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EDITORIAL 

ELECCIONS AMERICANES 2020 

D 
es del Consell de Redacció del Full voldríem  

analitzar les passades eleccions presidencials 

als Estats Units d'Amèrica. Cal recordar que 

en el peculiar sistema electoral del gran país 

americà, les eleccions  presidencials s'han de convocar 

el primer dimarts de novembre, que enguany va caure 

en el dimarts 3 de novembre de  2020. Doncs bé, 

aquestes eleccions tan especials, on cada estat disposa 
de la seva pròpia normativa electoral, fins al diumenge 

8 de novembre no es va entreveure, saber -amb més  o 

menys seguretat- que  Donald Trump havia  perdut les 

eleccions. No hi ha dubte que aquests van ser uns comi-

cis en què la polarització política -entesa, definida com 

el "clímax" del populisme reaccionari, on l’objectiu  fo-

namental és assenyalar, la majoria de vegades sense 

proves, un culpable o pseudoculpable d'uns determinats 

problemes que provoquen molta  injustícia  i frustració, 

però sense propiciar cap solució- van marcar les 

"regles de joc". No obstant això, aquestes eleccions han 

deixat unes profundes ferides en forma de trencament 

de la cohesió  social, no només a Estats Units, sinó a tot 

el món. De fet, la polarització política és la manera 

més ràpida  de destruir el pluralisme polític i la qüestió 

social. 

Volem recalcar que aquestes eleccions, made in USA, 

han creat molta divisió i patiment social a la gran po-

tència nord-americana. A vegades, des d'algunes òpti-

ques polítiques es comenta que els referèndums provo-

quen molta fractura social i política; doncs bé, es pot 

dir amb propietat que les eleccions, a vegades, també 

poden esberlar la societat, per bé que les eleccions 

lliures són l'essència de la democràcia. Bé, fet aquest 

incís podríem dir que en aquestes eleccions el món es 

jugava molt més que saber si el guanyador era del 

Partit Demòcrata o del Partit Republicà. En aquesta 

ocasió s'havia de triar entre una extrema dreta negaci-

onista i ultrareaccionaria i l’opció demòcrata centrista 

de Joe Biden, tot sabent que, en general, els Estats 

Units estan molt més a la dreta, amb valors molt més 
conservadors que  a Europa, ja que simplement, als 

EUA no existeix l'Estat del benestar. Aquestes eleccions 

representaven optar per un inquilí de la Casa Blanca, 

amb tot el poder mundial que això representa, que 

negava el sentit de la diplomàcia i exacerbava la divi-

sió visceral en una societat ja molt dura i injusta, amb 

moltes males influències per culpa de la lliure possessió 

d'armes de foc, o la restauració del dret internacional, 

el multilateralisme i el respecte a les institucions interna-

cionals. No sabem que passarà a partir d'ara enmig 

d'un món molt perillós i assilvestrat, políticament i social, 

però queda clar que amb una victòria  de Trump l'eco-

nomia, social i sostenible, de mercat hauria mort, i el 

món, en el seu conjunt, hagués  patit una reculada de 

més de cent anys. 

Per finalitzar només voldríem esmentar que encara que 

hagi guanyat Biden, no es recuperarà el concepte del 

somni americà dels anys cinquanta, seixanta i setanta 

del segle passat, ja que com un economista català va 

argumentar molt bé, fa més de trenta anys que l'es-

mentat somni americà només seria possible a Dinamar-

ca; i potser també, el 2020, a Nova Zelanda. ◼ 
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CARTES AL FULL 

TELETREBALL 

  

E 
n els darrers temps s'ha produït a casa nostra  

una mena de “minicrisi” sobre la política a se-

guir en la qüestió del teletreball. En principi s'ha  

de dir que la política de comunicació del go-

vern català ha de millorar. Feta aquesta prèvia consi-

dero que el teletreball, pel qui el pugui portar a terme 

de debò i amb dignitat, hauria de ser obligatori; però , 

ves per on, això ho ha de decidir l'executiu espanyol. 
Per altra banda, el concepte, la qüestió del teletreball 

no és, simplement, disposar d'un ordinador i des de 

casa poder fer la feina que es faria a l'oficina. En 

aquest sentit, considero que cal analitzar bé què succe-

eix amb l'anomenada fractura digital i, sobretot, pre-

guntar-se per què encara són tan cars i complicats els 

ordinadors, els mòbils i els programes i/o complements 

digitals per poder realitzar un bon teletreball. A més, 

tampoc entenc per què la patronal posa “bastons a les 

rodes” del teletreball, quan en les taules socials de ne-

gociació amb els sindicats es va deixar clar que, en 
aquests moments de pandèmia s'havia de incentivar, de 

totes totes, el teletreball.◼ 

Josep Maria Loste. Portbou 

AFECTATS PELS CAMIONS 

  

D 
iàriament Portbou rep el càstig de ser la via 

obligada de pas de les mercaderies que 

arriben o marxen de la estació ferroviària. 

Això suposa un enrenou que afecta a veïns, 

vianants i al ritme de vida del nostre poble. Cal obrir 

un debat per valorar una realitat que no per antiga és 

menys important. Volem un poble que sigui trasbalsat 

pel tràfec de vehicles de gran tonatge? Aporta algun 
benefici als seus habitants el pas d’aquests vehicles?  

Crec que mantenir el recorregut d'aquesta mena de 

vehicles pel mig del poble ens allunya del legítim dret 

que tenim a viure sense la tensió poc suportable produ-

ïda per les vibracions, sorolls, contaminació i, en el pit-

jor dels casos, pels desperfectes de balconades o 

col·lapsament de les canonades de l’aigua o d'altres 

subministraments. Quin model de creixement de Port-

bou volem per gaudir d'un funcionament harmònic? No 

només en un plantejament urbanístic s'ha de centrar el 

futur, sinó considerant tota la complexitat del que signi-

fica un espai de convivència joiosa, saludable i dotada 

dels elementals determinants de la qualitat de vida. 

Què ha de predominar per la N-260, l’ús com a carre-

tera de pas d’enormes camions o com un carrer per 

desenvolupar-hi les normals activitats ciutadanes? La 
resposta institucional a aquesta pregunta la trobem en 

la descoordinació de les administracions implicades que 

de moment demostren poc interès pels ciutadans mentre 

asseguren els interessos econòmics derivats del trans-

port malgrat el trasbals que produeixen.  

En aquest sentit, seguir negant una realitat agressiva 

com aquesta, ha generat una reacció ciutadana que 

aglutina persones afectades directament i també a 
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persones sensibilitzades que plegades estan disposats 

a reclamar una sortida digna. Una Plataforma Ciuta-

dana oberta i independent amb ganes de treballar 

per defensar el Portbou de les persones.  

El que està clar és que no estem disposats a imaginar 

un Portbou permanentment ocupat i dominat per les 

mercaderies. Pretenem iniciar converses per intentar 

desencallar un desequilibri que posa en perill la pau 
social que ens correspon.  

No volem, ni permetrem, que els interessos de les em-

preses gestores del transport estiguin per damunt de la 

necessària vida ciutadana. No som un polígon sinó un 

preciós poble amb unes potencialitats extraordinàries 

per construir un nucli de bona i tranquil·la convivència, 

una construcció que l’hem de fer entre tothom que té 

Portbou al cor. Aquesta serà la nostra resposta ciuta-

dana. ◼ 

Josep M Sans.  
Afectats pels camions. Portbou 
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OPINIÓ 

ESPIGOLADORS 

 Sílvia Serdà 

E 
SPIGOLAR: Diu el diccionari que el verb  

“espigolar” vol dir recollir les espigues que han  

restat en el camp després de la sega. Fig. Arre-

plegar allò que un altre ha deixat, d’ací i d’allà.  

Una paraula molt bonica per un gest encara, a la meva 

manera de veure, més bonic. Els espigoladors són les 

persones que van al camp a espigolar.  

Què es pot espigolar? Doncs tot allò que es faria mal-
bé i ningú aprofita, però és bo per menjar. Actualment 

1/3 de la producció d’aliments es malbarata. Un terç!!! 

És una bestiesa! 

 

Espigoladors lluita per  
l’aprofitament dels aliments a 
la vegada que involucra  

persones en risc d’exclusió  
social d’una manera  
transformadora, participativa, 
inclusiva i sostenible. És una  
organització sense ànim de  
lucre que actua sobre tres  
reptes socials: desenvolupar un 
model replicable i transferible 
que impacti en la reducció del 
malbaratament alimentari,  
millorar l’accés a una  

alimentació adequada i  
generar noves oportunitats per 
a persones en risc d’exclusió 
social. 

 
Els Espigoladors també tenen un obrador al Prat del 

Llobregat on  fan cremes, melmelades, patés i salses 

elaborats amb aquests productes, és un laboratori d’in-

novació a favor de l’aprofitament alimentari que ofe-

reix oportunitats laborats i formatives a persones en 

situació de risc d’exclusió social.  

Aquestes conserves es venen sota el nom Im-perfect. És 

la primera marca de l’Estat espanyol que elabora i 

comercialitza productes alimentaris d’alta qualitat a 

partir d’excedents de fruita i verdura descartada per 

raons estètiques. 

Fa escassament un any els vaig conèixer i crec que és 
molt bo que en tingui coneixement com més gent millor. 

Formar part del seu equip de voluntaris és un orgull i 

una satisfacció. Què fem? Acudir al camp quan ens con-

voquen, a collir allò que el productor no pot aprofitar 

ja sigui perquè no li surt a compte recollir, ja sigui per 

que té una grandària o aspecte que el mercat no vol o 

n’està saturat. En qualsevol cas és un producte bo i ap-

te pel consum. 

El seu procediment és el següent: l’organització contac-

ta amb productors, sensibles a aquest contrasentit, que 

cedeixen el que els sobra. El voluntaris convocats anem 

al camp i, seguint les indicacions, ho recollim, posem en 

caixes i ho venen a recollir entitats que ho distribuiran 

a diferents llocs perquè tinguin producte fresc i de tem-

porada per menjar. És una feina dura, un dia collir en-

ciams, altre cols, pastanagues, bledes, carxofes, o to-

màquets... però saps, que després mai et farà mal l’es-
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quena, si algú ho podrà aprofitar. És un orgull.  

Actualment, amb la situació sanitària, la demanda de 

producte fresc per part de les diferents entitats i men-

jadors socials s’ha multiplicat. Hem estat espigolant, 

durant el confinament perquè aquest producte arribés 

allà on calia. Amb mascareta, guardant distància i amb 

grups mes reduïts per tal de garantir la seguretat en el 

camp. Ara seguim fent-ho i les espigolades no paren. 
Espigoladors va creixent, i poc a poc aniran arribant 

els seus grups de treball i de voluntaris arreu del país. 

Evidentment la concentració més gran de demanda d’a-

liments es troba a Barcelona. Tenim voluntat, esforç, 

treball, generositat i respecte pel medi ambient per 

arribar a més i més gent.  

Crec que ens hem de conscienciar que per aconseguir 

un món millor hem de potenciar aquest tipus d’accions, 

com moltes d’altres encaminades sempre a un consum 

més sostenible. Cal consumir productes de temporada, 

de proximitat si pot ser; i si veiem, per exemple, una 
poma que té un cop no llençar-la, separar-hi el cop i 

tallada a trossos és igual de bona. 

El menjar no es llença! ◼ 
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PORTBOU, EL 007, ELS RUSSOS i LA DEPRESSIÓ 

 Josep Maria Loste 

N 
o hi ha dubte que els ignominiosos fets del 

passat 28 d'octubre de 2020 provoquen 

que l'Estat espanyol cada dia s’assembli 

més a Bielorússia o Turquia i menys a les 

democràcies occidentals avançades del Regne Unit, 

Bèlgica, Suïssa o la República Federal d’Alemanya.  

De tota manera, també cal dir, alt i clar, que tinc la 

sensació que el govern legítim espanyol del PSOE-
Podemos-Comuns té problemes greus, no controla la 

situació pel que fa referència a la carpeta catalana; 

ja que els qui manen de debò a l'Estat espanyol són 

les dos centes famílies plutòcrates/terratinents/

aristocràtiques, els alts comandaments de les forces 

d'ordre públic de matriu castellana i l'alta magistra-

tura judicial, la qual formen un Estat repressor que 

fa la seva via, dintre del mateix Estat espanyol.  

Sobre aquest episodi del 28 d’octubre passat també 

és interessant de comentar el relat de política-ficció 

(bé fa la sensació que s'assembla més a un relat lite-

rari que no pas polític), sobre la qüestió extravagant 

del possible enviament de 10.000 soldats a Catalu-

nya per reforçar la independència catalana.  

Tot plegat semblaria més una obra de Valle-Inclán 

que no pas un tractat sobre estratègia política i mili-

tar. De tota manera, ara que fa poc que ha mort, als 

noranta anys, un excel·lent actor escocès, el primer 

James Bond 007, seria interessat, en homenatge a 

Sean Connery, que algun guionista i/o cineasta ca-

talà pogués millorar aquesta història/ficció de l'envi-

ament del 10.000 soldats russos i escriure/produir 

una crònica, desprès transformada en un film d'acció, 

en què els escenaris, entre d'altres, fossin el port i 

l'estació internacional de Portbou. A veure si algun 

jove i agosarat director cinematogràfic fa la prime-
ra passa. 

En síntesi, la qüestió catalana és un contenciós polític 

profundament europeu i europeista, que remunta a 

principis del segle XVIII (Tractat d'Utrecht).  

Al meu entendre, no és una qüestió tercermundista, 

per la qual cosa hauria de ser resolt per la UE i no 

pas per Rússia, la Xina o els Estats Units.  

El contenciós català -el seu encarrilament- passa ne-

cessàriament per Brussel·les, Berlín, París i Londres. 

Malauradament, la UE a hores d'ara, encara no és 

una autèntica unió del vell continent, sinó que és un 

projecte en construcció, segrestat per uns semi-

imperis colonials i jacobins i uns mercaders plutòcra-

tes que no creuen en un projecte polític europeu, 

amb una política diplomàtica, exterior i defensa co-

muna, la qual cosa provoca una gran frustració en el 

conjunt del poble de Catalunya. ◼ 
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 GIRONA SENSE ÀNIMA? 
  Lluís Bosch Martí 

V 
olem recordar que per a un nat als anys 40, 

quan passejo per qualsevol indret del centre 
o dels propers afores de Girona, tenim una 

visió plural de com era el lloc, els edificis, per 

exemple, l'actual, funcional i estrany edifici dels nous 

jutjats gironins, on he entrat comptades vegades -per 

sort no he tingut ni plets ni denúncies-. Sempre recorda-

rem l'antic edifici modernista de l’escorxador, la lletera 

i els bombers; i alguns tipus d'allò més curiosos, els ma-

tancers, els camàlics, com el popular Gumsi i el seu ger-

mà coix. I tot caminant, al davant, els plàtans de la 

Devesa i els Pujolàs, que hi tenien un important magat-

zem de vins. L'avi de la família s'arruïnà per culpa de 

la seva afició al joc i els embargaren totes les propie-

tats, fins i tot el piano de cua. Ah! I els grans cinemes 

Gran Vía, Albéniz, Coliseo. Els diumenges, a totes les 

famílies era com anar a la segona missa, festa major.  

Ah! I als petits carrerons, botigues com la de Can Re-

vuelta, on compràvem els petits cucurutxos de xufles i 

cacauets i a part els nostres sidrals, tot plegat valia un 

ral. Una pesseta ens durava tota la setmana. I passant 

ràpid les actuals voltes, per anar a comprar cromos al 

quiosc del Tito Garcia, o, un cop al mes, xurros amb en 

Chimi, que també feia de netejabotes. Volem recordar 

que ens agradava més la plaça de la Independència 

sense els porxos laterals, ja que hi entrava molta llum 

del sol i els progres i els gitanos de la Barca, capitane-

jats per en Pere Sala, fill gran de l'òptica, futur -i emi-

nent- professor d'Història a Barcelona, van iniciar una 
recollida de firmes perquè no fessin les voltes a la part 

del Coliseo Albéniz. A l'altre costat hi havia els autobu-

sos de la Teisa, on després s'instal·là el popular bar 

Boira, inici del futur grup...  

Aquest matí he vist que el darrer restaurant, el popular 

Can Lloret, i el seu esplèndid menú de durant anys a 

500 pessetes, que desprès va passar a 1000 i final-

ment a 1500, ha tancat per sempre. També la Bodega 

i els seus calamars a la romana. 

Ah, i la colla del Vi del sastre Guso de l'Argentaria i a 

l'altre costat els tripers del GEiEG dirigits per l'avi 

Marquès, exboxador, impressor, en Perich dels joguets, 

en Colomer d'altres colles d'amics, cada vespre feien el 

rosari dels bars, tapes, vinets, com les colles del país 

basconavarrès. Si els nostres pares eren assidus als 

bars i cafès, al meu parer ho era els caps de setmana. 

De la plaça del Savoi i el Nicolazzi de l'avi Escudé, del 

sastre Machaco, del Gentleman Poch, en Guillamet i 

altres viatjants. Si el carrer Ciutadans havia sigut la via 

més dinàmica de Girona, el carrer Nou ho ha estat molt 

més, tot i que ara ja hi han desaparegut els vells cafès, 

botigues com Can Llens, dels Comadira. La fàbrica 

Gròber l'ocupa un dels edificis més grans i horribles de 

la Girona desarrollista de l'era Ordis, Ribot i Nadal, 

que va crear una de les places dures que obliga a 

passar ràpid per no ser atropellat. Els nois dels pati-
nets, els ciclistes, i les mosses que passegen gossos han 

fet que en diguin la Plaça dels Cagarros.  

Ah! i el flaneur benjaminià poètic, ni el respiro ni el puc 

narrar per enlloc, perquè a més de no ser poeta ni de-

cadent ni melancòlic sols em queda la solitud, la protes-

ta des de fa uns anys per l'1 de maig, els amics Navar-

ro, Blanch, etc. fan un acte a la punta, davant de la 

trista avinguda Jaume I, i que travessar-la a peu, com 

fa un servidor cada dia, pel mal estat de la calçada i 

especialment els dies de pluja, pots relliscar i trencar-te 

la crisma. Hi passen més cotxes que gent a peu. A Gi-

rona tant sols van a peu els immigrants i alguns jubilats; 

els joves i estudiants, en bici, moto o patinet.  

Ens fa molta gràcia que un exbatlle i historiador com el 

Sr. Nadal, un pragmàtic positivista de pedra picada, 

amb el seu to ensucrat, sentimentalista a l'estil Folch i 

Torres, parli de l'ànima de la ciutat i d'un cercle màgic 

on els capitalistes fossin tan despresos com per no po-

sar els preus tan alts als emprenedors que volen posar 

 

Motivat per l'èxit i les  
felicitacions pels nostres dos  
articles de la Força i Ciutadans, 
se'ns ha suggerit en múltiples 
ocasions que seguíssim passejant 
per la Girona cor-felliniana. Fins 
i tot li donarem una nova  
dimensió de crònica sentimental, 
més literària, per a un articulista 
deixeble del Walter Benjamin 
que es passejava a peu per  
París, cercant el flaneur, l'aire 
fantàstic de les noves urbs  
no-ciutats modernes  
aclaparades per l'infern de la 
societat capitalista posthumana i 
social. El desolat Benjamin  
caminava en companyia de  
l'esperit dels Baudelaire, Proust, 
Kafka i Walser. 



10 

 

negocis familiars, com durant tants anys hi havia dinas-

ties de comerciants que estan desapareixent per les 

finances nacionals o internacionals. Qui pot competir 

amb les grans àrees comercials, supermercats, McDo-

nald's, etc. Sr. Nadal, el neoliberalisme del capital no 

creu en els cinismes de les ciutats i el cos el volen per 

explotar i esprémer. 

I crec que Girona, gràcies al seu Barri Vell i patrimoni 
històric, urbà i monumental, té una gran part temàtica 

de matins i caps de setmana i feina per a un grapat de 

bars, restaurants i hotels. De fàbriques, després de la 

desaparició de la Grober, la Torras, etc. tan sols resis-

teix la Nestlé. I què farem amb els milers de joves uni-

versitaris de la UdG que no puguin treballar les seves 

llicenciatures? Professors, metges, arquitectes, etc., si 

saben idiomes, alguns podran fer de guies, monitors, 

cambrers I la resta, com fa anys, començaran a emi-

grar per tot el planeta. Sr. Nadal, les no-ciutats de 

l'anomenat món lliure, les de la fi de la història i del 

socialisme que vostès ajudaran a enfonsar per perpetu-
ar-se en els seus càrrecs no tenen ànima -ni flaneur- 

per poetitzar sobre la nova barbàrie inhumana del 

darrer capitalisme senil, com diria Samin Amir.. ◼ 
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COL·LAPSE DE LA TERRA i RISC LINGÜÍSTIC 

 Sal·lus Herrero i Gomar  

F 
ins on pot arribar tot açò? En quan de temps? Es  

possible viure un enfonsament «civilitzat», de  

manera més o menys pacífica? Pablo Servigne,  

enginyer agrònom i doctor en biologia, i Ra-

phaël Stevens, investigador i especialista en transició 

ecològica, analitzen tots els estudis científics que han 

mostrat la possibilitat real d'un col·lapse, i ofereixen 

una visió interdisciplinària d'un tema encara tabú per a 
molts: la Col·lapsologia. En aquest llibre es tracta d'ex-

plicar les conseqüències de les múltiples crisis que ex-

perimentem alhora: crisi ecològica, energètica, demo-

cràtica, financera, de salut pública... No obstant això, 

per a Servigne i Stevens el pitjor dels escenaris no cal 

que arribi a esdevenir real; ni es rendeixen ni cauen en 

el catastrofisme... Però s'hauran de canviar moltes co-

ses, en mobilitat, transport, alimentació, producció i con-

sum per poder frenar la possibilitat de col·lapse que 

s'albira. 

L'altre llibre sobre ecologia, és d'Andreas Malm, Coro-

na, Climate Chronic Emergency: War Communism in the 

Twenty-first Century (ed. Cast. El murciélago y el capital: 

coronavirus, cambio climático y guerra social, Errata Na-

tural).  

Després de nou mesos, més d'un milió de morts, la re-

cerca sobre l'origen de la pandèmia continua oberta. 

Les ratespenades són el sospitós número u per als virò-

legs: és molt probable que un d'aquests animals fos el 

vector de contagi del virus als éssers humans. Tanma-

teix, els factors desencadenants i les seues causes pro-

fundes, tenen un caràcter estrictament humà: la desfo-

restació accelerada, el creixement de les mines a cel 

obert, el comerç legal i il·legal de fauna salvatge i, per 

descomptat, l'escalfament global. És a dir, l'acció de-

predadora del capitalisme sobre cada ecosistema i 

gairebé cada dia. Som davant d'una crisi sanitària que 

és sobre tot, una crisi ecològica. 

Andreas Malm -un dels pensadors fonamentals de l'e-

cologisme polític actual- analitza els mecanismes pels 
quals el capital, en la seua ànsia il·limitada de benefi-

cis, ens ha conduït a una situació que, des de l'escala 

microbiana a la atmosfèrica, imposa un risc crònic i le-

tal. Malm proposa polítiques ecològiques radicals i a 

gran escala. I ens recorda que, si més no, en el front 

climàtic, no hi haurà «nova normalitat», perquè les me-

sures cosmètiques i burocràtiques que proposen els nos-

tres actuals representants polítics no seran suficients. Si 

no volem viure en «un planeta febril habitat per gent 

febril», necessitem una perspectiva revolucionària.  

No puc deixar de veure i relacionar el col·lapse plane-

tari amb la situació de risc del català a Catalunya i la 

resta dels Països Catalans. El llibre de Carme Ju-

nyent, El futur del català depèn de tu, La Campana, 2a 

edició, 2020. En aquest llibre, Junyent, com a experta 

en l'estudi de llengües amenaçades, ens alerta que si 

els catalanoparlants cedim i deixem de parlar en cata-

là, davant d'una llengua amb estat propi, contribuïm a 

augmentar el supremacisme i la dominació del castellà 

(el francès o l'italià), com analitza també, entre d'al-

tres, el professor de la Universitat de Madrid, Juan 

Carlos Moreno Cabrera. Si acceptem la submissió lin-

Una amiga m'ha recomanat dos llibres sobre ecologia, bàsics per  
analitzar la situació actual, que no vull deixar d'esmentar, tot i que  
sigui breument.  
Un és l'assaig Comment tout peut s’etfondrer: petit manuel de col·lapsologia 
à l’asage des générations présentes, hi ha edició en castellà titulada  
Colapsología a Editorial Arpa de Pablo Servigne i Raphaël Stevens.  
Adverteixen que avui la utopia ha canviat de bàndol:  som uns il·lusos en 
creure que tot pot continuar com abans. El col·lapse és l'horitzó de la  
nostra generació, l'inici del nostre futur. Molts interrogants sorgeixen quan 
només esmentem el mot col·lapse: Què sabem de l'estat global de la  
Terra? I del de la nostra civilització? És comparable un col·lapse de les  
cotitzacions de la borsa amb el de la biodiversitat? Poden arrossegar-nos 
la convergència i la perpetuació de las distintes «crisis» cap a una  
situació irreversible?  
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güística, en deixar de parlar en català davant d'una 

llengua més poderosa, som còmplices de la subordina-

ció de les llengües sense estat propi i ajudem a portar 

el català a un camí de no-retorn. Tots, catalanoparlants 

i no catalanoparlants, hem de canviar urgentment el 

nostre comportament lingüístic: els que el tenim com a 

primera llengua i els que no, però que el volem continu-

ar sentint, o també parlant. Cada vegada que no par-
lem en català, el portem a una situació de no retorn. 

Per això cal que els que encara no sou catalanopar-

lants us poseu en el lloc dels catalanoparlants, perquè 

entre tots ajudem a salvar una llengua en risc; ho està  

en una situació encara més precària, el català al País 

Valencià, a les Illes i a la Catalunya Nord; i l'èuscar i el 

gallec, a Euskal Herria i Galiza, entre d'altres llengües 

europees. Ara, la responsabilitat major recau en 

aquells que sabent parlar-lo, no el parlen, com denun-

ciava en un vídeo recent Albano Dante Fachín, recla-

mant que no s'accepti deixar de parlar en català a tot 

arreu, també al Congrés, Senat, el Parlament de la UE i 

a tots els mitjans de comunicació, tribunals de justícia... 

Perquè quan s'accepta deixar de banda el català, 

s'admeten imposicions antidemocràtiques, contràries al 

respecte als drets humans, a la diversitat i el reconeixe-

ment igualitari, que ens duen a la pèrdua del català en 

tots els àmbits. No és de mala educació parlar sempre 

en català, ho és passar-se a les llengües privilegiades 

amb estat propi. Carme Junyent ens explica que avui 

parlar català és un acte de rebel·lia "sobretot contra el 

mercat, que és el més interessat que desapareguin les 

llengües". Hem de lluitar contra la progressiva colonit-

zació de l'entorn digital i la resta dels entorns: cinema, 

tribunals de justícia, mitjans de comunicació, etcètera.  

Rudolf Ortega al diari El País, el 18 de novembre del 

2020, advertia a l'article “I demà, 40 parlants menys”, 

que l'ús de la llengua catalana a Barcelona cau cinc 

punts i perd un terç dels joves; si una llengua no es fa 

servir, esdevé inútil, una andròmina. Hi ha un embat 

molt fort per banda de l'Estat per tractar d'aniquilar 
les altres llengües distintes del castellà. Guerra, García 

Page i companyia (els que parlen de la "lengua común" 

siguen del PSOE, PP, Cs, Vox...) quan prohibeixen ex-

pressar-nos el català en tots els àmbits, saben que ani-

quilen el català, el gallec, l'asturià i l’èuscar; quan es-

cridassen dient que "el castellà en perill d'extinció" als 

Països Catalans, saben que menteixen; des del cinisme, 

des de la falsedat, des de la manipulació política més 

vil i miserable. Saben perfectament que les altres llen-

gües ibèriques estan en risc i que el castellà encara és 

en una posició dominant a gairebé tots els àmbits. Vo-

len, però, accelerar l'aniquilació del català, com han 

fet a les Illes Balears, al sud del País Valencià i a l'à-

rea metropolitana de Barcelona. Una Catalunya o uns 

Països Catalans sense el català serien més colonitzats, 

més dependents, més espoliats, més empobrits, més 

esclavitzats, "voluntàriament"; només ens mancaria 

aplaudir els robatoris corruptes de l'Ibex-35, de la 

Casa Reial o de Florentino Pérez amb afers com el 

Castor.  

Pel reconeixement del dret a l'autodeterminació i la 

llibertat de les preses i presos polítics. Ja n'hi ha prou 

de tanta repressió i opressió.  ◼ 
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VIATGE A L’INSOMNI AMERICÀ 

 Lluís Bosch Martí 

L 
legeixo en el New York Times que una jove exe-

cutiva novaiorquesa de raça blanca ha estat 

assassinada a Central Park mentre feia fúting. 

Els autors de l'agressió, segons la policia, eren 

una banda de vuit adolescents residents al barri de 

Harlem. La notícia diu que la varen colpejar al cap 

amb una barra de ferro i que, un cop estabornida, la 

varen violar en grup i, després de robar-li, la varen 
deixar estesa a terra inconscient i en estat de coma.  

 

Aquesta yuppie blanca catòlica 
era una broker que treballava a 

Wall Street i, sense haver fet res, 
es va convertir en un boc  
expiatori. Va ser víctima de la 
venjança d'uns negres que  
varen projectar en ella tots els 
seus mals i frustracions. Els joves 
delinqüents que la varen  
assaltar varen invertir els  
escassos dòlars que duia al  
damunt a comprar una dosi de 
crac. Aquest no és un fet aïllat, 
és més, és un incident habitual 
que passa cada dia a  
qualsevol gran ciutat  
americana. De fet, per als  
mitjans, això ja no és notícia de 
portada, aquestes agressions 
van directament a les pàgines de 
successos. Fa uns anys la  
prestigiosa revista Time va  
publicar un documentat dossier 
d'onze pàgines parlant de la  
violència urbana als EUA i de les 
mesures per combatre-la que  
tenien totes les administracions, 
que es poden resumir, mani qui 
mani, en més policia i repressió. 

 

«El problema és més estructural i de valors. Mentre el 

sistema capitalista sigui hegemònic, la societat continua-

rà sent violenta i deshumanitzadora». Aquesta frase no 

és nostra, la va dir Lewis H. Lapham, un home del siste-

ma, escriptor conservador de Califòrnia, net d'un alcal-

de republicà de San Francisco i besnet d'un dels funda-

dors de Texaco. L'any 1988 va publicar un polèmic 

llibre (Money and Class in America) en què defensava 
que la idea d'Amèrica com a terra d'oportunitats és la 

mateixa tant per a un capitalista de tota la vida que 

hagi estat format a les millors universitats com pel dar-

rer immigrant que acabi d'arribar. Es tracta d'obtenir 

el màxim profit en el mínim temps possible, fiant-ho tot 

a l'individualisme i obviant qualsevol sentit comunitari. 

És a dir, valors com ara la solidaritat humana o la com-

plicitat social no tenen cabuda en la societat america-

na, on hi ha grans desigualtats, que ni demòcrates ni 

republicans estan disposats a solucionar.  

Els rics viuen en zones exclusives on els pobres no tenen 

accés. Avui als EUA s'esmercen més recursos en la segu-

retat privada que en afavorir polítiques que menin la 

societat cap a la pau social. A la pràctica, es creen 

grans guetos: blancs amb blancs, negres amb negres, 

llatins amb llatins... aquests grups ni es fonen ni es bar-

regen, la idea d'un «rendez-vous» multiracial és una 

quimera. 

Als EUA el que importa és triomfar, realitzar l'anome-

nat somni americà. Així, els Morgan, Rockefeller, He-

arst, Trump... són admirats per haver aconseguit fama, 

poder, en definitiva, l'èxit. El que importa és on han 

arribat, però ningú es preocupa de saber com hi han 

arribat. 

Els artistes i escriptors són definits segons quin sigui el 

seu valor en el mercat, el que compta sobretot és el 
que venen. Lewis H. Lapham ja deia que els EUA es 

poden definir més com una plutocràcia que com una 

democràcia. El peix està tot venut i les cireres les reme-

nen una classe dirigent que actua com un autèntic clan. 

Aquesta sensació d'impossibilitat d'accedir al poder 

que, a la pràctica, té un ciutadà normal, ha desanimat 

històricament la població a acudir a les urnes. Ja ho va 

dir Chomsky fa anys, als EUA només hi ha el partit de 

la propietat. A més, la política és una activitat cara. 

Cap ciutadà normal es pot pagar allà una campanya 

electoral que, pel cap baix, costa un milió de dòlars, 

com cap ciutadà normal aquí podrà ser mai president 

del Barça perquè no tindrà capacitat econòmica per 

avalar el pressupost. 

Als EUA, els polítics depenen dels lobbies i dels grups 

de pressió financers que, òbviament, si fan donacions a 

un candidat és perquè defensi els seus interessos i no 

els de la gent del carrer. 

Al poble en general se li permeten algunes llicències, 
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ULLERES, ODONTÒLEGS i INJUSTÍCIES SOCIALS 

 Josep M. Loste 

vàlvules d'escapament, perquè alliberi, de tant en tant, 

la ràbia que li produeixen les enormes desigualtats. 

Així, quan un policia blanc mata un negre, la ira dels 

seus companys de raça es desferma per uns dies i hi ha 

avalots en algunes ciutats, es cremen contenidors, s'as-

salten supermercats i es produeixen enfrontaments amb 

la policia o la guàrdia nacional però, al cap de poc, 

tot torna a la normalitat, a l'statu quo habitual. Manuel 
Castells, gran coneixedor de la societat americana i 

actual ministre de Podem a Madrid, diu que el sistema 

tolera, un temps limitat, el campi qui pugui, perquè és 

incapaç de canviar-hi les relacions socials. La societat 

americana és un cant a l'individualisme, un tots contra 

tots on la selecció natural fa que només sobrevisquin, 

dignament, els més forts. 

Als Estats Units la separació social fa que els grups 

s'ignorin i es tinguin por. El territori de l'altre és un es-

pai desconegut. Recordo que, en un viatge que vaig 

fer fa anys al país de l'oncle Sam, a mi, que amb bar-

ba i cabells blancs faig una pinta d'home bo, barreja 

d'artista, patriarca-missioner, em varen tirar els gossos 

mentre passejava per una urbanització a prop de Bos-

ton. 

Als EUA, són ciutadans de primera els que van en cotxe 
sempre. Els altres perillen. Si fas pinta de rodamon, 

negre, xicano o tens un aire asiàtic, vigila, la policia et 

pot considerar un element sospitós i detenir -te en qual-

sevol moment, demanar-te la documentació, emmanillar

-te o dur-te preventivament a la comissaria del xèrif 

del districte, com la que sortia a la sèrie Hill Street Blu-

es, més coneguda aquí, com la Cançó trista de Hill Stre-

et. ◼ 

E 
n la nostra societat actual del postmodernisme 

de les preses i de les fractures -social i digital-  

hi han dos elements, de primera necessitat, que 

provoquen moltes injustícies socials; aquests són 

el preu caríssim de les ulleres i la visita al dentista. Tant 

la compra d'unes ulleres graduades i bifocals (cada 

dia hi ha més gent que les ha de fer servir), com les 

visites a l'odontòleg, per tal de gaudir d'una bona sa-
lut bucal, cada vegada més ciutadans es veuen obli-

gats a endeutar-se o a haver de deixar de fer altres 

coses, també importants, per tal de poder arribar a 

final de mes. 

A casa nostra, a Catalunya i també a l'Estat espanyol, 

l'odontòleg i l’òptica haurien d'entrar a la Seguretat 

Social. Ja sabem que l'Administració no pot fer 

“miracles”, però la justícia i la sensibilitat social, la re-

distribució de riquesa i la qualitat de vida són fona-

mentals. En aquest sentit no estic demanant un model 

social escandinau -tant de bo això fos possible- però sí 

el de l'Estat francès; és a dir,  que un cop pagades les 

factures de les ulleres i les visites al dentista, els serveis 

socials, d'una forma justa i redistributiva segons els 

guanys, la renda de cada persona, abonessin un 20% 

un 30%, 50% (…) a l'usuari d'aquests serveis indispen-
sables. 

En síntesi, si volem que Catalunya sigui un país pròsper, 

cívic i civilitzat, que s'assembli més a Nova Zelanda i 

Dinamarca que no pas a un estat tercermundista, entre 

tots hem de fer un esforç col·lectiu suplementari per tal 

de fer possible que les ulleres i les visites al dentista no 

siguin un drama social i econòmic per a un tant per cent 

molt elevat de la població. ◼ 
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CALA i CAP DE PREBAUT 

DOCUMENTS HISTÒRICS  

F 
ragment d’un plànol de l’any 1779 a escala 1:86400, on es pot observar el nom de la nostra cala i cap de 

Portbou escrita “Prebaut”. També es pot llegir “Tour de Caroeli” avui dia torre o castell de Querroig.  

Es tracta d’un mapa topogràfic gravat, obra de Cesar-François Cassini (17 de juny de 1714 / 4 de setembre 

de 1784), publicat a París per la Carte de la France Directeures i encarregat pel Departament de la Guerra. 

César-François Cassini de Thury, també conegut com a Cassini III o Cassini de Thury, va ser un cartògraf i astrònom 

francès. El 1744, inicià l’elaboració d'un gran mapa topogràfic de França, una de les fites en la història de la topo-

grafia. Va ser acabat pel seu fill Jean-Dominique (Cassini IV), i publicat per l'Académie des Sciences entre 1744 i 

1793. Les seves 180 plaques es coneixen com a Mapa de Cassini.  
El nom de “Prebaut” segurament és una transcripció fonètica i afrancesada del nom “Port bo”, tal com surt en els ma-

pes d’aquella època. Cal recordar que la cala era coneguda amb aquest darrer nom, volent significar una cala bona 

i arrecerada del vent de tramuntana. Era un port bo per a fondejar-hi. És molt probable que amb la introducció de la 

pesca del “bou”, originada a l’occident italià, a mitjans del segle XVIII, i en fondejar -hi les barques que pescaven 

amb l’art del “bou”, els mariners modifiquessin el seu nom passant de “port bo” a “port bo per a les barques del 

bou”, és a dir Port dels bous i seguidament en Portbou. Aquesta podria ser una hipòtesi entre moltes altres que també 

existeixen. ◼ 
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LLENGUA 

ALFRED DÖBLIN: Die berden Freundinnen und  

  
 

 Cari Oriol Serres  

D 
öblin, escriptor de gran prestigi a Alemanya, 

se’l considerava un representant de la Nova 

Objectivitat. Havia assolit l’èxit amb obres 

com Noviembre 1918, No habrá perdón 

(1935) La tierra sin muerte (1936), El tigre azul (1936), 

i sobretot amb la gran novel·la Berlin Alexanderplatz 

(1929), que converteix   la ciutat de Berlín, amb l’au-

tèntica protagonista. Estem davant la novel·la urbana, 
conquesta de la literatura del segle XX, en la línia de 

Bely (Petersburg, 1919),  o el Dublín de James Joyce en 

l’Ulisses (1922) o John Dos Passos de Manhattan Trans-

fer (1925) 

Döblin, d’origen jueu, va patir el progressiu ascens del 

nazisme.  Goebbels veia en aquesta novel·la urbana 

Asfaltliteratur, i la ciutat de Berlín, avantguardista i cos-

mopolita en aquell moment, una forma de llibertinatge 

que calia prohibir i cremar. 

Döblin, metge psiquiatra, havia publicat ja en 1924 

una peça curta: Las dos amigas y el envenenamiento. Era 

una història real i un succés actual de molt ressò medià-

tic, ja que els fets eren força insòlits: les protagonistes 

són dones,  casades,  lesbianes i assassines...  

Les primeres cinquanta pàgines (tres quartes parts de 

l’obra) les redacta d’una forma molt pròxima al gènere 
novel·lesc. Frases curtes i expressió freda.  Mostra la 

vida sòrdida marital (humiliacions, vexacions sexuals, 

vida irrellevant i rutinària...) fins l’esclat d’alegria de 

les dues dones en trobar-se i realitzar-se plenament. El 

relat va derivant lentament a una expressió més perio-

dística amb els recursos propis de la Nova Objectivitat: 

sempre és el metge qui parla, no el novel·lista. S’obte-

nen informes d’estudis grafològics, no de valoracions ni 

 

Berlín, París, Portbou. 1940.  
Dos intel·lectuals alemanys van coincidir en el mateix recorregut i en el  
mateix temps. Alfred Döblin, autor de Berlín Alexanderplatz, i Walter  
Benjamin, que optà per acabar els seus dies a Portbou el 26  
de setembre de 1940. Döblin tan sols uns dos mesos abans creuà la  
frontera en tren i salvà la seva vida. Quan sortia del túnel de Cervera i  
el tren entrava a l’estació de Portbou, exclamà: -Dolça Espanya. Un  
mateix recorregut, però dos destins.  
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anàlisis subjectius.  

La narració d’aquests fets condueix a una nova dimen-

sió. Decideixen d’enverinar aquell marit violent i vexa-

dor. Cometen el crim, premeditat, planificat i raonat 

fredament. La conseqüència en serà l’arrest, el judici i 

la condemna, a la que conduiran les nombroses evidèn-

cies i proves. 

Novel·la breu, però intensa. Un relat massa extens, 

alentiria l’acció. Exposat amb un estil sobri, sense flori-

tures. 

La seva trajectòria resulta curiosa. En 1924, l’editorial 

berlinesa Die Schmiede reuní en 14 volums autors de 

categoria, com ara Döblin o Egon Erwin Kisch, que re-

collien casos criminals succeïts en aquella època. La 

col·lecció es deia Aussenseiter der Gesellschaft. Die ver-

brechen der Gegenwart. 

Això provocà que els 

crítics literaris la catalo-

guessin com a obra de 

caràcter psicològic. Fins 

als anys 70 i gràcies a 

editorials com  Rowohlt  

o Suhrkamp no fou ree-
ditada. 

Es pot classificar  aquest 

llibret dins de la tendèn-

cia Nova Objectivitat? 

S’han de tenir en compte 

certs aspectes. Döblin no 

interpreta mai els fets ni 

els jutja, simplement els 

exposa. Vol semblar 

imparcial, per la qual 

cosa construeix el relat 

com si fos un informe o 

una crònica. Ha d’oferir-

se de manera asèptica  i 

freda. Li toca al lector 

elaborar el seu veredic-

te. L’opinió se l’ha de fer 

amb la lectura. Els seus 

coneixements de la psi-

quiatria contribueixen a 

fer una composició mag-

nífica de les protagonis-

tes: Elli i Gretchen. Elli, 

alegre i infantil. Gret-

chen, inexpressiva i sub-

misa. Formen una parella 
lèsbica, plena de fanta-

sies i somnis, amb l’ob-

jectiu d’evadir la insatis-

facció i l’agressió que els 

toca viure. 

La justícia condemna les 

dues dones. Però, Döblin 

també? Crec que no i, és 

més, sense dir-ho oberta-

ment, inclina el lector a 

favor d’elles. El que sí fa 

és proporcionar-nos el 

context en què es concep el crim (Vorgeschichte). Què 

busca Elli en el matrimoni? Afecte, estimació, atencions... 

Què troba? Vexacions i brutalitat. La tendresa que bus-

ca la troba en Grete, que és incapaç de sentir cap me-

na d’amor vers el seu marit. No sent res. On trobarà 

sentiment i passió? Amb Elli. El seu marit cada vegada 

més frustrat, actua amb més violència. Una cosa porta 

a l’altra. Fins aquí els fets s’expliquen i es poden com-

prendre. 

Elles han infringit la llei i aquesta les condemna. La pa-

rella és víctima de les seves pròpies necessitats, però  

mostra allò fosc i incomprensible de la naturalesa hu-

mana. Que el lector jutgi i dicti el seu veredicte. Això 

exactament és el que voldria Döblin. ◼ 
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EL MANHATTAN. Contes de records imaginaris 
 Emili Darner 

E 
stava clar que a Europa anirien en vaixell, en  

un d’aquells transatlàntics de luxe que les clas-

ses molt benestants fan servir tot sovint per viat-

jar amunt i avall i, sobre tot, per fer-hi molta,  

molta vida social.  

Henry Oren, tot i no ser-ne expert, també tenia alguna 

cosa a veure amb les  companyies navilieres britàni-

ques, molt especialment amb la que s’acabava de re-
fundar l’any passat: la Cunard White Star Ltd. Quan es 

deia que Henry Oren tenia alguna cosa a veure amb 

algun negoci, el que volia dir era que hi tenia una influ-

ència quasi absoluta. De fet quan va decidir participar 

en una naviliera, va triar la britànica Cunard Steam 

Ship Co. Ltd., de Liverpool. El fet que es tractés d’una 

companyia britànica només suposaven avantatges per 

Henry Oren: era una firma ben consolidada, amb pro-

jecció de futur i li permetia entrar en els negocis inter-

nacionals dels europeus de la ma de l’Imperi. La Cu-

nard Line, fundada feia gairebé cent anys, el 1839, 

pel canadenc Samuel Cunard, havia estat la primera 

en transportar viatgers en vaixells de vapor. A Henry 

Oren sempre li havien inspirat molt de respecte aquells 

que eren els primers en algun negoci important, no sa-

bia ben bé si era pel seu coratge, inconsciència, temeri-

tat, visió o simplement intuïció. Qualitats, totes elles, que 

Henry  Oren  tenia  ben  desenvolupades  i  n’era  molt 

conscient. 
 

Algun periodista prou destre 
per assabentar-se que Henry 
Oren, o algú de la seva  
absoluta confiança, havia  
entrat a formar part del grup 
d’homes forts de la Cunard  
Line, va fer públic que la  
decisió havia estat motivada 
perquè Henry Oren no  
tenia massa bona opinió de 
l’altre companyia naviliera que 
per la seva magnitud hagués 
pogut situar-se en la seva  
òrbita, la White Star Line.  
 

L’agosarat reporter també apuntà que aquesta opinió 

no massa favorable era deguda a les manies d’Henry 
Oren, que no podia oblidar el desgraciat accident que 

va patir el Titànic, la joia de la flota de la White Start, 

l’abril de 1912 en el seu primer viatge. Precisament un 

vaixell de la Cunard, el Carpatia, el 15 d’abril havia 

rescatat els supervivents del naufragi d’aquell mala-

guanyat transatlàntic. Alguna cosa hi podia haver de 

cert en la notícia, però el cas és que d’aquell periodis-

ta espavilat no se li coneix cap més crònica després 

d’aquell reportatge. 

Fa dos anys la Cunard havia anunciat la compra de la 
White Start Line, i per motius que no tothom coneix, 

però Henry Oren sí, la transacció es va posposar. Just 

l’any passat i amb la participació del Govern britànic 

a la taula de negociació, es va decidir la fusió de les 

dues companyies en la nova empresa Cunard White 

Star Ltd. Tot fa pensar que aquesta fusió va fer que el 

Govern de Sa Majestat optés per finançar part del nou 

vaixell que la Cunard estava construint a les drassanes 

John Brown & Co., Ltd., de Glasgow, a Escòcia. Per ra-

ons atribuïdes a  la situació econòmica derivada del 

1929, la construcció fou aturada un temps, però l’abril 

de l’any passat s’hi varen tornar a posar.  

Aquest fabulós vaixell de la Cunard encara estava en 

construcció, és a dir, que per anar a Europa en Henry 

Oren n’havia de triar un altre. El seu secretari, que com 

s’espera d’ell, s’anticipava a totes i cadascuna de les 

demandes, li portà, en un gruixut expedient, tot el que 

Henry Oren voldria saber sobre el vaixell que el ma-

teix secretari havia seleccionat per viatjar a Europa, el 

Manhattan. El transatlàntic estrella de la United States 

Lines, on Henry Oren també hi tenia certa participació, 

ja que com era habitual en ell, en qualsevol sector de 

negocis mai posava tots els ous en un mateix cistell. El 

dossier que li dugué el secretari contenia tot i de tot 

sobre el Manhattan, les seves característiques principals 

i menors, dades de la seva tripulació, en especial del 
seu capità, les rutes que havia fet des que va ser botat, 

les incidències mes significatives i tota la informació 

dels ports on atracaria.  

El Manhattan feia regularment  la línia Nova York – 

Hamburg, aturant-se a Plymouth o Southampton i a Le 

Havre, el port de París. Aquest transatlàntic de 24.000 

tones, que havia costat 10 milions de dòlars, va ser 

botat fa tres anys, el 5 de desembre del 31 a les dras-

sanes de la New York Shipbuilding Company, amb la 

senyora Roosevelt com a padrina. La seva primera na-

vegació pel Delaware River, el 24 de juliol del 32, va 

ser tot un esdeveniment en mig dels xiulets d’una bona 

colla de naus que l’envoltaven; més de 300 personali-

tats varen assistir impressionades a aquest viatge de 

prova. L’11 d’agost de 1932 el Manhattan va iniciar el 

viatge inaugural amb 875 passatgers i després de deu 

dies de navegació, el 21, atracava al port d’Hamburg. 

Actualment el Manhattan ja ha superat totes les mar-

ques de velocitat i seguretat a les que s’ha enfrontat. El 
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capità  Freid  estava  convençut  que  patronejava  el 

transatlàntic més elegant i segur mai construït.  

El dossier també contenia tota mena de detalls sobre la 

cabina especial que havia estat reservada per a Henry 

Oren en el Manhattan, i dues cartes manuscrites. Una la 

signava el president de la United States Lines, el nom 

del qual no li era del tot desconegut a Henry Oren, ja 

que tenia una capacitat prodigiosa per retenir noms i 

càrrecs, fins i tot els dels homes de palla. Recordava 

amb certa vaguetat haver conegut el president en l’únic 

consell d’administració de la United on va assistir per-

sonalment, cosa ben estranya en ell, atès que no acos-

tumava a anar a cap dels consells d’administració on hi 

tenia una cadira, i n’eren una bona colla, fins i tot d’uns 

quants que n’era el  president. Per  aquestes tasques 

tenia un equip de consellers delegats d’absoluta i ben 

retribuïda confiança. El President de la United, en la 

seva carta, agraïa molt efusivament l’honor que Henry 

Oren dispensava a la companyia triant el Manhattan 

pel seu viatge a Europa. L’informava de totes les como-
ditats i serveis que trobaria a bord, i que el farien sen-

tir com si fos a casa seva, o encara millor, com si es 

trobés a la seva oficina de Nova York. Que només te-

nia que demanar el que necessités perquè ell, el Presi-

dent, se  n’ocuparia personalment que tot estigués a 

punt i al seu gust al llarg de la travessia. A Henry Oren 

ni l’entusiasmava ni l’enutjava el fet que el raspallessin, 

fins i tot quan ho feien d’una manera tan evident que 

era gairebé llefiscosa. Tot plegat més aviat el divertia. 

Després de llegir la carta del president, va sentir-se 

perfectament justificat per no assistir als consells d’ad-

ministració de la United.  

L’altra carta era del capità del Manhattan, que posava 

tota la tripulació  al servei d’Henry  Oren. Si així ho 

desitjava, el capità l’acompanyaria personalment en 

una visita per les dependències del vaixell, que natu-

ralment estaven a la seva disposició, incloent-hi el pont 

de comandament, lloc on només hi tenien privilegi d’ac-

cés els personatges selectes, de reis cap amunt. El capi-

tà també manifestava que seria un gran honor poder 

compartir amb Henry Oren algun dels sopars a la seva 

taula. Una altre que raspalla va pensar Henry Oren, 

que no s’imaginava pas que redimoni li haurien expli-

cat al capità sobre ell.  

Els preparatius del viatge foren supervisats fins al més 

petit detall, inclosos aquells que podien ser classificats 

d’escassa o nul·la importància, pel secretari i, per tant, 

Henry Oren només es va haver d’amoïnar per aquella 

angoixa o inquietud que li causava el fet de deixar els 

Estats Units, haver de travessar l’Oceà Atlàntic i roman-

dre uns quants mesos voltant amunt i avall per Europa, 

això sí, coneixent-hi gent interessant, important, influent 

i que de ben segur jugarien un paper cabdal en els 

futurs esdeveniments que marcarien els camins per on 

havia d’anar el nou món liderat pels Estats Units. El cas 
és que era la primera vegada que passaria tan de 

temps fora de casa, lluny del centre neuràlgic, l’àtic de 

l’edifici de la Cinquena Avinguda, des d’on feia anar 

tots els fils del seu imperi financer i exercia amb destra 

habilitat la seva influència no només damunt d’aquella 

Europa que ara semblava tan convulsa, sinó molt més 

enllà. El tranquil·litzava d’allò més el fet de tenir sem-

pre ben a prop al llarg de tot el viatge al seu ben pre-

uat secretari, a qui ell jutjava molt més valuós que tota 

aquella colla de consellers delegats, assessors, experts 

financers, advocats, corredors de borsa i altres satèl·lits 

que no paraven de pul·lular al seu voltat deixant anar 

tota mena de consells i sentències que, moltes vegades, 

Henry Oren no es molestava ni en entendre.  

Era evident, i així ho va fer veure el secretari a Henry 

Oren, que el Manhattan era no només el més elegant, 

confortable  i  acollidor dels vaixells  que travessaven 

l’Oceà Atlàntic, sinó que també feia gala d’una ferme-

sa, resistència i seguretat com era del tot ben sabut. 

Una virtut  més  d’aquest  secretari,  va  pensar  Henry 

Oren, que davant de situacions preocupants o d’expec-

tativa incerta era prou destre per presentar-les com 

fets que es desenvolupen segons el pla previst.  

El dia abans de salpar, Henry Oren no va anar al seu 

despatx/residència de la Cinquena Avinguda i va ro-

mandre tot el dia a Oren House o Oren Court, com en 
deien alguns. Era la casassa, gairebé palau, de Belle-

vue Avenue a Newport, Rhode Island, on ell i la seva 

esposa passaven les temporades de vacances. En això 

eren com tots els veïns que animaven els palauets i pa-

lauassos  de Bellevue Avenue els  llargs  dies  d’estiu.  

Henry Oren havia comprat aquell petit palau ja feia 

uns quants anys quan la seva fortuna, després de créi-

xer d’una manera exponencial, havia arribat a cotes 

on ja començaven a fer-hi falta certs indicadors afegits 

d’estatus i grandesa social inherent a la nova aristocrà-

cia burgesa  nord-americana que no  feia pas massa 

que estava encantada d’haver-se conegut. Henry Oren 

sempre deia que això de l’aristocràcia no era més que 

una collonada europea i que ell, per tenir diners, havia 

de treballar i sobre tot fer treballar els seus diners, 

cosa que aquella colla de ganduls ben vestits d’euro-

peus no havien fet mai de la vida, i per això, malgrat 

el que havia passat feia cinc anys a Wall Street, el 

món ja començava a ser governat pels Estat Units. En 

qualsevol cas, el fet és que tot i disposar d’aquesta 

confortable i  elegant  residència Henry Oren  mai no 

havia tingut cap interès en anar-hi a viure, encara que 

fos una part de l’any, massa lluny de Nova York.  

El Manhattan salpà cap a Europa del moll 61 North 

River de Nova York el dimecres 28 de Febrer de 1934 

amb 875 passatgers, inclosos Henry Oren i el seu in-

substituïble secretari.  ◼ 
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POESIA 

MÚSICA 
 Agustí Calvo  



21 

 

ANHELS DE POESIA 
 Cari Oriol Serres 

T 
inc entre les mans una llibreta dels anys quaran-

ta, que conté un florilegi de poemes, escrits a  

mà la majoria o amb una màquina d’escriure  

d’aquella època. Porten dates que oscil·len en-

tre els anys 1946-1947.  

La Jandra Piera me la va mostrar el darrer estiu. Era 

del seu pare, el senyor Joaquim, de bon record i  pro-

funda estima.  
El 1950 contragué matrimoni amb la senyora Mari 

Cruz, d’ulls encisadors. Jo me’ls miro i somric: comprenc 

que una sola mirada d’aquests ulls fes esclatar el seu 

cor i l’enamorés!  

El recull porta un títol: ”Anhels de poesia”. La joventut 

és el moment dels anhels. I la poesia, la forma d’ex-

pressar-los més acurada. Només cal una espurna que 

ho inflami tot.  

Aquesta llibreta n’és una mostra. Fixeu-vos: “Quina llum 

més formosa, la dels teus ulls!” “La brisa ha portat al 

meu cor, el dolç record de la teva mirada” “Vaig pren-

dre els teus ulls per dos estrelles” ”Els teus ulls són dos 

turments que tinc clavats al cor” “Tu em parlaves amb 

la mirada, jo, amb el cor” “Conec dels teus ulls, el 

foc”... 

Quan la tinc entre les mans, m’entendreix. Passo els fulls 

amb la màxima cura i respecte, com si sostingués un 

nadó. Fulls esgrogueïts i flaire del passat, que despre-

nen el captivament i la felicitat d’aquesta parella. Una 

pàtina de melangia m’inunda com succeeix amb el re-

cord de les vivències passades que no tornaran, però 

aquell esclat de felicitat no se l’ha emportat el vent, 

sinó que  roman  en aquests fulls color d’ivori embolca-

llats per la boirina de l’antigor.  

L’univers poètic el presideix Ella, la seva estimada, i 

l’amor que despertà en Ell, envoltats de jardins, flors, 

roses, cants dels ocells... I el primer bes! Quina delica-

desa d’expressió! Una papallona volteja i volteja en un 

jardí ple de flors, en tria una, la rosa, per reposar da-

munt dels seus pètals. Fórmula simbòlica del primer pe-

tó. Cosmos de felicitat i una gran esperança en les 

il·lusions nascudes. 

 

El somni dels teus ulls 
 

Els teus ulls són papallones clares, 
que volen a l’atzar, 
que no han trobat en el món, encara, 
la rosa per estimar! 
En els teus ulls clars he vist un somni; 
com tots és fugitiu; 
tinc por que una tarda clara es mori, 
dolçament, com l’estiu! 
Espera el meu somni la teva mirada, 
un sol bes dels teus ulls... 
Passa el temps i esperançat encara 
glateix pensant amb tu, 
són els teus ulls com dos papallones. 
Mon somni és una flor, 
esperant en calma melangiosa 
dels teus ulls, un petó! 
 

Ben segur que el senyor Joaquim Piera des del cel, en-

voltat de les estrelles, contemplarà encisat dos estels, 

tot prenent-los pels ulls de la seva senyora, Mari Cruz.  

◼ 
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CALAIX DE SASTRE 

L A R11, LA RG1, EL TREN CONVENCIONAL  

 i L’EXCEPCIONALITAT DE LA COVID-19 
 Nota de premsa Defensem el tren de l’Empordà 

D 
es de la plataforma d'usuaris del tren con-

vencional  Defensem el Tren de l'Empor-

dà  considerem que en aquests excepcionals 

temps de la Covid-19,  amb la sobrevinguda 

triple crisi social, laboral i econòmica, hauria d'implicar 

una reorientació,  un canvi de la política  ferrovià-

ria,  especialment en  la molt estratègica i transfronte-

rera, línia  R11, Barcelona, Girona, Figueres, Portbou/
Cervera  de  la  Marenda. 

Des de  Defensem el  Tren de l'Empordà  conside-

rem  que Renfe  i Adif haurien de procurar que els nos-

tres trens no vagin massa massificats, sobretot en hores 

punta, per la qual cosa pensem que caldria doblar els 

combois i augmentar el material mòbil  en  general, 

per tal de poder guardar les distàncies,  tal com diuen 

tots els protocols anticovid-19; per altra banda, no 

entenem perquè  en la nostra línia R11 no existeix gel 

hidroalcohòlic ni en el tren ni en les estacions, especial-

ment a les estacions de Portbou, Llançà  i Figueres. A 

més,  també  considerem que estan  creant molt de 

malestar  els retards, gairebé diaris d'ençà  de fa uns 

mesos, a causa de les obres d'Adif al soterrani de l'es-

tació  de Barcelona/Sants; creiem que Renfe  i Adif 

s'haurien de coordinar molt millor i també  informar 

d'una forma més  adequada als viatgers.  

Des de Defensem el Tren de l'Empordà  estem molt 

preocupats perquè  no se'ns informa gens sobre la re-

cuperació de la línia  RG1  des de Blanes  fins a Giro-

na, Figueres, Portbou, Cervera de la Marenda. En 

aquest sentit considerem que la societat civil gironina i 

altempordanesa, les patronals  FOEG, PIMEC, la Cam-

bra de comerç de Girona, els sindicats UGT, CCOO, 

CGT i CSC, així  com els ajuntaments ferroviaris impli-

cats, els consells de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el 

Gironès  i la Selva, i la Diputació  de  Girona haurien 
de dirigir-se, escriure cartes  i comunicats, a RENFE  i 

ADIF, tot demanant quan pensen recuperar la lí-

nia  RG1 i quan se solucionarà l’endèmic problema dels 

retards i de la manca de gel hidroalcohòlic al tren i la 

es estacions. Per altra banda, els diferents partits polí-

tics  de la Regió  de Girona amb representació  al 

Congrés  dels Diputats i al Senat haurien de plantejar 

sengles preguntes i mocions parlamentàries,  tant a la 

Cambra baixa com a la Cambra alta, per saber per-

què es produeixen aquestes disfuncions i per què  se 

solucionin d'una vegada per totes, ja que aquesta situ-

ació representa una greu injustícia  social i un atac fla-

grant a l'equilibri territorial.  

Des de Defensem el Tren de l'Empordà  esperem i 

desitgem  que millori d'una manera efectiva un mit-

jà  de transport, sostenible i social, que és  més  neces-

sari que mai, en èpoques  precàries, de greus proble-

màtiques sanitàries, socials, econòmiques  i laborals. 

◼ 
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E L TRIBUNAL SUPREM ESPANYOL, CONTINUA  

 POSICIONANT-SE EN CONTRA DE LA REGULACIÓ 
  DE LES LLENGÜES DEL GOVERN VALENCIÀ 

E 
l Tribunal Suprem ha tornat a decidir en contra  

de la Generalitat Valenciana i el sindicat que 

dona suport al Govern valencià en la defensa  

del Decret 6/2017, que regula l’ús del castellà  

i del valencià en l’Administració pública autonòmica.  

Les successives sentències del Tribunal Superior de Justí-

cia del País Valencià i del Tribunal Suprem deixen sen-

se efecte nombrosos articles del Decret de manera to-
tal o parcial; entre d’altres, els que estableixen un ús 

destacat per al valencià sobre el castellà en les notifi-

cacions, la retolació d’edificis i la comunicació entre els 

empleats públics i amb els ciutadans. El Govern valen-

cià ha anunciat que hi presentarà recurs.  

L’article 4 del Decret estableix que “El valencià és la 

llengua pròpia de l’Administració de la Generalitat i, 

com a tal, en serà la llengua destacada d’ús normal i 

general, sense que es pugui entendre d’aquesta decla-

ració cap limitació respecte de l’altra llengua oficial.” 

Els tribunals en aquest cas n’han anul·lat la paraula 

“destacada”. 

El Tribunal Suprem, en aquestes i altres sentències re-

cents, mostra una posició hostil a les llengües diferents 

de l’espanyol que la Constitució reconeix com a oficials 

i mereixedores de protecció. També ignora la Carta 

europea de les llengües minoritàries.  

Aquestes decisions afecten, a més, de manera directa, 
la Generalitat de Catalunya en la mesura que volen 

impedir als governs dels territoris que compartim la 

mateixa llengua de regular els usos lingüístics de les 

comunicacions entre les administracions que tenim 

aquesta llengua com a pròpia. Cal remarcar que és 

perfectament ajustat a dret –i les decisions dels tribu-

nals no ho posen en qüestió– que les administracions 

dels territoris de llengua catalana ens comuniquem en 

aquesta llengua, i així ho continuarem fent des de la 

Generalitat de Catalunya. ◼ 

G REU INCIDENT A RENFE PER PARLAR EN CATALÀ 

U 
na noia ha denunciat que ha estat assetja-

da per un revisor i un vigilant de Ren-

fe mentre feia el trajecte de la Garriga a Vic 

de la línia R3 de Rodalies per parlar-los en 

català. 

"A mí me hablas en español porque estamos en España", 

assegura que li va dir el revisor de Renfe. Els fets van 

succeir a la línia R3 de Rodalies. "Cada dia agafo el 
tren de Vic a la Garriga i hi torno", explica en exclusi-

va la protagonista dels fets a Elcaso.com.  

Conegut l'històric funcionament defectuós d'aquesta 

línia, la noia aclareix que cada dia quan arriba tard a 

Vic demana un bitllet de devolució. És el que fa servir 

l'endemà per anar a Vic. "El revisor em va preguntar 

per què sempre marcava els bitllets a Vic, insinuant que 

no pago els viatges. Li vaig explicar el tema de la de-

volució i aleshores va ser quan em va dir això de “a mí 

me hablas español porque estamos en España”. 

"Jo en castellà no et parlaré", va ser la resposta de la 

noia, que destaca que tant el revisor com un dels mem-

bres de la parella de vigilants de seguretat portaven 

una polsera de la Policía Nacional. "Em vaig girar i 

vaig seguir amb les meves coses".  

"Hi havia un noi africà davant meu que havia pagat el 

bitllet, però el van multar". Diu la noia que el jove no 

sabia parlar gairebé el castellà i "deia que no entenia 

per què l'estaven multant". Assegura que es van burlar 

d'ell. "Li van contestar que se n'aniria a casa “con un 

premio”. 

La noia no es va poder quedar de braços plegats da-

vant del que va entendre com un abús d'autoritat i es 

va posar a la conversa. "Els vaig recriminar que actues-

sin d'aquesta manera, més en una línia que funciona tan 
malament com ho fa la R3". Afirma que va ser alesho-

res quan novament van començar a recriminar-li 

"que els parlés en espanyol perquè érem a Espanya".  

No la volien deixar baixar del tren 

Sí que es pot comprovar en un dels vídeos al qual ha 

tingut accés en exclusiva Elcaso.com que un dels vigi-

lants de seguretat s'abraona sobre ella i li deixa anar 

que no té cap obligació de parlar en català. Més greu 

encara, en temps de pandèmia per coronavirus,  el vigi-

lant de seguretat no manté cap mena de distància de 

seguretat.  

"Quan vam arribar a Vic no em volien deixar baixar". 

Diu que la van amenaçar de trucar els Mossos d'Esqua-

dra. "Els vaig dir que fessin el que volguessin. Finalment 

vaig aconseguir baixar i vaig marxar". ◼ 
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L A FUNDACIÓ ÀNGELUS NOVUS, REIVINDICA  

 LA CASA WALTER BENJAMIN A PORTBOU 

L 
a Fundació Àngelus Novus per a l'Estudi de les 

Arts, la Història i el Pensament, davant la polè-

mica creada entorn de l'intent del nou alcalde 

de Perpinyà Louis Aliot, del partit d'ultradreta 

Rassemblement National, "d'instrumentalitzar política-

ment" la figura de Walter Benjamin (Berlin,1892-

Portbou,1940) restablint l'antic Centre d'Art Contempo-

rani Walter Benjamin creat en aquesta població el 
2013 com un centre dedicat a la memòria històrica, 

reclamen impulsar la Casa Walter Benjamin a Portbou, 

"lloc on Walter Benjamin va morir i va ser enterrat i 

que constituiria amb Berlín l'alfa i omega de la seva 

geografia biogràfica". 

En un comunicat recorden com Benjamin va veure's 

"abocat a rendir-se al suïcidi a Portbou el 26 de se-

tembre de 1940 després de travessar a peu els Piri-

neus, malalt del cor, i davant la notícia que seria repa-

triat a França, on ja havia estat en el camp de Nevers", 

i que el seu nom "no és patrimoni de ningú".  

Així doncs, critiquen que la seva memòria es profani 

"en favor de programes polítics contraris al seu pensa-

ment crític" i és per això que demanen a les institucions 

catalanes, estatals i privades amb sensibilitat per la 

causa benjaminiana que "siguin conscients de la impor-

tància universal de la figura de Walter Benjamin on 

Portbou té el Memorial Passatges de Dani Karavan, 

avui Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i la necessitat 

d'atorgar recursos al finançament de la Casa Walter 

Benjamin, un centre dedicat a la seva memòria, a l'art i 

al pensament contemporani, lloc històric d'exili i memò-

ria, on és pertinent que la Casa Walter Benjamin exis-

teixi". 

La Fundació Àngelus Novus, hereva de dues bibliote-

ques internacionals sobre Walter Benjamin i el seu con-
text intel·lectual, destaca que el pensador d'origen jueu 

va ser desposseït de la ciutadania alemanya per la 

Gestapo i perseguit per les seves idees contràries a la 

dreta feixista que denuncià i veié arribar premonitòri-

ament, fins al punt que en la seva fugida a l'exili cap 

als EUA es veié abocat a rendir-se al suïcidi a Portbou 

el 26 de setembre de 1940. 

“El seu nom no es patrimoni de ningú" 

"Ho és de la Humanitat sencera", així de contundents 

defensen les idees i pensament de Walter Benjamin, 

"amb gran vigència en el món d'avui". Des de Portbou i 

amb el suport incondicional de l'Ajuntament, l'Associació 

Passatges i la Fundació Àngelus Novus, creada recent-

ment, divulguen el seu pensament amb l'Escola d'estiu 

Walter Benjamin, un seminari que enguany ha tingut la 

seva cinquena edició, entre el 25 i el 27 de setembre, 

sota el títol “La frontera de la memòria”, dedicat al 80è 

aniversari de la mort de Benjamin. S’hi presentà una 

reedició de textos de Walter Benjamin al català en el 

llibre "Art i literatura de masses", el curtmetratge 

"Àngelus Novus" d'Eric Esser, i l'exposició "Insula" a l'es-

tació.  

 

Centre d’Art Contemporani de Perpinyà 
El Centre està situat a la Plaça del Pont d'en Vestit, al 

barri de Sant Mateu, a l'edifici supervivent de l'antic 

col·legi antecessor del Liceu Francesc Aragó (l'altre fou 

demolit per deixar espai a la plaça actual). Abans del 

Centre d'Art encara hi hagué en aquest emplaçament 

l'Escola de Belles Arts de Perpinyà. 

Disposa de prop de 650 m², en dos pisos, als quals s'hi 

afegeix una sala de projecció vídeo de 50 places, en 
uns espais modelables segons les exposicions que s'hi 

organitzen. El seu paper és concebre exposicions i fer 

que el públic s'hi relacioni activament, amb l'objectiu 

d'obrir un espai de diàleg entorn de la creació contem-

porània. 

La programació del Centre d'Art Contemporani desitja 

abastar tots els camps de la pràctica artística contem-

porània: disseny, dibuix, nous mitjans de comunicació, 

instal·lació, pintura, performances, fotografia, escultura, 

vídeo… 

El seu objectiu és mostrar la diversitat de l'art actual, 

tant a nivell de les problemàtiques estètiques o socials, 

com d'artistes emergents o confirmats, de notorietat 

regional, nacional o internacional. ◼ 
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M ISSATGE A L’AMPOLLA 

E 
l passat mes de novembre l’associació Amics de 

Portbou, va presentar la mostra “issatge a l’am-

polla”.  

El Col·lectiu de Pintors de Portbou, fotògrafs i  

escultors, exposaren les seves obres repartides per les 

façanes de Portbou i al local de la Rambla 24 que es-

tarà obert de les sis a les set del vespre. Amb el tema 

Missatge a l’ampolla es vol exposar, i fer volar la ima-

ginació, obres sobre històries de viatgers, pirates, na-

vegants, mariners, capitans intrèpids i nàufrags solitaris 

d’ahir i d’avui a la recerca del país del mai més. ◼ 
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MANIFEST 25N 2020  

 Dia Internacional per a l’eliminació de la  
 violència envers les dones 

E 
nguany, fa 60 anys que varen ser assassinades  

les germanes Mirabal, tres activistes polítiques i  

membres actives de la Resistència. En honor a  

elles es va establir aquesta data com a Dia  

internacional per a l’eliminació de la violència envers 

les dones. Des de llavors no han cessat els esforços de 

moviments socials, feministes i de tots els àmbits per a 

erradicar les violències masclistes. També és cert que ja 
fa uns anys que diverses iniciatives populars anuncien 

que el temps s’ha esgotat per als agressors masclistes, 

el #NoEstàsSola, el #Metoo i el #YoSiTeCreo. El repte 

és enorme: es tracta de canviar la societat i destruir el 

poder patriarcal. És evident que, encara ara, els temps 

segueixen canviant i que el rebuig social contra les vio-

lències masclistes és cada cop més fort. No hi ha dubte 

que la defensa dels drets humans més fonamentals està 

guanyant, a poc a poc, aquesta partida. Per això, ens 

cal no perdre l’horitzó que encara està per arribar 

mentre tenim en compte el camí que ja hem caminat. 

Cal enfortir l’estratègia i el compromís comú per erra-

dicar totes les formes de violència masclista. Les que es 

produeixen en l’àmbit de la parella i exparella o en 

l’àmbit familiar, i que durant molts anys s’han conside-

rat un problema privat, però també aquelles que es 

produeixen en l’àmbit laboral o social i comunitari, i 

que han estat tradicionalment menys visibilitzades, com 

ara l’assetjament sexual o per raó de sexe, els matri-

monis forçats o el tràfic de nenes i dones amb finalitat 

d’explotació sexual o altres. Sovint, se’ns pregunta 

“què puc fer jo per a canviar tot allò que no m’agra-

da?” i, afortunadament, les persones que s’ho pregun-

ten han pres partit per a erradicar les violències mas-

clistes. Segurament, mai abans hi havia hagut una im-

plicació tan extensa i conscient respecte la violència 

masclista. I és que, els darrers mesos han estat absolu-

tament durs per a les dones i criatures que viuen en 

situacions de violència com, segurament, ho seran els 

mesos que vindran, mentre duri la pandèmia. Els agres-

sors adapten la violència obrint esquerdes noves per a 
seguir avançant, adaptant-se a les circumstàncies. El 

confinament ens ha demostrat que, qui volia exercir el 

control sobre dones i nenes ho ha tingut més fàcil que 

mai. De fet, als agressors els ha calgut emprar molta 

menys força que l’habitual per a continuar mantenint 

els seus desitjos i privilegis. L’aïllament i l’increment de 

la violència psicològica han estat freqüents en contex-

tos en què s’ha reduït la xarxa social i l’activitat habitu-

al de les dones per les restriccions de moviments, la 

reducció de la interacció social o l’augment del teletre-

ball. S’han produït situacions d’assetjament sexual a 

canvi de recursos econòmics o allotjament quan les do-

nes han tingut pèrdua d’ingressos i per tant dificultats 

econòmiques per a seguir endavant. S’han produït 

agressions sexuals en entorns d’oci informals en els que 

no hi ha persones professionals formades en matèria 

de violències sexuals. També en el món virtual, l’incre-

ment de les violències en línia està afectant a moltes 

dones i nenes fins al punt de posar en risc la seva prò-

pia vida. Les ciberviolències, com ara el control o l’as-

setjament a través d’aplicacions i xarxes socials o el 

sexpreading, han pres rellevància en la situació de 

confinament i han permès als agressors controlar i as-
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setjar les seves víctimes, dones, joves i nenes, sense ne-

cessitat de conviure amb elles. Però, quan la violència 

s’adapta a les noves situacions, també ho fan les for-

mes de resistir de les seves víctimes. Molts cops tendim 

a pensar, equivocadament, que les víctimes són éssers 

passius i resignats en la seva situació i desconeixem 

que, constantment, estan elaborant i readaptant les 

maneres en les quals es mantenen en vida. La pandè-
mia ens ha canviat la vida i, durant un temps, també 

ens ha tret la vida pública i moltes d’aquelles coses que 

ens mantenien a les persones felices i segures. Hem 

comprovat que, per a moltes, ser a casa no és sinònim 

de pau sinó de por i violència. Potser aquest és l’any 

en el qual hem après més que mai que allò que ens 

havien ensenyat no era cert i, contràriament al que crè-

iem, el lloc més segur per a les dones i les nenes pot ser 

el carrer, les places, els llocs on fem vida, mentre que 

la llar, la proximitat, allò que ens havien ensenyat com 

a refugi, pot ser l’espai més perillós per a nosaltres.  

Les cases podrien haver actuat com a búnquer on l’ob-

jectiu dels agressors era tenir el control sobre la vícti-

ma, tenir poder sobre ella, si no hagués estat per les 

múltiples campanyes socials i institucionals que s’han 

posat en marxa per posar fre a les violències. Quan 

hem tornat a ocupar els carrers i els nostres llocs, els 

masclistes han vist que perdien aquest poder. És per 

això que els majors episodis de violències han estat, 

precisament, quan s’ha produït el desconfinament. El 

nombre de trucades i atencions s’han vist incrementats 

en xifres tristament històriques. Des del conjunt d’admi-

nistracions manifestem el nostre ferm compromís en se-

guir treballant per desplegar polítiques públiques per 

posar fi a totes les violències masclistes i per garantir 

l’atenció, la recuperació i la reparació de les supervi-

vents. Per això no ens sabem estar de fer un reconeixe-

ment a totes aquelles persones que han superat allò 

de: “són coses de parella” i han despenjat el telèfon, i 

a totes les associacions, entitats i grups feministes del 

país que han posat sobre la taula l’emergència de tro-

bar solucions en aquests moments tan difícils. Necessi-

tem, més que mai, un compromís unitari de la societat i 
les administracions per a garantir la vida digna de les 

dones i les nenes. Vivint amb normalitat, els companys i 

companyes de feina, les amistats, les persones amb qui 

compartim activitats diverses… esdevenen vigilants 

informals del benestar. Compartim preocupacions, sen-

sacions, observem els canvis i, per això, cuidem. Quan 

tot això s’ha vist impedit, ha estat més important que 

mai que tothom fes un pas endavant per a denunciar 

les violències masclistes en tots els seus àmbits i formes. 

Ens dirigim a totes aquelles dones que han resistit a la 

violència i han buscat el moment idoni per a explicar -

ho a terceres persones; també a les que no podien i el 

seu veïnat ha alertat sobre la situació que patien; a les 

que han pogut escapar-ne. Ens dirigim, sobretot, a les 

que, en una època tan incerta com la present, encara 

romanen a les cases on hi ha el seu victimari. Finalment, 

ens dirigim als homes que esteu en contra d’aquestes 

violències i sabeu que un dels vostres amics, familiars, 

coneguts les exerceixen: és hora que us en feu respon-

sables i hi intervingueu. Per últim, als agressors, un re-

cordatori: no hi haurà espai per a la impunitat. Les vio-

lències masclistes només es poden eliminar des de l’ar-

rel, sigues tu també còmplice en la construcció d’aquest 

món millor. ◼ 

SARDANES A PORTBOU 

A 
mb motiu del cinquantè aniversari del 

Foment de la Sardana i de la Cultura 

Catalana de Portbou, aquest passat estiu 

es va presentar el CD Sardanes a      

Portbou. 

El disc conté l'enregistrament de 12 sardanes, de-

dicades al nostre poble, per la cobla Ciutat de 

Girona. 
Aquest passat mes d’agost no es va celebrar el 

tradicional Aplec per diversos motius, principalment 

per la pandèmia de la Covid-19.  

Com a activitat paral·lela i substitutòria organitza-

da pel Foment, es van editar aquestes sardanes 

que són un recull de les més representatives ja si-

guin dedicades al poble, a un indret de Portbou o 

a un dels nostres vilatans, com la Sardana d’en 

Paco, dedicada en aquest cas a Francesc Sàcera 

que fou una de les persones més entregades al 

llarg dels anys al món local de la sardana.  

Podeu comprar el CD a l’Oficina de Turisme.  ◼ 
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V ESCOLA D’ESTIU W. BENJAMIN PORTBOU 2020 

E 
nguany es compleixen els 80 anys de la mort  

del pensador i intel·lectual Walter Benjamin a  

Portbou, quan decidí acabar la seva vida el 26 

de setembre de 1940 en aquest poble fronte-

rer quan fugia a l’exili i en saber que seria repatriat. 

Va ser una data fatídica per aquest intel·lectual que el 

mateix any de la seva mort i després de set anys d’e-

xili (1933-1940) escrigué les tesis Sobre el concepte    
d’Història, premonitòries de la situació històrica d’avui, 

de l’auge dels autoritarismes, de l’avenç d’un capitalis-

me desbocat sense fre i de les possibilitats d’emancipa-

ció trencant el curs de la història, quan el passat irromp 

en el present. 

En aquest context es va celebrar, del 25 al 27 de se-

tembre, la V Escola d’Estiu Walter Benjamin organitza-

da per la Fundació Àngelus Novus i l’associació Passat-

ges de Cultura Contemporània.  

Portbou, frontera salvatge, de cultura de contraban, és 

també “frontera de la memòria”, però on passaren 

300.000 persones fugint a l’exili de la Guerra Civil de 

sud a nord, però també molts intel·lectuals alemanys 

que travessaren els Pirineus, de nord a sud, com Alma 

Mahler, Heinrich Mann, Franz Werfel, i també Walter 

Benjamin. La V edició de l’Escola d’estiu Walter Benja-

min es dedicà a la “Frontera de la memòria”. Es va 

parlar dels anys d’exili de Benjamin a través de la se-

va correspondència, però també de la literatura, la 

plàstica i el teatre que algunes dones, cultes i in-

tel·lectuals aportaren a la cultura i que van morir vícti-

mes de l’Holocaust. També es va recordar la seva poe-

sia i les seves creacions. ◼ 

 

 

F
o
to

g
ra

fia
 J. G

u
b
e
rt 

F
o
to

g
ra

fia
 J. G

u
b
e
rt 



29 

 

(*) 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 

Una vegada hàgiu 

traslladat totes les 

paraules als requa-

dres corresponents us 
adonareu que n’hi ha 

una que no es pot 

col·locar. Quina és?  

11 lletres: Emfisematós 10 lletres: Cataclinat, Erosivi-
tat 9 lletres: Anacoreta, Avaladora, Llambresc, Rabo-
seria 8 lletres: Enfangar, Isomeria, Terminal 7 lletres: 
Arrasen, Arribar, Dentada, Difusió, Farinós, Pobresa, 
Praliné 6 lletres: Arnera, Cabeça, Camell, Carrer, 
Casino, Lleona, Maleta, Pressa, Tararí 5 lletres: Dinar, 
Ogiva, Rella, Roger, Sauna, Timpà 4 lletres: Afta, 
Àlep, Ancó, Clam, Cove, Fiar, Fura, Illa, Mapa, Mató, 
Nimi, Nota, Pica, Rosa, Sima, Tedi 3 lletres: Ala, Cua, 
Lar, Nua, Rua, Sac, Tic 

Dani Strohecker 

CCATALUNYA AMB PARAULES 
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Podeu enviar els vostres escrits a l’adreça Passeig 
de la Sardana 3, 2n. pis - 17497 Portbou, o bé al 
correu electrònic elfull@wanadoo.es, o al fax (00 
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El Full sempre es reserva el dret de la publicació 
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El Banc Hispano Colonial va ser una entitat de crèdit nascuda a Barcelona l'any 1876 amb l'objectiu inicial de finan-

çar el costós domini de les possessions colonials espanyoles. L'any 1946 va traspassar els seus edificis i solars a la 

Immobiliària Colonial fundada aquell mateix any, i el 1950 va ser absorbit pel consorci bancari Bancor, promogut 

pel Banco Central. Aquí veiem una fotografia, de D. Terol, de la gran nevada, del gener de l’any 1947, del banc 

situat on avui hi ha la plaça Pompeu Fabra o popularment plaça del Mono. Arxiu Lluís Varés. 

RECORDS DEL PASSAT 
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Joan Martín Rubio NINOTALLA 


