’home 

la primacia  sobre la resta 

de la Creació: El col·loca a 
l’últim dia de la seva obra 

com a lloc d’honor i  

superioritat.  
Això ha comportat que f 

fins al dia d’avui, l’home  

mana, humilia, vexa,  
subordina, utilitza i sacrifica 

tot el que l’envolta. No  

obstant això, aquest esperit 
orgullós té una manifestació 

positiva en l’adquisició d’una 

confiança en les facultats 
humanes, sobretot en  

el raciocini.  
 

A finals de L’Edad Mitjana, s’albira un agosarament en 

la seguretat de l’intel·lecte per assolir les explicacions a 

misteris fins ara incomprensibles. El Renaixement és el 

triomf de l’humanisme i l’encimbellament de la raó com 

a únic mètode de la ciència. També és el moment del 

paganisme, la qual cosa ja es pot apreciar al Decame-

ró. Els joves florentins sortien d’una cerimònia litúrgica 

quan decidiren marxar de la ciutat i distreure’s amb 

contes que propugnaven el Carpe diem. Viure al dia, 

després de la mort no hi ha res. Cada època desenvo-

lupa unes ideologies i la literatura del seu moment les 
reflecteix.   

Com a cloenda, m’agradaria comentar certs aspectes 

d’una de les meves obres preferides: La Pesta d’Albert 

Camus, publicada el 1947, deu anys abans de rebre el 

Premi Nobel. El salt en el temps és remarcable i el con-

tingut i mentalitat del llibre molt innovadors. L’escenari 

és la ciutat d’Orà (Algèria), fet no casual del tot, ja 

que Camus es va inspirar en una epidèmia real de cò-

lera succeïda el 1849. El llibre es va gestar en un mo-

ment en que s’acabava de viure la barbàrie de la II 

Guerra Mundial. Orà esdevé un símbol de la humanitat 

i sobretot de l’absurd que viu l’home veient l’anihila-

ment de l’espècie i la progressiva pèrdua de les lliber-

tats individuals. La ciutat està confinada i no es pot fu-

gir. L’entorn és malaltia i mort. La condició humana és 

angoixant perquè no té sortida i acabarà morint, com 

abans han fet les rates. 

D’aquest plantejament, truculent en sí mateix, en surt 

una llum. Dos metges que atenen els malalts represen-

ten una posició de futur. Pot haver una esperança en la 

humanitat, la qual cosa esdevé quan la medicina dels 

doctors Rieux i Castel, deixa de ser un treball, una pro-

fessió per convertir-se en uns actes altruistes. Sense for-

ces, sense repòs, sense mitjans, sense els ajuts necessa-

ris..., però també sense defalliment. Se n’adonen que 

els seus actes els motiva un sentiment superior de soli-
daritat. I és aquí on troben la força que els empeny a 

lluitar contra tot allò que entorpeix i denigra la vida 

humana. Els diàlegs entre ells obren la perspectiva d’un 

nou camí: valorar l’home pel que té d’humà i admirar-

lo en la seva dignitat. Aquest és el principi de solidari-

tat que envia Camus des de les pàgines de La pesta. 

Ens toca viure una tragèdia aclaparadora i absurda 

alhora. No hi ha excepcions: és una pandèmia. La mag-

nitud dels fets desborda les previsions. Hi ha angoixa, 

dolor, por...es torna a parlar de l’Apocalipsi i de la fi 

del món. Potser no serà la fi del món, sinó d’aquest 

món. La qüestió és si volem un món diferent, un món que 

resolgui les injustícies, les desigualtats flagrants. L’espe-

rit que sura de les pàgines de La Pesta traspua solida-

ritat, però també adverteix d’un enemic que la pot fer 

fracassar: la indiferència. Crec que això explica l’èxit 

de vendes de la novel·la, que no és altre que la actua-

litat ideològica. 

A través de la sèrie de llibres –nombrosos- que descri-

uen les epidèmies i els efectes socials, veiem que la 

visió de la Mort tan propera transforma el pensament i 

la mentalitat de la societat que la pateix. El drama 

actual pot demanar-nos: quin món volem? De cadascú 

de nosaltres depèn la resposta. ◼ 
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LA DONA DEL CALENDARI 
 Enric Roca i Perich 

La dona del calendari, en contra del que es podria 

esperar va vestida. Proliferen ara aquests almanacs 

confegits amb les més diverses finalitats en els que és-

sers anònims dels dos sexes ensenyen part de les seves 

anatomies, un pèl menys (mai més ben dit) que les pro-

fessionals del desig, aquelles dones que són tan perfec-

tes que no existeixen, com va dir Woody Allen i que 

pul·lulen en cabines de camions i en tallers de repara-
ció d’automòbils. No, aquesta dona va vestida amb un 

jersei de coll alt suficientment gruixut com per no des-

pertar cap mena de concupiscència. Completen el seu 

atuell uns pantalons de cotó, uns guants i uns mitjons 

blancs enfundats en unes típiques “xiruques”.  

La dona del calendari està asseguda en el que sembla 

un embarcador. Situada de costat contempla el paisat-

ge: el que podria ésser fàcilment un llac o un estany 

amb unes muntanyes al fons i un cel ennuvolat amb 

desig de tempesta. Aquí es podria un plantejar el dile-

ma de si està mirant realment o bé només està badant, 

absorta en els seus pensaments. La imatge juga clara-

ment amb aquestes dues possibilitats: la fixació dels 

sentits o la dispersió de la ment. La fotografia es com-

pleta amb la marca de la gran empresa que ha editat 

el calendari i l’eslògan actual de la corporació. Existeix 

una gran contrasentit entre el lema de la compa-

nyia  clarament engrescador i la profunda sensació de 

serenor que es desprèn de la fotografia. Per si fos poc, 

l’aigua de l’estany està una mica moguda, sens dubte 

empesa pel vent de la tempesta que s’endevina prope-

ra. Aquest xipolleig constant em fa pensar inevitable-

ment en la novel·la de Carmen Kurtz “Dormen sota l’ai-

gua” que parla de totes aquelles emocions i sentiments 

que no arribem a manifestar i que romanen en les pro-

funditats abissals de la ment, com peixos monstruosos, 

enemics de la llum. 

La dona del calendari ha retingut el temps en un ins-

tant, en el clic d’una càmera que ha parat per un mo-

ment aquesta bogeria enmig de la qual sobrevivim. No 

n’és conscient però ara realment està VIVINT, així, amb 

majúscules. Per sota seu passen els dies, les setmanes i 
els mesos i ella impertèrrita continua albirant el paisat-

ge, escolant-se el temps darrere els núvols, segura que 

al menys durant una estona ha copsat el sentit de la 

existència.  ◼ 
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LA TRADICIÓ DEL PALMÓ i LA MONA 

Palmes i palmons 

 

Les palmes i els palmons són fulles de palmera tendra 

treballades artesanalment, que els padrins regalen als 

fillols el dia de Rams.  

Els palmons són peces més grans i senzilles, fetes a par-

tir d’una fulla sencera de palmera. Les palmes, en can-

vi, requereixen molta més tècnica, perquè tenen les 
fulles trenades amb filigranes, seguint procediments 

semblants als de la cistelleria. Antigament les palmes 

eren més utilitzades per les nenes i els nens solien por-

tar palmons. 

Són típics de la festivitat de Rams. En algunes llars en-

cara és tradició de penjar la palma beneïda al balcó 

fins a l'arribada del Carnestoltes de l'any vinent, mo-

ment en què cal cremar-les i utilitzar-ne la cendra, per-

què hom creu que dona protecció i bona sort a l’escam-

par-la pels camps per així fecundar millor la terra.  

La tradició diu que els padrins siguin els qui comprin la 

palma més bonica a les seves filloles i el palmó més 

llargarut als seus fillols. Tant les palmes com els pal-

mons s'adornen amb llaminadures ensucrades, figures 

de pa o de galeta que representen el sol, la lluna, el 

gall i d'altres figures, així com rosaris de sucre i cintes 

de colors amb grans llaçades.  

El procediment per ha obtenir les palmes i palmons co-

mença al mes d'octubre, quan lliguen la palmera per-

què, quan surtin els brots nous, no els toqui el sol, evi-

tant que la fulla realitzi la funció clorofíl·lica i, per tant, 

no enverdeixi. Al març, deslliguen la palmera i la tapen 

amb un plàstic negre que permet que la fulla transpiri 

però que continuï conservant el color blanc.  

Un any després tallen la palmera i n'obtenen la palma 

blanca, un tipus de fibra vegetal totalment apte per 

trenar. Així, seleccionen les millors fulles i refusen tota 

la palma que estigui bruta o afectada pel sol.  

 

La mona 

 

L'existència de la 'mona' entesa com una menja dolça 
pròpia del dia de Pasqua Florida està documentada 

almenys des del segle XV, tot i que hom sospita que es 

remunta a més antic. S'atribueixen molts orígens plausi-

bles a aquest costum: de les 

'muníquies', celebracions 

gregues dedicades a Arte-

mísia; de les 'pascorals', 

festes que els pastors ro-

mans celebraven amb co-

ques, o de la festa cèltica 

de Beltene —el primer de 

maig—, quan s'ofrenaven 

tortells rematats amb ous. 

Etimològicament, les pistes 

ens porten a l'àrab antic, on 

per 'mûna' s'entenia un tri-

but d'arrendament de ter-

res que es pagava amb 

coques, productes agrícoles 

i ous durs. D'aquesta llen-

gua hauria passat al llatí, 

on l'ofrena prengué el nom 

de 'monus' (‘present' o 

‘ofrena'). En llatí, però, exis-

teix també la paraula 

'munda' (plural de mundum), 
mot amb què es coneixien les paneres ornades i plenes 

d'objectes, particularment coques i pastissos, que els 

romans ofrenaven a Ceres durant el mes d'abril.  

La forma i composició d'aquest pastís, que la tradició 

dicta que els padrins han de regalar en aquesta data 

als seus fillols, ha variat molt amb el temps. Sembla 

que antigament, quan es feia a casa, tenia forma de 

tortell i era feta amb pasta de pa, possiblement una 

mica més pastada i enriquida. Fins ben entrat el segle 

XX s'hi posaven ous durs amb la closca pintada, un per 

cada any de l'infant a qui li era lliurada. En alguns llocs 

el pastís tenia forma de ninot amb les cames eixarran-

cades i amb l'ou a la boca o al ventre, fet que alguns 

han interpretat com la supervivència d'un antic culte a 

la fecunditat. Les mones actuals del Principat, fetes amb 

una base de pa de pessic, mantega i xocolata, i ador-

nades amb plomalls, fruita confitada i ous o altres figu-

res de xocolata, no es van començar a fer fins al segle 

XIX. ◼ 

http://www.festes.org/articles.php?id=644%20
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POESIA 

RECUPERAR  

    EL PASSAT 
  

       Agustí Calvo  
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CALAIX DE SASTRE 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 8 DE MARÇ 

 Dia Internacional de la Dona  

E 
l passat dia 8 de març, i dins els actes del dia 

Internacional de la Dona, es va llegir la Decla-

ració Institucional al passeig Lluís Companys de 

Portbou. Us el transcrivim a continuació:  

 

“La igualtat entre dones i homes és un dret fonamental 

a garantir en una societat que ho exigeix. És un valor i 

un element clau per l’erradicació del sistema heteropa-
triarcal androcèntric i sexista imperant que ens opri-

meix, ens violenta i ens discrimina. 

Aquest dret a la igualtat de dones i homes ha estat 

reconegut legalment des de fa temps en el nostre marc 

jurídic, però no és efectiu ni en totes les esferes de les 

nostres vides ni és igual per a totes les dones. Per això 

encara avui dia hem de vetllar per la plena participa-

ció de les dones en tots els àmbits de la vida.  

Així doncs, tot i els progressos aconseguits fins al mo-

ment, la igualtat entre dones i homes en la vida quoti-

diana encara no és una realitat. A la pràctica, persis-

teixen desigualtats polítiques, econòmiques, socials i 

culturals i les dades així ho mostren: en l’àmbit laboral, 

malgrat els esforços per eliminar la bretxa salarial, la 

diferència entre el salari mitjà dels homes i de les do-

nes encara és d’un 23%. La bretxa salarial més eleva-

da la trobem en les ocupacions més feminitzades, on la 

diferència arriba a un 29,4%. El sostre de vidre conti-

nua sent un obstacle evident per les dones que només 

ocupen el 35,4% dels alts càrrecs de direcció i gerèn-

cia i és que, d’acord amb l’índex d’igualtat de gènere, 

la dimensió amb major desigualtat de gènere la tro-

bem en la presència de dones en llocs de presa de 

decisió en l’àmbit econòmic, social i polític, sent aquesta 

molt inferior a la presència dels homes. 

D’altra banda, les tasques de cura i conciliació continu-
en sent socialment responsabilitat de les dones, que 

demanen 9 de cada 10 de les excedències laborals 

sol·licitades per tenir cura de familiars; les que no ho 

fan perquè no poden, han d’afrontar jornades marato-

nianes en què assumeixen dobles i triples jornades. Pro-

va d’això és que la mitjana d’hores setmanals que de-

diquen les dones a tasques domèstiques són gairebé el 

doble de les que hi dediquen els homes. 

Aquestes desigualtats aboquen a moltes dones a la 
precarietat, sent la pobresa una situació feminitzada, 

que afecta 1 de cada 4 dones a Catalunya. En el dar-

rer any la bretxa del risc de pobresa ha augmentat 

més de 4 punts. 

En altres àmbits tampoc trobem millors resultats. La 

presència mitjana de les dones en premsa escrita als 

mitjans és d’un 27% i d’un 22% en premsa digital; i 

només 1 de cada 4 de les persones federades o pro-

fessionals de l’esport és una dona. D’altra banda, la 

tria d’estudis segueix mostrant la presència d’estereo-

tips de gènere. Per exemple, l’enginyeria i l’arquitectu-

ra han estat les titulacions menys assolides per les do-

nes, amb un 8% dels casos en el darrer curs.  

Aquesta invisibilització de les dones en diferents àm-

bits, dificulta o alenteix el canvi cap a una societat més 

igualitària en què siguin presents més dones referents 

en totes les esferes de la vida. 

Aquest 8 de març i cada dia, les dones lluitem contra 

aquesta situació desigual i injusta. Els moviments femi-

nistes, cada dia més forts, són la punta de llança d’unes 

reivindicacions que posen sobre la taula la necessitat 

de canvi, i què interpel·len els poders públics i el con-

junt de la societat a garantir d’una vegada per totes la 

igualtat real de dones i homes. 

Volem desmuntar les estructures que sostenen les discri-

minacions diàries vers les dones en totes les esferes de 
les nostres vides. I per això, una vegada més, caldrà 
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aguantar els envits d’una societat patriarcal resistent a 

cedir el poder i privilegis. Però no defallirem, ara que 

hem avançat més que mai, ara que sabem que la soro-

ritat és la nostra insígnia i cada dia en som més, ara 

que ja no hi ha marxa enrere. 

Ara més que mai volem (almenys!) la meitat de tot.  

Les dones som ciutadanes de ple dret avui i cada dia 

perquè cada dia #Som8deMarç.“ ◼ 

Cari Oriol va portar la presentació de l’acte on també van col·laborar Júlia Mora i Nerea Pastor. 
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RENFE/ADIF, PORTBOU i LA DESCORDINACIÓ 

E 
l passat dissabte 21 de març, en ple confina-

ment, va succeir un altre episodi de descoordi-

nació tercermundista relacionat amb el binomi  

Renfe/Adif.  

No s’explica que a set viatgers de l'Estat francès i de 

Suïssa els poguessin vendre uns bitllets de tren per anar 

fins a Cervera de la Marenda quan la frontera viària i 

ferroviària entre Portbou i Cervera està tancada d'en-
çà l’estat d’alarma declarat per la pandèmia del coro-

navirus. 

Doncs bé, aquest soferts viatgers van arribar a Portbou 

i van quedar totalment bloquejats.  

D’ençà les obres d'aixecament d’andanes i de mobili-

tat, l'estació de trens de la localitat té la política de 

tancar les instal·lacions a la nit, i els viatgers van que-

dar atrapats als carrers de la població.  

L'alcalde de Portbou, Xavier Barranco, explica que es 

tractava de dues parelles, d'entre 75 i 80 anys, de 

Zurich que tornaven de Las Palmas de Gran Canaria, i 

tres joves francesos, de Mèxic.  

En perdre el vol a l'aeroport de Barcelona i no trobar-

ne d’alternatius, van desplaçar-se fins a Portbou en 

tren. 

Un cop arribats al nostre poble, els serveis de l'estació 

els van "expulsar". En declaracions del Sr. Alcalde: 

“ADIF va prendre la decisió unilateral de tancar l'esta-

ció durant les nits i expulsar-ne els viatgers. Un fet que  

ha portat conflictivitat al poble. Però en aquesta situa-

ció, amb tots els hostals i hotels tancats, fer fora aques-

ta gent de l'estació i fer-los passar la nit al ras, és ser 

molt poc empàtic". 

Un veí, que va veure la situació de les set persones, va 

avisar l'alcalde. L’alcalde, el tinent d'alcalde i alguns 

veïns, van condicionar els baixos de l'ajuntament per 

tal d'acollir la gent durant la nit.  

Gràcies a la solidaritat i humanitat de l'Ajuntament de 

Portbou van poder passar la nit a cobert, i l’endemà la 

furgoneta municipal de mobilitat els va portar fins a 

Cervera de la Marenda. 

Barranco va parlar amb la policia de la frontera avi-
sant que creuaria amb la furgoneta municipal i els set 

viatgers per traslladar-los fins a Cervera. 

Una vegada a França, els joves "ja estan al seu país i 

ho tindran fàcil per arribar a casa", i pel que fa a les 

dues parelles de gent gran "tenen la possibilitat d'a-

costar-se a Suïssa". L'alcalde ha explicat que "tots teni-

en la documentació correcta i eren gent en trànsit". 

L’alcalde es va mostrat "indignat" amb el tracte 

"inhumà" que van rebre els passatgers per part d'Adif, 

en considerar que l'estació "està més que habilita-

da" per gestionar aquesta situació.  

Com és possible que des de les altes instàncies de l'Es-

tat espanyol se'ns insisteixi diàriament sobre la unitat i 

la coordinació, però després, a l'hora de la veritat, es 

portin a terme aquestes atzagaiades tan lamentables?  

Com és possible que Renfe/Adif estigui tant descordi-

nada i, davant de l’episodi que es vivia, no deixi pas-

sar la nit als passatgers dins l’estació?  

Segons declaracions de l’estació de Portbou van seguir 

els protocols establerts.  

Si l’error va ser culpa de la venda de bitllets fins a 

Cervera quan no s’hi podia anar, hauria hagut de ser 

Renfe/Adif qui solucionés el problema. 

Molt bé, però, per l’Ajuntament de Portbou. ◼ 
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A 
l moment de tancar aquesta edició, més de 

1.000 catalans que es trobaven a l’estranger 

ja estan a Catalunya, després des les gesti-

ons d’Exteriors amb les delegacions, tal com 

van explicar a l’ACN fonts del departament.  

El conseller, Bernat Solé, va explicar que dels 765 ca-

sos que es van posar en contacte amb Exteriors (que 

representen unes 1.650 persones) es van poder resol-

dre més del 50%. Per altra banda, Solé també va 

apuntar que va contactar amb la ministra d’Exteriors, 

Arancha González Laya, de l’Estat espanyol, per de-

manar-li un “sobreesforç” per evitar el preu “abusiu” 

d’algunes companyies aèries, mentre duri la crisi sani-

tària derivada pel coronavirus. Segons el conseller, la 

ministra en va “prendre nota”. ◼ 

EXTERIORS ACONSEGUEIX RETORNAR ELS  

 CIUTADANS CATALANS DE L’EXTRANGER 

E 
l grup d’ERC-EH Bildu del Senat van registrar, a  

finals del passat mes de març, una reforma de 

la Llei del Tribunal de Cuentas perquè fiscalitzi  

també els ingressos, despeses i variacions patri-

monials de la Casa Real, perquè està 

“incomprensiblement exempta” del control d’aquest 

òrgan que revisa els comptes de les institucions del sec-

tor públic. 

Amb la iniciativa es planteja que el Tribunal 

de Cuentas tingui a la Casa Real entre els organismes 

objecte de fiscalització “permanent”, de manera que 

revisi la seva activitat econòmica i les partides dels 

Pressupostos Gene-

rals de l’Estat espa-

nyol que es 

a Familia Real 

com a la Jefatura del 

Estado. També 

i Bildu donar  

capacitat al Tribunal 
per fiscalitzar “la 

situació i les variaci-

ons de patrimoni de 

la Familia Real”. 

Els grups justifiquen 

aquesta proposta 

perquè la Ca-

sa Real rep diners 

dels Pressupostos de 

l’Estat i al seu judici 

“té l’obligació moral 

de donar comptes a 

la ciutadania sobre 

com els utilitza”; uns 

ingressos que no són “un simple salari per a la seva 

supervivència”, afegeixen els grups.  

Aquesta iniciativa al Senat segueix a d’altres planteja-

des al Congrés també per aquests i d’altres partits po-

lítics per investigar les finances de la Casa Real després 

de les informacions sobre els suposats comptes i donaci-

ons atribuïdes a Juan Carlos I.  

L’anterior intent va tenir lloc a principis de març, quan 

ERC i altres grups van demanar crear una comissió d’in-

vestigació parlamentària, que va ser rebutjada entre 

altres per PSOE i PP. ◼ 

ERC DEMANA QUE LA CASA REAL SIGUI  

 FISCALITZADA PEL TRIBUNAL DE CUENTAS 
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LA UAB DONA PER ACABADES LES  

 CLASSES PRESENCIALS 

LA REPARACIÓ DE LA DARSENA ESPORTIVA DEL 

 PORT DE PORTBOU, AFECTADA PEL GLÒRIA,  
 

 COSTARÀ 80.000 EUROS  

E 
l consorci del port de Portbou destinarà 80.000 

euros en reparar les afectacions del temporal  

Gloria a la dàrsena esportiva. Les obres es tira-

ran endavant amb caràcter d'urgència i es pre-

veu que durin sis setmanes. El president de l'ens, Joan 

Pere Gómez ha assegurat que l'objectiu és "tornar a la 

normalitat el més aviat possible". Per això ja s'han reti-

rat tota la brossa que el mar havia estirat fins al port, 
com ara roques, sorra i restes vegetals. També s'han 

col·locat noves tapes a les arquetes de serveis, ja que 

les que hi havia se les va emportar el temporal. També 

s'ha fet una inspecció subaquàtica de l'escullera que hi 

ha a l'espigó i s'ha comprovat que no hi ha cap afecta-

ció a l'estructura. 

Per altra banda, ja s'estan substituint les torretes de 

subministrament de llum i aigua per a les embarcacions, 

que també havien patit els efectes del temporal. Les 

noves que s'instal·len compten amb tecnologia LED per 

promoure l'estalvi energètic. El passeig d'accés al port 

s'havia quedat sense llum i també es va trencar un dels 

murs. De moment, s'han reparat les instal·lacions del 

passeig i es preveu arreglar d'aquí a poc el mur caigut 
i també les zones de paviment danyades. Per últim, 

s'ha restablert un nou sistema d'accés provisional, des-

prés que el control d'accés quedés afectat pel Gloria. 

També s'ha fet una revisió de totes les càmeres de vigi-

lància i algunes d'elles s'hauran de reparar. ◼ 

L 
a UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), do-

na per finalitzades les classes presencials aquest 

curs i tota l’activitat pendent es farà de forma 

virtual. La decisió es pren davant “l’elevada pos-

sibilitat” que la situació de confinament s’allargui més 

enllà de Setmana Santa i que la represa de l’activitat 

s’hagi de fer de manera progressiva quan s’aixequi 

l’estat d’alarma. D’altra banda, es treballa amb la 
possibilitat de mantenir un període d’avaluació presen-

cial entre juny i juliol, però igualment s’elaborarà un 

pla d’avaluació virtual si l’evolució de la crisi sanitària 

no ho permet. De fet, per tal de donar garanties a l’a-

lumnat, s’està redactant una guia perquè cada centre 

pugui adaptar-se a la nova realitat pel que fa a ca-

lendari acadèmic, docència i avaluació.  

Aquestes mesures inclouen la creació de mecanismes 

perquè tot l’alumnat pugui finalitzar el curs en el for-

mat virtual, ja que “hi ha persones que poden tenir pro-

blemes per seguir els estudis en la modalitat virtual”. La 

rectora de la UAB, Margarita Arboix, ha traslladat ja 

els acord a la comunitat universitària, a qui agraeix “la 

solidaritat, el compromís i l’esforç per aconseguir que 

la universitat continuï funcionant en docència, recerca i 

activitat administrativa i de gestió, de manera virtual i 

remota”. ◼ 
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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 

PASSATEMPS 

CATALUNYA AMB PARAULES 

Dani Strohecker 

Una vegada hàgiu 

traslladat totes les 

paraules als requa-

dres corresponents us 
adonareu que n’hi ja 

una que no es pot 

col·locar. Quina és? 

11 lletres: Taxonomista. 10 lletres: Harmonista, neutròfi-

la.   9 lletres: Corretjam, cuallarga, cuticular, opacament.            

8 lletres: Barallin, decantar, tisoreta. 7 lletres: Alteris, 

bressol, carraca, morella, rajoler, salicar, salífer. 6 lle-
tres: Badoca, bretxa, carril, clamor, fleuma, luxosa, pac-

tar, sector, urànic. 5 lletres: Amiga, laica, molar, pèrit, 

rella, traca.  4 lletres: Aixa, arpa, aula, braó, groc, hola, 

indi, llur, mite, nuca, octo, rodó, serp, tort, urbà, xapa. 3 

lletres: Bou, gat, gro, lot, mar, ona, xai.  
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Fotografia del primer cotxe, marca Ideal, propietat del Sr. Francesc Guillamet al qual acompanyaven la seva filla i 

el farmacèutic de Figueres Sr. Vidal, que va arribar a Portbou un cop el tram de la carretera de Llançà a Portbou es 

va inaugurar l’any 1918. Imatge presa al bell mig de la ribera amb la caserna dels Carabiners al fons. ◼ 

RECORDS DEL PASSAT 
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