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EDITORIAL 

DANI KARAVAN ENS HA DEIXAT 

D 
ani Karavan ens va deixar el passat 29 de 

maig als 90 anys. Les persones passen però 

les seves obres queden. I en aquest sentit 

Karavan ens ha deixat al nostre poble el 

Memorial Passatges, inaugurat el 15 de maig de 

1994, que fa referència al pas i a la mort de W. Ben-

jamin com també a la seva filosofia.  

Karavan, però, ha marxat amb una pedra a la sabata 
respecte a Portbou: el projecte que fa anys que s’ha 

de portar a terme a l’edifici de l’ajuntament vell.  

D’ençà el primer consistori democràtic, tots els equips 

de govern han posat el seu esforç en poder arribar a 

tenir aquest centre, espai, fundació... Un espai impor-

tant per tancar el cercle de D. Karavan i W. Benjamin.  

De ben segur, si W. Benjamin hagués mort a Barcelona, 

ja faria anys que tindria un edifici dedicat a explicar 

la seva vida, filosofia i exili.  

Portbou sempre està a la cua. De res han servit totes 

les paraules i promeses dels representants polítics 

(Consell Comarcal, Diputació, Govern de Catalunya...), 

que han passat en l’homenatge que es fa cada final de 

setembre. Moltes paraules, bones intencions i res més.  

Un pou sense aigua. 

De ben poca cosa han servit totes les reunions i deman-

des que han anat fent tots els nostres representats dels 

successius consistoris.  

El projecte Foster desborda de lluny les arques munici-

pals, és del tot impossible i l'interès real per part d’or-

ganismes externs és ben petit i no té importància.  

Portbou no té cap pes institucional i ara que Karavan 
ja no hi és, serà molt difícil despertar aquests plànols.  

Els pobles petits com el nostre, sempre estaran faltats 

d’infraestructures importants que ens podrien ajudar. En 

aquest sentit podem esmentar el Museu Nacional del 

Ferrocarril (Portbou és el lloc ideal per fer-lo), l’esperat 

i mai aconseguit poliesportiu, un centre d'interpretació 

de la tramuntana, el Museu de les Duanes, etc.  

Però tornant a D. Karavan i W. Benjamin, ens agrada-

ria que es trobés la solució per tancar aquest binomi i 

convertir-lo en una realitat. Cal cridar ben fort i en to-

tes direccions per tal que l’esperit de Benjamin i de 

Karavan arribin al més lluny possible i descansin en 

l’espai que es mereixen. ◼ 

25anys 

EL FULL TÉ DATA DE CADUCITAT 

A 
quest any fa 25 anys que aquesta revista, de 

forma gratuïta, arriba a les vostres llars. 

Ja queda lluny aquelles reunions de quatre 

joves, de les quals va sortir aquest projecte.  

Han estat molts anys oferint un espai on tothom ha po-

gut dir la seva. On tothom es podia expressar. Cente-

nars d’articles d’opinió, literatura, història, ninotalles... 

Des d’aquestes planes només volem donar les gràcies a 
tots els col·laboradors que han esmerçat el seu temps 

per poder oferir les seves impressions sobre tot tipus de 

temàtica. 

“El Full” ha complert merescudament les seves expecta-

tives i amb el número 100, més que merescut, que arri-

barà, posarà fi a la seva llarga trajectòria.  

 

És evident que tot pot tenir un relleu, i en aquest sen-

tit “El Full” fa una crida a la continuïtat. Una crida 

d’auxili per si algú vol seguir amb aquesta aventura 

cultural i social tant engrescadora. 
 

Si no hi ha relleu, tot passarà i el sol seguirà sortint ca-

da dia. ◼ 
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EL FULL ANIVERSARI 
 Sílvia Serdà 
  

Q 
uan anem fent anys i ens fem mes grans, no 

sé si més savis, en el moment que s´acosta 

la data d’una celebració, em dona per 

pensar una mica. Penso sobre el passat, el 

present i en el futur que vindrà, del que ha passat del 

que pot passar. 

Ara, amb la celebració del 25 aniversari del “Full de 

l’Albera Marítima” que al llarg d´aquests anys ha anat 
recollint aportacions, en format d´escrits i fotografies 

dels molts dels vinculats a Portbou d’una manera o al-

tra, penso en Portbou, i som molts els que l’hem enyorat 

durant el darrer any sense poder venir-hi amb normali-

tat. 

En aquest moment de celebració i fent una retrospecti-

va, mirant el passat, el present i el futur em venem 

molts records dels meus estius a Portbou.  

És d’agrair la finestra que “El Full” ens ofereix pels qui 

ens agrada explicar i escriure, sé que no és fàcil gesti-

onar-ho, tant de bo segueixi existint molts i molts anys. 

El passat: els meus llargs estius a Portbou, aquells gai-

rebé tres mesos gaudint del mar, jocs, platja i llibertat.  

Quan jo era petita, als estiu jugava amb les meves ger-

manes, a les golfes de casa, a nines. Teníem totes les 

golfes per jugar, i cadascuna hi ocupava un espai, com 

si fos una casa, allà hi tenia els ninos, els cotxets, la 

cuineta i tot el que calia per replicar una casa, però de 

joguines, i fer anar la imaginació. Una  germana gau-

dia d’un “colmado” que ens proveïa del que calia per 

donar de menjar als ninos. Una altra cobria el servei 

d’aigua, molt necessari perquè feia molta calor i haví-

em de remullar-nos, i també els ninos. El meu era el 

forn de pa. Potser d’aquí em va venir anys més tard de 

fer-me el pa jo a casa, no ho sé. En el meu forn de pa 

havia fabricat amb plastilina barres de pa, panets, 
rosques, triangles, llonguets, coques i tot el que havia 

en el forn; per això recordo amb certa nostàlgia el 

forn de ca la Maria. Les rosques de pa, especialment 

aquelles que sortien al migdia i estaven calentes, les 

trenes i els triangles per esmorzar, oh! Aquells triangles, 

que no tenien res més que pa, anís i sucre, eren delicio-

sos. Com era època de vacances no esmorzàvem les 

torrades o l’entrepà d’escola, podíem gaudir gairebé 

cada dia d’aquell suculent tros de coca simple, en for-

ma més o menys triangular, plena de sucre gruixut per 

sobre i caramel·litzat per l’escalfor del forn per sota. 
Era un triangle que havia fermentat dignament en els 

calaixos de llevar el pa, amassat, tallat triangular i cuit 

dins del forn. Allò era pura delícia, eren grans de mi-

des, però a mesura que ens fèiem grans ens el cruspíem 

sencer, sens dubtar-hi.  

Aquells triangles m’evoquen uns estius sense problemes, 

on anàvem a la platja si feia bon temps, i dalt del Pa-

tapum, amb els avis, anàvem a fer musclos. On si plovia 

anàvem a collir cargols, o a berenar a la font del Gi-

nebró si es volia fer una excursió de muntanya tot 

collint mores a finals d’estiu.  

Uns estius que anàvem a “Conferència“ amb el sr. Pla-

nas. Allà vaig conviure amb nens i nenes de Portbou tot 

i repassant conceptes com Aritmètica, Geometria o His-

tòria d’Espanya. 

Uns estius on vaig aprendre a nedar sota els xiulets i 

autoritat del Lluís, desitjant caure a les mans d’en Jau-

me, quan em llençava a mar des de l’embarcador o 

picant de peus després a la platja, fort, ben fort. Vaig 

aprendre anar en bicicleta, gaudir de la Festa Major, 

el ball, les guerres d’aigua amb les galledes a la plat-

ja, tir amb las carabina de perdigons, les barques, au-

tos de xoc, jugar a cartes, pescar i jugar a lladres i 

serenos, els festivals de Rock i un llarg etcètera.  

Uns estius que quan bufava la tramuntana, no sabíem a 

quina velocitat anava perquè no es mesurava, però 
sabíem si havia tirat tal o qual cosa per terra i això 

volia dir que havia bufat ben fort.  

Uns estius que quan m’enviaven a comprar i demanava 

25 ANYS 

25anys 
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mitja lliura de formatge o tres unces de pernil dolç, jo 

ho repetia tal qual em deien, sense saber convertir-ho 

a grams, però el Pepito ja sabia de què es tractava, 

per sort.  

Uns estius en què, quan es calava foc, sonava el cam-

panar i tothom una mica gran s’enfilava al camió d’a-

pagar el foc, això sí que era solidaritat i voluntariat.  

Uns estius on el català que parlàvem era una mica di-
ferent, recordo quan pel mati els més petits ens llevà-

vem aviat i ens deien “nena no manis fresa ...” i jo sa-

bia que no havia de parlar amb veu alta ni fer soroll. 

Aquella paraula alguna cosa tenia a veure amb la 

platja de les Freses, que no per maduixa, sinó per so-

roll; soroll empordanès, no el que sentíem durant l’any 

a la ciutat. Quan tornàvem a l’escola, les nenes de la 

classe em deien que parlava estrany el català, ens ha-

víem impregnat de l’accent igual que la pell, del sol de 

l’estiu. 

El present: Hem anat fent-nos grans i acumulant records 

d’estiu a Portbou, molts els guardo amb una nostàlgia 

agradable. Quan l´estiu passat, veia a tothom fent cua 

al carrer a l’únic forn de pa de Portbou, amb la masca-

reta posada, al lloc on havia estat Can López, davant 

on havia estat l’Hostal Plaza, al costat del mercat, ben 

a prop de la llibreria de Can Martinench o la fusteria 

d´en Roget, això si, porta per porta de Can David, 

penso que si quan menjava les coques de triangle o 

jugava amb les meves germanes, ens ho haguessin dit 

que cinquanta anys mes tard passaria això, no ho ha-

guéssim entès.  

Ningú ens hagués dit que ens familiaritzaríem amb pa-

raules com virus, coronavirus, anticossos, pandèmia, 

mascareta, respirador, crisi sanitària, PCR, immunolo-

gia, gel hidroalcohòlic, distància de seguretat, mortali-
tat, estat d’alarma, confinament, pandèmia i un llarg 

etcètera de paraules poc conegudes i/o poc usades en 

aquells moments. 

El futur: Per ara esperançador. Vull pensar que el pit-

jor ja ha passat; que potser hi haurà uns rebrots, si no 

som prou bons i si no ens mentalitzem. Cal molta dosi 

de generositat. La vacuna sembla que ho comença a 

posar més fàcil. Tornarem a gaudir de balls, xerrades 

amb els amics, dels turistes que passen per Portbou i 

queden impregnats o impressionats i s’hi estan uns dies.  
Tornarem a celebrar-ho tot o farem una celebració de 

tot allò que no hem pogut celebrar. Parlarem dels vius, 

dels morts i dels que han de néixer. Ens abraçarem, ens 

petonejarem sense por. Farem com feien els que van 

viure la guerra, parlarem de la vida d’abans i després 

de la pandèmia, però en parlarem. Voldrem fer nous 

amics, aquells que potser hem conegut per les xarxes i 

ara els veurem i tocarem. 

Si algunes coses ens ha d’ensenyar la pandèmia són uns 

valors que potser ja comencen a ser tòpics. Hem d’a-

prendre i entendre que els valors han canviat i cal va-

lorar com són. Res no és més important que la salut, 

sense ella no podem tirar endavant. L’economia, sense 

els diners no podem invertir en salut i en nivell de vida, 

que ens fa feliços. I l’educació és la clau del nostre fu-

tur, sense infants de pensament lliure amb coneixe-

ments, m’atreviria a dir coneixements crítics, no seran el 

dia de demà, individus lliures, responsables, i per què 

no? també honestos. 

Un gran repte pels que ens han de seguir, però crec 

que és la nostra tasca aprofitar aquest daltabaix per 

extreure’n profit . 

No ens queixem més, posem-nos a treballar. Som un 

país treballador i com molt bé va dir en Guardiola en 

el seu dia: “si ens llevem ben d’hora, ben d’hora, i pen-

quem, som un país imparable”. 
Ànims i endavant, un món diferent ens espera. Ens ho 

hem de creure i posar en pràctica. ◼ 

25anys 
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25anys 

OPINIÓ 

VERSÀTIL FRONTERA 

 Juan Miguel Terraza 

T 
ítol que significa ser capaç d'adaptar-se amb 

facilitat als diversos canvis de les seves funcions.  

Han transcorregut diverses dècades des de la  

meva arribada com a resident a Portbou, l'any  

50 del segle passat. En sortir de l'estació em va causar 

certa tristor veure la població gairebé sense activitat 

als carrers, malgrat això, quan vaig endinsar-me al 

final del passeig, la imatge que recordo va compensar-
ho tot: una platja d'aigua transparent i de color blau.  

Era molt recent l'obertura de la frontera; la població 

encara es ressentia de les penúries que havia sofert. 

Molts van haver d'emigrar, i d’altres havien de realit-

zar treballs impropis de la seva professió.  

Aquesta obertura de la frontera va provocar un movi-

ment de trasllat de personal per tal de cobrir els dife-

rents serveis: ferroviaris, funcionaris de duana, cossos 

de seguretat, correus, telègrafs, telèfons, així com per-

sonal per atendre el passatge en l'intercanvi de trens, 

entre d’altres; afegint-hi el destacament de militars 

aquarterats en edificis, actualment col·legis munici-

pals,  la qual cosa va implicar un increment demogràfic 

de la població. 

Reactivat el comerç internacional amb Europa, els inter-

canvis es realitzaven per via fèrria, essent les duanes 

principals d'Irún i Portbou les que controlaven i fiscalit-

zaven els moviments de mercaderies. A la dècada dels 

cinquanta, el comerç principal estava centrat en l'ex-

portació de productes del camp, la majoria agraris. Les 

importacions eren escasses degut a la manca de divises 

per a la seva compra i no era fàcil obtenir llicències 

d'importació. 

A partir de l'any 1959, amb motiu del Pla Nacional 

d'Estabilització, es produeix un canvi important en l'e-

conomia que suposa la ruptura de l'autarquia i la libe-
ralització de l'economia espanyola. 

Això va representar un canvi molt significatiu en la po-

blació de Portbou. S’hi van destinar funcionaris de dua-

na, especialment administratius, per a atendre l'extensa 

documentació als despatxos de mercaderies, i alhora a 

les agències de duana es crearen llocs de treball. La 

recepció de mercaderies de l'exterior als molls dificul-

tava  la capacitat d’emmagatzematge de les mercade-

ries. Tampoc hi havia suficients vies perquè els vagons 

estrangers poguessin fer el transbord. 

Entenc que a Portbou la dècada dels seixanta va ser la 
de major esplendor econòmic, i no només per ser punt 

de frontera, sinó perquè també va coincidir amb l’arri-

bada dels primers turistes d’origen europeu: la majoria 

viatjaven en ferrocarril, i aquí feien transbord, per tal 

de dirigir-se després en trens especials cap a la costa.  

L'any seixanta dues empreses de tour opera-

dors gestionaven amb els diversos hotels locals, que 

eren onze més els seus annexos, l’allotjament d’uns tres -

cents turistes amb estades de quinze dies. Això es re-

flectia en un dinamisme important generant ocupació 

directa en serveis relacionats amb l'hostaleria.  

A finals dels seixanta Portbou va començar a acusar la 

creació de duanes interiors, provocant la pèrdua d'acti-

vitat a les agències, fet que va fer que diversos emple-

ats es desplacessin a Barcelona. Al mateix temps, es 

fomentava el creixement del transport per carretera en 

detriment del ferroviari. 

I definitivament les duanes a la Unió Europea van que-

dar suprimides pels intercanvis comunitaris.  

La població de Portbou s'ha hagut d'adaptar a les con-

seqüències del canvi, com he esmentat a l'inici d'aquest 

escrit. 

Finalment m’agradaria compartir una reflexió: com és 

possible que durant el passat, amb els diners generats, 

no s'hagi previst invertir en allotjaments suficients per a 

rebre un discret turisme, oferint un mar amb platja i 
cales d'aigües netes? No hi veig una altra alternativa; 

la duana no tornarà mai més. ◼ 
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UN MAL ACORD SOBRE ELS INTERINS DE  

 LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES  
 

 Josep M Loste Romero 

L 
’anomenat acord del passat 5 de juliol entre 

el govern espanyol i els sindicats majoritaris 

(UGT,CCOO i CSIF), teòricament per reduir la 

temporalitat en les administracions públiques 

de l’Estat espanyol és un pacte que podria definir-

se com una estafa social a 800.000 interins i que 

voreja la prevaricació: incompleix de totes totes la 

directiva comunitària 1999/70/CE.  
D'entrada s’ha de dir, alt i clar, que per respectar la 

normativa europea, és a dir, la sentència del TJUE i 

la jurisprudència europea en relació amb l’abús de 

temporalitat dels funcionaris interins a l’Estat espa-

nyol només hi havien tres opcions:  

1r. La fixesa. 

2n. L’indefinit a extingir.  

3r. Un concurs de mèrits restringit, sense oposició.  

Per altra banda, en relació amb les “possibles” in-

demnitzacions que preveu l’acord pels interins que 

no superin la oposició/concurs considero que han 

quedat molt curtes i poc socials.  

En comptes del 20 dies per any treballat de les re-

tribucions fixes amb un màxim de 12 mensualitats, 

els sindicats majoritaris, per justícia social i el govern 

espanyol que s’anomena el més progressista de la 

història, haurien d'haver previst unes indemnitzacions 

de 33 dies per any treballat, de totes les retribuci-

ons, amb un topall de 24 mensualitats; encara que 

el més greu d’aquest acord tan feble i fràgil és que 

no s’ha previst una “excepció” pels majors de 55 

anys, amb 10 anys en el mateix lloc de treball. De 

fet , tal com deia la jurista i expresidenta del Tribu-

nal Constitucional entre 2004 i 2011. “Una solució 

excepcional per a una situació excepcional”; és a 

dir, convertir en treballadors “fixes a extingir” els 
interins que no superin l'oposició, en abús de tempo-

ralitat, fins a la jubilació.  

I tot això, tenint en compte que la nova llei de pensi-

ons penalitza de mala manera les jubilacions antici-

pades. 
Sense cap mena de dubtes, si no s'apliquen aquestes 

excepcions i d’altres modificacions, aquest acord 

representarà un drama social en majúscules als in-

terins, de carn i ossos, que no superin aquesta oposi-

ció/concurs.  

A més, si la justícia espanyola i les administracions 

públiques continuen sota la sospita de la prevarica-

ció, ens quedarem sense els tan anhelats fons euro-

peus. ◼ 
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  Lluís Bosch Martí 

E 
l passat 1 de maig vaig fer 80 anys. Es pot dir  

que des que anava als Maristes de la Mercè  

sempre he dibuixat i pintat. En aquella època,  

em vaig fer famós entre els companys pels di-

buixos que feia de batalles, primer de les guerres mun-

dials i després de la de Corea, imitant els còmics 

d’Hazañas Bélicas, que a finals dels quaranta i principis 

dels cinquanta es varen fer tan populars entre els joves 
de la meva generació, unes vinyetes elaborades per 

dibuixants tan extraordinaris com ara en Guillermo 

Sánchez Boix, més conegut com a Boixcar.  

Aquells anys en què compartia classe amb els bes-

sons Ventura de la pesca salada; en Josep Arnau, fill 

del taller/botiga de bicicletes de la Gran Via; l’enyo-

rat Salvador Vidal, farmacèutic de la Creu Blanca, o 

l’entremaliat Pere Codina Gironella. Algun sorneguer, 

crec que era en Juanito Saura, em va treure els sobre-

noms de Wehrmacht o El coreano. 

Amb el temps, la meva passió malaltissa per la lectura 

va fer que els meus herois anessin canviant i deixessin 

de ser soldats alemanys o americans, per passar a ser 

combatents vietnamites o d’altres països que es jugaven 

la vida per implantar el socialisme arreu del planeta. 

Va ser així com, en plena dictadura, em vaig posar al 

costat dels pàries de la terra, convertint-me en un hu-

manista lliurepensador d’idees socialistes -

internacionalistes. 

 

Durant anys vaig fer el quixot,  
intentant difondre l’audàcia del 
saber, tot provant de posar en 
pràctica aquella idea 
de Marx quan deia: «Fins ara els 
filòsofs i els artistes s’han dedicat 
a interpretar el món, però ara el 
que cal és transformar-lo perquè 
les idees de llibertat, igualtat i 
fraternitat siguin universals,  
socials i sobretot reals per a tots 
els homes i països». 
 

És aquest compromís social el que ha fet que la meva 

tasca com a artista pintor sempre hagi estat lligada a 

les meves idees. Així vaig posar el meu art al servei de 

la llibertat, col·laborant amb diferents artistes des de 

Presència, Estampa Popular o el Grup Pràxis 75. Aques-

ta idea de l’art compromès la compartia amb en Bep 

Marquès i l’Enric Marquès, dos companys de lluita des-

apareguts prematurament amb els quals vàrem 

col·laborar llargament a l’Assemblea Democràtica 

d’Artistes fent murals, cartells, gravats, collages o arti-

cles de premsa dels quals en porto publicats, ara ma-

teix, més d’un miler. 

Posteriorment, després de la decepció de la Transició 

democràtica que va impossibilitar qualsevol ruptura 
real amb el franquisme sociològic, em vaig dedicar a 

fer classes extraescolars a centres educatius de Girona 

com ara La Salle, el Col·legi Verd, el Bruguera, el Mas-

mitjà o l’escola Annexa, on vaig fer amistat amb grans 

mestres com ara la Montse Valentí, la Teia, en Ricard i 

en especial amb l’incombustible Llorenç Carreras. Amb 

la majoria d’aquests hi he continuat col·laborant més 

enllà de l’àmbit estrictament laboral, en tasques cultu-

rals, socials i filantròpiques, en iniciatives tan lloables 

com ara l’Espai 31 del Mercadal, els Esquellotaires o el 

grup Plis Plas de Bescanó, amb els quals hem fet multi-

tud de campanyes. 

Durant tots aquests anys, els matins hem treballat pin-

tant al nostre estudi, dedicant les tardes a llegir, escriu-

re i conspirar amb els companys. 

Ara que he fet 80 anys, els Amics del Museu d’Art 

m’han proposat fer una exposició a l’Espai 22, fent una 

picada d’ull als primers anys de la meva trajectòria 

artística. Una magnífica ocasió per mostrar, sobretot, 

apunts del natural que vaig fer de personatges entra-

nyables de la Girona dels anys 60. 

D’aquella època són especialment interessants els di-

buixos al carbó que feia fonamentalment als mercats i 

les primeres composicions que vaig fer a l’estudi de 

l’Isidre Vicens. 

Un tast suculent que vol introduir els gironins amants de 
l’art a la meva obra més primerenca, que, ben segur, 

tindrà continuïtat amb la mostra de diferents 

col·leccions de diverses èpoques que penso anar pre-

sentant en distintes exposicions, que s’haurien d’anar 

realitzant en les propers mesos, amb la idea de culmi-

nar aquest procés amb una antològica.  

En aquesta mostra de l’Espai 22, que es podrà veure 

fins al proper 18 de juliol, descobreixo tot un seguit de 

personatges populars-anònims que habitaven la Girona 

dels anys 60, uns treballs en blanc i negre, fets princi-

palment amb la tècnica carbó-tinta xinesa, a l’estil dels 

que pintaven Isidre Nonell, Van Gogh o els expressio-

nistes alemanys dels anys 30 Max Beckmann, Otto 

Dix o George Grosz. 

Aquest autors i jo mateix reconeixem el mestratge 

de Rembrant, Goya o Courbet, així com dels flamencs 

germans Brueghel, mestres de la sàtira, o l’irrepeti-

ble Hieronymus Bosco. 
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És evident que en la nostra trajectòria no hem mostrat 

interès pels protocapitalistes milionaris avantguardistes 

americans, ni pels informalistes abstractes, ni pel Pop 

Art, ni pels pseudoartistes intel·lectuals i les seves ma-

croinstal·lacions. En aquesta exposició organitzada pels 

Amics del Museu d’Art volem oferir al públic la nostra 

vessant més acadèmica de dibuixant-pintor figuratiu 

expressionista. 

Vull agrair especialment la tasca que des dels Amics 

del Museu d’Art es porta a terme per donar a conèixer 

i posar en valor els artistes locals, sovint tan mancats 

d’ajuda i falta de difusió. En aquesta feina, cal desta-

car el treball silent, perseverant i efectiu que des de fa 

anys venen fent l’artista Montserrat Guanter i la docto-

ra en història de l’Art Raimonda Coll. ◼ 

 

EL DESPOBLAMENT DE PORTBOU 

 Joan Gubert i Macias  -  Cronista Local  

P 
el que fa a Portbou, aquest problema ja ve de 

lluny. És a partir de l’any 1975 que comença 

una davallada important del nostra cens: 

1975: 2397 habitants; 1980: 2289 h; 1988: 

2018 h; 1989: 1994 h; 2010: 1300 h., 2021: 1063 h. 

En tres dècades el poble ha perdut 1334 persones. Pel 

cap baix més de 400 famílies.  

En un altre ordre de fets, cal tenir també en compte la 
importància dels següents factors en el cas del despo-

blament de Portbou: 

- La construcció de l’autopista per La Jonquera l’any 

1967 i el posterior fenomen TIR (camions de gran to-

natge). Aquest fet fa que la duana de primera classe 

es traslladí a la Jonquera. Portbou passa a ser duana 

de segona classe. Hem de tenir clar que el desenvolu-

pament dels trànsit de mercaderies per carretera va 

afectar Portbou amb un primer toc d’atenció.  

Neix per carretera, tot un sistema de transport molt 

més econòmic i que porta la mercaderia d’origen a 

destí en un sol trajecte, cosa que amb el tren no passa. 

Unes quantes, per no dir la majoria, de les agències de 

duanes de Portbou es traslladen a la Jonquera i junt a 

aquestes una part de la població de Portbou també es 

trasllada a viure a Figueres o la Jonquera. 

Avui dia, aquest transport per carretera comença a 

ésser qüestionat, a favor del ferrocarril, per la conta-

minació de CO2 que genera. 

- El desenvolupament del port de Barcelona i la zona 

de mercaderies de la Sagrera, cap als anys 1960-70, 

fa que moltes agències de duanes obrin casa a Barce-

lona i en conseqüència una part de la població s’hi 

trasllada a viure. 

- Per altre banda també el TAV (Tren d’Alta Velocitat) 

inaugurat l’any 2013 i que passa per la Jonquera, ha 

estat també un factor decisiu en la pèrdua d’habitants.  

- I per finalitzar la manca d’inversió turística que, de-

pèn com es miri, pot ajudar a un petit desenvolupament 

a mitjà i llarg termini. 

Es fa evident les conseqüències d’aquests quatre factors 

en la població de Portbou que, només com a apunt, en 
el moment més important del seu desenvolupament arri-

bà a tenir 3976 l’any 1930 com a Cap de Districte.  

Per la seva banda Colera, ha estat sempre molt més 

estable que Portbou. L’any 1940 tenia 437 habitants i 

l’any 2020, 445, amb una punta l’any 2004 de 655 h. 

Les causes de la davallada d’habitants de Portbou no 

han influït gaire en la seva demografia.  

Portbou va “néixer” per unes raons molt específiques 

que van desenvolupar un poble a partir d’unes circums-

tàncies concretes: 

- La inquietud de l’Abat de Sant Pere de Besalú per 

augmentar les seves rendes i lluitar contra els malfac-

tors i contrabandistes. 

- La signatura del Tractat dels Pirineus l’any 1660, mit-

jançant el qual el trencant d’aigües dels turons de la 

part nord i oest de la vall de Portbou es constituïa com 

a frontera amb França. 

- El Tractat Hispano-francès de l’any 1862 que esta-

blia l’enllaç ferroviari amb França pel coll de Belitres.  

- L’amplada de la via que a diferència dels altres paï-

sos europeus és 24 cm. més ampla. 

Portbou, no ho té fàcil. Probablement el seu futur a 

llarg termini serà molt complicat. Cal seguir treballant-

hi sense perdre la il·lusió.  ◼ 

He llegit últimament que un estudi de la Universitat de Lleida, dut 
a terme per Ignasi Aldomà i Josep Ramon Mòdol, conclou que 
a Catalunya hi ha 200 municipis en situació crítica de  
despoblament. Entre aquests, n´hi ha vint-i-dos de gironins. I entre  
aquests tenim Colera i Portbou.  
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  Vinyet Panyella 

El paradís perdut és el drama que revivim al cor, i al cap, i que  
reviu en cadascun de nosaltres. Ho escrivia Carles Riba amb motiu de  
la lectura del gran clàssic de John Milton, El paradís perdut, i em  
sembla una bona introducció per rememorar dues instantànies de  
dos personatges per als quals Portbou va esdevenir, efectivament, un  
paradís perdut viscut amb dolor i amb desesperació: la pintora  
Ángeles Santos i l’escriptor i filòsof Walter Benjamin.  

P 
ortbou és un poble singular on la història es 

congria en el doble format de memòria gene-

ral i memòria a petita i punyent escala de tra-

gèdies col·lectives i drames personals de pèr-

dues i exilis. Un poble de pas per a gent que hi venia a 

treballar, viatgers que hi feien breus estades, famílies 

que esperaven una nova destinació per al cap de casa. 

En èpoques de guerra el trànsit d’exiliats, fugitius i re-
fugiats constituïen passatges de drames quotidians. Fins 

i tot el paisatge de la vila presidit per la mole de l’es-

tació corrobora la idea de lloc de traspàs, de tragèdia 

i d’esperança, d’un indret que no convida a l’estabilitat, 

a la permanència de l’arrelament. En aquest sentit, 

també és un lloc per al record:  “L’estació de Portbou, 

com el llimbs, és un indret situat entre el cel i l’infern. És 

una estructura fèrria en forma d’hangar i cadascuna de 

les peces metàl·liques que la componen està recoberta 

d’una gruixuda capa de records i de mirades, de plors i 

de somnis. La llum es descompon en el seu interior i dibui-

xa ombres que caminen solitàries per les andanes. El 

temps regalima a través d’un rellotge mentre el vent udo-

la sense descans.” Aquesta visió de l’escriptor Quim Cur-

bet relativa a “L’estació de Portbou” enllaça amb una 

altra que subratlla el caràcter passatger de la vila vist 

i entès com a una vocació definitòria: “Arran de mar, els 

còdols semblen petites fites, monuments menuts a la me-

mòria. Tots porten inscrit en el seu interior el nom d’algú 

que ha estat de pas. Queda, això sí, el pas del temps 

fixat en fotografies esgrogueïdes, imatges de gent cele-

brant festes majors i carnestoltes, apagant incendis fores-

tals i pescant amb canya, i totes les cares dels exiliats 

traginant una esperança corroïda, i tots els somnis esbra-

vats dels que anaven a la verema.” (Apunts de la Costa 

Brava, 10-06-2017). Aquestes són les imatges de Port-
bou que resten al meu imaginari juntament amb la del 

túnel dels Passatges que Dani Karavan va dedicar a 

Walter Benjamin.  

Però n’hi ha d’altres. Com l’evocació de la infantesa 

que fa l’escriptor i crític Rafael Santos Torroella dedi-

cada a la seva germana pintora, Ángeles Santos. Per a 

tots dos Portbou havia estat el primer i únic paradís, 

paisatge contemplat en “el mar, la mar / petita de Port-

bou / per la ferida immensa / del seu rocam / d’òxids i 

licorelles, / fissura / cap el tot i el no-res.” Hem de tor-

nar a un dels primers quadres d’Ángeles Santos, Infants 
al jardí –la seva germana Conchita i els cosins Anita i 

Ricard Fayos–, a la plàcida bonhomia del retrat de La 

tia Marieta, coneguda també com a Dona fent mitja per 

comprendre que rere aquesta mirada familiar i prope-

ra d’una jove artista de disset anys hi rau la plasmació 

de la visió idíl·lica d’una adolescent que anys més tard 

confessava que la seva infantesa havia durat molt de 

temps.  

Portbou viscut des de la mirada a una mar domèstica i 

petita en contrast amb la natura agresta dels voltants 

va ser, alhora, paradís i via iniciàtica d’una vocació 

que Ángeles Santos va prosseguir, no sense traumes, no 

sense dolor, a Sevilla i Valladolid. Un món (1929) el 

quadre que sintetitza la ràpida cursa de l’artista entre 

la Nova Objectivitat, l’expressionisme i un surrealisme 

molt a la seva manera, conté encara el ressò de la in-

fantesa feliç ja entelat per les realitats d’un present 

totalment oposat al del jardí de la infantesa. Portbou 

passava a ser el paradís perdut. Rafael Santos-

Torroella en el poema esmentat, Davant del quadre ‘un 

món’ dedica la segona estrofa del tríptic a aquesta 

visió: 

 

“A dalt, 

d’un or trist o molt pur 

empal·lidit i caute, 
regnava sempre el Sol, 

inapel·lable. 

A baix, entretant, 

25anys 
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uns éssers neguitosos, 

d’insomni i ombra fets, 

maldaven dies i nits 

irats als seus esbarjos, 

tendres fins en els crims...  

Nosaltres, 

no res enteníem, però 

quan en aquell jardí 
dels avis, veiem, 

de Portbou estant, 

com al cel s’encenien 

els llums de cap al tard.”  

 

Quan el setembre de 1940 Walter Benjamin arribava 

a Portbou després d’haver creuat clandestinament la 

ratlla per la denominada Ruta Líster, Ángeles Santos 

vivia a Osca amb els pares i germans dedicada al seu 

fill i allunyada, momentàniament, de la pintura i ja per 

sempre del paradís de la infantesa. Benjamin encarna-

va més que em cap altre moment de la seva vida la 

figura del jueu errant, del fugitiu perseguit pel nazisme 

camí de l’única possibilitat que tenia per sobreviure 

com era el refugi dels Estats Units, per al qual el seu 

amic Theodor W. Adorno li havia aconseguit el visat. 

Però calia poder arribar a Portugal per emprendre el 

viatge transatlàntic, i les autoritats franceses li havien 

negat la sortida del país. Per això va recórrer a la 

ruta clandestina fressada per tantes i tantes anades i 

vingudes. Amb la salut afeblida i empès per una fràgil 

esperança havia arribat a Portbou, on va ser detingut 

per les autoritats frontereres del franquisme, que li 

barraren el pas i es disposaren a retornar-lo a França.  

Fins aquell moment la vida fugissera de Benjamin havia 

estat el nexe que l’havia mantingut vinculat al pensa-
ment i l’escriptura. Havia emprès el viatge cap a Espa-

nya proveït d’una màscara de gas, de pastilles de mor-

fina i d’una maleta que contenia alguna cosa – un ma-

nuscrit – més important que la seva pròpia vida, decla-

rava. La seva infantesa no havia estat un paradís. Nar-

rada al recull Infantesa a Berlin cap al mil nou-cents és 

una de les seves incursions autobiogràfiques narrada 

amb tendresa vers un món ja desaparegut que, alhora, 

recordava amb un rerefons de rebuig vers la classe 

social d’on provenia. L’Angelus Novus de Paul Klee ni 

tant sols l’hauria pogut salvar, tan convençut com esta-
va de la seva derrota i de la impossibilitat d’escapar 

al destí que l’esperava si era retornat a França. Aque-

lla mirada al passat amb que Benjamin havia descrit la 

imatge era ben bé aplicable al seu propi present : “... 

no veu més que una sola i única catàstrofe, que no deixa 

d’amuntegar ruïnes sobre ruïnes i les llença als seus peus. 

Volia fer-se enrere, despertar els morts i reparar la des-

trucció. Però des del Paradís bufa una tempesta que s’ha 

aferrat a les seves ales, tant fortament que ja no les pot 

plegar. La tempesta l’empeny irresistiblement vers el fu-

tur, al que gira l’esquena, mentre que al seu davant les 

ruïnes s’amunteguen fins al cel.” 

El túnel, un dels tres passatges de Karavan que reme-

moren Benjamin en els seus moments a Portbou aboca 

el visitant directament a mar en un descens flanquejat 

per planxes de ferro, camí sense sortida. La mar blava 

i profunda amb un final obert hauria estat el camí de 

la llibertat per al filòsof apàtrida. Al túnel sento que 

bateguen les ales de l’àngel de Paul Klee, el fracàs de 

la història, la mirada al passat sense esperança de 

futur. Benjamin havia creuat la frontera deixant enrere 

tot el que havia estat fins llavors per un possible, difícil-

ment assolible paradís que l’esperava a l’altra banda 

de l’Atlàntic i que era el de la llibertat. Tot ho va per-

dre a Portbou la nit del vint-i-sis de setembre, la nit del 

seu paradís perdut. No puc evitar evocar a Rafael 
Santos-Torroella quan torno a Portbou, al Passatge del 

túnel, al descens vers la mar sempre oberta vorejat de 

planxes de ferro: “fissura cap el tot i el no-res”.  ◼ 

25anys 
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DANI KARAVAN 

ADÉU, DANI KARAVAN    
 Cari Oriol Serres 

L 
a creació de “Passatges a la  memòria de Wal-

ter Benjamin” ens acompanyarà sempre, malgrat 

la recent mort de l’autor. L’obra s’endinsa a les 

entranyes de la muntanya i dels nostres cors. En 

aquest moments resulta oportú valorar-ne el seu pro-

fund valor. Dani Karavan va retre un homenatge a la 

figura de Walter Benjamin  en la tragèdia del seu exili 

i mort a Portbou. Benjamin ha esdevingut  el símbol d’un 
errabund, com els milers i milers de víctimes fugitives 

per raons ideològiques, polítiques o ètniques. Retre’ls 

un record i culte pòstums enalteix els valors de l’huma-

nisme, única via per assolir la pau.  

 

Devem a Dani Karavan la  
conversió en art d’una infausta 
memòria. La condició fronterera 
del poble convertí el nostre espai 
en escenari d’una angoixa 

col·lectiva amb l’esperança de 
salvar la vida i aconseguir la  
llibertat. La seva obra ens  
convida a una reflexió continua 
amb la finalitat que aquest  
passat tan tèrbol ens sigui sempre 
present. 
 

Mai no va voler construir cap monument, sinó un camí 

de memòria que fos una al·legoria de la vida i de la 

mort. Per aquest motiu, fora millor parlar de santuari 

pel  seu contingut sagrat i espiritual, aura que s’estén 

per arreu.  

Agraeixo a Dani Karavan des del més profund del meu 

sentiment la mirada que estengué vers la muntanya i el 

litoral des del cim proper al cementiri. Des d’allí  va 

esclatar el miracle de l’art amb el sorgiment de la ins-

piració. La naturalesa li parlava tot explicant-li la tra-

gèdia d’aquell home. Un mur, una tanca, una barrera, 

darrera les tombes. El seient des del qual, a través de 
la tanca, es pot veure el mar blau, l’infinit, la llibertat. 

Les roques del mar avalotat formen remolins, brogit, 

escuma... Aquesta visió es materialitza a l’obra de 

“Passatges”, de contingut completament simbòlic. Crec 

que el millor homenatge pòstum que podem fer a Dani 

Karavan consisteix a apropar-nos a la seva obra i ob-

servar-ne els motius reals que el van inspirar i que ell 

ens ha volgut transmetre. Els escalons que porten a la 

caiguda, a l’abisme.  El mar, tranquil o esvalotat com 

les vicissituds de la vida, suggerint la llibertat, però 

obstaculitzada per la reixa del mur del cementiri. Ens 

ha de palpitar el cor per les emocions que provoca. 

Tenir por i angoixa per comprendre la dels fugitius. 

Fatigar el cos per notar la duresa de la situació. Veure 

la llum i tornar a perdre-la.  

Li agraeixo també que donés grandesa a unes víctimes 

no   gaire reconegudes i deixés els estris per no esbor-

rar els records de tantes morts horribles i inútils. Gràci-

es a Dani, la història d’aquell  temps penós serà una 

lliçó eterna per a les futures generacions. 

Molts visitants acudeixen al lloc i deixen constància es-

crita de reflexions profundes, que el lloc els ha sugge-

rit.  De molta inspiració són les obres i estudis que s’hi 

dediquen. Això és fruït de la transcendència de l’art. El 

pelegrí s’emporta arreu una experiència mental i emo-

cional. Només cal quietud i silenci. La natura fa la resta. 

Portbou té un tresor, no tardem a descobrir-lo. ◼ 
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D ANI KARAVAN, EN EL MEU RECORD 
 

 Joan M Pau i Negre 

L 
´any 1994 començava a Portbou la construcció 

del memorial a Walter Benjamin anomenat 

“Passatges”, sota la direcció del seu creador 

Dani Karavan. Els treballs comportaven grans 

dificultats tècniques, amb atrevides excavacions que 

posaven en perill maquinistes i operaris. Malgrat de 

disposar de plànols i maqueta, era una obra viva i 

canviant, que obligava a una freqüent presència de 
l´artista. Jo el veia actuar i no crec que es fixés en la 

meva feina de tècnic assessor.  

Es feien preparatius per la inauguració del monument, 

que incloïen vàries exposicions per rememorar la figura 

de Walter Benjamin. Vaig sentir-me motivat a partici-

par-hi. En aquell moment tenia pocs coneixements  de 

la seva vida i obra. Sabia que era un escriptor jueu, 

exiliat d´Alemanya nazi antisemita. Al sentir-se perse-

guit i en perill de ser capturat es va treure la vida a 

Portbou.  

La meva aportació fotogràfica que començava a ima-

ginar em feia intuir imatges directament representati-

ves de la manca de llibertats i camins malauradament 

barrats. Vaig mostrar alguna prova fotogràfica al Sr. 

Karavan i el meu desig de participar en els actes de 

commemoració. No tan sols les va valorar, sino que em 

va fer saber que l´olivera que apareixia en una foto, 

era molt representativa de l´obra del filòsof, com a 

símbol de llibertat i vida. A partir d´aquest moment tot 

em va resultar planer. Descobria el pensament de Ben-

jamin, abans d´haver llegit les seves obres.  

El meu treball, compost de 10 imatges, el vaig pensar 

com un “poema visual a Walter Benjamin”, prou potent 

per explicar, o al menys ho intentava, la seva vida i 

obra. El reconegut periodista Carles Ayats, en el set-

manari “Empordà”, va fer una ressenya de la meva 
mostra i ressaltava els signes que representaven la 

manca de llibertat a causa de les  idees o raça. “Les 

cadenes i filferros es repeteixen obsessivament a  quasi 

totes les fotografies, deia, com a símbols de l´opressió. 

Una via de tren tallada amb topall. Una barana feta 

amb rails que convergeixen en un punt, com dos camins 

sense sortida. Un colom mort en el sòcol d´una església 

representant el vol fallit cap a la llibertat. Una tomba 

en mig d´un camp, com la fossa anònima, que va acollir 

Benjamin...” 

El final tràgic del filòsof al no trobar camí de sortida a 

la seva vida, en Karavan, amb el seu “Passatge” ens 

diu que al final del túnel, el mar pot ser un camí a la 

llibertat, o al menys és la via a l´esperança. Un geni 

com ell homenatjava un altre geni, Benjamin, i incloïa 

Portbou, en el catàleg de les seves grans obres escultò-

riques, repartides arreu. ◼ 
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  Pilar Parcerisas 
 Associació Passatges de Cultura Contemporània 

 Fundació “Angelus Novus” per a l’estudi de la Història, les Arts i el Pensament. Portbou. 

E 
n les seves darreres paraules recollides en  

aquest film ens diu “no vull ser un heroi, en la 

cultura només es pot ser un inconformista.” Con-

tra les barbaritats, contra la manca de drets  

humans, “hi lluitaré a mort després de la mort”, ens diu.  

Amic de Simon Peres i enemistat públicament amb Ne-

tanyahu per la seva política dels assentaments a Pales-

tina, defensava en manifestacions al carrer una altra 
manera d’entendre la convivència entre palestins i isra-

elians en un país on la majoria de famílies estan toca-

des per éssers estimats morts en una guerra inacaba-

ble. És precisament al curt High Maintenance on es pot 

veure el mur interior del Parlament d’Israel, un relleu 

executat per ell que honora la sala on el text s’hi ex-

pressa en àrab i hebreu per recordar públicament que 

el Parlament és un lloc de pau per parlar del que uneix 

els dos pobles més que del que els separa. 

Karavan és un escultor de l’art públic, perquè la pre-

sència de l’art en l’esfera pública li permet transmetre 

unes idees i uns valors, com és el cas del Memorial Pas-

satges, dedicat a Walter Benjamin i en memòria dels 

exiliats que com ell creuaren la frontera de Portbou 

perseguits per les seves idees o simplement per ser qui 

eren. El Memorial ha aconseguit fer visible a Portbou 

uns valors històrics. Podríem dir que  ha clavat l’ala de 

l’àngel de la història, l’Angelus Novus de Walter Benja-

min a la Punta del Caixol, i ha assenyalat aquest indret 

com a “passatge” de frontera i de trànsit de la vida al 

mort, en un memorial que és alhora  tomba simbòlica, 

arqueologia funerària i cripta viva amb les ones que 

trenquen dolçament a les roques visibles des del túnel: 

un remolí d’aigua que significa la vida tràgica de Wal-

ter Benjamin i també la vigència del seu pensament que 

segueix viu i en moviment. 
 

Artista compromès amb el paisatge 

Karavan és conegut arreu del món per les seves inter-

vencions d’art públic en el paisatge natural i urbà. Pel 

seu origen i tradició cultural, ha estat especialment sen-

sible a les propostes relatives a la memòria i l’exili. En 

la seva obra uneix natura, paisatge, art, memòria, his-

tòria i humanisme. Ha tingut una extraordinària habili-

tat per donar vida als espais naturals i urbans en els 

quals ha treballat i una capacitat excepcional per com-

prometre’s amb els elements que li ofereixen. Precisa-

ment, una de les seves primeres intervencions ambien-
tals va ser el Monument de Negev (Be’er Sheva, Israel, 

1963-1968), que li va fer merèixer un reconeixement 

internacional. Com a resultat, va ser convidat a partici-

par a la Biennal de Venècia el 1976 i a la documenta 

6 el 1977. El leitmotiv amb el que es va representar a 

Israel a Venècia va ser: “Les oliveres haurien de ser les 

nostres fronteres”. Per això, un dels elements que com-

posen el Memorial Passatges  de Portbou és una olive-

ra que es recolza en una paret del cementiri com a 

símbol de resistència humana en el paisatge mediterra-

ni. Des de llavors va dedicar la seva vida a la creació 

d’escultures ambientals “a llocs” a gran escala disse-

nyades específicament per a cada indret i els visitants 

poden puntualment formar-ne part. El pare de Kara-

van, Abraham, era cap dels jardins i arquitecte paisat-

gístic de la ciutat de Tel Aviv. Durant la seva joventut, 

Karavan estudià pintura amb pintors de renom. El 

1956 va viatjar a Florència per estudiar la tècnica del 

fresc. Allà es van posar les bases de la seva pràctica 

interdisciplinària. Al seu retorn a Israel, va crear esce-

nografies de teatre i dansa, incloent-hi la Martha Gra-

ham Dance Company a Nova York.  

El seu treball es pot interpretar com una exploració 

contínua del poder del paisatge i de les possibilitats 

que té l’entorn. Utilitzant elements del mateix paisatge, 

com la llum del sol, el vent, la vegetació, l’aigua i la 
sorra, transforma la memòria d’un lloc en una obra 

d’art i crea experiències inoblidables que abasten tots 

els sentits. Hi ha obres en les que ha treballat més de 

vint anys, com a l’Axe Majeur, de Cergy-Pointoise. 

Dani Karavan ens va deixar el passat 28 de maig, el mateix dia que  
s’estrenava al Festival Docs de Barcelona el curtmetratge High  
Maintenance de Barak Heymann, un retrat inesborrable del seu fort  
caràcter, de la seva energia inesgotable i del seu radical inconformisme. 
Dani Karavan, l’optimista incansable, el lluitador infatigable pels  
drets humans arreu del món amb les seves obres se n’ha anat del món 
dels vius, però el seu llegat artístic no morirà mai.  
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En els darrers 50 anys, Karavan ha creat uns 70 llocs a 

Israel, Europa, Àsia i Estats Units, entre els quals: Ma’a-

lot (Colònia, Alemanya, 1979-1986), Way of Human 

Rigts (Nuremberg, Alemanya, 1989-1993), Morou Art 
Forest (Nara Prefecture, Japó,1998-2006), Sinti and 

Roma Memorial (Berlín, Alemanya, 2000-2012), Culture 

Square (Tel-Aviv, Israel, 2005-2013) i l’Axe Majeur, 

tres quilòmetres d’un eix escultural urbà a Cergy Pon-

toise, al nord de París, en el qual ha estat treballant 

des de 1980. 

Karavan ha estat reconegut amb premis internacionals, 

incloent-hi l’Israel National Prize for Art (Israel, 1977), 

el Praemium Imperiale (Japó, 1998), la Goethe Medal 

(Alemanya, 1999), la Légion d’honneur (França, 2014) 

i el Premi Nacional de Cultura de Catalunya (Espanya, 

2016). 

 

Portbou 2014. El retorn de Karavan 

El Memorial Passatges, inaugurat el 15 de maig de 

1994 aplegà personalitats rellevants d’Alemanya, Lisa 

Fittko, la guia que ajudà Benjamin a creuar els Pirineus 

i a molts altres fugitius entre 1940 i 1941, l’Amical de 

Mathausen, el President Pujol i els responsables d’AsKi 

de Bonn i el seu director, Konrad Sheurmann, artífex de 

l’encàrrec a Dani Karavan d’aquest memorial, costejat 

per deu länders alemanys i la Generalitat de Catalu-

nya. Vaig viure discretament la inauguració d’aquell 

esdeveniment darrere la producció del llargmetratge  

L’última frontera, dirigida per Manuel Cussó-Ferrer, de 

la que vaig escriure el guió i dur a terme amb gran 

esforç la producció.  S’havia estrenat el 1992 al Fòrum 

del Festival de Berlín de 1992. El 

film va voltar per diverses ciutats 

d’Europa i els EUA i precisament 

a Amsterdam va coincidir la seva 

projecció amb una exposició de 

Karavan sobre el Memorial Pas-

satges al Stedelijk Museum. 

Entre 1991 i 1998 vaig estiuejar 
a Portbou i vaig viure l’eufòria 

dels primers anys de descoberta i 

arrelament del Memorial en la 

memòria col·lectiva del poble, un 

període que va coincidir amb la 

cancel·lació de les duanes i el 

canvi radical de l’economia del 

poble, que no va ser prou consci-

ent del futur de davallada que 

l’esperava. Després de deu anys 

d’absència, vaig tornar a Port-

bou, un lloc on havia descobert, 

després de buscar el nom de Ben-

jamin en tots els llibres d’òbits 

dels arxius de l’església sense 

èxit, el nínxol exacte on havia 

estat enterrat Walter Benjamin 

amb uns documents trobats a l’A-

juntament publicats per Aski al 

llibre “Para Walter Benjamin” 

(1993), en el text titulat La última 

frontera de Walter Benjamin. In-

vestigaciones para in filme, que signa Manuel Cussó-

Ferrer, però que vaig escriure jo i va signar ell. Coses 

que passen. 

L’any 2009 i 2010 vaig tornar a Portbou a passar uns 
dies i vaig decidir comprar un apartament. L’any 2013 

i 2014 vaig organitzar la Mostra de Cinema de fronte-

ra, però quan l’Ajuntament no ho va recolzar ho vaig 

deixar estar i em vaig concentrar en Karavan i Benja-

min. El 2014 era el 20è aniversari del Memorial Pas-

satges i Karavan no volia tornar a Portbou. Vam crear 

l’Associació Passatges de Cultura Contemporània i Dani 

Karavan ens va cedir el dibuix de l’olivera del Memori-

al com a logotip de l’associació. Per fer-lo tornar, vam 

proposar de batejar amb el nom de Dani Karavan el 

passeig del port. En Dani estava tan enfadat perquè 

no s’havia fet la Casa Walter Benjamin que havia pro-

posat al seu amic, l’arquitecte Norman Foster, que no 

volia tornar a Portbou. Havia lluitat prou contra la 

construcció del port i la desaparició de la platja de les 

Guiules. Defensà amb ungles i dents les roques i les 

onades que fan el remolí que es veu a través del túnel 

del Memorial. Després de dos viatges a París i de tro-

bar el finançament perquè vingués, va accedir a l’ho-

menatge. Vam aprofitar per filmar la seva visita i ex-

plicació al Memorial i també una llarga entrevista, en-

cara inèdita, on parla des del principi del encàrrec fins 

a la seva realització i vicissituds posteriors. Una taula 

rodona sobre art públic va arrodonir la seva presència 

a Portbou i va ser un retrobament de molts artistes amb 

Karavan. El President Artur Mas hi estava convocat i ja 

havia confirmat la seva presència el 4 d’octubre, però 

25anys 

L’alcalde Josep Salas i Mallol i Dani Karavan després de descobrir la placa que  
dona el nom de Dani Karavan al Passeig del port, el 5 d’octubre de 2014.   
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aquell dia resultava ser la festa jueva del Yom Kipour i 

Karavan no volia sortir en cap fotografia pública en un 

dia tan assenyalat en el món jueu. L’endemà el Presi-

dent Mas ja no estava disponible. 

El dia del bateig de l’esplanada del port amb el seu 

nom, l’associació va redactar un informe que l’Ajunta-

ment de Portbou va aprovar  perquè el Memorial fos 

declarat Bé Cultural d’Interès Nacional conjuntament 
amb el cementiri i tota la muntanya de la punta del 

Caixol. Quatre anys més tard, el novembre del 2018 

el Govern de la Generalitat va aprovar que fos decla-

rat BCIN. Gràcies a aquesta nova categoria, la Funda-

ció Angelus Novus va intercedir per trobar finançament  

per restaurar el Memorial dels graffiti que havia sofert 

l’any anterior. 

 

Portbou 2015/2020 

Karavan em va dir que volia organitzar un “big event” 

el 2015. Vam convidar l’escriptor israelià David Gross-

man, però no ens va respondre. Se’m va acudir de con-

vidar Wim Wenders, membre del jurat del Festival de 

curtmetratges sobre art públic que la filla de Dani, Noa 

Karavan, organitza amb el Museu del Louvre. I Kara-

van va tornar a Portbou amb els seus amics Wim i Do-

nata Wenders el 2015. No va ser fàcil trobar el finan-

çament pels viatges, estada i organització, així com 

per projectar els fragments de films de Wenders que 

proporcionà un estudi de Londres en alta resolució. 

L’esdeveniment va ser un diàleg entre Wim Wenders i 

Dani Karavan, amb intervenció de la besneta de Benja-

min, Laïs, i un acte commemoratiu al cementiri amb el 

tòtem que inscriu la carta d’acomiadament de Walter 

Benjamin abans del seu suïcidi. I no podia faltar la rei-

vindicació de la restauració de l’antic Ajuntament com a 
Casa Walter Benjamin, l’espina que Dani Karavan te-

nia clavada i que ha hagut de morir sense haver-la vist. 

El 2016 el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 

(CoNCA) li va concedir el Premi Nacional de Cultura 

per aquest regal que és el Memorial, que ha fet de 

Portbou un “lloc” que reforça la seva  identitat simbòli-

ca de cultura i de pau en un paisatge incomparable. 

Amb aquest motiu, vaig acompanyar Karavan a veure 

persones que podien ajudar en el projecte de construc-

ció de la Casa Walter Benjamin. Lluís Bassat, per 

exemple, que va fer una parell de cartes, una al Presi-

dent Puigdemont i una altra al Conseller de Cultura, 

Santi Vila. Vam visitar Miquel Roca, que va parlar més 

de l’exili de la seva família que del tema que se li 

plantejava. Karavan va voler visitar el President Pujol, 

amb qui havia tingut bon feeling. Ens va rebre a l’ofici-

na postconfessió al carrer Calàbria i ens va saludar en 

alemany. Una pila de diaris estrangers sobre la taula 

formaven part de la lectura diària del President. Al 

final, va situar bé el seu interlocutor i la conversa va 

derivar sobre la política dels assentaments i el viatge 

que Pujol va fer a Haifa anys enrere. Planava sobre 

ells la inauguració del Memorial, on Pujol va tenir un 

discurs brillant. 

Dani Karavan no va poder tornar a Portbou des del 

2015 i a Barcelona des del 2016. Però Portbou era la 

nineta dels seus ulls. Tot i això, l’Associació Passatges, 

que organitza l’Escola d’estiu Walter Benjamin des del 

2016, vam poder convidar Yael Karavan, la filla que 

fa dansa i performance, reconeguda internacionalment. 

El curtmetratge High Maintenance deixa constància de 

la seva particular relació amb la família, amb la seva 

dona Hava i les seves filles, Noa, Yael i Tamar, que 

sempre aprofitava per veure-les quan viatjava. Yael 

Kravan va ser convidada a l’Escola d’estiu Walter Ben-
jamin a executar performances l’any 2018, al Memori-

al i el 2019 a la Congesta. 

El 2018 el Memorial va ser aprovat Bé Cultural d’Inte-

rès Nacional i el 26 de setembre del 2019 l’edifici de 

l’antic Ajuntament va ser declarat Bé Cultural d’Interès 

Local (BCIL), dues categories que permeten ara mateix 

trobar la possibilitat de finançament per mantenir, res-

taurar i tirar endavant els dos somnis que tenia Dani 

Karavan: la Casa Walter Benjamin com a  equipament 

dedicat a la memòria de Benjamin i de Portbou com a 

frontera de la memòria;  i la declaració del Memorial 

com a Patrimoni de la Unesco. Precisament, ara la 

UNESCO ha triat dues obres de Karavan per ser filma-

des des de l’aire amb drons, i una és el Memorial Pas-

satges, del que, per cert, Dani no vol que se’n digui 

“monument”, sinó “memorial”. 

Durant el confinament des de l’Associació Passatges 

vam podem col·laborar amb Patronat de Turisme Costa 

Brava i Ajuntament de Portbou en l’elaboració d’un 

fulletó sobre el Memorial en català, castellà, francès, 

anglès i alemany amb la col·laboració del mateix Ka-

ravan. 

Amb motiu de la seva mort, l’Ajuntament de Portbou va 

organitzar el 5 de juny al matí un sentit i emotiu esde-

veniment amb un concert de violí de Pavel Amicalcar, la 

lectura d’un text i una ofrena floral conjunta per l’alcal-
de Portbou, Xavi Barranco  i el de Cerbère, Christian 

Grau. Al mateix temps, l’Ajuntament de Portbou ha tin-

gut la bona pensada de patrimonialitzar més Karavan 

amb l’adquisició d’un  collage de Dani Karavan expo-

sat l’any 2011 a la Galeria Horizon de Colera.  

A la tarda del mateix dia, el PSC de Llançà i Portbou 

va fer una ofrena floral a la placa del Passeig que 

porta el seu nom, amb lectures de Cari Oriol, sobre 

David Grossmann, el meu testimoni sobre com es va 

gestar el nom del passeig Dani Karavan i la intervenció 

del Diputat al Congrés dels Diputats Marc Lamuà i cap 

de la Comissió de Cultura i de Gael Rodríguez Garri-

do, com a cap dels joves de la formació en aquest ter-

ritori. 

 

Epíleg: 

Una dedicatòria final a Karavan 

Dani, siguis allà on siguis,  sàpigues que nosaltres segui-

rem lluitant després de la teva mort per defensar la 

construcció de Casa Walter Benjamin a Portbou, que 

tant vas anhelar. No és un somni, és de sentit comú. Po-

dria fer-se a qualssevol altre lloc del món, però tu vas 

assenyalar amb el Memorial que aquest és el “lloc”, el 

lloc on l’àngel de la història ha volgut reposar. No, no 

t’oblidarem mai.  ◼ 

25anys 
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artell publicitari 

del qual es 

desconeix l’any 

(entre 1913 i 

1919) del desaparegut 

Teatre  

Casino España. 

Es va representar 
“Marina” i “Cavalleria 

rusticana”, a càrrec de la 

Companyia del mestre 

Amadeu Cristià, amb el 

gran tenor Manuel Utor 

(conegut com “el  

musclaire”). 

Com a curiositat volem 

destacar que hi havia 

quatre tipus d’entrada: 

les butaques, les cadires, 

els seients fixes i  

l’entrada general.  

 

Amadeu Cristià i Rotches 

va ser un compositor  

nascut a Gràcia l’any 

1876 i mort a Barcelona 

al 1924. 

Conegut musicalment per 

la seva tasca com a  

director de l’Orfeó  

Vilanoví entre els anys 

1910 i 1912, compongué 

algunes obres líriques 

com A cal pintor  
(1900), La filla  

del marxant (1906) 

i Agar (1907), sobre 

texts d’Ambrosi  

Carrion, La nit (1910),  

La fada del llac (1911),  

Alina (1913), Alma  

española (1917),  

Pablo, el pescador  

(1922), El estudiante  

(1922), entre d’altres. 

Creador també  

d’algunes sardanes 

(Rosalia, 1922, etc.) que 

encara formen part del 

repertori habitual de les 

cobles i el poema  

simfònic Nit de  

llegenda (1911). 
  

Cartell fons Família Cris-

tià. ◼ 
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LLENGUA 

FELÍCIA FUSTER i JAPÓ 
 

 Cari Oriol Serres  

P 
otser aquells vaixells que veia endinsar-se a la 

mar des del seu barri infantil  de la Barcelone-

ta, i la salabror que respirava insuflaren la 

saba que nodriria la seva vida i obra. La músi-

ca del mar amb l’oneig de les ones que finaven a la 

platja, vigoritzaren el seu esperit. Se n’endugué aquell 

blau de la mar i molts altres imatges infantívoles, que 

disseminaria més tard en els seus versos i pintures. La 
visió d’aquell mar li anava dictant que hi havia altres 

mons diferents. Poc a poc, naixé el desig d’assolir-los 

com era propi d’una dona innovadora, agosarada, de 

cerca contínua de realitats noves.  

Coneixedora de la filosofia oriental, veié que només 

era un gra de sorra, una gota d’aigua dins de l’oceà. 

Però també, com diu l’adagi xinès, l’oceà també estava 

dins d’ella, d’aquella gota d’aigua. Els seus poemes ens 

demostren la consciència existencial que la nostra peti-

ta vida es dissolt en una gran vida. La filosofia zen li 

marcava el camí per trobar els llaços amb l’univers. Els 

seus haikús, fruït del silenci zen, mostren aquí i ara 

aquest intercanvi d’amor amb la pau espiritual i l’abso-

lut:  

El teu imperi  

el blau  

El sense límits  

Jo  

una mirada.  
 

L’haikú és això: una forma poètica que conté un esperit.  

La seva poesia, en especial aquesta part més oriental, 

mostra el predomini del concepte i de la paraula exac-

ta i precisa. La brevetat dels haikús i tankes, exigeixen 

molt d’encert en l’elecció del mot. Felícia fou traductora 

(del francès i del japonès) Sabia perfectament que 

cada terme era quelcom sagrat, impossible de profa-

nar. Encerta sempre la precisió del vocable. Les seves 

paraules, com pinzellades, ofereixen un gran valor po-

lisèmic. El llagut, el vaixell, mitjans de transport, amb 

 

Felícia Fuster realitzà un viatge místic, i també real, al Japó. Se  
sentia atreta per la seva cultura mil·lenària, la qual cosa reflectí a gran 
part de la seva obra. No es limità com molts poetes catalans a  
incorporar les formes externes dels poemes japonesos (haikús, tankes),  
sinó que, com a dona que ha sabut eixamplar el seu món, s’hi integrarà 
plenament.  
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força suggeridora d’allò que ens permet endinsar-nos 

mar endins vers la llunyania. Això ens causa emoció i el 

cor ens palpita, com el so que fa el llagut amb la proa 

tot bategant amb les ones. Aquet batec és el de la po-

eta i també del lector que ho experimenta. 

Esprem el valor de la paraula amb desig d’innovació i  

incorpora nombrosos recursos fònics per reproduir-nos 
la música i el so del món i de la natura. Un dels seus 

haikús gira al voltant de la tela de seda, un dels teixits 

més famosos de l’Orient, que ella precisament en pinta-

va. En aquest cas, no ens detalla els colors, sinó el so 

que fa la roba quan cruix. Escoltem:  

 

Roses 

Per sempre 

quietes  

Seda i seda 

Seda 

Parpella.  

 

Son roses quietes perquè estan pintades sobre la tela. 

Veiem un altre cas:  

 

Seda  

La sina  

Singlar els daus 

Silenci 

Seminal 

Sempre. 

 

Felícia Fuster d’ànima esponerosa vagareja per camins 

insòlits tot cercant una essència de vida que cobeja 

amb deler. Atreta per l’imant de la curiositat, optà per 

pelegrinar cap a un futur poètic sempre motivada per 

l’amplitud inabastable que li oferia  la poesia i l’art.  

Japó deu molt a Felícia Fuster. L’aproximació a la seva 

cultura adquirí una profunditat considerable. Aquell 

viatge al Japó fou de naturalesa espiritual. Els seus 

versos indiquen que veia la vida com un viatge, com 

una peregrinació, on podies contemplar tot el que t’en-

volta. Com Baisho, el viatge de la vida, envoltat dels 
elements naturals integrants d’una al·legoria còsmica.  

 En principi, va integrar-se a la mil·lenària poesia japo-

nesa i n’absorbí el seu esperit, sobretot el del poeta 

clàssic per excel·lència, Basho. Hi ha similituds en amb-

dues vides. Basho, com explica en Memòries d’un esque-

let a la intempèrie, abandona la seva cabana per em-

prendre un viatge de tota una vida. Això li permetrà 

observar i gaudir d’un “èxtasi sota la llum de la lluna 

més pura, acompanyat pel gemec del vent de la tardor” 

Visió al·legòrica de la natura on, com Felícia Fuster,  

l’home només és un “gra de sorra” que una simple ràfe-

ga elimina. Tots dos saben trobar significats insonda-

bles i expressar-los gràcies a la seva imaginació poèti-

ca. 

Felícia Fuster no s’ancora en el Japó del segle XVII. 

Escriu haikús i tankes, formes tan genuïnes de la lírica 

japonesa, per esdevenir la gran mestra de les formes 

orientals adaptades al sistema mètric i sil·làbic cata-

lans. Amb un instint infal·lible, el seu esperit atrevit la 

portarà a la creació de formes noves -passarel·les- 

com un poeta més de les lletres japoneses. Investiga, 

tradueix, interpreta i divulga l’art nipó. El resultat el 

tenim en l’esplèndida antologia Poesia japonesa con-

temporània, traduïda juntament amb Naoyuki Sawada.  

Felícia Fuster, una vida navegant per les aigües inasso-

libles de la poesia i de l’art. ◼ 
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EL PARDAL DEL «XIRINGUITO» 
 Joan M Pau i Negre 

En Julen és un nen de quatre anys, molt maco i eixerit. No cal dir  
que és l´estrella del xiringuito portbouenc “El Campaner”. Per un moment 
ha deixat de trotar, i mira embadalit un alegre pardal que picoteja  
engrunes, en mig de les taules del bar.  

L 
a tarda avança i no queden quasi clients. 

L´ambient respira tranquil·litat. Però de sobte tot 

canvia. Un gatot ràpid com un llamp i que no se 

sap d´on ha sortit, empaita l´ocell. Orgullós pas-

seja amb la seva captura a la boca davant del nen, 

que crida horroritzat: Sara! Sara! el gat! el gat!  

En Sara, el cambrer, salta de la tarima i camallarg com 

és, fa un salt, i amb el drap de netejar les taules es-
panta el gat, que deixa anar la presa. L´ocellet queda 

a terra amb les potes enlaire i ple de bavalles. El noi 

el recull, l´eixuga amb el faldó de la camisa i el dona 

al nen, que el recull curosament amb les seves manetes. 

El pardalet es queda quiet com si estès dins del niu i 

sembla mirar l´infant que li diu paraules suaus, mentre 

el petoneja. Després el posa suaument sobre una taula 

i el mira extasiat. L´ocell s´estarrufa, mou el cap a una 

banda i altra i comença a piular. En Julen li va dient: 

petit, petit. És un diàleg tendre i emotiu. Passa l´estona 

i l´ocellet mou les ales, i s´envola tot piulant com si 

s´acomiadés. El nen li diu adéu amb la maneta i es 

queda un xic tristot. L´avi Antonio l´anima dient-li que 

la mare de l´ocell l´espera per anar a dormir i que 

demà ja tornarà. Es fa fosc i ara és el nen qui se´n va 

a dormir, la mare el reclama. 

L´endemà i cada dia, el nen torna al xiringuito familiar 

i el pardalet  ja l´espera. Estigui a dalt de la pèrgola o 

a la branca d´un arbre, aterra a l´espatller d´una ca-

dira del bar, tot piulant. En Julen demana engrunes de 
pa a l´avi i en Sara li´n porta en una panereta. El nen 

les escampa per terra i el pardal menja a cor que vols, 

sense piular. 

Com que l´ocell té companys, aviat s´afegeixen a 

l´àpat. En Julen s´amoïna i pensa que no quedarà pa 

pel seu amic. El crida i li ensenya que encara en té, a 

la mà. El pardal se li acosta i en menja del seu palmell.  

El gat caçador mira l´escena amb enveja però quan la 

foscor caigui i els ocells hagin anat a dormir, també ell 

tindrà, per part de l´Antonio una bona ració de peix.  

En Julen ja dorm tot somniant que un pardalet li fa piu-

piu a l´orella, i ell somriu com un angelet.   ◼ 
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SENSE PORT 
 Agustí Calvo  

POESIA 
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CALAIX DE SASTRE 

V INT-I-DOS MUNICIPIS GIRONINS EN PERILL  

 DE DESPOBLAMENT 

U 
n estudi de la Universitat de Lleida (UdL), dut 

a terme per Ignasi Aldomà i Josep Ramon 

Mòdol, constata que hi ha 200 municipis ca-

talans en situació crítica de despoblament. 

D’aquests, vint-i-dos són gironins, entre els quals es tro-

ben Portbou i Colera. L'Alt Empordà, el Baix Empordà i 

el Ripollès concentren la major part d’aquestes poblaci-

ons.  
Els índexs de relleu rural conclouen que la renovació 

generacional passa per la immigració de joves d’ori-

gen estranger. 

L’informe es va fer amb dades anteriors a la pandè-

mia, un factor que cal tenir en compte. Per exemple, un 

dels municipis que la UdL situa entre els que tenen més 

risc de despoblament és Palau de Santa Eulàlia, que 

l’any passat va veure com es disparaven els empadro-

naments. La situació és similar en poblacions com Setca-

ses, Vilopriu o Parlavà, que l'any 2020 van veure com 

el nombre d'habitants censats creixia. I és que arran 

del confinament, molts municipis rurals van atreure nous 

residents que habitualment vivien a la ciutat.  

Entre els factors que influeixen en aquest risc de pèr-

dua crítica de la població hi ha l’índex d’envelliment de 
la població (la relació entre les generacions més joves, 

menors de quinze anys, i les més grans, majors de 65), 

el volum poblacional baix (la majoria de municipis en 

risc tenen menys de 500 habitants), i una estructura 

econòmica poc diversificada. Moltes de les poblacions 

són rurals, “amb un nul desenvolupament industrial i uns 

nivells de serveis clarament insuficients”. ◼ 
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N EIX LA COMPANYIA AÈRIA “AIR CATALOGNE” 

P 
erpinyà serà la seu d’una nova aerolínia deno-

minada Air Catalogne. La inauguració es va 

fer el passat mes de maig transportant l’equip 

dels Dragons Catalans a Anglaterra.  

La companyia ha estat creada per Lionel Marti, direc-

tor de l’escola de vol Aérofutur, i Yannick Coronull, pilot 

d’aviació. 

L’empresa només operarà inicialment amb un 
avió ATR de setanta-dos seients. Si bé en un primer 

moment només es llogava l’aparell amb la tripulació i 

es pagarà segons les hores de vol, a partir del 18 de 

juny va començar a oferir vols d’anada i tornada de 

Perpinyà a Eivissa, passant per Mallorca. A partir del 

mes de juliol es preveu que connectarà Catalunya Nord 

amb París, concretament amb l’aeroport Charles de 

Gaulle, a un preu mitjà de cent trenta euros.  ◼ 

N 
ova Caledònia, l'arxipèlag situat a l'Oceà 

Pacífic, decidirà en un referèndum el 12 de 

desembre vinent si s'independitza de França. 

Així ho ha confirmat oficialment el govern 

de Macron després d'una reunió del Consell de Minis-

tres aquesta setmana. Ja el mes passat, la taula de 

diàleg entre el govern francès i el neocaledonià va 

resultar en l'acord d'aquest nou referèndum, que serà 
el tercer celebrat amb les mateixes característiques. Els 

dos primers els ha guanyat l'unionisme. 

En les declaracions a la premsa, el portaveu del govern 

francès, Gabriel Attal, va parlar clarament de 

l'"autodeterminació de Nova Caledònia". "El govern 

francès es mobilitzarà per garantir el bon funcionament 

del referèndum, que serà el tercer previst en els acords 

de Nouméa, amb resultats respectats per tothom i in-

contestables", va aclarir.  

Germanor amb Nova Caledònia 

En preparació del referèndum, la presidenta del Parla-

ment, Laura Borràs, va signar un acord de col·laboració 

amb el president de la cambra neocaledoniana, och 

Wamytan, el passat mes de juny. L'acte va tenir per 

objectiu enfortir els vincles d’amistat i germanor entre 

Catalunya i Nova Caledònia i la cooperació entre totes 

dues cambres "en tots els àmbits d’interès comú".  

A l'acte, Borràs va convidar els estats a "aprendre de 

la lliçó d'altura política, sentit d'estat i democràcia que 

s'extreu del referèndum acordat a Nova Caledonia", 

que el desembre decidirà si se separa de França. En 

aquest sentit, Borràs també va denunciar que en el se-

gle XXI no hi pot haver lloc per les imposicions i con-

cepcions "arcaiques" del poder. Borràs també va cele-

brar que els dos referèndums celebrats a Nova Cale-

dònia el 2018 i el 2020 són una "mostra de la tendèn-

cia democràtica dels països petits enfront dels grans 
estats". Borràs va comparar la situació política a Cata-

lunya amb la del territori francès i va lamentar que hi 

hagi estats que davant els reptes polítics opten per la 

"repressió i judicialització".  

El referèndum del 12 de desembre s'emmarca dins 

del procés de descolonització de l'arxipèlag situat al 

Pacífic Sud, a l'est d’Austràlia, i posa en pràctica 

un acord de 1998 per celebrar fins a tres votacions 

populars. La primera d'elles va tenir lloc el 4 de no-

vembre de 2018, amb el 56,7% dels votants que van 

apostar per la seva permanència a França.  

No obstant això, l'acord plantejava la possibilitat de 

celebrar dues consultes més abans de l'any 2022 si així 

ho avalaven els legisladors de l'arxipèlag. El 'no' de 

2018 va ser particularment decebedor per al poble 

Kanak, la població indígena de Nova Caledònia. ◼ 
Font: elnacional.cat 
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L A MEITAT D’AJUNTAMENTS GIRONINS  

 ACONSEGUEIX REDUIR EL DEUTE EN PLENA PANDÈMIA 

S 
egons les dades del Ministeri d’Hisenda espa-

nyol hi ha 114 consistoris gironins (un 51,58%)  

que durant l’exercici de 2020 van aconseguir  

reduir deute, mentre que només 33 el van aug-

mentar. Els 74 restants el van mantenir a zero.  

En conjunt, els 221 consistoris de la demarcació van 

sumar un deute acumulat de 313.458.000 euros. Són 

gairebé onze milions menys del que tenien l’any 2019, 
el que suposa una reducció del 3,38%. Es tracta del 

percentatge de reducció més baix dels últims vuit anys, 

però tot i això s’ha aconseguit mantenir la tendència a 

la baixa que s’ha anat experimentat des de l’any 

2012. I és que, l’any 2010-en plena crisi econòmica-, 

els ajuntaments gironins atresoraven un deute acumulat 

de fins a 610 milions d’euros. D’aquesta manera, al 

llarg de l’última dècada, els ajuntaments gironins han 

aconseguit reduir el seu deute pràcticament a la meitat, 

passant d’aquells 610 milions d’euros de deute als 

313,4 actuals. Concretament, una reducció del 48,61%.  

Tot i això, la situació és molt desigual en funció dels 

municipis. Segons les dades del ministeri, l’Ajuntament 

d’Ogassa és el que té un major deute per habitant, 

amb 3.536,5 euros per cap. A continuació hi ha Port-

bou, amb 2.020 euros de deute per resident, i Vallfo-

gona del Ripollès, amb 1830. Continuen el llistat dels 

municipis amb majors deutes per habitant Castell-Platja 

d’Aro (1.818), Bàscara (1.726), Tossa (1.010), Sant 
Joan les Fonts (903), Besalú (897), Arbúcies (883) i Ri-

ells i Viabrea (861). 

En canvi, si s’observen les quantitats totals -i no per ha-

bitant-, els municipis més poblats de les comarques gi-

ronines són també els que acumulen un major deute. 

D’aquesta manera, el consistori amb un deute més ele-

vat és el de la capital, Girona, amb 49,45 milions d’eu-

ros. El segueixen Lloret de Mar (32,2 milions), Blanes  

(26,9 milions), Figueres (24,1 milions), Castell-Platja 

d’Aro (20 milions), Olot (14,7 milions) i Castelló d’Em-

púries (9,1 milions), entre altres. ◼ Font: L’Empordà 

P ERE VILA, NOU DIRECTOR DE PORTS  

 DE LA GENERALITAT  

L 
’exalcalde de Llançà (JxCat) assu-

meix el càrrec després del relleu a 

la Delegació del Govern a Girona, 

que ha passat a mans d’Esquerra  

Pere Vila serà el nou director general de 

Ports de la Generalitat. Vila assumeix el 

càrrec després del seu relleu com a dele-

gat del Govern a Girona. Nascut a Giro-
na l'any 1973, té el títol de tècnic especi-

alista d'Hoteleria i Turisme i tècnic auxili-

ar d'Hoteleria i Turisme per l'Institut Esco-

la d'Hoteleria i Turisme de Girona. Preci-

sament, va ser director de l'Escola d'Hos-

taleria de l'Alt Empordà, on també va 

exercir de professor i cap d'estudis.  

En l'àmbit públic, també ha estat presi-

dent de l'Associació pel Desenvolupament 

de les Comarques Gironines (AGI), res-

ponsable de la gestió de la promoció i 

l’activitat de l’Aeroport de Girona, mem-

bre de la Comissió Territorial d'Urbanis-

me de Girona i representant a l'Autoritat 

Territorial de Mobilitat de Girona (ATM). 

◼ Font: ANC 
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F OC AL PARC NATURAL DEL CAP DE CREUS 

  

U 
na burilla va ser la principal hipòtesi de l'ori-

gen de l'incendi de Llançà i el Port de la Sel-

va, que va cremar més de 400 hectàrees i 

que va començar el passat 16 de juliol. Grà-

cies a un vídeo que un testimoni va enregistrar poc des-

prés que s'iniciessin les flames es va  poder acotar la 

zona, on es va localitzar les restes d'una cigarreta. Les 

restes de la cigarreta es van enviar a analitzar per 
veure si hi podrien trobar ADN que permetés saber qui 

l'havia llençat. 

La prioritat dels Bombers es va centrar en què el foc no 

avances cap a zones poblades, encara que la tramun-

tana va fer la tasca molt feixuga. 

El foc va provocar tres ferits lleus: dos bombers i un 

ADF. També va obligar a desallotjar unes 180 perso-

nes de tres urbanitzacions.  

L'inspector en cap dels Agents Rurals, Toni Mur, va de-

clarar que el llançament de burilles és la principal cau-

sa de la majoria d’incendis i que tenien sobre la taula 

aquesta hipòtesi. 
En el mateix sentit es va pronunciat el conseller d'Interi-

or, Joan Ignasi Elena, que en una piulada a Twitter va 

dir: "Tot indica que l'incendi de Llançà hauria estat pro-

vocat per una burilla". ◼ Font: L’Empordà  

N OTA DE PREMSA DE L’ASSOCIACIÓ 

 DEFENSEM EL TREN DE L’EMPORDÀ 

D 
es de l’Associació Defensem el tren de l’Em-

pordà considerem que l’aplicació del nou 

POUM de Figueres podria significar, a mig 

termini, una gran desgràcia social: la supres-

sió de l’estació del ferrocarril del centre de Figueres, la 

qual cosa representaria el suïcidi de l’Alt Empordà a 

causa del trencament de la cohesió comarcal.  

Considerem que Figueres, el que hauria de fer immedi-
atament és soterrar les vies del tren i mantenir les dues 

estacions (cal recordar la consulta que es va fer sobre 

el tema l’any 2008). Als llocs, tant a Catalunya, l’Estat 

espanyol o l’Estat francès, on s’ha suprimit l’estació del 

centre i s’ha concentrat tot, AVE, tren convencional i 

busos a la perifèria, ha significat una punyalada a la 

justícia i cohesió social i un retrocés brutal de la mobili-

tat sostenible. 

Pensem que en el cas de Figueres, encara seria molt 

més greu, ja que es posaran en perill de mort, directa-

ment i indirecta, gran part de Figueres i molts municipis 

de Girona a Portbou. Fins i tot podria passar que no es 

fes la cara i difícil variant ferroviària de Vilafant a 

Peralada i el tram de Figueres-Portbou-Cervera desa-

paregués (també, en la part sud hi haurien greus pro-

blemes per enllaçar el tren convencional provinent de 

Girona amb l’estació de Vilafant), la qual cosa seia 
una aberració espectacular perquè “destrossaria una 

línia (la R11) transfronterera de proximitat, social, molt 

estratègica i amb molt de futur (amb inversions com cal 

i ample de via europeu fins a Portbou-Cervera) . 

Per finalitzar, considerem que no hi ha dubte que si 

aquest projecte antisocial tira endavant serà el món a 

l’inrevés ja que incrementaria la pol·lució i els accidents 

de trànsit, a més de provocar molts patiments socials 

arreu de la geografia alt empordanesa. ◼ 
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE «TARAVAUS» DE JORDI RODÓ 

E 
l passat 17 de juliol va tenir lloc a la sala W 

Benjamin, la presentació del llibre “Tarabaus.  

Històries de la Colera Antiga” de Jordi Rodó.  

L’acte va ser organitzat per l’associació Passat-

ges de Cultura Contemporània.  

Després d’una introducció de la Cari Oriol, Rodó va 

introduir les nou històries que inclou en l’edició.  

Segons paraules de l’autor, “el territori del qual tracta 
aquest llibre és un lloc singular. Ho és ara, però ho ha 

estat des dels temps més remots. D’ençà que els primers 

humans van trepitjar aquestes terres i que els nave-

gants de l’orient van aportar-hi la seva civilització, ha 

estat un país de pas, indefinit, de transició geogràfica; 

un espai humanitzat, però també feréstec. És un territori 

ignot, un forat i un oblit en la història i en la historio-

grafia i, també, en la memòria popular”.  

Jordi Rodó ens presenta un conjunt d’històries i relats 

breus que conformen un viatge extraordinari per cinc 

mil anys de la humanitat concentrats en aquestes peti-

tes nostres valls.  

El llibre també inclou un extens glossari que comple-

menten aquestes aventures amb informació sobre els 

fets, els llocs i el personatges protagonistes.  

Segons l’autor, “Taravaus”, no és la història antiga de 

Colera, sinó unes històries fantàstiques basades en allò 

conegut i documentat però, també, en el desconegut i 

imaginat.  ◼  
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A 
mb motiu del trentè aniversari de l’edició “La 

Casa Gran”, novel·la de l’escriptora portbo-

uenca Maria Mercè Roca, el Col·lectiu de Pin-

tors de Portbou va retre homenatge el passat 

23 de juliol amb una mostra de pintures i fotografies 

de Marian Roman.  

La coordinació i comissariat va anar a càrrec de Nuara 

López i la producció, de Produccions del Llindar.  
El tema principal va ser la Casa Gran. Després de la 

benvinguda i presentació per la comissària de l’exposi-

ció, Joan Gubert com a cronista local, va explicar la 

història i el significat de la Casa Gran a Portbou, i fi-

nalment Maria Mercè Roca va dir unes paraules en 

referència al seu llibre.  

L’exposició va estar oberta fins el dia u d’agost a la 

sala W Benjamin.  

Maria Mercè Roca és una de les escriptores més desta-

cades de la narrativa catalana amb innegables dots 

per a la creació de personatges i l’evocació de sensa-

cions.  

Aquesta exposició va ser inspirada en el trentè aniver-

sari de la publicació del llibre La Casa Gran, coincidint 

també amb les tres dècades de la fundació del 

Col·lectiu de Pintors de Portbou.  

En aquest sentit el Col·lectiu va voler oferir unes creaci-

ons on es parlen de records, de sentiments, d’impressi-

ons i de moments viscuts o imaginats amb el llibre de 
l’escriptora i el peculiar edifici la Casa Gran que for-

ma part de la història del nostra poble.  

Les pintures van estar acompanyades de diverses foto-

grafies històriques del fotògraf portbouenc Marian Ro-

man, que al llarg de molts anys,  ha immortalitzat fets 

socials i històrics ja fos amb la seva pròpia càmera fo-

togràfica o amb la compra de fotografies i postal anti-

gues.  
Gràcies a ell avui dia podem gaudir de documents fo-

togràfics importants per la història de Portbou. ◼  

25anys 

EL COL·LECTIU DE PINTORS HOMENATGE ELS 30  
 ANYS DEL LLIBRE «LA CASA GRAN» DE M MERCÈ ROCA  
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NOVA EDICIÓ DEL HOT JAZZ FESTIVAL 2021 

A 
quest any el poble de Portbou ha pogut 

gaudir de la quarta edició del “Portbou 

Hot Jazz Festival”, en un format reduït a 

causa de les restriccions de la Covid. 

Recordem que l’any passat, a causa de la “nova 

normalitat” es va fer per Youtube, és a dir sols es  

van poder escoltar els concerts dels diferents 

grups per internet. 
El Portbou Hot Jazz Festival va néixer l’any 2018 

amb dos objectius principals: promocionar el jazz 

de primeríssima qualitat que es fa a Catalunya 

connectant-lo amb l’escena internacional  i apropar 

la música en directe i de qualitat a tots els públics, 

amb concerts gratuïts i activitats participatives.  

Un dels seus objectius és tornar a situar Portbou en 

el centre de l’oferta cultural de la demarcació de 

Girona, inspirats en l’època en què el poble fron-

terer era referència en l’àmbit cultural i festiu.  

L’Associació Portbou Hot Jazz Festival neix de l’im-

puls de cinc persones, l’Andrea Duarte, Azahara 

Bejarano, Oriol Foj, Albert Begueria i Èric Lluent 

amb una passió en comú: el jazz.  

L’associació pretén impulsar i consolidar un festival 

d’estiu a primera línia de mar, en un ambient 

agradable, popular i festiu que ajudi a donar a 

conèixer les millors bandes de jazz que tenim al 

territori. L’escenari, Portbou, una localitat amb una 

història recent marcada per la importància de 

l’estació fronterera i el pas de milers de passat-

gers d’arreu d’Europa, és una de les claus del pro-

jecte.  

El cartell d’enguany és de l’il·lustrador Mister An-

dreu. ◼ 

25anys 
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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 

25anys 

Dani Strohecker 
Procediment del joc explicat al núm. 88 d’El Full (agost de 2018). 

CATALUNYA AMB PARAULES 

Una vegada hàgiu tras-

lladat totes les paraules 

als requadres correspo-

nents us adonareu que 
n’hi ha una que no es pot 

col·locar. Quina és?  

11 LLETRES: Heliocromia. 10 LLETRES: Marginador, neuropatia. 

9 LLETRES: Cantautor, egolatria, servidora, simètrica. 8 LLETRES: 

Esgarrap, fanalera, haustori. 7 LLETRES: Afectat, anàfora, birma-

na, estragó, generós, ginesta, literat. 6 LLETRES: Analit, cabana, 
monada, operar, permís, silici, sisena, vermut, urèmia. 5 LLETRES: 

Aigua, espai, porró, pregó, ramat, resta. 4 LLETRES: Aliè, anió, 

boca, cric, diva, èter, indi, irat, llum, node, obac, orat, radi, soca, 

ursí, útil. 3 LLETRES: Cep, dia, iot, noi, ral, ull, vol.  
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