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EDITORIAL 

HEM COMPLERT 25 ANYS 

B 
envolguts lectors, queda molt lluny aquell juliol 

de 1996, en què va néixer aquesta revista. En 

aquests 25 anys tot ha canviat molt, sobretot, 

les qüestions referents a la informació, la infor-

màtica i, especialment, la digitalització de la nostra 

societat. De fet “El Full”, com a revista local de Portbou, 

s'anomena “El Full de l'Albera Marítima”, però en l'àm-

bit popular de Portbou se la coneix com “El Full”. Un 
quart de segle informant i donant la paraula impresa a 

tothom que ha volgut col·laborar-hi.  

“El Full de l'Albera Marítima” -”El Full de Portbou”- va 

néixer amb tres objectius molt clars:  

1r. Afavorir la cultura escrita en un lloc com Portbou 

amb poques possibilitats de fer grans actes culturals.  

2n. Defensar la llibertat d'expressió i de pensament. 

Això considerem que és més important ara, el 2021, 

que no pas l'any 1996. 

3r. La defensa de la normalització lingüística i de la 

cohesió social. Punt també essencial actualment, atesa 

la gran regressió social i nacional que patim tots els 

portbouencs i catalans. 

A més d'aquests tres punts cabdals, “El Full” també ha 

esdevingut un mitjà d'informació important en les seves 

diverses seccions, especialment, en l'apartat de Calaix 

de sastre. Nomes per continuar amb aquesta idea vol-

dríem demanar la vostra col·laboració. De fet, des de 

les pàgines d'aquest número del 25è aniversari volem 

fer una crida a tots els portbouencs, empordanesos i 

catalans, en general, per tal de col·laborar amb nosal-

tres. Podeu trametre els vostres escrits sempre que vul-

gueu. 

“El Full de Portbou” ha estat puntualment l'informador i 

el supervisor que ha deixat constància de les grans 

crisis succeïdes des de fa 25 anys. El 1996, quan va 
néixer, encara patíem les conseqüències de la crisi dua-

nera a causa de l'aplicació del Tractat de l'Acta Única 

Europea del gener de 1993. Aquesta va ser una crisi 

molt dura per a Portbou i l'Alt Empordà. Cal tenir pre-

sent que hi havien molts empordanesos, i per suposat 

portbouencs, que treballaven a les agències de duanes. 

A més, la reconversió no es va fer bé, a diferència d'al-

tres territoris de l'Estat com per exemple a Irún 

(Euskadi) en què la patronal i els sindicats ja portaven 

anys preparant-se per a l'impacte destructiu de llocs 

de treball directes i indirectes. Doncs bé, quan ens và-

rem mig recuperar de la crisi de 1993, l'any 2008 va 

esclatar la crisi de la construcció i les hipoteques. “El 

Full” també va informar-ne detalladament. Vàrem 

exercir de "notaris" de la situació. Aquesta crisi, en 

l'àmbit general de Catalunya i l'Estat espanyol va ser 

molt més dura i punyent que l'anterior, però a Portbou, 

per les circumstàncies del moment, no ens va afectar 

tant. Va ser una crisi llarga i amb un impacte social 
greu en l’habitatge (sobretot a les ciutats i llocs molt 

turístics) que encara patim. Ara, ja al 2020, va aparèi-

xer una altra crisi molt desconeguda: la crisi sanitària 

de la COVID-19, la qual ha tingut unes conseqüències 

demolidores en vides humanes i unes ramificacions soci-

als molt greus; de fet encara no n’hem sortit, tot i que 

sembla que estem preparant-nos per encarar el nou 

paradigma de la post Covid19, no només des del punt 

de vista econòmic i social, sinó sobretot iniciant una 

transició verda anomenada "new european green deal" 

que a casa nostra està costant molt per adaptar-s’hi. 

De fet, aquesta situació de canvi en la post pandèmia 

podria significar una gran oportunitat per a Portbou, 

atès que el ferrocarril pot adquirir molt més protago-

nisme arreu d'Europa, tant amb els trens de rodalies 

com amb els de nit procedents de l'Estat francès.  

“El Full de l'Albera Marítima” en aquests 25 anys ha 

pres el relleu d'una munió de diferents rotatius que ha-

vien existit a Portbou des del final del segle XIX fins a 

1939. Ja sabem que durant aquests 50 anys -de 1889 

a 1939- el nostre poble va gaudir d'un gran esplendor 

econòmic i ferroviari. Durant el primer terç del segle XX 

Portbou era la segona població més important de l'Alt 

Empordà després de Figueres i la tercera de tota la 

demarcació gironina. A més, tots sabem que durant 

aquella època el pes polític de Portbou era molt im-
portant. 

Per finalitzar, des del Consell de Redacció voldríem 

recordar-vos que si ens voleu escriure amb motiu del 

25è aniversari ho podeu fer a través del correu elec-

trònic: elfull@wanadoo.es. Els articles haurien de ser 

curts, com a màxim d’una extensió de 30 línies a doble 

espai i 2500 caràcters. Han d'anar signats amb el nom 

i cognoms i correu electrònic i els hauríem de rebre 

abans del 20 de juny pel “Full” d’agost, i del 20 de 

novembre pel de desembre. ◼ 

25anys 
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CARTES AL FULL 

ESBORREM LA FRONTERA 

E 
l passat diumenge 15 de març -en el marc de la  

campanya “esborrrem la frontera”- més d’un  

miler de persones es van concentrar al pont  

fronterer del Riu Major, al Massís de les Salines,  

entre els municipis d'Albanyà (Alt Empordà) i Costoja 

(Vallespir) per tal de reclamar que el govern francès 

reobri la circulació de passos fronterers secundaris del 

Pirineu Oriental, tancats actualment per “evitar” la im-
migració considerada il·legal i per una, suposada, aler-

ta antiterrorista a l'Estat francès. 

El 2021, en ple segle XXI, dintre de la UE, el concepte 

de frontera a l'estil dels segles XVII, XVIII i XIX, és com-

pletament “demodé”, artificial i intolerable. De fet es 

tracta d'una estratègia més per reprimir el poble cata-

là -el del nord i el del sud- per part d'una ideologia/

violència antiga i tronada per excel·lència, el centralis-

me jacobinista, en les seves dues versions al nord, el 

centralisme cartesianista/cientifista i pseude-

modernitzador, fa temps alliberat del monarquisme 

feudal; i al sud, un règim completament autoritari, car-

petovetònic, inquisitorial i predemocràtic, atès que en-

cara ha de superar la prova de la revolució il·lustrada 

de 1789 . 

Aquesta important reivindicació -territorial i social- pel 

desbloquejament de les “petites” fronteres ha estat un 

acte que ha unit més el Nord i el Sud. Ha significat un 

potent clam a favor de la subsistència d'uns pobles que 

volen viure, tenir qualitat de vida i ser acollidors, però 

que els seus respectius estats caducs no els deixen fer, 

gairebé res. Fa la sensació que aquests estats -que 

encara somien esdevenir un altre cop imperialistes ar-

reu del món- sembla que pretenen que aquests munici-

pis del Pirineu Oriental desapareguin del mapa. 

En aquest sentit, el tancament, -d'una forma molt poc 
europea- d'aquests cinc passos fronterers per part del 

jacobinisme francès és un atemptat sense precedents 

contra l’esperit i la lletra dels valors fundacionals de la 

UE. Per altra banda, i d'acord amb les lleis europees 

actuals, representa una violació flagrant del Tractat de 

Schengen. És una mesura injusta i injustificada que ata-

ca l'economia de proximitat i la cohesió social de l'Alt 

Empordà, la Cerdanya, el Vallespir i el Rosselló. De 

tota manera, aquesta mesura tan injusta està reforçant 

la solidaritat entre el Nord i el Sud. Van ser molt boni-

ques i acollidores les paraules de l'alcalde de Prats de 

Molló en recordar la situació lamentable dels presos 

polítics i exiliats independentistes. També va ser molt 

encertat el discurs de l'alcaldessa de Banys d'Arles 

quan va dir que l'Estat francès ha volgut donar una 

penyora a l'Estat espanyol: la pesta borbònica. ◼ 

Josep M Loste. Portbou 

25anys 
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LA NOIA DEL TREN 

D 
ivendres dia 1 de gener de 2021 a les 21:51 
vaig agafar el tren des de Passeig de Gràcia 
fins a Girona (MD). Havia d'arribar a les 
23:11, però no va arribar-hi mai.  

L'última parada que va fer el tren va ser a Caldes de 
Malavella (la pantalla ho deia i m'ho confirmava el 
Google Maps).  
Un cop a Caldes va continuar i el megàfon juntament 
amb la pantalla va informar que la pròxima i última 
parada seria Girona. 
En veure que feia 40 minuts que el tren seguia i no pa-
rava (vaig estar durant aquest trajecte sense llum) vaig 
trucar el 112 i vaig parlar amb la policia local. Em 
vaig identificar i els hi vaig explicar la situació. El tren 
va arribar a les 00:20 a Figueres i s’hi va parar. Esta-
va tancada i no podia sortir.  
Gràcies a la trucada d'emergència prèvia, els policies 
es van posar en contacte amb els vigilants de l'estació i 
em van obrir la porta al cap de 10 minuts.  
Tot hi les restriccions vaig haver de trucar a una perso-

na de Girona que m'havia estat esperant perquè em 
vingués a buscar a Figueres. 
Vaig estar durant 50 minuts amb ansietat sense saber 
què passava, sense llum, sola (en aquest trajecte pel 
dia i hora hi viatjava molt poca gent) i sense cobertura.  
Em pregunto: 
-No és estrany que durant tot el trajecte no hi hagués 
cap revisor ni personal de seguretat? 
-És normal que ningú comprovés si quedava algú al 
tren a la darrera parada abans de tancar-lo a l'esta-
ció de Figueres? 
-És normal que es saltés la parada? 
A més a més, a Figueres els agents de seguretat em 
van dir que el que havia passat no era possible.  
Així doncs, què hi feia jo a Figueres a la 1:00h de la 
nit si aquest tren finalitzava a Girona? 
Vaig enviar una reclamació a Rodalies i encara seguei-
xo esperant una explicació d'aquest incident. ◼ 

Elia Ferrer Pujol. Olot 

INTERINS 

E 
l nostre benvolgut company articulista i membre 
del consell de redacció del “Full”, Josep M Loste, 
ens parla dels treballadors interins. Amb ells 
assenyala “Europa i la injustícia espanyola”.  

El primer que cal aclarir en tot això és que en el sector 
privat no hi ha interins. Hi ha contractes de treball i cal 
que les relacions amb l’empresa s’ajustin a la normativa 
contractual. Els interins són empleats de l’Estat o de 
qualsevol entitat oficial. Aquests no tenen treballadors 
sinó funcionaris, amb uns drets i obligacions especials i 
diferents dels treballadors de l’empresa privada.  
Conec bé el tema perquè quan jo tenia uns 23 o 24 
anys era precisament interí com a auxiliar de l’Adminis-
tració de Justícia i vaig treballar en dos jutjats dife-
rents, fins que vaig guanyar les oposicions d’oficial i 
aquest càrrec em va portar a un treball digne i jurídi-
cament correcte que vaig gaudir per poc temps, atès 
que en acabar la carrera de Dret, vaig exercir com 
advocat i això no em va permetre continuar amb el 
càrrec. 
El meu temps d’interí va ser molt desagradable. Ens 
imposaven com volien els horaris de feina i no ens pa-
gaven el mateix que cobraven els auxiliars funcionaris, 
tot i que feien la mateixa feina que nosaltres. No tení-
em cap dret a conservar el treball, ni a obtenir una 
indemnització si ens en feien fora. I a més recordo que 
en lloc de cobrar els cinc primers dies de cada mes, ens 
pagaven quan volien. Moltes vegades entre el 25 i el 
30 del mes corresponent. 
De forma semblant, el mateix passava a Europa. L’inte-
rí era un dissortat  que treballava amb el mateix afany 

i dignitat que el funcionari, però cobrava menys i en 
qualsevol moment podia perdre el càrrec que tenia i 
quedar-se sense feina i sense cap indemnització.  
Han passat anys i sembla que avui, almenys a Europa, 
han establert un dret de l’interí que es fonamenta en la 
justícia que s’escau a tots els pobles. L’interí que porta 
10 anys seguits de treball i té més de 55 anys esdevé 
fix en el seu lloc de treball, fins a la data de la seva 
jubilació. I jo que ja estic jubilat, recordo l’informe, que 
va em fer el Jutjat on havia treballat com a funcionari, 
molt digne, ajustat a Dret i ben redactat, en relació als 
anys que vaig treballar com a oficial de l’Administració 
de Justícia. Però també recordo el silenci dels jutjats als 
que vaig servir com a interí, perquè la interinitat no es 
té en compte en els càlculs de jubilació i no compten els 
anys treballats en aquestes condicions.  
Tot plegat ens porta a una situació molt injusta i perju-
dicial pel que fa al treballador interí. No cobra el ma-
teix que els funcionaris per la mateixa funció, viuen 
amb la por de ser cessats quan ho vulgui l’estament 
oficial sense cap motiu que ho justifiqui. I finalment, els 
anys de treball interí no els entren en el càlcul de la 
pensió per jubilació que haurà de cobrar en el seu dia.  
Per tant, l’Estat espanyol, que forma part de la Unió 
Europea, hauria de legislar aquí el que ja és llei en 
altres estats europeus. I no tant sols per respecte a Eu-
ropa, sinó amb un clar reconeixement de la injustícia 
que durant moltes dècades ha perjudicat els interins, 
sense cap motiu que ho justifiqui. I a dia d’avui continua 
viva aquesta llei injusta que haurien de rectificar. ◼ 

Xavier Hereu 

25anys 
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25 ANYS 

P 
ortbou és un municipi únic, amb unes particula-

ritats molt concretes i un potencial, avui en dia, 

entenc que desaprofitat.  

Podem dir que el traçat de la via del tren va 

dibuixar els orígens de la població i també en marca 

el present, amb la flamant estació internacional de fer-

rocarril i joies com la marquesina dissenyada per 

“l’Eiffel català”, Joan Torras i Guardiola. Però a ningú 
se li escapa que per a què el futur ferroviari de Port-

bou i la comarca sigui pròsper, hi ha molta feina per 

fer, i cal un compromís ferm de les administracions per 

realçar aquest equipament únic.  

Tot i que s’hi està treballant, tenim deures pendents 

amb Portbou, com seguir augmentant les freqüències 

horàries i millorant les connexions amb França per do-

nar continuïtat als trajectes, responent així a les necessi-

tats dels passatgers. 

Però més enllà del tren, Portbou té molt per oferir i 

compta amb elements excepcionals que el diferencien 

d’altres poblacions del seu entorn; com el seu patrimoni 

arquitectònic i industrial, l’església o la figura de Wal-

ter Benjamin. Però a tots aquests pols d’atracció se li 

suma un entorn idíl·lic, i és que estem parlant d’un dels 

pocs pobles de la Costa Brava que s’ha escapat de 

l’explotació urbanística i ha aconseguit conservar la 

seva costa intacta; un fet que s’ha de preservar i apro-

fitar, per gaudir d’aquest entorn verge i promoure un 

turisme sostenible i de qualitat.  

Un altre valor a tenir en compte és que Portbou és ter-

ra de frontera, i això ho hem de veure com a una 

oportunitat. És cert que la pandèmia mundial que vivim, 

no ajuda. Les restriccions de mobilitat i el tancament de 

fronteres, dificulten el dia a dia i les relacions naturals 
entre municipis veïns d’una banda i l’altra, interaccions 

que potser en molts àmbits ja s’havien perdut. Per 

aquest motiu, celebro la voluntat dels governs munici-

pals de Portbou i Cervera, per recuperar i reforçar 

lligams i projectes transfronterers i fer-ho amb una ali-

ança inèdita de destinació transfronterera de turisme 

actiu, en què la Casa de la Generalitat a Perpinyà, en 

gestiona un ajut econòmic que forma part del progra-

ma Eurodistricte. Microprojectes a l’espai català trans-

fronterer. 

Per acabar, voldria felicitar a la revista El Full pel seu 

25è aniversari. Vint-i-cinc anys de periodisme, d’infor-

mació local, de difusió de la cultura i la llengua catala-

nes i d’estar al costat de les persones i del municipi. 

Gràcies als seus impulsors i a totes les persones que hi 

col·laboren i la fan possible. Per molts anys més!  ◼ 

PORTBOU, MOLT MÉS QUE TRAMUNTANA 

 Pere Vila 
 
 Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona  

25anys 
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NEGRE SOBRE BLANC 

 Enric Roca i Perich 

Q 
ue una revista en català arribi als vint-i-cinc 

anys d’existència és un fenomen extraordi-

nari en aquests temps i aquest país. Que 

una revista local en català (i gratuïta) asso-

leixi aquesta longevitat és gairebé un miracle. En el 

camí s’han hagut de superar moltes incidències: no és 

fàcil començar. S’ha de trobar un finançament que ne-

cessàriament ha de venir per la via de les administraci-
ons públiques. Aconseguir-ho és una cursa d’obstacles 

legals i burocràtics que et fan gairebé penedir d’haver

-te embolicat en aquest assumpte. Un cop ho has acon-

seguit has de lligar-ho tot: obtenir la intervenció dels 

col·laboradors, encertar l’edició correcta que li doni a 

la revista un aspecte atractiu i agradable, trobar una 

impremta que sigui ràpida però fiable (actualment l’e-

dició digital ha solucionat aquest problema)... són tan-

tes les dificultats que s’han de superar abans de poder 

veure en paper la materialització d’aquest projecte en 

forma del número 1, que la sola continuació de totes 

aquestes peripècies per un període tan llarg demostra 

una fermesa i una determinació digna d’aquells a qui 

no es pot negar mai la realització dels seus somnis.  

És per això que en el compliment d’aquests vint-i-cinc 

anys d’”El Full, de l’Albera Marítima”, publicació cata-
lana, independent, cultural, quadrimestral i gratuïta, 

felicito de tot cor, en primer lloc a tots els 

col·laboradors, ja siguin gràfics o literaris, gràcies als 

quals és possible d’elaborar la revista i especialment al 

consell editorial que dia a dia, mes a mes, any rere 

any ofereixen al públic un producte de qualitat, mo-

dern i innovador que és la suma de les inquietuds cultu-

rals, artístiques i literàries de tot el nostre poble.   ◼ 

25anys 
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OPINIÓ 

PORTBOU, JUST A LA RATLLA 

 Josep M Salvatella 

A 
 la “Cançó del litoral”, d'antiga tradició po-

pular, hi trobem, un rere l'altre, els noms dels 

pobles de la nostra costa empordanesa:  

 

 

“Castelló, vila major,  
tot són jutges i notaris.  
A Roses són gent del rei, 
que tiren bombes i bales. 
A Cadaqués, tabaquers, 
contrabandistes de fama. 
A la Selva, bisarocs, 
que salen bisos a càrregues. 

A Llançà ne fan bon vi, 
però és millor la garnatxa. 
A Colera i a Portbou 
la cançó n'és acabada. 
I així haurem arribat 
fins a la ratlla de França”. 
 

Sí, just prop d'aquesta ratlla, doncs, hi trobem Portbou. 

Pel seu nom, sembla ser que era bon port per a les 

barques d'arrossegament, llavors dites del bou. Recor-

dem les platges portbouenques: la de les Freses, la del 

Pi, les Tres Platgetes, la Platja Petita i la Gran, la de 

les Guiules, la del Claper, la de la Cadireta... Domènec 

Moli, a “L'Empordà es torna mar”, deia: “Portbou és el 
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tren i una platja quieta, compacta, a la que arriba 

gent que no s'ha deturat a Llançà ni a Grifeu. El pardal 

manyac de Portbou espera el tren i recull engrunes de 

pa”... 

Portbou, la primera o l'última estació peninsular per 

llevant, segons la direcció que es vulgui prendre. Du-

rant la Guerra del 14, s’hi generalitzà el contraban. 

França estava en guerra i la seva població passava 
dificultats. Es duien queviures cap al Rosselló i es torna-

va amb altres productes que aquí mancaven. Un trajec-

te nocturn, aquest, sempre fet a peu, tot saltant-se la 

duana. Testimoni en el paisatge era, certament, la mun-

tanya portbouenca plena de coves, on s'amagaven els 

anomenats llavors “fardos”.  

El 20 de gener de 1878 s'inaugurà el tren Figueres -

Portbou. La localitat transfronterera ha gaudit sempre 

d'un gran edifici amb  cobertora de ferro com a esta-

ció, semblant, deien, a l'Estació de França de Barcelo-

na. El 1929 ens visità furiós en aquests indrets un vell i 

mai oblidat company, la tramuntana, que va fer volar 

la coberta de l'estació de Portbou. 

Un record singular que cal destacar: Aquí, a Portbou, 

morí el filòsof alemany Walter Benjamin, tot fugint de 
la persecució nazi, el 1940. Se suïcidà amb una sobre-

dosis de morfina. El monument “Passatges”, de Dani 

Karavan, aixecat en el cinquantè aniversari de la mort 

de Benjamin, dona memòria a aquest fet. Afirmació 

clara, diàfana, escrita damunt del monument: “No hi ha 

cap document de la cultura que no ho sigui també de la 

barbàrie”. ◼ 

DEL 14F A LES INDISPENSABLES TRANSICIONS 

 Josep Maria Loste 

J 
a hem passat, i superat, el fatídic 14-F. En una 

situació de greu excepcionalitat sanitària i forta 

crisi econòmica i social -malgrat la important 

abstenció, força previsible- els resultats, al meu 

entendre, han estat força equilibrats. Ara bé, a Catalu-

nya, com a arreu d'Europa ens ha sortit un “furóncol” 

que és pot definir de moltes maneres: reaccionarisme, 

neofatxes globals, neofeixistes o simplement nacionalis-
tes castellano/espanyols radicalitzats. De tota manera 

ara comença l'hora de la política, la negociació, el dià-

leg i quelcom molt important com és l'inici de les dife-

rents transicions, per tal d'assolir una societat més justa, 

lliure, resilient, sostenible, inclusiva, competitiva i efici-

ent. 

El proper executiu català, d'entrada, té molts “dossiers 

urgents” sobre la taula: l'atur, la pobresa, la precarie-

tat laboral, la lluita de debò contra el canvi climàtic... 

Aquests “punts negres” només es podran solucionar 

amb l'inici i aprofundiment de la transicions; és a dir, a 

banda de la qüestió nacional, que passa, necessària-

ment, per un referèndum acordat, amb Madrid, Brus-

sel·les, Berlín, París i Londres, haurem de preparar el 

país per a un futur canvi, tecnològic i social, històric; en 

aquest sentit, ha estat sorprenent –en la seva vessant 

negativa– que en aquesta campanya electoral no s'ha-

gi tractat de la mobilitat sostenible i les seves deriva-

des; el trens convencional, els trens de nit com a substi-

tuts de l'aviació comercial europea, per traslladar el 

turisme del centre i nord d’Europa cap a les costes me-

diterrànies, del cotxe elèctric i/o autònom, de la refor-

ma horària o de l'economia circular. Hem de tenir molt 

present que no hi ha previst cap mena de transició eco-

lògica dels transports públics col·lectius, especialment el 

tren convencional. 
Cal reflexionar molt seriosament que la lluita contra el 

canvi climàtic és una prioritat essencial si volem mante-

nir una certa, mínima, qualitat de vida. Els estralls de 

l'escalfament del planeta seran econòmicament i social 

molt més importants que el fet de voler mantenir un 

creixement econòmic basat en un model econòmico/

social “demodé” mitjançant els combustibles fòssils. Per 

altra banda, per un país com Catalunya és indispensa-

ble activar dos elements bàsics que han de suposar un 

veritable canvi de paradigma en els propers anys: la 

reforma horària i l'economia circular. Sense reforma 

horària mai es podrà consolidar allò que tothom pro-

met, la conciliació de la vida laboral i familiar, saber 

combinar molt millor el treball i l'oci. L'economia circular 

és la pedra angular per a la transformació de la cade-

na productiva des de la matèria primera als 

“mortificadors” residus. Sense cap mena de dubtes cal-

drà molta voluntat política per encarar, encarrilar totes 
aquestes indispensables transicions. ◼ 
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 ELOGI D’UNA CONTRACULTURAL GIRONINA  

  OBLIDADA. Lluís Bosch Martí 

 

A 
questa noia, de família obrera i òrfena de 

molt jove per part de pare, treballava, estu-

diava i participava en les diferents mogudes 

d'aquells esperançats anys. Volia viure inten-
sament i conèixer món. Inquietuds que la feren evoluci-

onar dels centres parroquials cap a posicionaments 

àcrates i després hippys contraculturals. Moviments que 

a Girona tenien de referent personatges tan populars 

com el gran Damià Escuder, o els germans Palacios.  

Fent memòria històrica, recordem que en aquells anys 

els joves més inquiets que no es varen decantar pel 

nacionalisme o el socialisme varen intentar militar a una 

nova i caòtica CNT que no tenia res a veure amb la 

dels vells anarquistes, federals, puritans, que no fuma-

ven ni bevien, que eren amants dels llibres, la natura, 

l'esperanto, l'amor lliure i la revolució universal.  

Aquesta nova fornada, més anarcos que anarquistes 

socials, s'adonaren que amb les generacions precedents 

només tenien en comú, i encara mal entès, l'amor lliure. 

Aquests nouvinguts confonien la llibertat amb la promis-

cuïtat sexual i les drogues toves (porros).  

En fi, la confusió d'aquells joves contraculturals i darre-

rament hippys els distingia prou de la vella escola d'U-

rales i Frederica Montseny. Els més arrauxats i utopistes 

abandonaren estudis, famílies i feines per anar a viure 

a una comuna, masia o pisot. Foren molts els qui es va-

ren picar els dits com la nostra evocada anònima.  

Durant molts anys va viure al seu aire, a contracorrent 

d'una societat com la gironina on l'esperit petit burgès i 

el seny generalitzat del tardocapitalisme va propiciar 

el camaleonisme dels vells comunistes com Solé Tura a 
Madrid, Quintanas a Girona o Coromines a Salt. Així a 

l'exàcrata Salvador Sunyer (jr), líder de la seva colla, 

el veié reconvertit en mànager i ideòleg cultural de la 

família Nadal. 

La nostra noia també feu estada a França, on participà 

en el ja minvant moviment estudiantil francès. Si a Giro-

na va conrear els elements més antisistema i marginals, 

en el París dels anys 70/80, l'embranzida utòpica del 

68 es perdia entre les restes de la contracultura hippy, 

el situacionisme anarcoecologista, el neoorientalisme, 

les drogues i l'esoterisme. 

I els joves de casa bona que volien transformar el món i 

que estaven en contra de la família, els títols i el treball 

institucionalitzat, deixaren de banda l'idealisme i aca-

baren les carreres, aconseguint finalment unes gradua-

cions que els servirien per ocupar llocs ben remunerats i 

segurs, instal·lant-se còmodament en la vella i odiada 

societat de consum. 

Els més espavilats s'enquadraren en la direcció dels 

partits polítics, a la conquesta del poder en les dife-

rents administracions. Mentrestant, els joves més radi-

cals o despistats i d'extracció familiar treballadora –

com era el cas de la nostra gironina- es trobaren abo-

cats a fer feines subalternes i mal pagades per sobre-

viure. En definitiva, es proletaritzaren. Això per a al-

guns fou molt dur i, per vèncer el desencís, la impotèn-
cia i la frustració i evadir-se'n, varen caure en l'alcohol 

i les drogues, enmig de feines temporals i subsidis d'a-

tur de tres mesos. 

Aquesta inseguretat i inestabilitat laboral de tants jo-

ves i grans generà situacions personals molt desespera-

des. Per tant, és fàcil, en una societat cada dia més 

competitiva, inhumana i irracional, caure en l'autodes-

trucció. 

Ella, després de moltes marrades, somnis i frustracions, 

va acabar fent de bidell a la UdG. Tenia feina, però 

treballava humilment allà on li hauria agradat poder 

estudiar i fins i tot arribar a ser-ne professora. 

Fent memòria, recordo que els darrers mesos, m'hi solia 

creuar un cop a la setmana, pels voltants del pont de 

Pedra. L'aspecte físic i humà (indumentària inclosa) era 

el d'una post–hippy decadent dels anys 80. La vèiem 

sempre sola, ràpida, esvelta, d'ulls profunds i indife-

rents, que molts dies ni et miraven... o ens acusaven a 

tots plegats per l'abandó de la lluita i l'ideal?  

 

A propòsit del darrer article  
publicat, on parlava de l'últim 
títol editat en els Quaderns de 
la Revista de Girona, he  
recordat un text de comiat que 
vaig escriure en la mort d'una 
emblemàtica contracultural  
gironina, veïna del carrer del 
Sac, que tràgicament es va 
llevar la vida. 
No es pot dir que la conegués 
molt. La tenia present com a 
tants altres joves gironins que  
en el decurs dels anys 60-70  
militaven als moviments juvenils 
sòcioculturals i més tard, a les 
noves organitzacions, comitès, 
etc. 
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Cada dia esdevenia més prima; alta, de cara pàl·lida, 

malaltissa, aire absent i caminar autòmat. De la seva 

època juvenil conservava encara una esplèndida cabe-

llera llarguíssima. Aquesta noia fou una mena de mus-

sa, la Juliette Greco dels anarcos gironins.  

Els últims temps, amb prou feines saludava i, atès el seu 

procés d'interiorització, fins i tot semblava que no ens 

veia. Em feia pensar, romànticament, en l'enigmàtica 
Adela H, filla de Victor Hugo, que a les escenes finals 

del formós film de F. Truffaut la vèiem caminant sola, 

trista, solemne i embogida, fins creuar-se fit a fit amb 

el seu antic amant al qual no reconeix, passant de llarg 

cap a l'infinit del seu amor impossible.  

La nostra noia, crec que secretament, volia passar des-

apercebuda, oblidar-se de tota una ciutat i de tots nos-

altres. Semblava que res la motivés, ja que res havia 

canviat: l'arribisme i el darwinisme social era general. 

Hagués volgut parlar-hi per dir-li que jo no era dels 

triomfadors. Però ella, com Adela H. Passava sense dir 

res. Resulta tràgic que els alcohòlics i drogoaddictes, en 

definitiva els marginals que es volen rebel·lar davant 

la hipocresia mundana, esdevinguin ells mateixos una 

plasticitat de l'individualisme insolidari d'allò més narci-

sista i destructiu en un medi unidimensional, alienat i 

vanitós. ◼ 

 

LA INVASIÓ DELS ALIENÍGENES 

 Joan Carles Gelaberto  

M 
anifestacions que no són aïllades, i que 

s’inscriuen en un moviment internacional de 

lluita de clases, que va començar amb els 

Gilets Jaunes a França, la revolta de Xile a 

l´octubre de 2019, Equador, Iraq, Rojava, Bolívia, etc. 

És la reaparició del vell talp que va minant subterràni-

ament la societat capitalista, del fantasma del comunis-

me, com a moviment real que anul·la i suprimeix l’estat 
de coses existents. Dels incontrolats del 36. Són els alie-

nígenes dels que parlava l’esposa del president Piñera 

a Xile. 

El moviment ha tingut la virtut de rebentar la cotilla de 

la qüestió nacional que ha dominat la política catalana 

els últims anys, amb l´estafa que ha suposat el Procés. 

L’espectacle d’una república catalana que els partits 

neoautonomistes processistes no han volgut implemen-

tar. En realitat hom volia fer un xantatge a l’Estat cen-

tral i amagar les polítiques extractivistes i cleptòmanes 

de la burgesia catalana, en això plenament equipara-

ble als seus homònims confrontats de la burgesia cen-

tral espanyola; i amb mobilitzacions coreogràfiques 

implementades per organismes d’enquadrament inter-

classista: ANC i Òmnium. 

Tots els partits, tant catalanistes com espanyolistes del 

bloc del 155 i llurs representants mediàtics, patronals 

extractivistes, periodisme mercenari, socialdemòcrates 

de diversos pelatges, tota l’extrema dreta en bloc, tant 
la triple espanyola de PP, C’s, Vox, així com 

l´emergent feixisme català del FNC, han coincidit en 

condemnar els joves proletaris i en reclamar repressió i 

atribuir els fets a elements forans: anarquistes italians.  

El protoestat català que encarnen Generalitat i Mossos 

d’Esquadra no ha demostrat ser menys repressiu que 

l’Estat espanyol, ni menys capaç d’efectuar brutals 

atacs a les condicions de vida dels treballadors. Hom 

va vendre la idea d’un indolor procés democràtic cap a 

la independència, que rebria els paravents del capita-

lisme europeu i internacional. Lluny d´això la Unió Euro-

L’empresonament de Pablo Hasél ha desencadenat grans mobilitzacions 
del jovent precaritzat contra la violència totalitària que imposa el  
capital a la població, contra la precarietat, l’atur juvenil, la  
violència dels desnonaments i de la gentrificació dels barris, contra  
les mesures d’estat d’excepció del règim del 78 i els enclaustraments  
per la pandèmia. En les manifestacions s’ha desbordat el marc de la  
pau social i del conflicte nacional amb que se les volia constrènyer.  
Atacant al capital i els seus símbols (banca i botigues de luxe)i a la seva 
policia afeccionada a rebentar ulls (sigui tant catalana com espanyola). 
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pea ha demostrat ser un obstacle encara més formida-

ble que el propi Estat espanyol a les reivindicacions 

dels pobles i dels treballadors avalant l’implacable 

repressió del règim del 78 i de la justícia neofranquis-

ta. Tot l´independentisme transversal, de la llei a la 

Llei, la revolució dels somriures ha estat una enganyifa. 

Només es pot salvar el formidable exercici d’empode-

rament que va suposar l’autoorganització per les vota-
cions de l’u d´octubre causant un dur cop al règim. Així 

com la creació d’organismes de base com els CDR, i la 

resposta rebel a la sentencia als polítics processistes a 

l’octubre de 2019 que va desbordar als mateixos mo-

bilitzadors pro-sistema (ANC, Òmnium i Tsunami). 

El desencadenant de les protestes fou l’escandalós em-

presonament del raper Pablo Hasél en contrast amb la 

impunitat de què gaudeix l´extrema dreta. Encara que 

les posicions neostalinistes i antifeixistes de Hasél esti-

guin lluny d´aportar claredat política. 

Existeix el problema de l´enquistament de la violència 

nihilista minoritària en el moviment, o pitjor que es vul-

gui reeditar un moviment ciutadanista tipus 15-M de 

joves de classe mitjana que no va qüestionar pas res, i 

que va acabar per transformar-se en un puntal del 

règim constitucionalista a través d’Iglesias, Podemos i 

Comuns. 

L’extrema dreta comença a arrelar amb força als bar-

ris obrers més empobrits i desclassats, després d’anys 

de despolitització provocat per la socialdemocracia i 

d´embrutiment mediàtic provocat pels mitjans espa-

nyols de masses i les xarxes socials. El bloc del 155 va 

aconseguir mobilitzar sectors significatius de treballa-

dors en defensa del règim constitucional, i que ara sec-

tors d’aquests comprin el discurs desacomplexadament 

espanyolista, anticatalà, masclista i xenòfob de Vox. El 

feixisme a més genera l´antifeixisme, el discurs que 

lliga els treballadors a la defensa de la democràcia 

burgesa. 

Un altre capítol mereix la socialdemocracia de la CUP, 

amb una trajectòria erràtica on predomina el seguidis-

me cap a l’Esquerravergència, amb moments de digni-

tat com la negativa a entronitzar Artur Mas i tombar 
uns pressupostos. Ara en comptes de constituir-se en un 

pol de referencia per a tots els joves que han sortit al 

carrer apostant per la mobilització i el treball de base, 

sembla que la CUP aposta per la moderació i per ava-

lar un govern de l’Esquerravergència que tornarà a 

l’autonomisme, a les retallades i a la repressió dels 

Mossos contra els joves en nom d´un Procés que està 

mort. 

S’aprofundeix la crisi i la decadència d’aquest sistema 

inhumà que és el capitalisme Amb crisis de superpro-

ducció, bombolles gegantines de crèdit, catàstrofes 

ecològiques, pandèmies com la Covid provocades pel 

procés d’urbanització i de desforestació, la creació de 

ramaderies i d’agricultures industrialitzades que per-

meten el pas de mutacions víriques de la resta 

d´animals a l´home. La mobilitat de mercaderies i de 

persones permet l’expansió d´aquestes arreu del món. 

La nocivitat del capitalisme es manifesta també en 

l´irracionalisme ideològic, en l´extensió del control tota-

litari estatal i de les mesures de containsurgència sobre 

tota la població. Només l’extensió mundial de la lluita 

de classes i un dràstic programa de desindustrialització, 

de desurbanització i de redistribució de la riquesa dona-

ran una perspectiva per a la humanitat. ◼ 
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PORTBOU, IGLESIAS i WALTER BENJAMIN    
 Sal·lus Herrero 

A 
l vídeo sobre Portbou, el famós l’actor Josep 

Castillo ens conta que després de fer un any 

el pregó de festes, es va adonar que li agra-

dava tant Portbou que va decidir quedar-s’hi 

a viure de per vida. Per la tranquil·litat, l’absència de 

soroll, on ha trobat el paradís a la terra, per a ser fe-

liç, tenir pau, bona convivència, saber passar-s’ho bé i 

divertir-se amb els plaers que ofereixen la bellesa de 

la badia de Portbou i la seva gent. Sens dubte, mal-

grat el pas de camions enormes que tan sovint causen 

danys a les façanes d’algunes cases ubicades a la car-

retera, el paisatge que hi ha des la badia i el cementiri 

de Portbou és una meravella: el mirador de Karavan, 

l'escala abismal cap a la mar, les olivereres, la xarxa 

de fil de ferro per recordar el sofriment dels camps de 

concentració i la possibilitat d’anar més enllà de les 

fronteres; perquè siguin una cruïlla de camins, lloc de 

trobada, aplec de gent diversa, com l’homenatge a 

Walter Benjamin, lloc de reflexió, de llibertat, del lliure 

pensament que observa els penya-segats i els abismes 

de la història, els forats foscos, de la inconsciència i la 

irresponsabilitat humana. De Walter Benjamin es diu al 

vídeo: «va trobar en la mort, la pau que no va trobar en 

vida, la pau amb completa harmonia amb la natura»...  

Hem de matisar que Walter Benjamin, des d’un marxis-

me heterodox que incorporava el pensament de Karl 

Marx, de Bertolt Brecht, de la tradició cultural i religio-

sa jueva del seu amic, el teòleg Gershom Scholem i la 

seva pròpia lucidesa intel·lectual, lluitava per la vida, 

en defensa dels més desvalguts i oprimits. Perquè la 

història no la feren només els poderosos i la gent de 

gran renom (monarques, militars, emperadors, colonit-

zadors, explotadors...) sinó la gent més anònima, més 

humil i desprotegida. Malgrat la seua melangia exis-

tencial, no estimava la mort, si no la vida, la transfor-

mació social i que la filosofia servís per advertir dels 

perills i dels riscos de cada moment per tal de poder 

activar «els frens d’emergència», d’un tren a tota veloci-

tat que marxa cap a l’abisme. Per a no caure de cap 

als penya-segats que el vertigen de la història ens po-

sa per davant, com paranys, entre els quals la ingènua 

i perversa idea del «Progrés», entronitzat com un ídol 

per tal de justificar-ho tot (bombes nuclears, míssils, 

centrals atòmiques...). Fins i tot el risc d'extinció de les 

societats humanes a la terra per un creixement il·limitat 

i insostenible, com es proclama, irresponsablement, des 

d'una propaganda de la "Marca España", vantant-se 

de ser un dels països més rics del món. Hi ha publicitats 

que inciten i exciten al consumisme il·limitat, serveixen 

per tenir molts fums al cap del personal més beneit, 

 

M'he llegit el llibre de Ramon Iglesias Fernàndez, Cròniques des  
del centre de l’univers. Perseguint fantasmes a Portbou. Darrerament,  
però, no només he acabat de llegir aquest llibre sobre Portbou; al  
WhatsApp Amics de Portbou van penjar un documental, Portbou 1998,  
TV Girona, «Anem de festa» on es posa en relleu les Festes de  
Portbou, Sant Jaume, del 24 al 26 de juliol, les activitats culturals,  
s’hi esmenta Walter Benjamin i els Passatges de Dani Karavan; i tant  
Paco Martínez, l’alcalde de llavors, com Júlia Fernàndez, aleshores  
regidora de cultura, expliquen la vida al poble, el Centre Cívic, la Casa  
de la Cultura, el Centre d’Exposició d'Art, expliciten els avantatges  
d’un poble tranquil, relaxat, obert a la natura, la cultura i a l’art,  
sobretot la pintura i al gaudí fester (castellers, correbous, sardanes  
concurs de "fanga"...); una exhibició d’art, que fa poc, Carla i Margalida 
van tornar a exposar a Portbou en una mostra recent; i també va  
sortir a les notícies de TV3, com una iniciativa interessant per donar  
a conèixer les obres d’art d’un grup d’artistes que viuen i s’expressen  
des de Portbou. 
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gratuïtament... Perquè alguns es considerin "els més rics 

del món", quan al "regne d'Espanya" hi ha el rècord de 

pobresa, desnonaments, atur, corrupció al cim del po-

der, etcètera, de tot Europa. Hi ha publicitats que són 

un perill per a la salut; s'haurien de qüestionar perquè 

són tant dolentes com el tabac. O més, fabriquen alho-

ra ignorància i estupidesa, que barrejades són un còc-

tel explosiu.  

Algunes d’aquestes idees de Walter Benjamin, s’expo-

sen al Pròleg de Pilar Parcerisas i a la Introducció 

d’Antoni Pous del llibre de W.B., Art i literatura de mas-

ses, Edicions Reremús, de la Colecció Passatges i la Fun-

dació Angelus Novus, així com en una llibre que he 

acabat de comprar i encara només l’he fullejat, on des-

criu el seu pas per Portbou, camí de Portugal per arri-

bar als Estats Units; el llibre es titula Walter Benjamin. 

Una mirada crítica de Howard Eiland & Michael W. 

Jennings, 2014, traducció de l’anglès al castellà de 

Elizabeth Collingwood-Selby, 2020. Com s’anuncia a la 

contraportada és una biografia molt completa «en con-

centrar-se en la realitat quotidiana de la qual emmer-

giren els escrits de Benjamin i en proporcionar-li un con-

text històric intel·lectual a les seues obres principals». 

També s’explica que està organitzada en fites de la 

vida i obra de Walter Benjamin. Perquè en aquesta 

biografia «s’aborden els seus primers anys en un Ber-

lín que rebia la modernitat; l’impuls intel·lectual i vital que 

va significar la seva relació amb Asja Lacis; la seva 

emergència com a veu central durant la República de 

Weimar; els seus dubtes davant el compromís polític 

i els seus viatges a Rússia; les seves intenses amistats 

intel·lectuals i les erràtiques relacions amb les dones; 

el seu amarg però fecund exili a París i el velat anti-

semitisme que l’afectà; el seu decaïment com a «crític 

il·lustrat d’un món arruïnat»; el monumental i incon-

clús projecte dels Passatges, per a recrear, al capítol 

final, els darrers mesos de la seva vida fins al suïcidi 

en Portbou.». Unes quantes pàgines, al capí-

tol L’àngel de la història, conten la seva marxa de 

Marsella a Portvendres, a Banyuls i l’arribada a 

Portbou, amb Lisa Fittko i el seu fill adolescent, Jo-

seph Gurland. Quan comencen a veure Portbou, el 

vespre del 26 de setembre: «Portbou havia sigut un 

tranquil poble de pescadors fins ben entrat els anys 

vint, però la seva posició estratègica en la línia entre 

Espanya i França va provocar pesants bombardejos 

durant la Guerra Civil espanyola. Benjamin i els Gur-

land es presentaren junt al grup de Birman, en la 

petita oficina espanyola de la duana amb la finalitat 

d’obtenir el segellat necessari dels seus papers per a 

ingressar a Espanya. Per raons que probablement 

mai seran descobertes, el govern espanyol havia 

tancat recentment les fronteres als refugiats il·legals 

de França; Benjamin i els seus companys serien retor-

nats a terres de l’Estat francès, on s’enfrontarien a 

un internament gairebé segur i el trasllat a un camp 

de concentració. El grup sencer fou escoltat fins a un 

petit hotel, Fonda de França, on se’ls va mantenir 

sota una lleu vigilància». Birman recorda haver sen-

tit «un fort colp que provenia d’una de les cambres 

veïnes»; quan fou a investigar, va trobar a Benja-

min en un «estat d’ànim desolador i en una condició física 

de total extenuació». Em va dir que no estava en abso-

lut disposat a regressar a la frontera o a moure’s d’a-

quest hotel. Quan li vaig comentar que no hi havia al-

tra alternativa [més que] partir, declarà que per a ell 

n’hi havia una. Insinuà que duia amb ell unes píndoles 

molt verinoses. Estava estès mig nu al llit ii tenia un be-

llíssim i gran rellotge d’or amb la coberta oberta sobre 

una petita taula prop d’ell, observant constantment 

l’hora... Va deixar una nota per a la seua companya 

de fuga, Henny Gurland, i per a Adorno, que l’espera-

va als Estats Units perquè ingressés a la universitat co-

ma professor de filosofia i sociologia: 

«En una situació que no ofereix cap sortida, no tinc més 

opció que la de posar-li final. És en un petit poble dels 

Pirineus, on ningú em coneix, que la meva vida conclourà 

[va s’achever]. 

Li demano a vostè que li transmeti els meus pensaments al 

meu amic Adorno i li expliqui la situació en la que em 

trobo. No queda prou temps per escriure totes les cartes 

que m’agradaria escriure». 

Més tard, la nit del 26 al 27 de setembre, va prendre 

una enorme dosi de morfina. L’escriptor Arthur Koestler,  

va remembrar més tard que W.B. havia deixat Marse-

lla amb prou morfina «per a matar un cavall». La mati-

nada del 27 de setembre Henny Gurland va rebre un 

missatge urgent de Benjamin; quan va arribar a la se-

va habitació li va demanar que descrivís la seua condi-
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ció com a resultat de la seva malaltia i li va lliurar la 

nota; llavors va perdre el coneixement... i va morir en 

algun moment del 27 de setembre. 

Una de les coses més interessants de finals del més de 

setembre, a Portbou, des de fa cinc anys, que visc a 

Grifeu, són els cursos de l’Escola d’Estiu sobre la vida i 

el pensament crítica de Walter Benjamin, que coordina 

Pilar Parcerisas. La incidència de W.B. en la cultura del 

segle XX i el que va del XXI és extraordinària; el van 

descobrir els moviments estudiantils dels anys seixanta, 

com una manera de pensar avançada a la seva època; 

un mosaic que incorpora filosofia, crítica literària, anà-

lisi marxista, manifestacions de la cultura popular i no-

ves expressivitats que la tecnologia moderna possibilita 

(cinema, ràdio, fotografia, art...).  

 

Benjamin és un dels filòsofs que 
més ha influït en l’anàlisi sobre 
l’estètica, les obres d’art i de  
cultura, que definia que tot  
monument de cultura, ho és també 
de barbàrie. Les dues cares de  
la mateixa moneda: civilització i 
barbàrie, barrejats com podem 
observar al llarg de la història. 

 
A més d’aquests llibres sobre Portbou, sobre Walter 

Benjamin, etc. també he escoltat fa només uns dies «La 

noia de Portbou» de Carles Porta, de la sèrie crims per 

ràdio, que és un relat esgarrifós; també surt en les crò-

niques d’en Ramon, «La noia del pi», al costat del ce-

mentiri, però, en Porta, amb música, relat detectivesc, 

vàries veus, basant-se en part del relat d’en Ramon, ho 

conta de manera espectacular i deixa moltes incògnites 

tant en la maldestra investigació de la policia científi-

ca, en la impossible exhumació del cadàver, com els 

interrogats oberts sobre si fou un suïcidi o un crim; els 

probables habitants de la tenda de campanya, jovent 

de Viena, que dormien a uns quants metres del pi on va 

aparèixer la «núvia de Portbou» penjada, potser sabi-

en més del que van declarar la caserna de la Guàrdia 

Civil... Aquest cas, junt a la crònica d’homenatge «A 

Pascal Couton i Océane», sobre l’incendi del 2012 al 

coll dels Belitres (dels roïns), entre Portbou i Cervera de 

la Marenda, durant la Festa Major de Portbou, va aca-

bar amb la mort espantosa d’aquest home de 43 anys 

i la seva filla de 15, que fugint esbalaïts del foc, aban-

donant el cotxe preses del pànic, junt a altres cinquan-

ta persones que buscaven l’aigua de la mar com a sal-

vació, d’entre els qual la resta de la família Couton, la 

mare i altres dos fills, de 9 i 18 anys; pare i filla, van 

saltar dels penya-segats al mar, i van caure de cap 

damunt d’un afilats esculls i moriren a l’acte. La causa 

fou un primer incendi a la Jonquera que va tallar la 

frontera per l’interior i van desviar el trànsit per la cos-

ta, per la carretera de Portbou. Un centenar de perso-

nes no es van moure del cotxe i no els va passar res. 

Perquè l’incendi va saltar d’una banda a l’altra de la 

carretera. L’incendi més tràgic que es recorda a l’Em-

pordà. Enmig del terrible drama, Iglesias, destaca un 

Portbou bolcat a tenir cura de les víctimes de l’incendi 

del Coll dels Belitres. 

Aquestes dues cròniques, d’en Ramon Iglesias, de l’in-

cendi de Belitres i de la noia d’un vint anys trobada 

morta i penjada en un pi, són el que més m’han impac-

tat. Per les tragèdies que conten, també són, al meu 

parer, les cròniques més tristes; si a sobre les ajuntem 

amb el suïcidi de Walter Benjamin, l’any 1940, s’hi re-

marca una vessant tràgica, que la realitat quotidiana, 

habitualment plàcida, de Portbou, desmenteix. A massa 

persones els agrada la morbositat, de fet els films, no-

vel·les i relats que més interès susciten són els que con-

ten tragèdies. En canvi, el sang i fetge em fa basarda; 

no m’agraden les pel·lícules ni els llibres de terror o de 

violència, la sang em mareja... Després de llegir una 

novel·la de Truman Capotte, A sang freda, no vaig 

poder dormir bé en unes quantes nits. Em va causar 

insomni, com quan fa poc, una amiga canadenca, d’uns 

vuitanta-tres anys, Francine, que era mestra i vivia a 

Montreal, de mare catalana i pare aragonès; havien 

fugit de la guerra cap a l’exili de França, poc temps 

abans de nàixer ella; Francine em va enviar una nota 

dient que ens havia estimat, que celebrava l’amistat 

que havíem tingut i que s’acomiadava perquè necessi-

tava esta sola... No vaig poder dormir en tota la nit.  

Les cròniques que més m’han agradat de Ramon Iglesi-

as de Cròniques des del centre de l'univers, són les dedi-

cades a l’alcalde de la República, Benjamí Cerve-

ra, «L’home de l’Studebaker», de qui subratlla la seva 

bondat i elegància, del qual va trobar una pista en un 

llibre de 1999 de l’Albert Manent; també les cròniques 

culturals, musicals, artístiques, les que dedica a la Tra-

muntana, als sons del vent, als hippys passavolants, a 

recordar la seva infantesa, a proclamar la singularitat 

d’un poble envoltat de muntanyes i la mirada al mar. 

M’ha agradat molt la «Conversa fugaç» amb Joan 

Margarit, recentment traspassat, on explica que el seu 

pare va construir el Mercat Municipal de Portbou, les 

que dedica a explicar la resurrecció del projecte de 

Norman Foster l’any 2002, concretat en el Passatges, 

del seu bon amic Dani Karavan, a propòsit del rellotge 

de l’Ajuntament vell parat a les 4 i 2 minuts, esperant 

que algú el torni a posar en marxa, l’elogi a Jordi 

Mercader i Fabià Estapé a «Entendre la cultura», on 

recorda que els nazis alemanys i els francesos de 

Vichy, com els putos amos, «campaven en plena Guerra 

Mundial per Portbou», les cròniques sobre la pintura de 

la Mari Àngels Santos, Torroella, «Centre de l’Univers» 

i «Trist mestral», que, enmig del dol per la pèrdua, és 

un elogi del «bellíssim cementiri blanc, que es precipita 

esgraonadament damunt la badia com si fos una vinya 

de feixes on les terrasses de pedra seca es converteixen 

en nínxols[...] Aquest bonic cementiri és la constatació 

que el temps és sàdic i que la bellesa pot ser molt trista». 

No he vist mai un paisatge al voltant del cementiri més 

bell que el de Portbou. 

Les Cròniques des del centre de l’univers. Perseguint fan-
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tasmes a Portbou de Ramon Iglesias està dedicat a la 

seva mare, Júlia Fernàndez, de la que escriu: «A la Juli, 

exemple de tenacitat vital», i més endavant en alguna 

crònica l’adjectiva d’ésser una «supervivent» nata. El 

subtítol del llibre s’adiu molt bé a les sensacions que 

vam tenir la Pilar, la Carla, en Joan i jo mateix, al més 

de desembre, després de sortir de la classe d’anglès 

de Ca l’Herrero; vam fer un passeig fins al cotxe que 

ella, Pilar (jo no he conduït des que em vaig treure el 

carnet), havia deixat al costat del Mercat. Feia fred, 

una mica de vent gèlid, era fosc, com si els fanals de la 

llum s’hagueren apagat o enlluernaren menys, pels car-

rers del Portbou no vam veure a cap persona més, hi 

havia molt pocs pisos amb finestres il·luminades, vam 

pensar que nosaltres érem uns fantasmes que formà-

vem part d’un decorat. 

En una entrevista a un sociòleg de la Universitat de 

Castelló de la Plana, Artur Aparici, a la revista digi-

tal Nosaltres La Veu, 20 de març, denuncia l’abandó de 

les zones rurals i dels pobles petits i acusa a la Gene-

ralitat Valenciana de no fer prou per frenar la despo-

blació als pobles en risc d’extinció; deia «El govern 

valencià és el primer factor de despoblament» i explica-

va el per què. Per una mirada urbanita i antirural.  

 

Portbou també hauria de fer  
més un pensament per generar 
propostes i crear llocs de treball 
basat en energies i formes de  
vida alternatives (panels solar, 
turisme cultural, agricultura  
ecològica, repoblació forestal, 
desviament del transport abans 
d’entrar al poble...) i formes de 
vida menys contaminants, que 
augmentaren el benestar i la 
qualitat de vida de la població 
portbouenca.  

 

A Josep Loste, li he sentit dir, alguna vegada, que Port-

bou podria ser com Cadaqués, jo no vull aquesta mas-

sificació, que tot ho destrossa, però podria ser un refe-

rent turístic lligat a la tranquil·litat, la relaxació, la cal-

ma, la parsimònia, la placidesa, el temps del rellotge 

aturat, les aigües termals, a l’estil dels antics balnearis 

de finals del segle XIX, que Thomas Mann descriu a La 

muntanya màgica, a Davos. Portbou podria ser el refe-

rent d’un dels millors «balnearis» de l’Empordà. Per-

què, com deia Simon de Beauvoir, aplicat a les dones, 

canviant el que s’hagi de canviar: els balnearis «no 

naixen, es fan». ◼ 
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NAZIS A PORTBOU 

 Joan Sánchez  

D 
e totes maneres els agents de la Gestapo 

anaven per lliure i tenien una certa impunitat 

i llibertat de moviment per la qual cosa no es 

pot descartar que algun agent d’incògnit 

passés per Portbou l’any mil nou-cents quaranta. 

Des del 12 de novembre de 1942 fins a mitjans d’a-

gost de 1944 l’exèrcit alemany va ocupar el departa-

ment dels Pirineus Orientals. Fins al febrer de 1943 en 
què els alemanys -aprofitant els Serveis de Treball 

Obligatori que s’imposava a tots els homes compresos 

entre els 20 i 40 anys a treballar per a l’exèrcit ocu-

pant- van substituir els francesos en el control de les 

fronteres, aquest control dels passos va ser fet per la 

GMR francesa; a partir de llavors la Grenzchutz 

(Vigilància de frontera), bàsicament formada per aus-

tríacs i bavaresos, se’n va fer càrrec sota la supervisió 

dels comandaments militars del control fronterer.  

Però la frontera entre Portbou i Cervera era un 

“colador”. Oficialment tancada des del final de la 

guerra espanyola les autoritats de l’Estat espanyol 

permetien als portbouencs d’anar fins al coll dels Beli-

tres per a intercanviar salutacions amb parents i amics 

que havien fugit a França, aquests intercanvis, però, no 

només eren verbals i es passaven documents, cartes, 

medicaments, tabac, licors. I a les nits passaven directa-

ment les persones. Com que a Espanya s’havia esta-

blert una zona de control paral·lela a la frontera de 

gairebé cinquanta quilòmetres –per la costa fins Pala-

mós i a l’interior una línia imaginària des de Figueres, 

passant per Olot, Ripoll, Berga, fins al Pont de Suert... - 

en què era obligatori el salconduit per a moure-s’hi, els 

controls sobre les persones eren continus però tot i això 

pel coll de la Farella des de Cervera i pel de Rumpissó 

des de Banyuls entraven i sortien tota mena de subjec-
tes.  

A partir de febrer de 1943, quan els alemanys substi-

tueixen els francesos en el control de la frontera, es 

començaren a reforçar les defenses per tal d’evitar 

que els aliats envaeixin França des del sud i l’any se-

güent es comencen a construir bateries i casamates 

prop dels passos fronterers. A Portbou, la caseta dels 

alemanys damunt de l’espadat de la punta de l’Ocell i 

dues bateries i un refugi i connexions de trinxeres entre 

elles,  al coll dels Belitres. 

Quan el tres d’octubre d’aquell any Espanya deixa de 

ser ‘no bel·ligerant’ per a passar a ser ‘neutral’ els ale-
manys ja campaven per l’Empordà com si fossin a casa 

seva. A Figueres s’hi va establir una oficina de la Ges-

tapo per a controlar els refugiats que fugien de França 

aprofitant que un cop a la ciutat ja es veien ‘salvats’. 

La neutralitat espanyola consistia a intentar estar bé 

tant, amb els aliats com amb els nazis i això va dur a 

una situació estrambòtica relacionada amb les mines 

de wolframi de Galícia i les muntanyes de la província 

de Lleó. Alemanya necessitava el wolframi per a la 

fabricació bàsicament de bombes i els aliats intentaven 

impedir-ho. De fet Franco es va comprometre a proveir 

de wolframi l’exèrcit alemany a canvi de l’ajut que 

havia rebut dels alemanys a la Guerra Civil i a través 

d’una empresa d’inversió anomenada SOFINDUS i les 

seves filials va exportar cap a Alemanya centenars de 

tones del mineral. Aquest transport es feia per tren i 

per Portbou i Irun, tot i que la frontera estava tancada 

i no hi havia tràfic ferroviari. Quan Estats Units va ta-

llar el subministrament de petroli a causa del tràfic de 

wolframi, a principis de 1944, el govern espanyol que 

ja intuïa la caiguda dels alemanys va tallar-ne l’expor-

tació. 

A Portbou dos alemanys, Hugo Huber i el doctor Fri-

ederic Rhaese, i a Cervera dos més, Werner Thielking i 

el doctor Theo Theimann, tots ells membres de la Si-

cherheitspolizei und Sicherheitsdienst  (SIPO-SD) una 
mena de branca política de les SS contra els enemics 

del règim nazi, tenien oficines d’empreses que sota la 

tapadora de negocis d’importació i exportació amaga-

ven l’espionatge a favor dels alemanys amb la 

 

Oficialment la Geheime Staatspolizei (Gestapo) no podia ser a Portbou 
abans de novembre de 1942quan l’exèrcit de la Werhmact i  
més concretament el XIXè cos van ocupar el Pirineus  
Orientals francesos. Tot i que quan Lisa Fitko va ajudar a Walter  
Benjamin a travessar la frontera es va pensar que agents d’aquesta  
policia el van visitar a l’Hotel de França molt probablement els agents que 
ho van fer eren de la Guàrdia Mòbil Republicana francesa afecta al  
govern de Vichy i pro-alemanya.  
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col·laboració necessària d’alguns habitants dels dos 

pobles. Aquestes empreses tot i el tancament de la 

frontera i de l’escàs tràfic ferroviari realitzaven opera-

cions reals amb matèries que Espanya necessitava: pa-

tates, carbó, blat per d’altres que els alemanys obteni-

en del règim franquista: l’esmentat wolframi, ferro, piri-

ta, plom, mercuri. I pagaven amb or procedent de Suïs-

sa, i majoritàriament robat als jueus, que Espanya feia 
servir per a comprar el petroli als Estats Units.  

Pels informes, un cop desclassificats, de l’Office of Stra-

tegic Services (OSS), serveis d’intel·ligència dels Estats 

Units de l’època, s’ha pogut saber els noms dels 

‘agents’ que col·laboraven amb els alemanys a Catalu-

nya. De tots els noms que hi apareixen a tres els situa 

Portbou: un tal Heinkel, membre de la Gestapo, en 

Pere Julià que treballaria pel Servei d’Intel·ligència 

alemany i Mariano López Viñuales que des del seu lloc 

de cap de la policia espanyola col·laborava amb la 

Gestapo i l’exèrcit alemany.  

Aquest López Viñuales feia una mica d’agent doble, 

com la majoria dels col·laboradors, ja que això els per-

metia està bé amb tothom i intercanviar informació de 

tota mena. Per una banda vigilava tots els tràfics, tant 

de persones com de mercaderies que passaven per 

Portbou, prohibint, per exemple, que es vengessin de-

terminats productes a qui es sabia que els revenia a 

Cervera però per l’altra permetia que alemanys i fran-

cesos vengessin productes que venien d’Alemanya a qui 

després els duia cap a Barcelona. 

Ell va fer creure al comandant de l’exèrcit alemany de 

Perpinyà que els aliats preparaven la invasió de Fran-

ça pels Pirineus i al mateix temps informava als seus 

caps que les tropes alemanyes estaven concentrant-se 

a l’altra banda de la frontera per envair Espanya. De 
fet la segona cosa era certa i es van acumular als vol-

tants de Perpinyà gairebé tres mil soldats sapadors i 

enginyers per a reforçar les defenses pensant en un 

possible desembarcament aliat per la Mediterrània.  

Entre el febrer i el juny de 1944 la feina d’aquests 

“agents” es multiplica, Alemanya s’ensuma una invasió 

aliada i es prepara tan bé com pot. A principis de fe-

brer López Viñuales informa al comissari en cap de 

Figueres que els alemanys comencen a evacuar els Piri-

neus Orientals i a finals del mateix mes li fa saber que 

hi ha alemanys que no volen marxar cap a França i 

necessiten ajuda per arribar a Alemanya.  

Quan el juny de l’any 1944 les tropes aliades desem-

barquen a la Normandia i a la Provença els alemanys 

ja han marxat d’aquests llocs i només hi queden      

reressagats, desertors i col·laboradors francesos amb 

el règim de Vichy que durant el mes d’agost passen la 

frontera per tal d’evitar que els Aliats els empresonin o 

jutgin. López Viñuales organitza un servei d’acollida i 

trasllat cap a Barcelona i d’allà cap a Portugal o Sud -

amèrica per als nazis, que en va ajudar gairebé dos -

cents a fugir.  

Els serveis secrets americans i anglesos també tenien 

col·laboradors a Portbou que els ajudaven a passar 

documents, rebre missatges o fins i tot acompanyar 

persones d’un costat a l’altre de la frontera. I de pas 

informaven sobre els moviments dels alemanys.  

Una d’aquestes col·laboradores va ser Marie Payrissait 

–l’hermana Maria- monja beneta del convent de Port-

bou que amb l’ajut del seu germà ferroviari a Cervera 

passava documents als serveis d’intel·ligència britànics i 

ajudava els jueus que fugien del règim del Tercer 

Reich. Ella va ser objectiu de l’esmentat Pere Julià que 

va informar a Heinkel dels tràfecs de la monja. No de-

vien poder demostrar res o potser tenien altres assump-
tes més importants però finalment la Marie i el seu ger-

mà van deixar de ser vigilats i van poder seguir amb 

la seva tasca.  

Des de 1943 els alemanys a través de les seves am-

baixades i consolats ja tenien a l’Estat espanyol una 

xarxa d’agents que van participar, entre d’altres coses, 

a ajudar a la Falange a guanyar poder dins de l’exèr-

cit i l’Església. Durant la Guerra Civil no només hi va 

haver l’ajut de l’exèrcit alemany sinó també la 

col·laboració dels serveis secrets i la policia política del 

règim nazi als sollevats. I un cop acabada  la guerra la 

connivència del règim de Franco va fer que Alemanya 

aprofités la situació econòmica i social del país per a 

fer-lo servir com a pont per als seus negocis internacio-

nals. Un cop començada la Segona Guerra Mundial la 

península Ibèrica era un pas estratègic i tant els ale-

manys com els Aliats van intentar controlar-lo. I una 

manera de fer-ho era tenint una bona xarxa d’espies i 

col·laboradors. A Portbou hi van estar establerts, com a  

tants altres llocs, i en aquells anys devia ser una mica 

com la Casablanca de la pel·lícula de Michael Curtiz, 

un lloc teòricament neutral on convergien tota mena de 

personatges. ◼ 
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PERRUQUERIA ROSITA BONIQUET 

DOCUMENTS HISTÒRICS  

T 
argeta publicitària de la Peluqueria para señoras de Rosita Boniquet. 

Aquesta perruqueria va ser oberta entre els anys 1931 i 1932 al passeig Fermín Galán núm. 17 –avui dia 

Rambla de Catalunya– de Portbou. Va tancar les seves portes per jubilació de les propietàries, les filles de la  

Rosita, M. Rosa i Carmen Artigas Boniquet, el 28 de desembre de 1998.  

Entre les seves especialitats va ser de les primeres perruqueries de Portbou i probablement de part de la comarca, 

que va oferir la “gran especialidad en la ondulación permanente”, que va atraure moltes clientes àdhuc de fora del 

poble.  

Arxiu M. Rosa Artigas Boniquet. ◼ 
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LLENGUA 

IMMANUEL KANT: SOBRE ELS EXTRATERRESTRES 
 

 Cari Oriol Serres  

E 
l filòsof i científic alemany, Immanuel Kant  

(1724-1804), el més important representant del  

criticisme, tenia la dèria dels alienígenes.  

Aquest tema es pot trobar en tota la seva obra.  

No obstant això, és a la tercera i última part del  llibre 

Història natural i teoria del cel (1775) on parla des d’un 

punt de vista racional, no tan sols sobre l’existència 

d’éssers intel·ligents en altres planetes, sinó que en de-
dueix analogies i diferències. 

Edicions Reremús de Salt ha publicat aquesta tercera 

part de l’obra del filòsof de Könisberg, que es titula 

Sobre els extraterrestres amb traducció, edició i esplèn-

did  estudi preliminar de Ramon Alcoberro i les sugge-

rents il·lustracions de Rafater.  

El món de vegades es fa petit i cal eixamplar-lo. La 

mirada a la llunyania de l’horitzó s’encisa i neix un 

desig d’assolir una magnitud superior. Qui no enlaira la 

vista atret per la grandiositat de l’Univers? Que minús-

culs arribem a ser! Quina part més petita aportem a    

l‘infinit! Estem sols? Existeixen altres éssers cel enllà? En 

la nostra cultura, els grecs ja s’ho preguntaven. I els 

cristians físics i pensadors del Renaixement, Kepler, 

Galileu... fins a l’actualitat, perquè resulta impensable 

que en aquest Univers tan organitzat els terrícoles si-

guin els únics éssers racionals.  
La nostra Via Làctia la conformen un bilió de planetes. I 

d’aquesta realitat, el filòsof n’extreu el següent raona-

ment: “Si la Terra és com d’altres planetes, perquè 

molts altres planetes no haurien de ser com la Terra?” I 

embastant uns pensaments amb d’altres, Kant perfila la 

seva tesi: “la major part dels planetes estan habitats i 

els que no ho estan, ho esdevindran un dia. El sol, cen-

tre del sistema, emana una calor vivificant. Segons la 

distància del sol, les condicions i caràcters dels astres 

 

El filòsof i científic alemany, Immanuel Kant (1724-1804), el més  
important representant del criticisme, tenia la dèria dels alienígenes.  
Aquest tema es pot trobar en tota la seva obra. No obstant això,  
és a la tercera i última part del llibre Història natural i teoria del cel  
(1775) on parla des d’un punt de vista racional, no tan sols sobre 
l’existència d’éssers intel·ligents en altres planetes, sinó que en  
dedueix analogies i diferències. 
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varien.”  

Kant formula moltes preguntes retòriques plenes de 

lògica. Pensar que tots els planetes estan habitats sem-

bla absurd, en efecte. Però no és també absurd pensar 

que tots ells estan deshabitats? Un sistema comparatiu 

ens  condueix a certes analogies de la natura. Comen-

cem per la Terra, la qual disposa de zones desèrtiques, 

sense vida, o de nombroses illes deshabitades. Sempre 

dins de la lògica, no pot succeir el mateix dins de l’Uni-

vers, és a dir, que existeixin planetes deshabitats? La 

hipòtesi kantiana atribueix un estat de maduresa pla-

netària desigual. Un període de transició i/o formació 

dividiria la dinàmica planetària en tres moments: for-

mació, maduresa i final. La llei de la natura ensenya 

que tot allò que comença, s’acosta al final i el seu de-

clivi el té més proper quant més lluny està del seu punt 

de partida. I afegeix, si a la nostra natura trobem ana-

logies i tot pot ser comparable, per què no entre els 

extraterrestres? Quan un cos celeste està deshabitat 

pot ser degut a no haver assolit la maduresa. Si ens 

posem  en el cas pitjor, si es pot demostrar científica-

ment que mai no ho serà, la  despesa de la natura és 

ínfima en relació a tot el món planetari.  La natura 

s’hauria d’amoïnar per aquesta minva a les seves ri-

queses? Lectura optimista i gratificant per als lectors 

d’esperit ampli i obert.  

Kant havia llegit amb tota seguretat una obra famosa 

de Bernard le Bovier de Fontenelle: Converses so-

bre la pluralitat dels  mons (1656). Kant esmenta 

en el seu llibre un passatge de Fontenelle de to 

humorístic, però adient amb la visió satírica que 

empra Kant. Diu així: “Les criatures que habitaven 

les selves sobre el cap d’un captaire estaven habi-

tuades a considerar el seu domicili com una esfera 

immensa i a considerar-se ells mateixos com l’obra 
mestra de la creació; fins que un dia, una entre 

elles, que el Cel havia dotat d’una intel·ligència 

més subtil que les altres, un petit Fontenelle de la 

seva espècie, va veure sense esperar-s’ho la clep-

sa d’un gentilhome. Llavors va reunir tots els caps 

saviassos del seu barri, i amb un to convincent els 

digué: “No som nosaltres els únics éssers vivents a 

la natura: guaiteu aquí, hi ha una nova terra on 

habiten encara més polls que en entre nosaltres”. 

L’escrit demostra el to de l’obra, gens feixuc, i la 

visió crítica que desprèn , Kant en allò que es re-

fereix a la condició de l’home. Els polls erren per-

què són això, només uns vulgars polls. Aquest in-

secte ens pot inspirar repugnància, però potser 

nosaltres també n’inspirem a d’altres éssers superi-

ors? Però la realitat ens demostra que el raona-

ment d’aquest insecte no difereix gaire del dels 

humans. 

El llibre fascina i no sorprèn com una raresa per-

què la lògica i la coherència ocupen la base de la 

construcció i plantejament: “si l’Univers està cons-

truït racionalment, per què no, altres mons plens 

de vida i altres éssers racionals no humans?” No 

cal imaginar ni crear fantasies, només raonar.  

És inútil la vanitat humana. Només satisfà l’ego-

centrisme. No és més bell contemplar el món que, 
segons Kant, és regulat per unes lleis generals de la 

natura realitzades per la combinació de forces que li 

han estat primitivament implantades? Si ens considerem 

un gra de sorra, l’Univers ens enlluernarà. Millor pensar 

en la riquesa de l’Univers, en la magnificència de la 

Creació. Si hi ha estudis físics i astronòmics que demos-

tren empíricament l’existència d’espais buits o deshabi-

tats, per exemple, entre Mart i Júpiter, podem respon-

dre després de llegir aquest llibre: “I què? L’infinit no 

disminueix per la substracció d’una quantitat finita.  

Llibre filosòfic els arguments del qual sorgeixen per 

l’aplicació del raciocini i la facultat de pensar. Dit això, 

resulta una meravella  i un plaer la seva lectura. Ric en 

plantejaments ontològics, però també ètics. Em referei-

xo a la lliçó d’humilitat que se’n desprèn. Som un gra 

de sorra, però com és aquest gra? Analitzem el nostre 

món: continues guerres i crims polítics. Ens comportem 

amb el medi de forma destructiva. Segons el Gènesi,  

l’home és com la cirereta del treball del Totpoderós. I 

així ho hem cregut nosaltres, ja que ens hem considerat 

els amos de tot amb la capacitat de destruir la resta. 

Una petita gran obra per reflexionar: no podria haver

-hi una moral universal? On estaríem nosaltres?  Per 

què no somiar amb éssers de moral superior en un pla-

neta més afavorit? Tenim la bellesa, ens cal la bondat.

◼ 
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ANY DE FELÍCIA FUSTER 
 Cari Oriol Serres 

E 
l Govern de la Generalitat de Catalunya com-

memora enguany el centenari del naixement de 

la poeta i pintora Felícia Fuster (Barcelona 

1921- París 2012) 

Nascuda al barri de la Barceloneta, on hi transcorre la 

seva infantesa i on la salabror del mar va deixar l’em-

premta als seus versos posteriors, rics en imatges del 

mar i en termes propis dels mariners.  
No fou fins els anys 50 que prengué la important deci-

sió de traslladar-se a viure a París, atreta pel cosmo-

politisme i els corrents avantguardistes de la capital 

francesa i empesa pel seu esperit d’innovació. A París 

inicia la seva vida artística en poesia i pintura. Sempre 

escriurà en català i és a Catalunya on publicarà tota la 

seva obra. 

El Full dedicarà tot aquest any a homenatjar-la en el 

seu apartat de POESIA. El primer poema triat pertany 

al primer llibre: Una cançó per a ningú i Trenta diàlegs 

inútils (1984) i es titula Cançó per a ningú amb el que 

conclou l’esmentat llibre.  

El poema Cançó per a ningú expressa la vivència exis-

tencial construïda amb una reiterada fórmula negativa 

“No ploris...”. Sense angoixa, es reafirma en la vessant 

dolorosa de la vida des del naixement fins més enllà 

de la mort “ja cendra”. I el camí vital tenyit de solitud 

com el títol indica. Malgrat emprar la segona persona 

verbal, aquest “tu” mai respon. 

Felícia Fuster, dona de caràcter, treu energia i constru-

eix amb un lirisme càlid el contrapès per afrontar les 

contrarietats del dia a dia: “Sempre hi ha grana per a 

una altra herba” i “el vent tot ho asseca”, actitud vital 

amb trets enèrgics. “Si plores un sol cop, després plora-

ràs sempre”, exhortació a no defallir ni caure mai en 

sentiments pessimistes o negatius amb la seguretat de 
la persona forta:” el cor arrecerat dins d’una fortalesa”  

El lector es pot sentir partícip d’aquesta tristesa vital, 

que no està mai dita de forma abstracta ni conceptual, 

sinó transferida a la imatgeria del món natural, dels 

seus paisatges i elements físics que es troben al nostre 

abast, com són el sol, la pluja, el vent... Un matí que et 

sents el cor entristit és un “un dia amb el sol de disfres-

sa”; la melangia que ens afebleix l’ànim un dia de plu-

ja amb la sensació que aquesta ens mulla per dins, la 

poeta encoratja, ja que “un  vent l’assecarà”. Sembla 

que ens invita a instaurar l’harmonia dels elements  dins 

d’un mateix, un camí d’assoliment del goig.  

 

 

 

 

 

 

 

CANÇÓ PER A NINGÚ 

 
 No ploris al matí 

 per un sol de disfressa, 

no ploris en la nit 

si la lluna et clivella, 

que en el cor sempre hi ha 

grana per a un altra herba. 

 

No ploris al matí 

quan plogui la tristesa, 

obre’t de dalt a baix 

igual que una finestra 

i deixa passar el vent, 

el vent que tot ho asseca. 

 

No ploris al matí 

ni amb el mar ni amb les vespres 

que et canten mur endins 

els teus murs sense reixes. 

Si plores un sol cop, 

després ploraràs sempre. 

 

No ploris al matí, 

la vida és una festa 

per on et cal anar 

amb vestit de diumenge, 

el cor arrecerat 
dins d’una fortalesa. 

 

I si un dia hi vas nu 

o amb regust de setembre, 

en tornaràs plorant 

de matí, tarda i vespre. 

No ploris al matí 

ni a la nit, ni ja cendra. 

 

Felícia Fuster: “Cançó per a ningú” dins Una cançó per a 

ningú i Trenta diàlegs inútils. Obra poètica 1984-2001. 

A cura de Lluïsa Julià. Barcelona Proa, 2010. ◼ 
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CALAIX DE SASTRE 

M ANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 

 8 de març de 2021 

E 
l passat 8 de març es va llegir a la plaça del  

Mercat de Portbou el Manifest del dia Interna-

cional de les Dones, el qual transcrivim a conti-

nuació. 

 

“La pandèmia de la Covid-19 ha posat de relleu un 

cop més i de forma especialment punyent les greus dis-

criminacions que la nostra societat encara exerceix sis-
temàticament sobre nosaltres les dones. Durant el confi-

nament de març-abril de 2020 les dones vam manifes-

tar (l’impacte de gènere de la COVID-19 en dades. 

Observatori d’Igualtat de Gènere), en gairebé el 60% 

que érem nosaltres les persones que ens ocupàvem de 

manera principal o en exclusiva de les tasques domèsti-

ques, tot i que la nostra presència en les ocupacions de 

primera línia era majoritària: 64% en venda de pro-

ductes bàsics, 86% en personal de neteja, 80% en per-

sonal de serveis socials, 84% en personal de residènci-

es per a gent gran i 70% en personal sanitari i farma-

cèutic.  

No sembla que els hàbits patriarcals en la distribució 

dels usos del temps pel que fa a la corresponsabilitat 

hagin estat afectats pel confinament, tot i que l’incre-

ment de la convivència d’homes i dones a les llars ho 

hauria d’haver facilitat. Els estereotips encara són ben 

arrelats en l’imaginari dels homes. Les tasques domèsti-

ques, de cura de les persones dependents i de les obli-

gacions escolars de filles i fills han recaigut majoritària-

ment sobre nosaltres. Les dones teletreballant i fent-nos 

càrrec de tot, les dones en primera línia i trobant-nos 

tot per fer en arribar a casa. Les dones continuem de-

dicant entre dos i tres cops més de temps a les tasques 

domèstiques i de cura, i això va en detriment de la nos-

tra carrera professional i del nostre temps de lleure, 

que hauria de ser exactament igual d’important que el 

dels homes, i a més minva la nostra salut i el nostre 

benestar.  

Les dades ens mostren que vam ser les dones les que 

vam estar més exposades a nivell de salut justament en 

el període de confinament més estricte. Les enquestes 

realitzades van concloure que en gairebé el 60% érem 
les dones les encarregades de la cura de les persones 

dependents a càrrec, i en el 64,2% de les responsabili-

tats escolars de les criatures durant aquest període. En 

el 92% dels casos també som les dones que ens aga-

fem excedències per tenir cura dels nostres fills i filles.  

És també el moment de recordar que durant el confina-

ment es va agreujar manifestament la situació de tensió 

derivada de totes les formes de violències masclistes, 

com a conseqüència de la convivència obligada i conti-

nuada de les dones amb els seus agressors. Gairebé es 

van doblar les trucades mitjanes setmanals a la línia 

900 900 120 al llarg dels mesos de març a juliol, de 

confinament i desescalada.  

En general, les afectacions per a la salut i el benestar 

directament per la Covid-19 o per la crítica situació 

social ha recaigut molt més sobre les dones, com també 

ens indiquen les dades en impacte emocional i salut 

mental: sentiments de por, d’angoixa i de tristor, quali-

tat del son, estats d’ànim, preocupacions, entre d’altres.  

Cal lluitar perquè aquesta crisi no suposi un pas enrere 

en cap dels avanços socials que els darrers anys hem 

assolit, especialment a nivell de la consciència social 

envers la igualtat de tots els drets humans de les dones 

en relació amb els homes: Dret al Treball, Dret a una 

Correponsabilitat Efectiva i Paritària, Drets Sexuals i 
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Reproductius, Dret a la igualtat en la Presa de Decisi-

ons, Dret a la Salut, Dret a una societat Lliure de vio-
lències masclistes.  

Hem d’aprofitar aquesta crisi per consolidar una trans-

formació social de base feminista que estronqui d’un 

cop definitiu els fonaments d’aquesta societat masclista 

i androcèntrica, en la qual els homes encara no han 

après a renunciar als seus privilegis perquè les seves 

companyes puguem viure amb les mateixes condicions i 

oportunitats que ells. Ens ha canviat la vida, és el mo-

ment de treure profit d’aquesta situació de canvi i evo-

lucionar per a una transformació estructural on les do-

nes ens puguem desenvolupar amb plena llibertat en 

tots els àmbits de la vida, sense les barreres androcèn-

triques sovint invisibles però eficaces, sense les càrre-

gues patriarcals que s’entesten que fem nostres, sense 

les pors amb les quals els hi és més còmode que vi-

vim.  

Les causes de la desigualtat de gènere són les actituds i 

conductes encara majoritàries dels homes, abusives i 

aprofitades, que no respecten el dret de les dones a 

una societat justa, en igualtat d’oportunitats, correspon-

sable i lliure de violències masclistes.  

Fa un any del darrer 8M, quan vam ocupar els carrers, 

els espais públics, per fer sentir juntes el nostre dret a 

ser iguals en tots els àmbits de la vida personal, social, 

professional i política. Enguany, potser no podrem sortir 

als carrers tan massivament, però igualment farem sen-

tir la nostra veu arreu, i també farem nostres les xar-
xes, les impregnarem de les nostres reivindicacions per-

què arribin als que tenen més poder per fer canviar les 

coses, perquè arribin als que es creuen els nostres 

amos, perquè arribin als nostres companys que no es 

decideixen a treure’s del tot l’embolcall patriarcal que 

els protegeix i afavoreix injustament, perquè arribin 

als que ens volen silenciar i que ens conformem en con-

tinuar a casa, aïllades i callades, perquè arribin a totes 

les dones que encara no han pres consciència que sovint 

el nostre opressor el tenim al costat, a casa nostra, a la 

feina, als carrers, i perquè arribin a tots els homes còm-

plices, que no fan absolutament res per canviar ni ells 

ni als seus congèneres. No es tracta que ens pregunteu 

en què ens podeu ajudar, sinó que penseu i feu el que 

us correspon com a pares, parelles i convivents. Pensar 

en organitzar les tasques domèstiques i de cura ens 

ocupa temps, que traiem de la nostra carrera professi-

onal i del nostre lleure. Tenim tot el dret com a dones a 

reclamar-vos i exigir-vos que feu la vostra part, amb la 

meitat és suficient.  

Totes les institucions i agents socials han d’esmerçar-se 

perquè més que mai s’incorpori la mirada de gènere i 

interseccional en les polítiques públiques i en l’aplicació 

de tots els projectes de recuperació i protecció social 

que caldrà desplegar els propers anys, a fi que es faci 
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N OTA DE PREMSA DE  

 DEFENSEM EL TREN DE L’EMPORDÀ 

efectiva una veritable corresponsabilitat paritària, mit-

jançant la qual es reforci de forma definitiva el fona-

ment i l’efectivitat de tots els nostres drets.  

En un moment crític com l’actual de transformació social 

resulta essencial garantir el canvi dels valors socials, on 

la perspectiva de gènere i la mirada feminista i inter-

seccional substitueixin els estereotips patriarcals, andro-

cèntrics, etnocèntrics i heteronormatius encara tan pre-
sents en moltes polítiques i actuacions dels poders pú-

blics i agents socials, i replicats i reproduïts de manera 

més o menys inconscient mitjançant el sistema educatiu i 

els mitjans de omunicació. Cap pas enrere, totes i tots 

cap endavant, cap una societat d’iguals!!  

La Llei 17/2020, de 22 de desembre, de modificació 

de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones 

a erradicar la violència masclista, aprovada en finalit-

zar l’any, ha de suposar sens dubte un important pas 

endavant per a la garantia dels drets de les dones en 

situació de violència masclista, amb la inclusió de les 

noves formes i àmbits que estableix, violències digitals, 

obstètrica, de segon ordre, vicària, institucional, i les 

responsabilitats en la seva aplicació tècnica i pressu-

postària per part de totes les administracions públi-

ques.  

La pressió que hem viscut les dones durant aquest dar-

rer any ha estat molt superior a la dels homes, havent 

de combinar el teletreball amb les tasques domèsti-

ques, amb situacions laborals més precàries i més vul-

nerables. Per això volem destacar les condicions extre-

mes amb les quals han hagut de treballar les professio-

nals de primera línia d’atenció en salut, gent gran, ali-

mentació, entre d’altres, com també volem parlar de 

les dones en situació irregular que han vist agreujar-se 

la seva situació de precarietat, les professionals dels 
serveis d’atenció a les dones en situació de violència 

masclista, i de les dones grans que ens han deixat i 

totes les que no han pogut conviure i gaudir del contac-

te amb les seves famílies i el seu entorn més proper. 

Per totes elles, molt especialment, avui també ens 

manifestem.  

Com deia la Maria-Mercè Marçal: “Dins la pell de l’o-

nada salada/serem cinc-centes, serem mil./ Perdrem el 

compte a la tombada./Juntes farem nostra la nit”.  

Serem milions. Serem milions i milers de milions. I vosal-

tres, els homes, ja feu tard, molt tard!, ha arribat l’hora 

que us apunteu massivament en la lluita per una socie-

tat justa, on totes les dones des de la nostra diversitat 

tinguem els mateixos drets i oportunitats que teníeu 

vosaltres des del moment de néixer .” 
 

Generalitat de Catalunya 

Institut Català de les Dones ◼ 

L 
'estació de Portbou ha d'estar al servei del bon 

funcionament de les línies R11 i RG1. 

Des de Defensem el Tren de l'Empordà conside-

rem que l'estació internacional de Portbou, actu-

alment molt bandejada i desaprofitada, hauria de ser, 

hauria d'esdevenir un punt neuràlgic essencial de les 

estratègiques línies del tren de rodalies R11 i RG1.  

Des de Defensem el Tren de l'Empordà pensem que 
perquè això fos una realitat caldria posar en marxa, 

aplicar aquests cinc punts bàsics.  

1r. A Portbou es fa molt necessari que existeixi una 

unitat permanent de manteniment i reparació de trens; 

d'ADIF o d’una empresa subcontractada.  

2n. És imprescindible que a Portbou existeixi material 

mòbil de reserva tenint en compte el mal estat dels 

trens. 

3r. El servei de venda de bitllets personalitzat hauria 

de disposar d'un horari d'atenció al públic de 6:00 del 

matí a 8:00 del vespre. 

4r És indispensable una millora de la informació en ge-

neral, tot tenint compte que Portbou és una estació in-

ternacional on finalitzen trens de nit, actualment el París

-Portbou i, properament, l’Estrasburg-Portbou i el Venti-

miglia (frontera francoitaliana)-Portbou, la qual cosa 

implica disposar de més informació turística de Catalu-

nya; a més, tots els trens s'haurien d'anunciar per me-

gafonia en quatre llengües: català, castellà, francès i 

anglès. 

5è. Què a Portbou també sigui possible comprar bit-

llets de la SNCF. ◼ 
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C OL·LABORACIÓ PORTBOU - CERVERA 

 Els dos pobles impulsen un programa conjunt  
 d’activitats turístiques i culturals 

E 
l passat 2 d'abril va ser la data d'inici del pro-

grama Primavera transfronterera activa que 

impulsen els ajuntaments de Portbou i Cervera  

de la Marenda. El projecte, que s'ha presentat  

aquest dijous a l'emblemàtic Coll de Belitres i que té el 

suport de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, és 

fruit de la voluntat dels dos municipis de "desenvolupar 

de manera conjunta, una nova iniciativa de cooperació 
entre ambdós consistoris per dinamitzar i atraure turis-

me actiu de qualitat i posar en valor la riquesa natural, 

cultural i històrica d'aquest territori fronterer, de gran 

diversitat natural i d'ubicació geogràfica estratègica 

durant molts anys". 

La presentació ha anat a càrrec dels alcaldes de Port-

bou i Cervera, Xavier Barranco i Christian 

Grau respectivament, i del director de la Casa de la 

Generalitat, Josep Puigbert, a més d’altres membres 

dels dos ajuntaments esmentats. 

La finalitat és aprofitar el potencial d'aquest territori, 

el veïnatge dels dos municipis i la proximitat de les du-

es poblacions per establir una estratègia turística con-

junta i així sumar esforços i esdevenir complementaris 

en un nínxol concret d'atracció de visitants: el turisme 

actiu. Alhora, aquesta col·laboració vol ser la primera 

passa per establir sinergies entre les dues administraci-

ons i entre els teixits empresarials del sector turístic de 

tots dos municipis. 

El projecte, centrat ara mateix en l'any 2021, vol ser 

"l'inici d'una proposta durable i aglutinadora", ja que 

les dues poblacions que el lideren tenen la voluntat de 

fer-lo créixer a mitjà termini i aconseguir sumar munici-

pis veïns de les dues poblacions per tal de convertir el 

territori transfronterer en una destinació de referència 

en el turisme actiu i de natura. 
En aquest sentit, els promotors de la iniciativa remar-

quen que "en aquests darrers anys i sobretot a partir 

de la Covid-19, s'observa que el pes de les activitats 

actives (amb menor o major exigència física) suposen 

aproximadament un terç del mercat turístic. Concreta-

ment, segons dades de UNWTO, significa el 32% de la 

indústria turística global, i genera uns 260.000 M de 

dòlars a tot el món. Evolutivament, observem que 

aquesta tendència ha anat augmentant any rere any".  

"Si ens centrem en el context de crisi sanitària actual -

afegeixen-, causada per la Covid-19, i el seu efecte 

en la demanda turística, s'observa que la principal 

sol·licitud s'està centrant en les peticions d'activitats a 

l'aire lliure, amb grups reduïts i vinculades al turisme 

actiu i de benestar. Alhora, augmenta l'interès pel pro-

ducte de proximitat, també conegut com de Km 0 o 

slow food". 

Davant d'aquest context, els dos ajuntaments determi-

nen que "el projecte que aquí es presenta, i que pretén 

la reactivació econòmica d'aquest territori fronterer, 

respon de manera clara a les peticions de la demanda 

turística, ja que es tracta d'una programació d'experi-

ències actives i a la naturalesa, en un entorn de gran 

diversitat natural i de substrat històric singular".  

Amb aquesta finalitat, els dos municipis transfronterers 

van obtenir una subvenció del programa de l'Eurodis-

tricte per al desenvolupament de projectes de coope-

ració a l'Espai Català Transfronterer per al concepte 

de dinamització turística mitjançant experiències actives 

i de natura. 

Durant cada cap de setmana des de Setmana Santa i 

fins a finals de juny s'oferiran tot tipus de propostes de 

turisme actiu: caminades lentes, sortides en bicicleta 
elèctrica, cursa de muntanya, marxa nòrdica, sortida 

en caiac i sortida en barca i submarinisme. Es tracta 

d'activitats circulars, en la seva gran majoria, orientada 

a tots els públics i aniran alternant els seus punts de 

sortida entre ambdós municipis.  

En paral·lel a les activitats, es proposen paquets d'ex-

per iències  que inc louen les ac tiv itats  i 

els allotjaments i restaurants dels municipis. Així, qui 

presenti un tiquet d'un allotjament o un restaurant 

de Portbou o de Cervera obtindrà un 50% de des-

compte en el cost de l'activitat.  

Els dos ajuntaments també han apostat per a la mobili-

tat sostenible entre ambdós municipis. Per fer-ho, amb 

la finalitat de potenciar el transport públic, també es 

farà un descompte del 50% de l'activitat a totes aque-

lles persones que mostrin el bitllet de trajecte amb 

transport públic. (font: “Setmanari l’Empordà”) ◼ 
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MILLORES EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE PORTBOU  

E 
l passat mes de març, l’Ajuntament de Portbou,  

va iniciar les obres per renovar l’enllumenat  

públic del municipi  en l’àmbit de l’Av. Barcelo-

na, l’Av. França i l’escala d’accés al CEIP Sant  

Jaume, essent GESA S.L. l’adjudicatària per a la realit-

zació de la direcció facultativa de les obres.  

L’obra té per objecte la renovació de la xarxa d’enllu-

menat tot convertint-lo a LED, renovant columnes, bà-
culs, braços murals i llumeneres existents, d’un tram de 

l’Av. Barcelona, d’un tram de l’Av. de França i de les 

escales d’accés al CEIP Sant Jaume.  

L’empresa contractista realitzarà una nova canalització 

soterrada pel tram de punts nous de l’Av. Barcelona, on 

s’aprofitarà per refer la vorera en mal estat d’un tram 

d’aquest àmbit. Les rases aniran per  la vorera, amb 

les canalitzacions, xarxa equipotencial, així com el ca-

blejat necessari de tota la xarxa, caixes, connexions, 

preses de terres, renovació dels basaments dels nous 

bàculs, llumeneres i la reposició de paviments.  

Pel tram de l’Av. França, està prevista l’alimentació 

dels nous punts amb l’ampliació de la xarxa soterrada, 

connectats als punts de llum més propers, per minimitzar 

els trams a fer obra civil.  

L’obra també preveu la construcció dels nous basa-

ments i nous bàculs amb la reposició del paviment de la 

vorera limitat al mínim necessari, nous braços murals, 

cablejat, caixes i connexions necessàries.  

Per completar la intervenció, es realitzarà la instal·lació 

de proteccions de sobretensions als quadres de coman-

dament existents, per tal de protegir l’electrònica de 

les llumeneres LED, així com la substitució del quadre 

de comandament de la Font del Moro.  

(Font: GESA) ◼ 
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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 

Paraules que heu de 

trobar i remarcar a 

la sopa.  

Es poden llegir en 
totes les direccions. 

Dani Strohecker 

SOPA CATALANA 

- VALONA  - XARXET 
- VERDEROLA  - XATRAC 
- VERDUM  - XERLOVITA 
- VIROT   - XILLOT 
- VOLTOR  - XIXELLA 
- XALAMBRÍ  - XORIGUER 

25anys 
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Fotografia datada l’1 d’abril de 1969. Cruïlla entre els jardins de ca l’Herrero i l’antiga ubicació de l’estafeta de 

Correus. Destaquem l’únic semàfor que hi ha hagut dins el casc urbà de Portbou. Fotografia d’Eduard Olivella i Falp.  

RECORDS DEL PASSAT 
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