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EDITORIAL 

LES PETITES « CIMERES » 

E 
l passat 1 de novembre va començar la vint-i-

sisena Cimera del Clima a Glasgow. En termes  

generals sembla que ha estat insuficient respec-

te els grans i urgents reptes que s'han de com-

plir a nivell mundial. L'objectiu és reduir l'increment de 

gasos d'efecte hivernacle i emetre zero emissions l'any 

2050. S'ha reconegut que es tracta d'un acord 

"imperfecte" però malgrat tot manté viu el límit d'escal-
fament global a 1'5 graus abans de l'any 2100. 

Es fa evident que les Cimeres de tots els països son molt 

importants i imprescindibles. Però cadascú de nosaltres 

podem fer petites "cimeres" cada dia. Només es tracta 

de ser respectuosos amb el medi ambient i no malgas-

tar l'energia que tan necessària és. En aquest sentit cal 

fer, obligatòriament, un bon us del reciclatge i intentar 

de totes totes no deixar residus allà on no toca.  

A Portbou, totes i tots hem vist en més d'alguna ocasió 

trastam al costat de les illes d'escombraries. I totes i 

tots sabem que un cop al mes tenim una recollida per 

aquestes deixalles. En aquest sentit doncs, cal una ma-

jor conscienciació i respecte. No podem llençar deixa-

lles a qualsevol lloc, ja que al final ho paguem amb la 
nostra pròpia qualitat de vida. D'una vegada per totes 

cal començar a pensar seriosament en el nostre entorn. 

Es fa imprescindible actuar convençut i responsable que 

sense un respecte vers el nostre i únic planeta, la vida 

se'ns farà cada vegada més difícil i complicada. ◼ 

25anys 

HO VOLEM TORNAR A RECORDAR: 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 COMPLEIX VINT-I-CINC ANYS 
 Cari Oriol Serres 

H 
a sortit El full? 

-Sí, Cari- em respon en Víctor García amb la 

amabilitat que sempre desprèn-. Aquí en tens 

un. 

En un racó del taulell, en veig una pila. Els altres clients 

-no els francesos- s’apropen per agafar-ne també. Ha 

començat un ritual. Vas veient que la gent surt de les 

botigues amb El full sota el braç o sortint-ne una part 
del cabàs de la compra. 

Em trobo en Joan Gubert i Macias. Porta un munt d’e-

xemplars de El full, que encara no ha acabat de re-

partir. Enfeinat, com sempre. 

-Avui encara no he vist el mar. 

És un enamorat de Portbou. Tot l’encisa: l’aigua de la 

pluja o el cel blau potent després d’una tramuntanada.  

-Joan, has aconseguit que El Full esdevingués  un ele-

ment més del poble, nodrit de la flaire de la farigola i 

del romaní. Jo, que hi he escrit des dels inicis, he tractat 

sempre amb tu. Ha estat un plaer. Podem celebrar ple-

gats les noces de plata de la nostra amistat. Agraeixo 

tot el que has fet, et recordaré sempre com a la perso-

na amant del seu poble i de la seva cultura.  

En passar per Turisme, la Teresa Puig se m’adreça:  

-Cari, tens El full? En vols un? 

- Gràcies, Teresa. Ja el tinc. Mira, me’n vaig cap a la 

platja per llegir-lo tot prenent el sol. 

-Ve tramuntana. Tindràs  un esplèndid sol.  

El vent bufa a ràfegues i arrossega els núvols que s’a-

fanyen pel cel. 

-Aquest número m’ha agradat molt- em comenta sem-

pre de tots. La Teresa és una entusiasta de El full i del 

poble.  

Mig d’esma em dirigeixo cap a la platja. Els matolls es 

belluguen i els arbres fan un lleuger murmuri. Provo de 
passar les pàgines, però els cabells esvalotats pel vent 

m’ho impedeixen. En mig d’aquest devessall de sensaci-

ons, em poso a pensar. 

El full compleix vint-i-cinc anys! Quina satisfacció! Una 

revista en català i gratuïta acostuma a tenir els dies 

comptats des de bon principi. Quantes revistes empeses 

per elits culturals i amb subvencions generoses no han 

estat efímeres? 

S’acosta la Júlia Roca.  En una mà porta El full i a l’al-

tra, una càmera. Vol eternitzar els instants de color que 

li ofereix aquest petit món tan meravellós.  

-Me’n vaig a passejar cap a ...  

La remor del mar penetrant en aquell silenci m’impe-

deix  sentir-la bé. 

-On vas? 

-Camino sense cap propòsit. 
El cel comença a tenyir-se de color vermell. Ben segur 

que la Júlia  s’emportarà aquesta tonalitat al seu taller.  

Continuo gaudint del paisatge mentre unes idees es-

parses que no arriben a pensaments em venen a visitar, 

com si les ones me les lliuressin. I hi veig clar. El full ha 

assolit els vint-i- cinc anys gràcies al voluntarisme d’un 

equip amb ganes de fer, de construir, de voler sempre 

anar més enllà. La voluntat ho ha fet possible. L’esforç i 

el temps dedicats. 

M’he mogut tota la vida en el món de l’edició i sé el pa 

que si dona. Sé la il·lusió que l’ ha esperonat. Sé que 

les coses no son mai senzilles. Sé que la vida té alts i 

baixos, vicissituds, esculls... que s’han sabut obviar. Sé 

que la satisfacció mai no és absoluta, perquè els dis-

gustos causen caigudes d’ànim que poden arribar a fer 

abandonar el projecte. Certament les coses no van 

sempre com oli en un llum i quantes vegades es tiren 

endavant a empentes i rodolons.  

Sento un grup de joves que s’apropa. Cantussegen. De 

llurs motxilles sobresurt El full. Tenen una força que em-

peny. 

Veus dissidents sempre n’hi ha. Són els capricis que es 

permeten les persones que no fan mai res. Son la como-

ditat dels inoperants. La gent emprenedora no està per 

orgues. Inventant la garrofa, no es va gaire lluny. Amb 

passivitat i crítica, no anem bé. No cal fer-ne gaire ca-
bal. 

El full s’interromp? Mala notícia. Incògnita sobre el seu 

futur. Em dol que el camí s’acabi. Si ha arribat el mo-

ment de l’elegia sento que El full ha ocupat un espai i 

que res no l’omplirà. 

-Ha sortit El full? 

-Per ara no. ◼ 

25 ANYS 

25anys 
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25anys 

OPINIÓ 

A 
rran de la notícia de l'avarada a Palamós d'una 

de les tres embarcacions, que disposaran els 

Mossos d’Esquadra, destinades com a unitat de 

vigilància marítima, amb un perímetre de 500 

metres de la costa, m’han vingut records dels anys cinquan-

ta a Portbou. En aquells anys, la vigilància per mar era 

pràcticament inexistent i el control del litoral marítim fins a 

la frontera amb França estava a càrrec del caçamines 
“Eolo” amb base a Barcelona, amarrat a l'actual Moll de la 

Fusta. Quan es decidia sortir a patrullar, destacava la fu-

marada que sortia per la seva xemeneia en encendre’s els 

motors, fet que prevenia les embarcacions de pesca, com 

un avís de que sortia a fer vigilància i control de normes. 

En aquells anys la vigilància marítima i terrestre al cap 

Creus -actualment protegit com a Parc Natural- era inexis-

tent. Aquest fet lamentable va fomentar l’arribada d’em-

barcacions procedents de França amb submarinistes busse-

jadors amb ampolles, que els permetien submergir-se amb 

facilitat per obtenir restes d'embarcacions romanes, com les 

àmfores que transportaven oli i vi. També era apreciat el 

corall vermell i, per descomptat, la pesca, ja que amb els 

seus equips podien accedir fàcilment a les coves del nero. 

Les conseqüències d’aquella destrucció han quedat reflecti-

des actualment, sense possibilitat de recuperació del corall 

ni de les restes de les naus enfonsades. Possiblement aquest 

comentari no serà del gust d’algunes persones, però són 

fets que han succeït i que van ser comentats en aquells 

anys. 

Pel que fa a la superfície terrestre, és de tots coneguda la 

desgràcia de construir unes instal·lacions de 370 bungalows 

com a “resorts” per a descans i gaudi dels socis francesos 

del Club Mediterranée. Afortunadament, s'han pogut ender-

rocar i eliminar-ne les restes, amb un cost que hem hagut de 

suportar. 
A nivell personal tinc un grat record de l’excursió que vaig 

poder gaudir durant un parell de dies d'estiu en dues em-

barcacions patronejades pels srs. Román (pare) i Roquer 

(Tion). Vàrem sortir des de Portbou amb ruta directa al cap 

de Creus fins arribar a la punta, a 150 metres de l'illa s’En-

calladora, on ens va sorprendre el fort corrent que es for-

ma entre els golfs de Lleó i el de Roses. Vàrem acampar a 

cala Culip, en un antic refugi de pescadors. Era un paradís, 

no hi havia embarcacions i no se sentia cap soroll de mo-

tors: el silenci era total. Recordo com vam gaudir del pano-

rama submarí d'aigües transparents contemplant uns fons 

amb varietat de colors espectaculars i diversitat de peixos. 

El retorn a Portbou no va ser gens plàcid. Enmig del trajec-

te que pren com a referència la “veta blanca” que destaca 
pel seu color diferent al gris fosc del penya-segat situat a 

Colera, ens va enxampar una enorme tempesta, les onades 

que es van formar en poc temps arribaven a la coberta de 

les embarcacions, gràcies a l'habilitat dels patrons vam 

poder superar la tempesta i arribar sense incidències. 

En aquells anys es va fer popular entre els joves l’afició al 

piragüisme en una embarcació construïda pels emblemàtics 

germans Basco, de fàcil maneig a base de rems que ens 

permetia desplaçar-nos per les diferents cales, alhora que 

fèiem esport físic. Es varen organitzar dues regates i com a 

participant, feia un entrenament per a poder competir que 

consistia en anar de Portbou a Cervera i tornar-ne. Llavors 

aprofitava per portar a la “cartera” documents entre les 

agències de duana, situada davant de la platja 

de Cervera. En un dels viatges, just creuar el límit fronterer, 

en aquell temps marcat per una barra de ferro situada en 

el penya-segat, em vaig trobar amb una llanxa de vigilàn-

cia de la  Gendarmeria  francesa. La tripulació em va ob-

servar sense requerir-me documentació ni fer-me aturar, 

simplement els vaig fer una salutació amb la mà. Faig 

aquest comentari per apreciar la diferència que existia 

entre tots dos països pel que fa a la vigilància marítima. 

En la meva memòria tinc gravades les imatges que he po-

gut gaudir de la bellesa de la Costa Brava. Una Costa 

Brava que amb el progrés actualment està afectada per la 

massificació en la construcció del litoral, amb les cales satu-
rades d'embarcacions i un fons marí contaminat i ple de 

restes de plàstics i metalls. Dit això i en conclusió d’aquest 

article, confio que les noves embarcacions dels Mossos ser-

veixin per a controlar i protegir aquesta costa. ◼ 

V IGILÀNCIA PER MAR 
 

 Joan Miguel Terraza 



6 

 

25anys 

CONEIXES EL BALCÓ? EL CENTRE DE SERVEIS PER 

 A LA GENT GRAN DE PORTBOU? 
 

 Cíntia Hernáncez Martínez 
 
 Directora del Centre El Balcó  

E 
l centre de serveis “El Balcó” de Portbou és una  

plataforma de serveis per a la gent gran que 

ofereix una àmplia oferta de serveis i d’activi-

tats adaptades a les necessitats i preferències  

de les persones usuàries.  

El centre ofereix un entorn adequat i adaptat a les 

persones grans de forma personalitzada i afavoreix la 

recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i 
social en un entorn proper i conegut. Manté l’entorn 

personal i familiar en les millors condicions possibles 

perquè a més d’incidir en la vida de les persones usuà-

ries, també ofereix suport i assessorament a les famílies 

que ho sol·liciten. 

El centre ofereix diferents serveis a les persones majors 

de 65 anys que viuen el municipi o en els municipis ve-

ïns com Colera i són els següents:  

– Servei d’estada 

– Servei de menjador social 

– Servei de fisioteràpia 

– Servei de podologia 

– Servei de perruqueria 
– Servei de tallers externs 2 dies a la setmana (de me-

mòria i de gimnàs) 

El servei d’estada és el més destacat. S’ofereix de di-

lluns a divendres i les persones que l’utilitzen poden 

portar a terme un gran ventall d’activitats per exercitar 
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25anys 

la ment i el cos, en un entorn segur i agradable. En el 

centre de serveis de Portbou s’afavoreix una vida acti-

va a partir d’un model d’atenció centrat a la persona, 

que té en compte les preferències, els desitjos, els gus-

tos i els interessos de cada persona.  

Cada persona escull com serà el seu dia i el que vol fer 

a cada moment. I tot seguit us n’oferim alguns exem-

ples, donant veu a algunes persones usuàries que ens 
expliquen la seva experiència: 

 

Lluís Novell:   
“Jo crec que és un recurs molt bo 

pel poble, molts pobles voldrien 
tenir un recurs així.  
A Portbou hi ha moltes  
persones grans que viuen soles i 
passen moltes estones soles a  
casa, segur que els passaria el 
dia molt més ràpid i entretingut si 
vinguessin al centre. Aquí podem 
venir a l’hora que volem i fem el 
que volem, el centre és un lloc 
molt agradable. Hi ha moltes  
activitats per fer, ens mantenim 
actius físicament i mentalment  
i el tracte és immillorable.  
A part és un lloc on es tenen en 
compte les nostres opinions i on 
podem decidir-ho tot.” 
Carolina Llauradó:  
“Jo abans venia els tallers  
externs de memòria i de gimnàs 
que m’agradaven molt.  
Abans de venir al servei  
d’estada em feia l’efecte, des de 
fora, com moltes persones es 
pensen, que era com una resi-
dència i no és així.  
Sempre tens activitats i tallers  

per fer i aprens coses noves,  
també recordes coses que potser 
havies oblidat. Cada dia  
és diferent, m'ho passo molt  
bé i el personal és admirable. 
Aquí puc seguir fent aquelles  

activitats que m'agraden amb 
companyia com cosir, escriure, 
cuinar, fer manualitats i a part 
fem moltes altres activitats i  
tallers. Aquí a Portbou hi ha  
molta gent gran, és un gran  
recurs pel poble, que no podem 
deixar perdre.” 
Maria Alemany, de Colera:  
“En un primer moment quan  
m’ho van proposar perquè  
passava moltes hores sola  
a casa, no volia venir. Però  
vaig decidir venir a veure el  
centre, abans de decidir alguna 
cosa i em va encantar.   
Estic molt contenta de venir,  
aquí estàs activa, fent coses que 
m’agraden i descobrint noves  

coses amb bona companyia.  
Estic en família i em  
sento lliure de fer el que vulgui, 
que per mi és molt important.  
La gent es pensa que és un lloc 
per malalts i no és així. Per  
saber el què és, s’ha de venir.” 
Catalina Martín:  
"Aquí al centre faig tot el que 
m’agrada, escric, cuso, canto, 
aprenc coses noves, com per 
exemple he après a utilitzar  
l'ordinador... Aquí s’hi està  
molt bé, a casa també  
estic molt bé, però d'ençà 
que vinc al centre els dies em 
passen d'una altra manera." 
 

Si vols saber més sobre nosaltres, estarem encantades 

d’ensenyar-te el centre o de donar-te més  informació 

al respecte. Ens podeu visitar en el mateix centre, con-

certant prèviament la visita o bé contactar-nos al telè-

fon 972.390.504 o al correu electrònic:  

csportbou@sumaracciosocial.cat.  ◼ 

mailto:csportbou@sumaracciosocial.cat
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DEPURACIONS AL COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS 

 i COMISSIONISTES DE DUANES DE PORTBOU 
 
 Joan Sánchez 

A 
ixí, qui fou alcalde de Portbou Rafael Torroe-

lla i que també fou el primer president del 

‘Sindicato’, va fundar l’agència Torroella y 

Callís. D’altres agències que actuaven a Port-

bou eren Coll y Corbera, Forasté Castellet y Baulenas , 

Gregorio Crespo , Montoriol y Batlle,  Valerio Suari, 

Mori White & Coll, Más y Cia., José Pazos, Torcuato 

Falp, Fins y Dotres. La majoria d’aquestes agències van 
desaparèixer o canviar de nom al tombant del segle 

vint i així, quan l’any 1922 un Reial Decret estableix la 

creació dels ‘Colegios Oficiales de Agentes y Comisio-

nistas de Aduanas’, a Portbou hi havia deu agències 

que es van col·legiar. El Col·legi de Portbou va ser dels 

primers en ser creat ja que el Sindicato s’havia trans-

format en una ‘Federación’ -per a distingir-se de les 

associacions obreres- i havia continuat defensant els 

interessos dels seus associats. El Col·legi  de Portbou va 

arribar a tenir molt poder dins del Consorci de 

Col·legis d’Espanya perquè era dels més combatius a 

favor dels col·legiats i, a més, amb força patrimoni i, en 

l’època gloriosa de les Penyes, gestionava el ‘Club de 

Agentes de Aduanas’ amb bar i terrassa al passeig. El 

Col·legi, amb la baixada del volum de mercaderies a 

despatxar, causada bàsicament per la creació de les 

duanes interiors, i la baixada del tràfic ferroviari i 

l’augment del de carretera es va veure reduït a la míni-

ma expressió i l’any 1987 es va fusionar amb el de la 

Jonquera que l’any 2017, un cop modificat per les nor-

mes europees l’estatus d’agent de duanes, es va dissol-

dre. La creació dels col·legis va ser una estratègia del 

Govern per a tenir ‘collats’ els agents de duanes que 

fins llavors havien anat una mica per lliure, així l’any 

1930 es publica una Reial Ordre on es declara als 

agents de duanes responsables subsidiaris de les multes  

que s’imposaven per contraban o frau en els despat-

xos, se’ls prohibeix fer vaga o acordar aturades patro-

nals i no se’ls permet actuar fora del territori correspo-

nent al seu col·legi. Pel què prohibia es pot entendre 

què feien.   
Però aquell Col·legi creat l’any 1922 va haver de ges-

tionar durant els anys que va durar el sollevament mili-

tar de l’any 1936 una qüestió realment curiosa: la de-

puració dels desafectes. 

Tot va començar quan l’any 1937, quan el tràfic que hi 

havia a l’estació era bàsicament armament per a l’e-

xèrcit de la República i queviures per al front, provi-

nents d’Europa, el govern de la República i més concre-

tament el seu Ministeri d’Hisenda dicta una Ordre Mi-

nisterial en què diu que aquelles agències de duanes 

els propietaris de les quals les haguessin abandonat o 

haguessin desaparegut i que els seus empleats continu-

aven exercint en nom d’ells,  els donava un termini d’un 

mes per a que fossin donades de baixa pel Col·legi 

corresponent, els seus empleats repartits entre d’altres 

agències tenint en compte les necessitats que tinguessin 

de personal i les seves garanties executades per a co-

brir els deutes que tinguessin amb la Hisenda Pública.  

No es devia afanyar gaire el Col·legi en realitzar 

aquesta tasca perquè fins al desembre de l’any 1938 

no es publica l’ordre que dona de baixa les agències 

que es trobaven en aquesta situació. En van ser dotze: 

Enrique González Mustarós, Cornelio Rodríguez Pijoan, 

El trenta de setembre de 1898 es constituïa a Portbou  
el “Sindicato de Agentes de Aduanas y Comisionistas” en  
una reunió en què van participar disset “casas del ramo” i en que  
el primer que es va decidir va ser fer una queixa al Ministre  
d’Hisenda pels ‘reparos’ que l’Administrador de la Duana de Portbou  
havia posat a uns despatxos d’importació per la manca de dades als  
certificats d’origen de les mercaderies.  
La Duana de Portbou va començar a funcionar tot just obert el tràfic  
ferroviari amb el país veí i això va dur a que es creessin sucursals  
de les agències que operaven a d’altres duanes, bàsicament a la  
del port de Barcelona, o a la creació de noves agències.  
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Alfonso Deu Riera, Luís Larrañaga, Industrial Mercantil 

Guardiola S.A., Baquera Kusche Martín S.A., Miguel 

Lerín y Hermano S.A., Aduanas y Transportes Internaci-

onales José Herrero S.A., Viuda Casas y Cabre S.L., 

Rafael Giralt y Compañía, Callís y Soler i Hijos de José 

Sol. Aquests noms els tornarem a trobar més endavant 

quan la segona depuració sigui feta per l’altre bàndol 

i, tot sigui dit, no tant suaument.  

L’any 1939 el govern rebel, ja constituït en Estat, publi-

ca el nou de febrer la ‘Ley de responsabilidades Políti-

cas’ que en el seu preàmbul ja és tot un document histò-

ric i del qual no puc deixar de reproduir-ne literalment 

un paràgraf per a demostrar el seu tarannà:  

“Próxima la total liberación de España, el Gobierno, 

consciente de los deberes que le imcumben respecto a la 

reconstrucción espiritual y material de nuestra Patria, 

considera llegado el momento de dictar una Ley de Res-

ponsabilidades Políticas, que sirva para liquidar las cul-

pas de este orden contraídas por quienes contribuyeron 

con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, 

a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpe-

cer el triunfo providencial e históricamente ineludible, del 

Movimiento Nacional, que traduzca en efectividades 

prácticas las responsabilidades civiles de las personas 

culpables y que, por último, permita que los españoles 

que en haz apretado han salvado nuestro país y nuestra 

civilización y aquéllos otros que borren sus yerros pasa-

dos mediante el cumplimiento de sanciones justas y la 

firme voluntad de no volver a extraviarse, puedan convi-

vir dentro de una España grande y rindan a su servicio 

todos su esfuerzos y todos sus sacrificios. Los propósitos 

de esta Ley y su desarrollo le dan un carácter que supera 

los conceptos estrictos de una disposición penal encajada 

dentro de moldes que ya han caducado. La magnitud 

intencional y las consecuencias materiales de los agravios 

inferidos a España son tales, que impiden que el castigo y 

la reparación alcancen unas dimensiones proporcionadas, 

pues éstas repugnarían al hondo sentido de nuestra Revo-

lución Nacional, que no quiere ni penar con crueldad, ni 

llevar la miseria a los hogares.” 

La veritat és que emparats en aquesta llei es van co-

metre més delictes que els que volien perseguir, judicis 

sumaríssims, penes de mort, confiscacions de béns, exi-

lis, estranyaments, presons perpètues... i tot sota una 

justícia partidista en què prevalien més les delacions i 

els testimonis dels afectes al Règim que qualsevol altre 

prova. 

I un dia després es publica la ‘Ley fijando normas para 

la depuración de Funcionarios Públicos’ que basada en 

l’anterior també comença de manera triomfal:  

“La liberación de nuevos territorios, y especialmente la de 

Barcelona, ciudad que ha sido sede del Comité rojo en 

estos últimos tiempos, plantea con urgente apremio el 

problema de la depuración de los funcionarios públicos. 

Es deseo del Gobierno llevar a cabo esta depuración con 

la máxima rapidez y dentro de normas flexibles que per-

mitan reintegrarse rápidamente a sus puestos a aquellos 

funcionarios que lo merecen por sus antecedentes y con-

ducta, y, al mismo tiempo, imponer sanciones adecuadas, 

según los casos, a los que incumpliendo sus deberes con-

tribuyeron a la subversión  prestaron asistencia no excu-

sable a quienes por la violencia se apoderaron, fuera de 

toda norma legal, de los puestos de mando de la Admi-

nistración.” 

Una manera suau de dir ‘als meus els perdono i als al-

tres me’ls carrego’. 

Aquestes dues lleis van marcar el que passaria amb els 

Agents de Duanes perquè el vint-i-quatre de febrer de 

1941 es publica una Llei que equipara als Gestors Ad-

ministratius col·legiats a Funcionaris Públics pel que fa a 

la ‘Ley de Depuración’ i el vint -i-nou de maig es publi-

ca una ‘Orden Ministerial’ que decideix aplicar als 

Agents de Duanes la llei anterior sobre tot pel que fa 

als socis no ‘depurats’ de companyies a les qual se li 

hagués ‘depurat’ algun soci, permetent-los d’obtenir 

noves llicències d’Agent de Duanes. També als 

‘depurats’ temporalment els permet de reincorporar-se 

a l’antiga companyia. I estableix que el nombre màxim 

de col·legiats seguirà essent el que era amb la Llei de 

1930. 

 

Però abans d’això els Col·legis 
d’Agents agafen protagonisme 
dirigits per membres afectes al 
Règim. A Portbou el mes de  
juliol  comuniquen a la ‘Inspección 
de Aduanas Especial para  
Cataluña’ que hi ha cinc  
agències de les quals s’ha de  
determinar la seva afecció  
al Règim: Castelló Garriga y  
Figueras, Juan Subirana Compte, 
Aduanas Calvet S.L., Miguel  
Planas y Compañia, S.A. i  
Alfonso Deu Riera. És curiós el 
cas d’aquest últim perquè 
havent estat suspès pel govern 

de la República no va  
passar a ser considerat afecte 
com els altres onze i  
finalment va ser suspès  
definitivament. A més  
d’aquells onze també es van  
considerar ‘afectes’ per no haver 
participat en operacions  
comercials durant la ‘dominación 
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roja’ aquests quatre: Miquel  
Julià Massafont, Viuda de A.  
Fernandez e Hijo, Juan Marly i 
Miguel Basco.  
La junta directiva provisional  
del Col·legi va realitzar l 
a seva tasca de depuració  
i va dictaminar que a 30 
agències se les podia  
admetre sense sanció, les setze 
recuperades de la suspensió, 
i catorze més que no havent  
estat ni suspeses ni investigades 
es suposa que o bé pertanyien  
a persones afectes que no  
van fugir ni desaparèixer  
o bé no havien realitzat  
operacions comercials durant la 
guerra.  

 
A aquest llista s’hi van afegir sis agències que van re-

bre sancions per diversos motius i amb diverses quanti-

es: Hija de Félix Arrás: tres mesos de suspensió; Suce-

sores de Gaillarde y Massot: un any de suspensió; Edi-

son Jonama Vila: tres anys de suspensió; Jalibert y 

Compañía: 5.000 pessetes de sanció; Antonio Llevat: 

10.000 pessetes de sanció; Pons y Compañía: cinc anys 

de suspensió. 

Es van suspendre definitivament a set agències; a qua-

tre sense sanció: Luís Arnaud, Alejandro Ducrós, Trans-

portes Mitjavila, S.A. i Transportes y Aduanas Milá, S.A. 

i a tres, a part de la suspensió amb la confiscació de la 

fiança: Castelló Garriga y Figueras, Alfonso Deu Riera 

i Juan Subirana Compte. 

A més, a cinc agències se’ls permetia quedar-se amb 

agències suspeses per a ‘transformar-les’ i es feia una 

llista dels transitaris francesos de Cervera amb els que 

els col·legiats no havien de tenir tractes comercials.  

Quan l’any 1943 es publica la Disposició 823 de 21 

de maig per la qual es regula la professió d’Agent de 

Duanes derogant totes les disposicions anteriors al 18 

de juliol de 1936, tot i que s’estableix que el nombre 

d’agents de cada col·legi no pot superar els que mar-

cava la Llei de l’any 1930 tal com indicava la Llei de 

1941, també diu que en situacions excepcionals d’aug-

ment de tràfic per les duanes respectives els col·legis 

podran ampliar aquest nombre. A Portbou no hauria 

d’haver estat així perquè el Col·legi publica una circu-

lar on especifica el nom de tots els col·legiats i n’hi ha 

37, els mateixos que l’any 1930. L’any 1942 a una 

altra llista on s’assignen les garanties n’apareixen 41, 

cal tenir en compte, però, que hi apareixen companyies 

amb dret a tornar a actuar per haver estat depurades 

que després desapareixen de la llista següent.  

En aquest disposició es declara la duana de Portbou, 

juntament amb la d’Irún i la de Barcelona, duanes de 

Primera Classe -les úniques de l’estat- amb la qual co-

sa els agents havien de pagar una fiança de 50.000 

pessetes per a cada grup de deu agents o fracció, més 

un 25% més del total de la fiança de cada agent. A 

Portbou la ‘broma’ representava 6.250 pessetes per a 

cada agència, quantitat que actualitzada representa-

ria més o menys uns 10.000€. 

L’any 1944 es publiquen les tarifes que haurien de 

percebre els agents i comissionistes de duanes per a 

l’exercici de la seva professió, però determinats presi-

dents i vicepresidents van interpretar aquestes tarifes a 

la seva manera i van transmetre als col·legiats aquestes 

interpretacions, cosa que no va agradar al Ministeri 

que el desembre del mateix any va emetre una ‘Orden 

Ministerial’ on diu que aquestes interpretacions per 

part dels directius dels col·legis era una extralimitació 

de les seves funcions i demanava que es deixessin de 

fer, encarregant als administradors de les duanes la 

vigilància del compliment d’aquesta ordre i la imposició 

de sancions en cas que se’n fes cas omís. Un del sancio-

nats va ser el llavors president del col·legi de Portbou 

en Rafael Giralt i Juanola. 

El nombre d’agents que podien actuar a cada duana 

s’anava actualitzant periòdicament, així l’any 1953 es 

va publicar una ‘Orden Ministerial’ que adjudicava a 

la duana de Portbou 39 agents. De les quaranta-tres 

duanes que hi havia a tot l’Estat només Barcelona, amb 

80, Irun, amb 68, Valencia, amb 43 i Pasajes, amb 41, 

superaven Portbou. La Jonquera, que més tard 

col·laboraria a l’esfondrament de Portbou, només en 

tenia cinc. 

El declivi del transport de ferrocarril i l’augment del de 

carretera, les duanes interiors i els trànsits entre duanes  

van anar fent que Portbou deixés, a poc a poc, de ser 

una duana referent i a finals dels anys 60 del passat 

segle les agències van començar a tancar o minvar en 

nombre d’empleats que van anar marxant cap a Bar-

celona o la Jonquera. L’anunci de l’entrada de l’Estat 

espanyol a la llavors Comunitat Econòmica Europea va 

ser el clatellot final i en pocs anys es va reduir encara 

més el nombre d’agències i empleats. El Col·legi, amb 

la fusió amb el de la Jonquera, va quedar relegat a 

una mínima sucursal que va durar poc anys més i d’a-

questa manera uns noranta anys després de la creació 

d’aquell ‘Sindicato’ va desaparèixer. Així s’escriu la 

història.  ◼ 

25anys 
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WBENJAMIN 

L’EXILI DE W BENJAMIN: D’EIVISSA A PORTBOU 

 Sal·lus Herrero i Gomar 

«L’atzar o algun tipus de «constel·lació» molt especial havia determinat  
que, un dia fred d’hivern de 1932, Fèlix Noeggerath es va trobar en un  
carrer de Berlín amb Walter Benjamin, al que no havia vist des de feia  
bastants anys, i li va suggerir a aquest, que llavors es trobava immers en una  
important crisi personal, la idea de viatjar amb ell i la seva família a la  
per aleshores remota illa d'Eivissa. L’autor d’aquest llibre es reconeix  
deutor d’aquella trobada».  

A 
quest és el darrer paràgraf del llibre Experiencia 

y pobresa. Walter Benjamin en Ibiza de Vicente 

Valero, Editorial Periférica, 2017, 223 pàgines i, 

a la fi, un petit àlbum d’imatges (fotos, dibuixos, 

màscares, postals). No només era una crisi personal pel 

divorci amb la seva esposa Dora Keller, amb la que tenia 

el seu fill Stefan, era també l’ascens del nazisme a Alema-

nya, l’enduriment de les lleis racistes contra els jueus, les 

amenaces, els insults i les agressions nazis contra els jueus i 

qualsevol dissident, enmig d’una greu crisi social i política 

que Benjamin preveia que portaria a la barbàrie; a una 

nova guerra, més destructiva que l’anterior, i a la catàstro-

fe en un nou intent de suïcidi d’Europa. Després de Dora, 

Walter Benjamin tindrà altres amors, entre les quals, Jula 

Cohn, Asja Lacis, que el va acostar més al marxisme i a 

amistançar-se amb Bertolt Brecht, Toet ten Cate, l’Àngel 

Nou en versió femenina en els escrits amorosos a Anna Mª 

Blaupot ten Cate, Benjamin esdevé «Agesilaus Santander». 

Però, tant en amors, com en publicacions i en habilitacions 

acadèmiques i propostes de transformació social davant el 

nazisme, malgrat la seva penetrant i profunda in-

tel·ligència, o precisament a causa d’aquesta, recull un fra-

càs rere l’altre. En un camí de mortificació enmig de l’ascens 

del nazisme i el feixisme a Alemanya, Itàlia, França i Espa-

nya, que el du a l’exili: a la solitud, a la marginalitat, a la 

desesperació, a la proscripció, i, a la fi, a la mort. Una 

«solitud» envoltada de ‘constel·lacions’ d’amistats, amors i 

companys de viatge que sostenien la seua extrema fragili-

tat econòmica i vital. 

Uns ‘set’ anys d’exili, si comptem des del segon viatge a 

Eivissa, el 1933 fins al seu suïcidi a Portbou, el 27 de se-

tembre de 1940; uns anys de precarietats i enormes penú-

ries, fins tenir anèmia i caure malalt de malària, per manca 

d’alimentació. Aquests set o vuit anys se li deurien tornar 

una eternitat, un temps de durada infinita; i un fracàs més 

per no poder arribar a Portugal, a causa de les traves 

burocràtiques d’un Estat feixista, com l’espanyol, per arri-

bar fins als Estats Units, on hi eren la resta de companys de 

naufragi de l’Escola de Frankfurt, el seu amic Adorno, Hork-

heimer, Kracauer, Löwenthal, Marcuse... I també la seua 

amiga Hannah Arendt que l’havia ajudat a Paris i a Niça, 

quan ell planejava llançar la tovallola, i que va aconseguir 

arribar als Estats Units més tard. 

Benjamin li escriu al seu amic, el teòleg jueu, Gershom 

Scholem, el 25 de juny del 1932, a mesura que s’acostava 

el seu 40é aniversari (el 15 de juliol) mentre augmentava 

el seu desassossec per la seua situació tan desemparada 

en el llindar de l’extrema pobresa econòmica: «Crec 

que aleshores estaré a Niça, on conec un tipus bastant grotesc 

amb el que m’he creuat per ací i per allà, i al que convidaré a 

un got de vi quan no m’abelleixi estar sol». Aquest ‘amic’ 

grotesc és la mort. El 27 de juliol, des de Niça, Benjamin va 
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escriure el seu testament i una carta a Egon Wissing, el seu 

cosí i veí d’apartament a Berlín. En la carta li explicava la 

seva decisió de suïcidar-se per la seva situació desespera-

da. Set anys després, quan arriba a Portbou, que tan bé 

ha novel·lat Enric Umbert, a L’últim passatge de Walter Ben-

jamin (edicions 62), segur que la llum de Banyuls de la Ma-

renda i de Portbou, li recordaria els jorns que va passar a 

Eivissa, set i vuit anys enrere, no només la llum brillant, els 

cactus, les mateixes roques, la mateixa mar, el mateix color 

de l’aigua i del cel tan blau, les mateixes incerteses, mortifi-

cacions, penúries i patiments; segurament, si ja existia a la 

badia de Portbou la caseta blanca de pescador, vora mar, 

pensaria la possibilitat de sobreviure en aquest refugi, com 

un Robinson Crusoe o un Divendres, com sovint havia fet a 

Eivissa, a sa Punta des Moli de Sant Antoni o, a la segona 

estada, en una casa a mig construir. Però, a Portbou, no li 

restaria cap engruna d’energia per a viure. 

De manera esquemàtica (i segurament, amb matisos i con-

tradiccions, perquè hi ha també els plecs i replecs) podríem 

dividir en món entre els que donen suport als opressor (al 

cavall guanyador) i els que defensen als oprimits 

(marginals, immigrants, prostitutes, roda-

mons...). Walter Benjamin, no només defensa 

els perdedors i fracassats, ell mateix ho és, 

tot i que era fill d’un antiquari de la burgesia 

berlinesa, esdevé un marginal, un exiliat po-

bre, precari, que lluita per la supervivència 

contra els embats de les ones brutes del fei-

xisme, la desesperació i la mort. I, al remat, 

exhaust, no pot més. Carlos Taibo, a La vida 

que se cierra, 2015, La Catarata, es dedica a 

diferenciar els rumors dels fets, en la mort de 

Benjamin; analitza Taibo el caràcter, la per-

sonalitat, els amors, els conflictes familiars i els 

pensaments de Walter Benjamin, sobretot les 

tesis sobre la filosofia de la història, els seus 

pressentiments davant la barbàrie i les pro-

postes, anticapitalistes i antifeixistes, de re-

conciliació dels éssers humans, entre si, i en 

relació a la natura; el surrealisme i la revolu-

ció, com prémer els frens d’emergència da-

vant el tren desbocat d’un productivisme capi-

talista, la industria burocràtica i tecnològica 

de masses, que ens du a l’abisme d’un 

col·lapse anihilador a escala planetària. 

Walter Benjamin va sortir d’Hamburg a bord 

del mercant Catania el 7 d’abril de 1932. En 

aquest mateix vaixell havia fet el seu primer 

viatge per la península Ibèrica, el 1925, quan 

va passar per Santander, Sevilla, Còrdova, 

València i Barcelona amb destinació a Nà-

pols. En una carta a Theodor W. Adorno, da-

tada el 31 de març de 1932, una setmana 

abans de la seua sortida, Benjamin li conta 

sobre les vicissituds de l’itinerari: «Compto 

amb fullets segons els quals es pot fer d’una 

manera mitjanament digna -tot i que per des-

comptat en tercera classe- un viatge marítim de 

catorze dies passant per Holanda i Portugal 

per 160 marcs. En conseqüència és molt proba-

ble que embarqui el 9 d’abril d’Hamburg cap a 

les Balears» manllevat de la Correspondencia 1928-1940 

Theodor W. Adorno-Walter Benjamin, epíleg de Beatriz 

Sario, traducció de Laura S. Carugati i Martina Fernández 

Polcuh, Eterna Cadencia, 2021, de l’original Briefwechel 

1928-1940, editorial Suhrkamp, 1994; les traductores en 

un breu escrit «A propòsit de la traducció» aclareixen alguns 

detalls sobre la traducció, agraeixen al Prof. Dr. Erdmut 

Wizisla el seu interès i generositat, també als arxius de 

Theodor W. Adorno i als de Walter Benjamin i confessen 

que han consultat les traduccions que precediren a la seva 

tasca traductora per la gran complexitat d’alguns escrits: 

les cartes que Benjamin envia a Adorno i les respostes de 

Gretel Adorno, així com algunes cartes de Benjamin Sobre 

Kafka (traduïdes per Mariana Dimópulos, per a Eterna 

Cadencia, 2011 i 2014), les cartes d’Adorno seleccionades 

per al volum Sobre Walter Benjamin (traduïdes per Carlos 

Fortea, Cátedra, 1995), i, òbviament, la primera traducció 

d’aquesta correspondència, feta per Jacobo Muñoz Veiga 

i Vicente Gómez Ibañez i publicada per l’editorial Trotta el 

1998. 

El 19 d’abril, Water Benjamin, arriba amb el Ciutat de Va-
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lència al port d'Eivissa, on l’espera el seu amic i antic com-

pany d’estudis de filosofia, Fèlix Noeggerath a Sant Anto-

ni, un poble d'Eivissa, on hi viu Fèlix, Marietta (la seva sego-

na esposa) i el fill de Fèlix (i Lola Kühner), Hans Jackob 

Noeggerath, als que els pagesos eivissencs anomena-

ven Jaume; els nadius elogiaven i estimaven Hans Jacob, 

perquè sent alemany havia aprés el català i parlava com 

ells interessant-se per les seues històries i cultura, ja que 

havia estudiat el català dins els cursos de llengües romàni-

ques, havia vingut a Eivissa per a fer la tesi doctoral en 

filologia sobre la literatura popular eivissenca; entre els 

que estiuejaven, el 1933-34, hi havia un jove català, Josep 

Roure-Torrent; quan va morir Hans Jacob, de tifus, causant 

gran commoció en els nadius, el seu pare Fèlix li va lliurar a 

Josep Roure-Torrent totes les anotacions i transcripcions 

taquigràfiques dels relats i rondalles de l’illa que havia 

recollit Hans Jackob perquè les publiqués. Tot i que el 

1935, Roure-Torrent, va aconseguir publicar en una revista 

alemanya una breu mostra del treball de filologia de Hans 

Jackob, per mediació de Friedrich Burschell, que va visitar 

a Benjamin a Sant Antoni el 1933; després de la guerra 

del 36-39 Roure-Torrent es va exiliar a Mèxic, on va po-

der publicar el treball de Hans sobre la cultura popular en 

forma de llibre amb el títol Contes d’Eivissa, que va obtenir, 

el 1944, el Premi extraordinari dels jocs florals de la llen-

gua catalana, celebrats a l’Havana. Eivissa el va deixar a 

W.B. fascinat i perplex, el va sacsejar i commoure. La seua 

intel·ligència, l'interès pel llenguatge, pels topònims, per les 

històries i els relats, tant del capità del Catània, com dels 

relats de cultura popular que recollia Hans Jackob Noeg-

gerath, feia que, Benjamin, distingís, meticulosament, entre 

els noms que posaven a les coses els pagesos i els dels pes-

cadors. No obstant això, no sabia prou bé que el català 

que es parla a Eivissa, no era, ni és, cap «dialecte» impre-

cís (de l'espanyol), en tot cas, una variant o dialecte del 

català, com, segurament li explicaria el filòleg Hans 

Jackob. En aquest aspecte, lingüísticament i geogràfica, 

Benjamin, sembla confús i desorientat, considera que aques-

ta illa, de tanta bellesa, està més a prop d’Àfrica que d’Eu-

ropa, la vincula a Espanya, però no als Països Catalans, 

quan, en els dies clars, des d'Eivissa, està a 51 milles del 

golf de València, es pot observar les costes valencianes de 

la Marina; i a l’inrevés, des del cap de Sant Antoni o el 

Montgó es pot veure Eivissa. 

Les estades de Walter Benjamin a Eivissa van ser, la prime-

ra (més joiosa), entre el 19 d’abril i el 17 de juliol; la sego-

na (més trista i amarga) , entre l’11 d’abril i el 26 de se-

tembre de 1933. Aquest temps va marcar la vida i el seu 

recorregut intel·lectual de manera decisiva. On es remarca 

la influència decisiva d'Eivissa en la vida i el trajecte in-

tel·lectual de Benjamin és en aquest llibre exquisit de Vicen-

te Valero Experiencia y pobreza. Walter Benjamin a Eïvis-

sa, Periférica, 2017, on s’analitza l’impacte d’una illa, lla-

vors, verge, sense gairebé turistes, de paisatges bellíssims, 

amb una arquitectura tradicional útil, pràctica, bella, funcio-

nal i estèticament admirable, amb murs gruixuts per a no 

deixar passar la calor ni el fred, sense la fredor del metall 

i del vidre... Les seves experiències amb les drogues (el 

haixix, l’alcohol, l’opi i la mescalina), l’anàlisi del significat 

dels somnis, el joc, la seva afició al col·leccionisme, als lli-

bres «d’astrologia» i de les religions, sobretot la influència 

del messianisme jueu en la seva concepció de la història, a 

veure l’influx de la lluna, les il·luminacions als passatges de 

les arcades mercantils i els passejos, per la natura o les 

perifèries de la ciutat, a l’estudi del llenguatge, a l’au-

ra  (com a il·luminació, distància, mirada enlluernadora, 

moviment i alè vital), a les noves tecnologies, a l’art, a nar-

rar, a saber contar històries, a fer balanç de la seva vida 

en escrits «autobiogràfics», les seves relacions d’amistat a 

Eivissa i arreu del món (els Noeggerath, Don Rosselló 

(l'empresari 'progressista' iniciador del negoci turístic), 

Jokisch (en el relat ‘La cerca de cactus’ apareix com a Ire 

O’Brien). 

 

Una manera senzilla  
d’aproximar-se a Walter  
Benjamin és llegir els seus  
textos, sobretot els seus relats  
a Histories i relats (Obres  
Completes, Llibre IV, Vol. 2),  
més encara en el nostre  
context català, els que va  
escriure a l’illa d'Eivissa, durant  
la seua primera estada  
el 1932, “El viatge de la  
Mascotte”, “El mocador”,  
“Una tarda de viatge”,  
“La cerca de cactus”; a la  
seva segona estada, amb  
més desencant i conflictes, va  
escriure “Conversa sobre El  
Cors”, “Ecos d’un carnestoltes  
a Niça”, “Tenir bona mà”.  

 
“Una xerrada sobre el joc”; les amistats i contemporanis de 

Benjamin a Eivissa o als que va escriure des d’aquesta illa, 

Paul Selz, i la seva müller Guyet, Gretel Karpus, Jula Radt-

Cohn, Paul René Gauguin, Anna Maria Blaupot ten Cate, 

Olga Parem, la família Noeggerath, Olga Sacharoff, Sole-

dad Martínez, Hugo von Hofmannsthal, Adorno, Kracauer, 

Scholem... cap d’aquests relats que escriu Benjamin està 

traduït, pel que jo sé, al català, tot i que sí que hi ha tra-

ducció en català de Sobre el concepte d'història, traduïda 

per Marc Jiménez i Arnau Pons, ed. Flâneur, 2019, tam-

bé L’obra d’art a l’època de la seva reproductibilitat tècni-

ca (1983), traducció de Jaume Creus i pròleg de Jörg Zim-

mer, ed. Ela Geminada, que em sembla que va presentar 

Pilar Parcerisas, l’any 2020 a la sala de la Fundació Ange-

lus Novus-Walter Benjamin de Portbou; també hi ha Art i 

literatura (1974) d'Antoni Pous; Asssaig de literatura contem-

porania (2001) per Pilar Estelrich, Infància a Berlín cap al 

1900 per Anna Soler Horta, o el Diari de Moscou (1987), 

per Ricard Wilshusen; alguna d'aquesta informació sobre 
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els llibres de Benjamin traduïts al català l'he treta d'un arti-

cle d'Enric Sòria, “Per una història oberta” a L'Avenç 475 

del gener de 2021; en comentar Sobre el concepte de la 

història, ed. Flâneur; Sòria analitza la crítica de Benjamin al 

determinisme, el materialisme històric triomfant com a titella 

del nan teològic que mou els fils i la concepció del temps 

sempre actual, que pot ser fecund si en la construcció del 

futur es dota de sentit el passat i es redimeix els oprimits 

del passat (del present i del futur) de l'opressió a la huma-

nitat sencera; també l'àngel, astorat, que vola sobre les 

ruïnes i els enderrocs de la barbàrie, sense poder fer res. 

Impotent, com se sentia W.B. 

A més de la correspondència d’Adorno i Benjamim, que hem 

esmentat abans, hi ha la Correspondencia 1933-1940, 

Walter Benjamin-Gershom Scholem, editorial Trotta, 2011; 

Scholem va escriure el llibre Walter Benjamin. Historia de 

una amistad, Península, Barcelona, 1987; l’editorial Alfons 

el Magnànim-IVEI, Debats, València, 1992, traduït per 

Gustau Muñoz Veiga, va publicar Walter Benjamin. El con-

temporáneo, de Hans Mayer, en original Der Zeitgenosse 

Walter Benjamin, on es subratlla que des del 1933, quan 

va sortir d'Eivissa, va viure a França fins a la invasió dels 

nazis; va tractar de traslladar-se als Estats Units i va fra-

cassar. Hans Mayer, que va ser el primer en fer referència, 

en llengua alemanya, de la mort de W.B. a Portbou, al Die 

Tat de Zuric, tot i que en la necrològica (1940) començà 

així «Des d’algun lloc de França s’informa de la mort de l’es-

criptor alemany Walter Benjamin»...; s’interrogava si la seva 

darrera decisió de posar punt final, havia estat la pèrdua 

dels seus manuscrits en el París ocupat, si contemplar la 

barbàrie i la destrucció de la cultura europea, si el temor 

sobre que li esperava en haver de tornar enrere i ser inter-

nat de nou en un camp de reclusió (recordem que els polici-

es i militars espanyols i francesos estaven a les ordres dels 

nazis). Hans Mayer remarca que W.B. es va relacionar 

amb els millors de la seva època. Va tenir la consideració i 

l’amistat de Hofmannsthal, de Rilke, de Gide, de Gi-

raudoux, de Valéry. De la seua vida i el seu pensament son 

indisociables els noms de Theodor W. Adorno, Max Ry-

chner, Max Horkheimer, Georg Lukács, Bertolt Brecht, Ernst 

Boch, Gershom Scholem, Hannah Arendt, Anders Günter, 

Otto Klemperer... Hans Mayer destaca la tesi doctoral de 

Benjamin, 1920, titulada «El concepte de crítica de l’art en el 

romanticisme alemany», el seu llibre de 1928 que tracta 

sobre els obscurs orígens del Barroc alemany (Trauerspiels) i 

el contrast amb la ‘tragèdia’ francesa, els treballs sobre el 

llenguatge, la sociologia i la filosofia per a l’Institut für So-

zialforschung (de recerca social), la traducció de Proust i 

Baudelaire a l’alemany, els assajos sobre Kafka, Baudelai-

re, els estudis sobre el segle XIX francés. 

Des d’Eivissa, davant la incertesa del futur i la barbàrie 

que observa per la precarietat de l’experiència que ha 

generat la Gran Guerra (els soldats han tornat, no més rics 

en experiència, si no molt més pobres, a penes parlen, no 

saben què dir, emmudeixen, quequegen, farfallegen... no 

saben contar ni explicar res), mira al passat, retrospectiva-

ment, a la recerca de «l’esperança en el passat»: Infantesa 

a Berlín cap al 1900. També per als humans del futur, amb 

l’esperança que puguin arribar a existir. Tant Benjamin, 

com Bloch i Kracauer reflexionaren sobre la utilització per 

la banda dels nazis de mites, símbols, desfiles i manifestaci-

ons per obtenir suport; Benjamin va escriure el 1936 que 

l’alienació de la humanitat havia «abastat un grau tal que ja 

pot contemplar-se la seva pròpia destrucció com un plaer 

estètic de primer ordre». Com adverteix Stuart Jeffries 

a Gran Hotel Abismo. Biografia coral de la Escuela de Frank-

furt, ed. Turner Noema, 2016, quan diu humanitat, es refe-

ria a la part que havia sucumbit als enganyosos somnis del 
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poeta futurista i feixista italià Filippo Marinetti, per al qui 

la guerra era una cosa bella. 

Després, a l’exili a París, escriurà el Llibre dels Passatges i 

les Tesis sobre la filosofia de la història, sobre l’estetització 

de la política, la industria culturals de masses i el feixisme, 

tecnologia i l’art i el paper del materialisme històric i la 

teologia en el tauló d’escacs de la història. El 1940, la seua 

pròpia vida de li va tornar insuportable i el du a alçar la 

seva mà contra ell mateix, com va escriure el seu amic i 

poeta Bertolt Brecht, davant el seu suïcidi «Sento que has 

aixecat la mà contra tu mateix/ en avançar-te al botxí./ vuit 

anys proscrit, observant/ l’ascens de l’enemic/ empenyent 

finalment contra una frontera infranquejable/ has franquejat, 

es diu, una que sí era franquejable. / S’enfonsen els imperis. 

Els cabdills de bandolers/ desfilen ara amb posat d’estadistes. 

Entre tant armament/ als pobles ja no se’ls pot distingir./ Així 

jau el futur en la foscor/ i les bones forces són febles. Tot 

això ho albiraves/ quan acabares amb el teu cos abans el 

martiri./ Un fugitiu del feixisme nazi, un proscrit, un exiliat, 

un perseguit per la ‘justícia’, un desterrat que no pot tornar 

a casa. Perquè en el món dominat per les fronteres, no té 

cap possibilitat de trobar cap llar seva. 

Sobre Portbou i Walter Benjamin, s’ha editat el 2021, Les 

fronteres de Walter Benjamin de Josep Muñoz Redón, Premi 

Josep Vicent Marqués, XXXVIII Premi Ciutat de València, 

Edicions del Bullent, que comentaré una altra volta; també 

l’excel·lent llibre Walter Benjamin Una vida crítica de 

Howard Eiland & Michael W. Jennings, Tres Puntos, 2020, 

traducció de l’anglés, W.B. A Critical Life, 2014, al castellà 

d’Elizabeth Collingwood-Selby, on es reconstrueix la trajec-

tòria vital i intel·lectual de Walter Benjamin. 

Stuart Jeffries a Gran Hotel Abismo (una frase irònica, amb 

un punt de sarcasme, d’Ernst Bloch) considera que Walter 

Benjamin era molt intel·ligent en qüestionar el «Progrés» i 

en analitzar les noves possibilitats en l’accés de les masses 

a la tecnologia del cinema per transformar la sensibilitat i 

una percepció més crítica sobre l’explotació del treball i la 

natura i les seves propostes de reconciliació i alliberament; 

però, a la vegada, era massa ingenu el seu utopisme tec-

nològic sobre el cinema i altres eines tecnològiques. Perquè 

aquest impacte sobre les masses podia ser dirigit per 

Hollywood en benefici del conservadorisme i reaccionaris-

me de l’Stablishment... Jeffries imagina un futur que no va 

poder ser redimit, quan fa futurologia i escriu: «Si Benjamin 

hagués aconseguit passar l’Atlàntic i reunir-se amb l’Escola de 

Frankurt, és possible que el seu amic Brecht a l’exili l’hagués 

desenganyat de les seves esperances revolucionàries pel que 

fa al cinema. Potser hagués acollit Nord-Amèrica amb l’entu-

siasme de Fromm. Potser s’hagués convertit en un heroi de la 

Nova Esquerra de la dècada del 1960 com Marcuse. Potser 

s’hagués drogat amb Charlie Parker i gaudit amb el bebop. 

Charlie Chaplin podria haver-lo caracteritzat en un film bio-

gràfic amb guió de Benjamin. Potser l’hagueren dut davant el 

Comité d’Activitats Anti-americanes i, per ser més llest que 

Richard Nixon, hauria viscut fins a l’ancianitat com a profes-

sor emèrit de Harvard. Totes aquestes adorables possibilitats 

que podem imaginar per al major crític de l’Escola de Frank-

furt existeixen només en una visió redemptora que retorna a 

la unitat allò trencat. En la realitat, una tempesta assotava 

Europa i Benjamin estava a punt de convertir-se en una dels 

milions de víctimes». 

Hannah Arendt de visita al cementiri li escriu a l’amic de 

Benjamin, Gershom Scholem: «Quan mesos més tard arribem 

a Portbou, busquem la seva tomba en va: no la trobem, en-

lloc no hi diu el seu nom. El cementiri dona lloc a una petita 

badia, directament al Mediterrani, està esculpit en terrasses 

de pedra; en aquells pedregars també es fiquen els taüts. És, 

amb diferència, un dels llocs més fantàstics i bells que he vist 

mai a la meva vida». Aquesta citació està manllevada del 

llibre de Josep Muñoz Redón Les fronteres de Walter Benja-

min que hem esmentat més amunt; a la portada hi ha una 

fotografia, en banc i negre, del rellotge de l’estació de 

Portbou, aturat a les dues i cinc. 

Al  llibre Gran Hotel Abismo Stuart Jeffries editat en an-

glés, el 2016 i en castellà dos anys després: "A mitjans de 

setembre, sense perspectives de sortir (eixir) de França legal-

ment, ell i dos refugiats als que havia conegut a Marsella 

decidiren viatjar per la campanya francesa, prop de la fron-

tera amb l'Estat espanyol i tractar de passar a peu els Piri-

neus. El seu pla era travessar l'aparentment neutral per bé que 

feixista Espanya amb rumb cap a Lisboa i sortir per mar des 

de la capital portuguesa cap als Estats Units. Mentre a Nova 

York, Theodor i Gretel esperaven la seua arribada i cercaven 

per a Benjamin un indret on viure. Però les possibilitats que 

aquest i altres refugiats arribaren a Espanya minvaven perquè 

els funcionaris de Vichy custodiaven intensament la ruta que 

podia portar-los directament a la seva destinació: Portbou. El 

25 de setembre, un petit grup de refugiats, entre els que es 

trobava Benjamin, va iniciar el seu viatge per les muntanyes 

seguint la seva ruta atzarosa per dreceres intricades. Un dels 

membres del grup, l'activista política Lisa Fritko, estava preo-

cupada per la dolència cardíaca de Benjamin, que compro-

metia les seves possibilitats de fer la travessia, però ell va 

insistir de participar-hi. Durant el viatge caminava deu minuts i 

s'aturava un per recobrar l'alè, en sostenir tothora un maletí 

negre, que, segons li va dir a Fritko, contenia un nou manus-

crit "més important que  no pas jo". Però no era això tot el 

que portava...". En aquest llibre es fa una anàlisi molt ex-

haustiu de W.B. com el crític més important de la cultura 

alemanya del segle XX, i la seva influència en l'Escola de 

Frankfurt sobretot en el  llibre d'Adorno i Horkhei-

mer Dialèctica de la Il·lustració on s'analitza i es qüestiona 

una raó instrumental desbocada que explota els humans i 

la natura de  manera industrial de manera que ens acosta 

a  la barbàrie i al col·lapse; Jeffries remarca que Benjamin 

subverteix el materialisme històric: "per a l'àngel, el passat 

no és una cadena d'esdeveniments si no una sola catàstrofe, 

i  la tasca de qualsevol materialisme històric justificable no és 

predir un futur revolucionari o una utopia, sinó prestar atenció 

als sofriments del passat i redimir-los".     

Vicente Valero ha publicat sobre W.B., en castellà, les Car-

tas de la época de Ibiza, traducció de Germán Cano, Pre-

textos, Valencia, 2008 i Valero també ha escrit i publicat 

Viajeros contemporáneos. Ibiza siglo XX, Pretextos, Valen-

cia, 2004, sobre els artistes i escriptors que han visitat l’illa 

(Albert Camus, Jacques Prèvert, Pierre Drieu La Rochelle, 

Rafael Albertí, María Teresa León, Josep Palau i Fabre, 

Eliot Paul, entre molts altres). Per a quan un llibre sobre els 

artistes i escriptors contemporanis, del segle XX i XXI, que 

han visitat i viscut a Portbou? ◼ 

25anys 
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UNA CASA PER A WALTER BENJAMIN 
 Joan M Pau i Negre 
 

E 
l dia 26 de setembre de 2021, a Portbou es va  

sentir un batec de goig i esperança. L’edifici de  

l´antic Ajuntament era objecte d´una Proposta  

de rehabilitació, per esdevenir “una casa per a  

Walter Benjamin“. La Sala de Duanes de l´estació 

obria al públic el muntatge  que  incloïa el “Projecte de 

rehabilitació de l´antic Ajuntament“ obra dels arquitec-

tes Joan Falgueras Font, membre de la Comissió de 

Patrimoni de la Generalitat, amb reconegut prestigi en 

el món de la protecció i restauració d’edificis, per la 

seva obra pública, i la valuosa i extensa participació 
en seminaris i publicacions, i Jordi Pigem de Palol, gra-

duat en disseny d´interiors, creador d’espais expositius 

amb els que ha guanyat molts premis nacionals i inter-

nacionals. L´ànima impulsora, entre altres estaments, ha 

estat la Fundació Angelus Novus, que volia un lloc dedi-

cat a la memòria, les fronteres i els exilis. Un noble 

desig de que tot sigui història, que per massa trista no 

ha de tornar mai. Seria el millor tribut que es pot oferir 

a la memòria de Walter Benjamin, el filòsof, el pensa-

dor, el crític, l´assagista, l´articulista...                                         

La ment capaç de il·luminar les relacions més secretes 

entre l´home i el món (Jean Selz).  

Si seguíssim les despulles de Walter Benjamin des del 

seu llit de mort d’un hotelet portbouenc  fins al cementiri 

on reposa, pararíem a meditar al Memorial Passatges 

que li va dedicar l’artista Dani Karavan. Però la puja-

da és feixuga, ens cal agafar aire i seure si cal en un 

aixopluc, tal com anomenen els arquitectes projectistes 

la nova seu museística, el vell Ajuntament, “una casa 

per a WB”.  

El Projecte és engrescador i 

s’endinsa plenament en 

l´esperit del filòsof. De l’antic 

neix el que és nou en oposició 

al que sempre és igual, deia 

WB. Els arquitectes conserven 

el que queda de l’edifici ruï-
nós, i el que és nou l´abraça 

sense ofegar-lo. No podem 

parlar de plantes ja que l’iti-

nerari en rampa fa que tot 

tingui una continuïtat i que 

quan sembli que la història ens 

pesa i ens entristeix, la llum 

que entrarà per arreu, ens 

donarà escalf. No en va, una 

gran escletxa  a la coberta 

ens obligarà a mirar el cel i 

veure amb el pensament que 

quan els murs ens oprimeixen, 

les barreres i la manca de 

llibertats ens ofeguen, hi ha un 

camí, el que suggereix Dani Karavan en el seu Memori-

al Passatges. La exposició mostrava molt acuradament 

el que serà la nova seu cultural amb 10 plafons: el 

“Propòsit del Projecte“ i relació de les funcions previs-

tes; exposició permanent: “Qui és WB?“ (pavelló nord 

o de l’antiga escola); exposició permanent: “Memorial 

Passatges a WB” (pavelló sud o de l’antiga escola); 

exposició permanent: “La ruta Walter Benjamin“ (cos 

central); exposicions temporals: “Espai d´intercanvi”; 

Arxiu i biblioteca: “El cor del Projecte”; Auditori i ter-

rassa: “Comunitat”. Cada espai tindrà les seves funcions 
que es desprenen dels títols i també les genèriques: 

Walter Benjamin i els seus treballs en Història, Memò-

ria, Literatura, Identitat europea, Modernitat, Ciutat, 

Tècnica, Imatge, Art, Ciència; Espai R+D en Arts i Hu-

manitats; Casa del pensament contemporani de la pau, 

l´humanisme i els drets humans; Residència 

d´investigadors, escriptors, pensadors, artistes visuals, 

arquitectes i paisatgistes; Organitzar i acollir l´Escola 

d´estiu WB; Albergar un fons patrimonial bibliogràfic 

sobre WB; Intercanviar amb altres entitats d´arreu so-

bre temes d’exili i memòria; Recuperar la memòria de 

Portbou com a pas internacional d´exili nord-sud i sud-

nord. 

Podria Walter Benjamin tenir millor casa? Portbou li 

oferirà l´antic Ajuntament (on s’administrava el bé co-

mú), i les antigues escoles (on els infants aprenien a 

viure). Segur que en les runes de les seves parets hi 

queda una bona pàtina de virtuts que Walter Benjamin 

posseïa en gran mesura. ◼ 
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L 
’eterna Europa de les fronteres 

 

Els dies 24, 25 i 26 de setembre Portbou va ser 

l’escenari de la VI Escola d’estiu Walter Benja-

min titulada Europeisme i fronteres, dirigida per Cari 

Oriol i qui signa aquest article i que tingué lloc a l’edi-

fici de l’antic Ajuntament. Europa segueix sent un tema 

d’actualitat després de l’impacte de la COVID-19. La 
frontera ha pres a l’Europa actual una dinàmica de 

tensió com no s’havia viscut des de la II Guerra Mundi-

al. Els passaports de vacunació obren una nova fronte-

ra en la identitat. Les diferències entre nord-sud, les 

diverses velocitats de progrés ideològic i tecnològic, el 

decalatge entre els països per la seva riquesa, porta a 

una situació que qüestiona el progrés com una evolució 

vers un infinit, ja que el canvi climàtic ha tensat la cor-

da entre ecologia i progrés que Walter Benjamin ja va 

anunciar el 1940 a les seves Tesis sobre la filosofia de 

la Història.  

 

La Centreuropa d’entreguerres 
que ell va viure de primera  
mà va ser la protagonista atroç 
del segle XX i va tenir el seu  
reflex en el terreny literari.  
Escriptors visionaris i profètics 
com ell a través de la seva obra 
llançaven un crit d’alarma.  
Ho feia Kurt Tucholsky, Stefan 
Zweig o Franz Werfel. Aquest 
darrer travessà en exili la  
frontera de Portbou. D’altres, 

embolcallats en ingènues utopies 
i en idees de progrés construïen 
un futur més esperançador.  
 

El desengany i la crua realitat els abocà a l’exili o al 

suïcidi: Joseph Roth, Stefan Zweig. L’Escola d’estiu ha 

indagat en el compromís europeista en el marc d’unes 
fronteres que la història obre, tanca i reobre per cir-

cumstàncies històriques, un fet que tingué capital impor-

tància en el període d’entreguerres i que el segueix 

tenint avui. Com en altres edicions, ha estat interdiscipli-

nar, abastant la literatura, la història, la fotografia, 

l’arquitectura, la música,  l’exposició anual a la Sala de 

Duanes de l’estació de Portbou i ha col·laborat amb el 

Festival Fotolimo, de fotografia i audiovisual de Cerbè-

re-Portbou, amb la participació d’un dels teòrics més 

brillants de la fotografia a França, André Rouillé.  

Va obrir l’Escola una conferència de Cari Oriol sobre 

Europeisme i fronteres a la literatura europea d’entre-
guerres i el reflex en la literatura de la caiguda dels 

imperis del XIX, dissertació que es tancà amb una lectu-

ra dramatitzada d’Una lletra femenina en blau pàl·lid  

de Franz Werfel, amb Pere Cid, Eulàlia Llacha, Mari 

Carmen Gracia i Meme, sota la direcció d’Oriol. Es 

projectà el film de Karlheinz Mund sobre la persona i 

l’obra de Nuria Quevedo. La pel·lícula narra els re-

cords de Nuria Quevedo, que es va exiliar amb els 

seus pares a l’Europa de l’Est quan tenia només 13 

anys i com aquests records es plasmen en la seva pintu-

ra. Hi destaquen els retrats d’altres exiliats al Berlín de 

l’Est i la mirada sobre la Barcelona de l’Eixample que 

va haver d’abandonar. Es produí un llarg col·loqui en 

què els assistents s’interessaven per les amistats de l’Est, 

com per exemple Josep Renau.  

El dissabte 25 Frederic Corderas Ibarz va parlar de 

L’esport: Un instrument de propaganda i lluita en el front 

internacional i de com el combat ideològic entre el fei-

xisme i l’antifeixisme també es va desenvolupar a tra-

vés de l’esport. Anna Dot tractà La censura a Espanya 

de textos de Walter Benjamin. Conferència molt interes-

sant partint de l’evolució de la censura a Espanya des-

prés de las Guerra Civil i dels documents presentats a 

la censura per a la publicació del text de Walter Ben-

jamin L’obra d’art a l’època de la seva reproductibilitat 

tècnica per part de Jesús Aguirre, posteriorment duque 
de Alba i assessor aleshores de l’editorial Taurus. Clau-

dia Kálasz amb la seva ponència Lluny de l’Europa de 

de Stefan Zweig i Heinrich Mann. Els camps de refugiats i 

la infracció dels drets humans criticà l’Europa dels refu-

giats i la infracció  de normatives europees en relació a 

la immigració avui repartida per tot Europa. Josep Tu-

bau Molina s’endinsà en el concepte de traducció i llen-

guatge en Walter Benjamin a partir de l’experiència, 

el que va reivindicar anys més tard Georges Steiner. 

Maria Maïlat recuperà en la seva ponència el poema 

de Paul Celan dedicat a Benjamin: “Portbou, alemany? I 

el teòric de la fotografia André Rouillé presentà el te-

ma del seu darrer llibre sobre “La photographie numéri-

que, une force néoliberale”.  

La sessió del dissabte est tancà amb un concert de luxe 

de flauta i guitarra a càrrec de Sofía Martínez Villar 

VI ESCOLA D’ESTIU W BENJAMIN PORTBOU 2021 
 Pilar Parcerisas 
 
 Presidenta Associació Passatges / Fundació Angelus Novus, Portbou  
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(flauta) i Ekaterina Zaytseva (guitarra) amb un reperto-

ri de músiques del període d’entreguerres.  

 

Una casa per a Walter Benjamin 

 

El diumenge 26 al mati es va inaugurar a la sala de 

duanes de l’estació l’exposició Una casa per a Walter 

Benjamin i el poeta Carles Duarte hi presentà el llibre 
publicat per la Fundació Angelus Novus i Edicions Re-

remús La meva travessia dels Pirineus, de Lisa Fittko, pri-

mera traducció al català d’aquest llibre testimoni de la 

fugida d’exiliats per la França no ocupada i guia de 

Walter Benjamin en la seva travessada dels Pirineus, 

amb presència d’autoritats: Xavi Barranco Angulo 

(alcalde de Portbou), Josep M. Bernils (Consell Comar-

cal de l’Alta Empordà), Vicenç Villatoro (director del 

Memorial Democràtic), Pere Calvet (director general 

de FGC) i la delegada de Presidència del Govern de 

la Generalitat a Girona Ma. Josep Porta. Acte presen-

tat per la presidenta de l’Associació Passatges i de la 

Fundació Angelus Novus on tant ella com l’alcalde de 

Portbou van reclamar a les autoritats presents finança-

ment per al projecte de restauració de l’antic Ajunta-

ment. Els arquitectes Jordi Pigem de Palol i Joan Fal-

gueras van explicar personalment cada espai del pro-

jecte, els materials, les funcions i la seva integració al 

poble. El projecte ha estat un patrocini de Ferrocarrils 

de la Generalitat de Catalunya a la Fundació Angelus 

Novus. Vuit plafons expliquen la funció i els usos de 

cada un dels espais dissenyats, tenint com a cor la bi-

blioteca, que tant important va ser per a Walter Benja-

min i que les biblioteques que la Fundació Angelus No-

vus ha heretat de Gian-Luigi Ponzano i Philippe Yvernel  

fan honor a l’estima que aquest intel·lectual tenia pels 

llibres i a la qualitat dels seus continguts, inexistents en 

altres biblioteques del nostre país.  

Al cementiri hi va haver un homenatge a Walter Benja-

min i Dani Karavan, traspassat enguany, una ofrena 
floral, poesia, i diversos parlaments d’autoritats, entre 

ells a destacar el del nou director del Memorial Demo-

cràtic, Vicenç Villatoro, escriptor que acaba de publi-

car La casa dels avis, en memòria també del seu avi 

que va travessar per Portbou fugint a exili.  

La VI Escola d’estiu Walter Benjamin va comptar amb 

el suport de l’Ajuntament de Portbou, la Diputació de 

Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya, i de la Fundació Lluís Coromina, que 

acollirà a l’espai Isern Dalmau, de Barcelona, l’exposi-

ció Una casa per a Walter Benjamin el mes de febrer de 

2022. 

L’assistència a les jornades de conferències va ser d’u-

na mitjana de 75 persones. L’exposició Una casa per a 

Walter Benjamin va ser visitada per 224 persones, del 

26 de setembre al 12 d’octubre: 98 el dia de la inau-

guració, 110 durant els dies d’exhibició i en una visita 

prèvia a la inauguració la van visitar la Presidenta de 

l’Akademie der Künste i dels Arxius Walter Benjamin, 

Jeanine Meerapfel,  així com el seu director Erdmut 

Wizisla i un grup d’estudiants alemanys, amb un total 

de 16 persones.  ◼ 
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 Lluís Bosch Martí 

C 
om ha vingut sent habitual aquests darrers  

anys (llevat pandèmia), a començaments d’oc-
tubre, ens hem aplegat en el Centre Cultural  

la Mercè una quarantena de persones simpa-

titzants del projecte que proposa l’Agenda Llatinoame-
ricana mundial, per tal d’assistir a la presentació de 

l’anuari del 2022. Enguany s’hi ha presentat la XXXI 
edició que porta per lema: Organització Popular, es-

perança i acció transformadora. Des que Pere Casal-
dàliga i J. M. Vigil, iniciadors del projecte, varen dei-

xar pas al nou equip que l’elabora, la responsabilitat 

editorial del projecte de l’Agenda Llatinoamericana 
recau en equips de treball formats a Centreamèrica i 

Catalunya. 
En aquesta edició de 2022 que s’ha presentat, l’agen-

da continua estimulant els moviments socials i populars 
que són els eixos centrals del discurs, així com la insis-

tència de la importància que té l’educació i la necessi-

tat de mantenir un esperit crític de forma permanent. 
També es posa un especial èmfasi en la necessitat de 

crear xarxa i estar organitzat en grups de treball que 
abastin tant l’àmbit local com global.  

L’anuari presentat aplega prop de 75 articles escrits 
per especialistes que tracten molts temes, que van des 

de la solidaritat fins a la cooperació, en una perspecti-
va de transformació contínua. 

Tots els autors publicats tenen un enorme interès però 

dins d’ells, ens ha agradat especialment la 
col·laboració que fa el teòleg brasiler Leonardo Boff, 

en el seu escrit intitulat “La mare terra està en perill, la 
salvació ve dels de baix”. 

Un altre autor que no falla mai a la cita és el jesuïta 
Juan José Tamayo que en la present edició contraposa 

els moviments neofeixistes als moviments d’allibera-

ment, tot fent unes interessants reflexions.  
Carlos Alberto Libaino Christo, més conegut com a Frei 

Bretto, és un dominic teòleg de l’alliberament que fa 
una aportació interessant, en un article molt punyent 

que porta per títol “ccepteu ser manipulats: odieu la 
política!” 

De les col·laboracions fetes des de Catalunya ens ha 
agradat especialment la que fa Josep Manel Busqueta, 

pastisser, economista i ex diputat de la CUP, que de-

fensa sense embuts que no hi ha alternativa a l’alterna-
tiva. 

Un altre article que no ens hauríem de perdre és el que 
signa Arcadi Oliveres en un dels seus darrers escrits 

(Paraules d’acció). 
Des de Girona, Sebas Parra signa una aportació anto-

lògica que té llarg encapçalament (Educació contra la 

cultura utilitarista i l’analfabetisme polític). Altres escrits 
elaborats a les nostres comarques són els signats per 

Carme Vinyoles, Pau Lanao, Josep Maria Terricabres i 
Salvador Martí, que és el coordinador de l’agenda 

aquí. Aquest professor de ciència política de l’UDG 

afirma en el seu escrit que els moviments socials que 
han aparegut per a defensar l’entorn i la seva forma 

de vida són essencials per a la conservació del planeta 

i, de retruc, de tots nosaltres. 
I com és habitual, nosaltres també hem posat el nostre 

gra de sorra afegint-nos a l’acte amb l’activista i pe-
dagog Llorenç Carreras, primer batlle democràtic de 

Bescanó. 
En aquesta ocasió hem reproduït en una tela el mural 

que enguany és la portada de l’agenda, una obra 

magnífica creada per l’artista peruà Jaime Colan.  
La col·laboració del col·lectiu Plis/Plas, s’ha arrodonit 

amb l’elaboració de tot un seguit de cartells de solida-
ritat i contra el bloqueig que l’imperialisme ianqui fa a 

Cuba. 
Després, dins un grup de debat format pel col·lectiu Plis 

Plas, el filantrop Julià Linares i l’amic Jordi Creixans, 

hem comentat l’article de Leonardo Boff i podem dir 
que com ell, nosaltres també coincidim amb el que de-

fensa el Papa Jorge Mario Bergoglio en la famosa 
encíclica Fratelli Tutti quan diu: «Estem tots en el mateix 

vaixell i hem de tenir ben clar que o ens salvem tots o 
no sobreviurà ningú, és per això que cal una aliança 

global per a cuidar la terra». 
Els diferents articulistes ens parlen de les diferents 

amenaces que té el planeta i en particular del principi 

d’autodestrucció o risc d’una guerra nuclear. Arribats a 
aquest punt és quan trobem a faltar els enyorats comi-

tès per la Pau i el Desarmament que tan bona feina 
varen fer als anys vuitanta. Alguns dels seus integrants 

formen part ara del nucli impulsor de l’Agenda Llatino-
americana en la seva versió gironina. 

Una altra gran amenaça de la que ens alerta l’agenda 

és l’escalfament global. El biòleg E. Wilson ens diu que 
la voracitat dels processos industrials s’emporta cada 

any a la vora de 100.000 especies d’éssers vius. Altres 
problemes greus que poden arribar a ser letals són 

l’acidificació dels oceans, la falta d’aigua potable, l’e-
rosió de la biodiversitat... la sobreexplotació dels re-

cursos naturals és una altra espasa de Damocles que 
tenim al damunt. Per tal de superar tots aquests grans 

problemes que tenim plantejats, Leonardo Boff ens diu 

que cal una nova fraternitat sense fronteres, l’amor 
social, la solidaritat i la preservació de tot el que és 

viu. 
Aquesta biocivilització cal que estigui fonamentada en 

renovats valors humanistes, cristians i socialistes que ens 
facin entendre una cultura interrelacionada en tots els 

espais i països que compartim la terra que, no ho obli-

dem, és la casa comuna de tots els éssers vius.  
La pandèmia del Covid-19 en ha fet adonar que la 

urgència d’aquesta solidaritat internacional és quelcom 
que es fa imprescindible. ◼ 
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CORRESPONSALS DE L’ANY 1885 

DOCUMENTS HISTÒRICS  

E 
n aquest número us oferim la redacció d’un fet destacable del corresponsal de La Vanguardia, signat per “M”, 

del 27 de juliol de 1885.  

El text és prou explícit en si mateix i descriu els inconvenients que produeixen les deixalles i els abocaments de 

les clavegueres dels carrers veïnals a la ribera. El corresponsal té tota la raó, ja que no fou fins l’any 1887 

que es construeix la claveguera general sota la ribera i que va a parar en primer terme a la platja. Aquest fet però, 

també va provocar les queixes dels vilatans, ja que la porqueria es quedava arran de costa.  

L’any 1892 l’Ajuntament projecta fer arribar la canonada fins a la punta del Caixol. Així allarga aquesta fins al final 

del passeig d’Espartero (l’actual passeig marítim a la banda de llevant on encara es pot observar l’obra cimentada 
a la platja), i fer-la continuar per tal que els residus s’allunyessin de la primera línia de mar. La petita obra per ci-

mentar i cobrir la claveguera va constituir un pas al costat de les roques que posteriorment s’aniria ampliant per aca-

bar transformant-lo en l’embarcador que tots recordem del segle passat.   

Entrat ja al segle XX, es va considerar que calia allunyar encara més l’abocament de deixalles al mar. Així fou com 

es construir el túnel fins al començament de la platja de les Guiules.  

Actualment les aigües residuals desemboquen al mateix lloc, això sí, un cop han passat per la depuradora construïda 

l’any 1974. ◼ 
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POESIA VISUAL 

LLUNY 
 Agustí Calvo  
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CALAIX DE  SASTRE 

MANIFEST 25N 2021 A PORTBOU  

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

A 
vui, 25 de novembre de 2021, commemorem 

el Dia Internacional de l’Eliminació de la Vio-

lència contra les Dones i volem que totes les 

accions i tots els actes al voltant d’aquesta 

data s’estenguin a tots els dies de l’any. La lluita per 

una vida lliure de violències ha de ser diària.  

En un món cada cop més accelerat i canviant hi ha, 

però, estructures que es resisteixen a canviar, com ara 
les causes que provoquen tots els tipus, formes i àmbits 

de les violències masclistes. D’aquestes formes de vio-

lència, n’hi ha que evolucionen, altres que sorgeixen i 

altres que són reconegudes, tal com ha succeït a partir 

de la Llei 17/2020, del 22 de desembre, que modifica 

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

dones a erradicar la violència masclista.  

La modificació d’aquesta Llei introdueix el reconeixe-

ment de noves formes de violència, com ara:  

― La violència obstètrica i la vulneració de drets se-

xuals i reproductius, que es defineix com la violència 

que s’exerceix amb l’objectiu d’impedir o dificultar 

l’accés a una informació veraç, necessària per a la pre-

sa de decisions autònomes i informades. Pot afectar els 

diferents àmbits de la salut física i mental, incloent-hi la 

salut sexual i reproductiva, i pot impedir o dificultar a 
les dones prendre decisions sobre llurs pràctiques i pre-

ferències sexuals, i sobre llur reproducció i les condici-

ons en què es duu a terme.  

― La violència de segon ordre, que consisteix en la 

violència física o psicològica, les represàlies, les humili-

acions i la persecució exercides contra les persones que 

donen suport a les víctimes de violència masclista. Inclou 

els actes que impedeixen la prevenció, la detecció, l’a-

tenció i la recuperació de les dones en situació de vio-

lència masclista.  
― La violència vicària, entesa com qualsevol tipus de 

violència exercida contra les filles i els fills amb la fina-

litat de provocar dany psicològic a la mare, de mane-

ra que, a més de la violència directa que reben les 

filles i els fills en el context de la violència masclista, hi 

ha la finalitat de fer mal a la mare, la qual cosa esde-

vé un atemptat contra la maternitat i la infància.  

― La violència digital, que consisteix en tots els actes 

de violència masclista i misogínia en línia comesos, insti-

gats, amplificats o agreujats, en part o totalment, amb 

l’ús de tecnologies de la informació i de la comunicació, 

plataformes de xarxes socials, webs o fòrums, correu 

electrònic i sistemes de missatgeria instantània i altres 

mitjans semblants que afectin la dignitat i els drets de 

les dones. Aquests actes causen danys psicològics i, fins 

i tot, físics; reforcen estereotips masclistes; danyen la 

dignitat i la reputació; atempten contra la privacitat i 

la llibertat d’obrar de la dona; li causen pèrdues eco-

nòmiques, i obstaculitzen la seva participació política i 

la seva llibertat d’expressió.  

La violència masclista digital és, al mateix temps, un 

tipus de violència masclista i un nou àmbit. Lamentable-

ment, és urgent treballar-hi, perquè en totes les seves 

formes gaudeix d’una gran impunitat. Segons diferents 

estudis, com el que va publicar la revista Pikara Maga-

zine el 2018 o el d’Amnistia Internacional de 2017, el 

76% de les dones han canviat les seves conductes per 

por a patir ciberassetjament i el 26% decideix ignorar 

aquesta situació molt probablement perquè el sistema 

no està donant respostes efectives que garanteixin la 

protecció i seguretat que necessiten les dones que pa-
teixen aquest tipus de violència.  

No podem oblidar, però, que les xarxes socials també 

són un instrument de suport mutu i de sororitat, i que 

poden esdevenir un canal de denúncia i de visibilització 

de moltes formes de violència masclista. Per això, cal 

potenciar les xarxes socials amb perspectiva feminista, 

perquè esdevinguin també instruments de conscienciació 

i supervivència dins el sistema patriarcal.  

L’esmentada modificació de la Llei també reconeix di-

versos àmbits en què es produeix la violència masclista:  

― La violència en l’àmbit de la vida política i l’esfe-

ra pública de les dones. En aquest cas, la violència 

masclista es produeix en espais de la vida pública i 

política, com les institucions polítiques i les administraci-

ons públiques, els partits polítics, els mitjans de comuni-

cació o les xarxes socials.  
― La violència en l’àmbit institucional, constituïda 
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per les accions i omissions de les autoritats, el personal 

públic i els agents de qualsevol organisme o institució 

pública que tinguin per finalitat retardar, obstaculitzar 

o impedir l’accés a les polítiques públiques i a l’exercici 

dels drets que reconeix aquesta mateixa Llei per asse-

gurar una vida lliure de violència masclista, d’acord 

amb els supòsits inclosos en la legislació sectorial apli-

cable. Per tant, disposem d’un instrument legal més per 
treballar contra aquest tipus de violència.  

Finalment, volem destacar l’impacte i la indignació que 

ens produeixen les violències sexuals, les quals ens 

sacsegen intensament. Des d’aquí, avui, 25 de novem-

bre, volem reiterar tot el nostre suport i la nostra em-

patia a les supervivents i al seu entorn. No podem con-

tinuar consentint que les dones visquin amb por, amb la 

llibertat coartada per l’amenaça d’unes agressions se-

xuals que ja haurien d’estar desterrades d’una societat 

democràtica i lliure. Les violències sexuals atempten 

contra el principi de llibertat individual. En aquest sen-

tit, la Llei 17/2020 recull per primer cop una definició 

del concepte de consentiment sexual, que s’entén com 

la voluntat expressa, emmarcada en la llibertat sexual 

i en la dignitat personal, que dona pas a l’exercici de 

pràctiques sexuals i l’avala. La prestació d’aquest con-

sentiment s’ha de fer des de la llibertat i ha de roman-

dre durant tota la pràctica sexual. No hi ha consenti-

ment si l’agressor crea unes condicions o s’aprofita d’un 

context que, directament o indirectament, imposin una 

pràctica sexual sense comptar amb la voluntat de la 

dona.  

Malgrat l’avenç en la identificació i visibilització de 

totes les violències masclistes, queda un llarg camí per 

conscienciar la societat sobre aquestes violències, per-

què, dins del ventall de reaccions, la negació i l’actitud 
defensiva continua sent la reacció més habitual dels 

homes. Avui, però, volem emfatitzar totes les accions, 

individuals i comunitàries, que són fonamentals per er-

radicar les violències masclistes. Les accions que consti-

tueixen una font de suport i resiliència per a les super-

vivents, les que demostren compromís, implicació, corat-

ge i ètica, i les que acompanyen des de l’autodetermi-

nació i que fan sentir les supervivents que “no estan 

soles”, abans, durant i després de qualsevol agressió 

masclista.  

Cal, doncs, articular i coordinar les actuacions necessà-

ries contra tots aquests tipus de violències masclistes ja 

existents, ara ja identificades i emparades per la Llei 

17/2020, i dotar-nos d’instruments efectius per comba-

tre totes aquestes violències; n’és un exemple el nou 
protocol d’abordatge de les violències masclistes a Ca-

talunya, que ha de vertebrar els circuits d’actuació, tant 

des de les comissions d’àmbit local com des de la Co-

missió Nacional.  

Davant de totes aquestes violències masclistes tenim un 

gran repte: actuar de manera estructural i preventiva i 

comptar amb tota la població i tots els territoris. Que 

les dones gaudeixin de vides lliures i dignes, en qualse-

vol espai i àmbit, ha de ser l’eix de totes les societats 

democràtiques i de les seves institucions.  

Està en mans de totes les persones que formem aquesta 

societat la dignitat d’extingir el patriarcat i la seva 

ideologia masclista. No podem oblidar que cal activar 

i connectar el sentiment de responsabilitat en els homes, 

perquè de manera individual i col·lectiva assenyalin les 

conductes i actituds masclistes pròpies i dels seus iguals, 

i se n’allunyin. Cal desobeir els mandats de la masculi-

nitat més tradicional i dominant que es realimenta molt 

sovint a les xarxes i els espais digitals, i en tots els àm-

bits de la societat. Necessitem crear nous referents per 

construir milers de masculinitats responsables, lliures, 

igualitàries, diverses, inclusives i cuidadores.  

Només així, teixint aliances i complicitats, podrem cons-

truir un teixit comunitari i una xarxa de recursos que 

siguin font de salut i qualitat de vida per a totes les 

dones i tots els col·lectius oprimits d’aquesta societat. 
Necessitem estendre la cultura dels afectes i les cures, 

necessitem vincles segurs, respectuosos i amorosos, en 

tots els àmbits de les nostres vides. Com diu Bell Hooks, 

considerar l’amor com una acció, més que un sentiment, 

per acceptar la responsabilitat d’estimar”, estimar des 

de la llibertat, la igualtat i el respecte.  

Per una vida lliure de violències masclistes!” ◼ 
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L ECTURA i PRESENTACIÓ DE L’OBRA TEATRAL i  

 MUSICAL: PORTBOU 
 

 Cari Oriol 

E 
l dissabte 13 de novembre es va estrenar al 

Teatre La Congesta l’obra -teatral, visual i musi-

cal-  que porta per títol PORTBOU. Aquest dia,  

en el caliu de l’ambient vaig entendre que els 

records del passat han d’esdevenir vivències del pre-

sent. 

L’obra vol ser un homenatge al poble, al meu poble i a 

tots aquells que hi van viure i ara ja no hi son. També 
al nostre mar que donava aliment als seus primers ha-

bitants. El diàleg entre el pescador i les dones que van 

a buscar el peix està construït amb locucions i refranys 

antics. Hi he introduït elements mitològics (la sireneta, 

Neptú...) perquè el nostre mar és el Mare Nostrum, 

bressol de les civilitzacions antigues. Alhora hi he intro-

duït formes metamòrfiques tan pròpies de la mitologia 

grega, com unes sirenes que fascinades per la bellesa 

del nostre entorn  es transformen en les nostres gavines 

que volen sobre les nostres cales. 

Sento admiració per Portbou. El meu pare –el vau veu-

re tocant el saxo?– des de molt petita em va transme-

tre aquest valor: saber admirar allò de bo que tenen 

les coses. Quan  li explicava les anècdotes de les me-

ves classes a Figueres i els continguts i les tècniques dels 

professors, vaig adonar-me que ell sentia admiració 

pel meu petit món estudiantil.  Als nou anys ja tenia 

posats alguns professors en un pedestal. I vaig apren-

dre a fer-ho sempre. Ara comprenc clarament que això 

m’ha fet ser feliç. He viscut en pau. Sense orgull ni en-

veja. Admiro el mar i la nostra terra. Admiro el Portbou 

del progrés. Admiro la capacitat febril de construir un 

poble amb aquell excel·lent resultat. Admiro aquell 

gust, aquella distinció i elegància que el feia resplendir 

per tota la comarca. Com diu Mercuri: era un poble 

enfebrat per assolir un futur esplendorós”  

L’obra és un acte del record. De fer present la vida del 
passat. Cantar la terra i el mar, el perfum de les vi-

nyes, de la farigola, del romaní, tot sentint la remor del 

mar. Hi he posat nostàlgia, com la desapareguda plat-

ja de les Guiules i emfatitzat la bellesa de l’indret. Per 

això, la sirena que ve d’aigües profundes s’extasia mi-

rant els penya-segats. Formes capricioses que tan bé 

dibuixava l’Isidre Gubert transformant-les en figures, 

rostres, animals...  

En Gael representava l’escultura de Mercuri que presi-

deix la façana de la Rambla 24. Déu protector del 

comerç i de les comunicacions i símbol d’aquell Portbou 

progressista integrat per una majoria maçònica i de 

lliurepensadors. La seva situació privilegiada fa que 

observi i escolti la vida   del poble. No hi ha ningú mi-

llor per explicar-la. 

La Guerra Civil era un tema inevitable. L’he volguda 

referir amb dues imatges que sempre m’han colpit. Una 

és la incidència en la pobra gent desvalguda que pas-

sava  fam, por, fred, malalties... L’altra és el dramàtic 

protagonisme del poble a 

causa de la situació fronte-

rera: el terrible impacte de 

la Retirada. El text inclou 

testimonis de fugitius i d’es-

criptors com Pere Quart. 

Walter Benjamin s’integra 
a la nostra història des que 

assolí el puig de Querroig 

amb Lisa Fitko. Des de la 

seva figura, ens obrim a 

una reflexió d’abast uni-

versal encaminada a la 

construcció d’un món millor. 

Portbou s’ha convertit en un 

referent, no tan sols cultu-

ral, sinó ètic i moral. La 

Casa Benjamin esdevindrà 

l’epicentre de la dignitat 

humana que hem d’assolir. 

L’obra, d’estructura circu-

lar, connecta el principi 

amb el final. El color ver-

mell porpra tan emprat 

per Walter Benjamin en els 
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seus poemes sobretot, n’és el seu enllaç. El fons marí 

amb el corall i les escórpores i rogers és com un estoig 

de robins. La magrana, com a  símbol de demà, hostat-

ja valors tan excel·lents com un altre estoig de robins i 

pedres precioses. El futur només el puc desitjar i somiar.   

Aquesta magrana conté un poble feliç on tothom  viu 

agermanat i unit com els seus grans, costosos de sepa-

rar-los. Els portbouencs que hi habiten  estan protegits 

per una dura escorça  i en el seu interior generen un 

gran nombre de valors: el respecte, l’honestedat, la 

humanitat, l’amor, la solidaritat, la responsabilitat, l’em-

patia, la gratitud, el perdó...  

El meu poble ha de ser com una magrana on cada gra 

és un robí. És el meu desig. Potser només un somni. ◼  
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G REENPEACE CONSIDERA QUE LES CONCLUSIONS  

 DE LA CIMERA DE GLASGOW SON INSUFICIENTS 
  

E 
l 31 d’octubre passat va començar la cimera  

del clima de Glasgow. 

Per primera vegada, s’hi va incloure, en els de-

bats, la voluntat d’eliminar progressivament els  

combustibles fòssils, es va ratificar mantenir l’Acord de 

París del 2015 i també es va acordar seguir treballant 

per limitar l’escalfament global a un grau i mig. Tot i 

això, pels ecologistes són conclusions insuficients.  
Des de Greenpeace, creuen que l’acord és bastant dè-

bil, que hi falta concreció i no es compleix amb els ob-

jectius de finançament climàtic als països en desenvolu-

pament.  

Per la seva banda, Xavier Querol, investigador del 

CSIC, diu que falten mesures contundents a escala glo-

bal però que també s’ha d’actuar localment per treba-

llar contra el canvi climàtic.  

Greenpeace conclou que el Pacte de Glasgow recull 

elements importants contra el canvi climàtic, com que 

l’any vinent a la cimera d’Egipte i els Emirats Àrabs els 

països hauran de perseguir uns objectius més forts i a 

un termini més curt. L’ONG reclama que l’Estat espa-

nyol augmenti fins al 55% la reducció dels combustibles 
fòssils, en lloc del 23% que es proposa actualment.  

Cal tenir present que abans de la Cimera del Clima de 

Glasgow, el món es dirigia a un augment global de les 

temperatures de 2,7 graus de mitjana. Els acords tan-

cats aquests dies han rebaixat tímidament aquesta pre-

visió, encara que no suficients. ◼  

https://beteve.cat/medi-ambient/barcelona-ada-colau-lidera-ciutat-europees-cimera-clima-glasgow-cop26/
https://beteve.cat/medi-ambient/barcelona-ada-colau-lidera-ciutat-europees-cimera-clima-glasgow-cop26/
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8  DE CADA 10 AJUNTAMENTS CATALANS  

 REBUTGEN PENJAR LA BANDERA ESPANYOLA 

E 
l 84,25% dels ajuntaments catalans no exhibeix  

la bandera espanyola a la seva façana i per 

tant desobeeixen la normativa, segons un infor-

me elaborat per l'entitat constitucionalis-

ta Impulso Ciutadano i que ha recollit l'agència Efe. 

Així, només 149 ajuntaments dels 947 que hi ha a Ca-

talunya mostren aquesta bandera, i les províncies on 

s'accentua més el rebuig al símbol espanyol són Girona 
i Lleida, on el percentatge d'ajuntaments que no pen-

gen la bandera s'eleva al 90%. En canvi, la província 

on més banderes espanyoles onegen és Barcelona, on 

68 dels 311 municipis la incorporen, el que suposa un 

22%.  

L'informe també desprèn que, a un total de 14 comar-

ques catalanes no hi ha cap ajuntament on onegi la 

bandera d'Espanya, com són Alt Camp, Alt Urgell, Ber-

guedà, Conca de Barberà, Garrigues, Garrotxa, Pa-

llars Jussà, Pallars Sobirà, Pla de l'Estany, Pla d'Urgell, 

Priorat, Ribera d'Ebre, Ripollès i Solsonès.  

José Domingo, president d'Impulso Ciudadano, ha valo-

rat que a Catalunya hi ha "una gran majoria d'ajunta-

ments insubmisos", i ha apuntat que el compliment de la 

normativa en matèria de símbols no pot deixar-se en 
mans "dels equips de govern". És per això que l'entitat 

proposa que els ajuntaments que no compleixin amb la 

normativa en matèria de símbols no tinguin accés als 

fons públics -ni de la Generalitat, ni de l'Estat, ni euro-

peus- i així establir una "mesura dissuasòria" per evitar 

el que consideren que és un grau de conflictivitat.   

◼ Font: ElNacional.Cat  
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B UNGNUTS: ELS “DÒNUTS” VEGANS 

  

A 
quest passat mes de novembre un nou establi-

ment va obrir a Barcelona amb l’oferta de 

“dònuts” vegans. 

A banda del clàssic dònut, amb el nom 

de Bungnut, hi ha altres especialitats d’aquesta peça 

de pastisseria tan famosa al món: Frida, Zeus, Mitch o 

Morgan, que són noms de gats, gossos i altres animals 

que formen part de la gran família de les propietàries, 
la Núria Pes i Marina Sopena, que van tenir la idea de 

crear aquesta botiga arran del confinament per la Co-

vid-19.  

La nova botiga garanteix una oferta 100% vegana: 

tots els seus productes estan elaborats amb ingredients 

naturals, sense additius, colorants ni conservants, i per 

descomptat, amb productes de proximitat i origen ve-

getal. 

◼ Font: Tot Barcelona  
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FESTUCS: UN ALIMENT INDISPENSABLE 

E 
l festuc és un dels nutrients clau per sobreviure 

en el cas d'una gran apagada com la que es 

preveu a diferents països d'Europa o en situaci-

ons de mínims. El seu excel·lent quadre nutricio-

nal el converteix en un dels indispensables juntament 

amb altres productes com la fruita deshidratada, l'ai-

gua, el lleixiu o la sorra per a gats. Els experts en tèc-

niques de supervivència coincideixen a afirmar que els 
fruits secs i, especialment, els festucs, són l'aliment im-

prescindible en situacions de mínims. En aquestes cir-

cumstàncies es requereixen aliments que ens aportin 

energia i en cap cas ens retirin l'aigua de l'organisme. 

Per això, la fruita seca i la fruita deshidratada necessi-

ten el mínim consum d'aigua per poder-los pair.  

És molt important tenir en compte que el pistatxo és 

l'únic fruit sec que aporta la proteïna completa d'ori-

gen vegetal.  

Segons els resultats de l'estudi realitzat pel Departa-

ment de Ciències Animals de la Universitat d'Illinois 

(Estats Units), un sol pistatxo conté els nou aminoàcids 

essencials, per la qual cosa es pot considerar una pro-

teïna completa; i, no només això, sinó que, a més, des-

taca per la qualitat. A més, la investigació indica que 

la proteïna del pistatxo, tant en estat cru com torrat, és 

de millor qualitat que la d'altres proteïnes vegetals 

com la dels cereals, les llavors i la majoria de llegums 

com, per exemple, les mongetes i els pèsols.  

Quaranta nou festucs proporcionen tanta proteïna com 

un ou i més del 10% de les proteïnes diàries. També 

aporten els nou aminoàcids essencials i fitonutrients im-

portants per donar suport a la funció immunològica, 

amb una important presència d'arginina, leucina i, en 

menor mesura, de triptòfan i metionina. L'arginina per-

met perdre greix i augmentar la massa muscular; i es 

caracteritza per enfortir el sistema immunitari, pel seu 

efecte estimulant i vasodilatador, així com per millorar 

el subministrament de nutrients a les cèl·lules musculars i 

el rendiment. Mentre que la leucina és l'aminoàcid es-

sencial per sintetitzar les proteïnes.  

Un altre avantatge dels festucs, és que és l'únic aliment 

amb proteïna completa vegetal que es pot prendre 

cru. No requereix cocció, té un gran sabor, greixos sa-
ludables i, a més, és una font de fibra. Així, una ració 

diària d’uns cinquanta festucs aporta més del 10% de 

fibra diari i posseeix propietats prebiòtiques que aju-

den a augmentar els bacteris probiòtics beneficiosos. 

Els prebiòtics són fibres que protegeixen l'organisme 

de les infeccions i regulen el sistema immunològic de la 

mucosa al tracte digestiu.  

Els estudis també demostren que les persones que con-

sumeixen un grapat de fruita seca arriben a tenir el 

30% menys de possibilitats de patir malalties cardio-

vasculars, diabetis, respiratòries i càncer. La ració de 

festucs diària recomanada és de 28 grams, cosa que 

equival a unes cinquanta unitats; i és una font d'energia 

excel·lent, sobretot de coure, necessari per a la pro-

ducció d'anticossos i l'activitat fagocitària, essencial per 

mantenir la funció normal del sistema immunològic.  

Els festucs són una bona font de vitamina B6 i B1. La 

deficiència de vitamina B altera la producció d'anticos-

sos i la capacitat de les cèl·lules immunes per combatre 

les infeccions; així com una font natural de gamma-

tocoferol, una de les principals formes de vitamina E, un 

potent antioxidant que atrapa i neutralitza els radicals 

lliures nocius, limitant la inflamació i el dany tissular 

associat a les respostes immunològiques per a una re-

cuperació més ràpida; alhora que redueix la inflama-

ció de les vies respiratòries. ◼ 

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

SOPA CATALANA  

Una vegada hàgiu remar-

ca totes les paraules a l’en-

casellat, amb les restants, 

llegides correlativament, 
obtindreu la definició d’una 

d’elles. 

- BOLERO - RUMBA 

- CONGA - SARDANA 

- FOXTROT - TANGO 

- JOTA  - VALS 
- PASDOBLE - XARLESTON 

- POLCA - XOTIS 
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Fotografia de finals de la dècada dels anys 50 del segle passat. Podem observar des del passeig de Mar, la bolera 

i un dels dos edificis de les escoles de la República. Autor desconegut.  
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