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El  Fu l l ,  agost  de 2016 

EDITORIAL 

Contra pronòstic (tots els darrers sondejos s’han equivo-
cat) ha saltat la gran sorpresa la matinada de la dia-
da de Sant Joan. El BREXIT, sí en majúscules, ha gua-
nyat per un 52%. D'entrada cal felicitar el poble brità-
nic per creure de debò en la democràcia. El resultat 
podria ser interpretat com un cop històric contra Euro-
pa, però també es pot entendre com una lliçó contra la 
burocràcia de Brussel·les i contra unes polítiques econò-
miques i socials –de la Comissió Europea i dels grans 
Estats membres– insensibles, sempre a favor dels pode-
rosos i els blindats per la gràcia de Déu, que no han 
tingut gens en compte la gent del carrer, el poble sobi-
rà dels diferents pobles i terres del vell continent. Per 
altra banda, ja fa temps, massa temps que la UE ha 
traït els principis fonamentals dels seus pares funda-
dors . 
I ara que, s’interroguen els mercats financers internacio-
nals i totes les cancelleries europees. Les conseqüències 
de l’acte democràtic, el referèndum del BREXIT del 23 
de juliol, poden ser importants, fins i tot històriques. 
D’entrada Escòcia (cal recordar que en aquesta històri-
ca nació sense Estat els favorables a mantenir-se a la 
UE han guanyat per un 63%) podria exigir un segon 
referèndum d’independència i Irlanda del Nord la reu-
nificació amb la República d’Irlanda. El que queda molt 

clar és que Europa i, principalment la UE i la resta de 
grans Estats europeus, han de canviar molt. La UE no 
pot continuar amb una estructura política tan antidemo-
cràtica i tan poc transparent. La UE no pot continuar 
amb el desgavell d’unes polítiques d’immigració que 
provoquen molta alarma social, sobretot en els sectors 
febles econòmicament parlant, en una societat cada 
dia més desigual i massa fragmentada. La UE no pot 
continuar per un camí equivocat i afavorir, exclusiva-
ment, les grans multinacionals i bandejar completament 
les petites empreses, els assalariats -cada dia més mor-
tificats i explotats- i uns aturats completament desespe-
rats. La política, en majúscules, escrupolosament demo-
cràtica, ha de dominar i controlar, definitivament, 
l’economia de la UE. 
El Regne Unit ha dit que no a La Unió Europa, sobretot 
les àrees geogràfiques més malmeses (socialment i eco-
nòmicament) del nord d’Anglaterra. David Cameron ha 
volgut jugar fort i ha perdut. Ara s’obre una mena de 
transició a la Gran Bretanya, però també a Europa. 
Ara és el moment perquè els catalans puguem també 
dir la nostra, enfortir-nos i exigir un referèndum que 
ens permeti autodeterminar-nos de debò. Se’ns ha gi-
rar molta feina, molt delicada i molt diplomàtica, a 
tots.  

EL BRÈXIT, CATALUNYA i EL MOMENT POLÍTIC 
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LES SORPRESES i LES CURIOSITATS DEL 26-J 

La jornada electoral del passat 26-J -les eleccions ge-
nerals espanyoles que s’han hagut de repetir per man-
ca de majories- ens van portar moltes sorpreses, força 
curiositats i alguna frustració. Una qüestió molt impor-
tant a tenir en compte i reflexionar és que la ciència 
demoscòpica ha fracassat estrepitosament; potser els 
privilegiats de debò si que tenien les prediccions ade-
quades.  
Si fem una radiografia de com ha anat el desenvolu-
pament electoral del 26 de juny podríem dir que a 
Podem li ha fracassat la mitificació leninista de l'acce-
leració històrica; Podem segurament ha acabat fent 
por a alguns votants de Podem; el vot de Podem és 
heterogeni i juvenil. Massa acceleració aquests darrers 
mesos. Un ball d'identitats: populistes, postcomunistes, 
socialistes radicals, socialdemòcrates, patriotes. Cap 
país europeu es troba avui en situació prerevoluciona-
ria. Impera el temor. També és important d’assenyalar 

que les conseqüències del Brèxit, en contra del que es 
comentava, han bufat a favor dels conservadors del 
PP. Una altra qüestió -força negativa i frustrant- ha 
estat que l’abstenció -sobretot a casa nostra, a Catalu-
nya- ha estat massa elevada. Per què tants catalans no 
han anat a votar? Per què tants catalans han preferit 
la platja i el cotxe abans que les urnes? Per què una 
multitud de catalans encara li costa tant d’expressar-se 
políticament? Potser, una part de l’independentisme, si 
volem dir transversal, està molt emprenyat amb l’actual 
situació de bloqueig del procés d’alliberament nacional 
de Catalunya (també social) i fa responsable de la 
situació els partits i els dirigents polítics que comanden 
el govern català, que d’altra banda pateixen dificul-
tats a causa de l’agressió continua d’un govern espa-

nyol, dreta i centralista. però no només això, sinó tam-
bé de les clavegueres d’un Estat, de tota la superes-
tructura de l’Estat espanyol, que és forta i dura contra 
Catalunya i, alhora, feble per fer front a la crisi econò-
mica, les qüestions europees i els poderosos de debò. 
Aquesta gent, de base, independentista, tan crítica 
amb els partits independentistes (uns més que d’altres) 
hauria de saber que aquesta actitud irracional, aquest 
"mal caràcter polític”, només beneficia els qui ens volen 
anihilar completament, els qui ens han enfonsat la sani-
tat pública catalana, els serveis socials, els trens…, i 
volen anorrear completament la nostra estimada llen-
gua catalana.  
El resultat d’aquestes eleccions és molt difícil 
d’analitzar. Con s’explica que el PP, el partit de la cor-
rupció, el nepotisme i l’estratègia continuada de guerra 
bruta contra Catalunya sigui el que surt més beneficiat, 
que guanya més vots, a Catalunya i a Espanya? No hi 

ha dubte que la política és una acti-
vitat molt dura, que desgasta molt, 
però, massa vegades, desgasta més 
l’oposició que no pas el govern. En 
relació amb Catalunya, està clar que 
encara hem d’aprendre molt tots ple-
gats. Catalunya no té la vida blinda-
da com d'altres pobles privilegiats 
d'Europa. Als catalans ens consta 
d'entendre aquesta idea. Els catalans 
som un dels pobles, una de les naci-
ons sense Estat, més maltractada i 
mortificada d'Europa. A Catalunya 
ens hem d'enfortir molt més i netejar 
tota la "merda" autòctona. Catalu-
nya ha de ser pulcra, ferma, sòlida i 
cohesionada socialment. Ara i aquí 
no ens podem perdre en discussions, 
disquisicions i concepcions estúpides 
de la realitat. Tenim molta feina, Ens 
hem de reforçar molt més. Hem de 
fer molta més política en majúscules. 
Catalunya ha de bategar de nou i 

crear il·lusió de debò, la qual cosa no 
és gens fàcil. La participació ciutadana és bàsica, és 
fonamental per aconseguir les fites com a país lliure, 
just i sobirà, però són els partits polítics (això sí més 
oberts i renovats) els qui han/hauran d'executar les 
idees i els fulls de ruta. Ara hem de continuar endavant 
sense por. El problema continua essent bàsicament polí-
tic i filosòfic. Ara, més que mai, cal desterrar per sem-
pre el simplisme i la critica eixorca entre nosaltres ma-
teixos. Ara, més que mai, cal continuar lluitant amb ci-
visme, auscultant sempre la veu i la consciència del po-
ble. Estem construint un Estat. Això és una tasca ingent 
que necessita la col·laboració de tothom. Més que mai, 
entre tots ho hem de fer tot. Encara tenim un llarg camí 
a recórrer. Amb perseverança i grans dosis de voluntat 
política ho podrem aconseguir.  
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CARTES AL FULL 

TURISME ALEMANY 
Ja quasi tornem a estar en plena temporada. Bé, ben 
bé plena, encara no. No serà fins, com a mínim, al 15 
de juliol que no quedi ni un forat buit a la Costa Brava. 
I això que al centre i nord d'Europa estan 
tenint un estiu "de gossos" -un dia de sol seguit de cinc 
dies més de pluja i temperatures que quasi obliguen a 
mantenir encesa la calefacció i la llum artificial durant 
tot el dia. Tot i així, a les zones turístiques alemanyes, 
al Bàltic i al Mar del Nord o als Alps, destinacions fa-
vorites per a quasi un 30% d'alemanys, no hi ha un llit 
desocupat des de fa dies -de fet, des de fa mesos. La 
premsa alemanya parla d'un creixement espectacular 
del negoci turístic al país, una indústria que compta 
amb una ocupació quasi plena durant pràcticament 12 
mesos a l'any. Moltes destinacions que durant dècades 
visitaven els "guiris" de sandàlies amb mitjons blancs, 
han caigut de la seva llista de preferències -des de 
Tunísia al Marroc, des d'Egipte a Algèria, des de Grè-
cia a Turquia-, els alemanys no volen patir durant les 
setmanes més relaxants de l'any. 
I com és que aquí ho notem tan poc? Sembla que l'única 
cosa en la qual tothom està d'acord és en l'anàlisi que 
amb el turisme alemany es vivia millor. Però intentar 
esbrinar per què ens ha abandonat, quan Espanya 
amb un 13,1% segueix essent, segons dades de la Fe-
deració Alemanya de Turisme del 2015, la destinació 

estrangera favorita dels alemanys -molt per davant 
d'Itàlia amb un 8,2%-, no sembla amoïnar massa ni els 
operadors ni a les autoritats de casa nostra. Doncs com 
a alemany d'origen i català de tot cor, permetin-me 
aportar alguns pensaments, fruit de les meves conver-
ses amb els meus conciutadans: 1) Catalunya s'ha tor-
nat fenomenalment cara; 2) els alemanys ja no se 
senten benvinguts a casa nostra. Amb prou feines tro-
ben un rètol, un opuscle o algú amb qui poder-se comu-
nicar en el seu idioma i això afecta els operadors i les 
institucions en igual mesura.  
Però per davant de tot, molts alemanys senten que se'ls 
pren el pèl. Un exemple: davant el partit de quarts de 
final de l'Eurocopa entre Alemanya i Itàlia, vaig pre-
guntar a un cambrer d'un conegudíssim establiment a 
una cèntrica plaça de Roses si oferirien la transmissió 
amb comentaris en alemany, com havien estat fent du-
rant tot el torneig. Davant la seva confirmació, vaig 
enviar, com a mínim, una dotzena d'alemanys a veure 
el partit a aquella terrassa. Però quan hi vaig arribar, 
em trobo que l'únic idioma que sona és l'espanyol de 
Tele Cinco. L'explicació que em van donar fou insolent-
ment inversemblant i impresentable. Aquest no pot és-
ser l'esperit per recuperar el favor d'una clientela que 
suposadament tothom troba a faltar. 

 Thomas Spieker 

Després del Brexit, la llengua francesa està destinada 
a jugar un paper més important a Europa i a la UE. És 
la llengua de la diplomàcia per excel·lència. Le Monde 
i Le Monde diplomatique són dos dels millors rotatius del 
món.  
El francès, la llengua de Molìère, al meu entendre 
(subjectivament parlant) és la millor, la més encisadora 
i la més perfecta del món. Ara bé, tot s’ha de matisar i 
puntualitzar. La llengua francesa, si vol ser la llengua 
oficial de la UE, ha de rebutjar el jacobinisme i el xovi-
nisme; és a dir, la seva ideologia centralista radical, 
incompatible amb el pensament democràtic europeu 
contemporani. La llengua francesa (a través de l’Estat 
francès) ha/hauria de respectar escrupolosament els 
drets lingüístics de les llengües minoritàries europees; i 

ajudar, si ho demanen, a fer-les també oficials a la UE. 
Això és el que està reclamant, des de fa una pila 
d’anys, Catalunya. Si es produís aquest canvi d’actitud, 
Catalunya podria, molt bé, integrar-se en el tercer ni-
vell de l’associació per a la francofonia.  
Per altra banda, cal tenir molt present que la llengua 
catalana, té molts més parlants que més de la meitat 
de les llengües oficials existents actualment a la Unió 
Europa. A més, dintre del grup de les llengües romàni-
ques, el català forma part del subgrup gal·loromànic. 
No hi ha dubte que català i francès, lingüísticament 
parlant, són molt propers. Són cosins germans. 

 Josep M. Loste i Romero 

EL “POSTBRÈXIT”, LA LLENGUA FRANCESA I CATALUNYA 
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OPINIÓ 

En rebre, a començaments de juny, l’amable invitació 
del bon amic Josep M Loste a participar amb un article 
en el número especial “20è aniversari” de la revista El 
Full de Portbou el meu pensament es va situar ara fa 
vint anys i vaig recordar que justament en aquells mo-
ments se situen els denominats Pactes del Majèstic que 
si bé, a criteri de Manuel Milian Mestre van funcionar 
meravellosament durant quatre anys (el qualificatiu és 
de Manuel Milian), van evolucionar maldestrament i 
lamentablement després de les eleccions generals de 
2000, quan Aznar s’emborratxà de majoria absoluta i 
el PP començà a fabricar independentistes amb una 
eficàcia pròpia del més exacerbat capitalisme. 
En la sèrie de despropòsits esgrimits per l’Estat espa-
nyol per oposar-se a la independència de Catalunya 
el més esperpèntic és, sens dubte, la invocació de 
l’existència de la nació espanyola en èpoques anteriors 
a la romanització en la qual precisament es perfilen 
distints recorreguts, la formació de diferents llengües 

n’és un, que s’accentuen 
amb la conquesta musulma-
na.                                                 
El Regne Unit ha optat en 
referèndum sortir de la 
Unió Europea, és sabut que 
per un escàs marge, demo-
cràticament inapel·lable.  
Com en el seu dia ho van 
ser les del francesos i neer-
landesos, en oposar-se a la 
denominada Constitució 
Europea, les seves motiva-
cions han estat diverses  Ni 
ha una que apareix en els 
tres casos, el rebuig d’una 
burocràcia, la de Brus-
sel·les, més inclinada a sa-

tisfer els interessos dels Estats que els del pobles. És en 
això on es troba la causa del malestar de molts ciuta-
dans europeus. Nosaltres, els catalans, ja la tenim 
aquesta ciutadania. Conservar-la és la nostra vocació, 
hem de ser-ne conscients. 
Va ser precisament Sir Winston Churchill qui va llançar 
la idea d’uns Estats Units d’Europa, en la mítica confe-
rència a la Universitat de Zuric el 19 de setembre de 
1946. En ella hi ha passatges que convé recordar, com 
ara “Els pobles només han de voler que les seves espe-
rances es realitzin” o “Si es vol fer bé, sincerament, 
l’obra de construcció dels Estats Units d’Europa, la seva 
estructura haurà de ser concebuda de tal manera que 
la potència material de cada Estat només jugui un pa-
per secundari. Els estats petits comptaran tant com els 
grans i s’asseguraran el respecte per la seva contribu-
ció a la causa comuna”. També cal recordar la divisa 
que donava Jean Monnet :”No coalitzem els Estats, 
unim els homes”.  

LA INDEPENDÈNCIA i EL BRÈXIT 
Narcís Oliveres i Terrades  -  Exconseller de la Generalitat de Catalunya 
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- Hola! Tinc curiositat per saber el cos de quin perso-
natge vas abrigar ? 
 
- Ja t'ho pots imaginar per la data: Aquest dia a      
Portbou, sols va morir una persona: W. B. Correspon a 
l’assagista, crític literari, traductor i filòsof alemany, 
d'origen jueu, col·laborador de l'Escola de Frankfurt, 
Walter Benjamin. 
 
- Carai! De tant lluny i jueu i va venir a ser enterrat a 
aquest racó de món? 
 
- Ep! Sense faltar... aquest brillant personatge va haver 
de fugir d'Alemanya perquè defensava unes idees que 
xocaven contra els nazis que en aquells moments con-
trolaven mitja Europa. La Wehrmacht («Força de De-
fensa», exèrcit a les ordres del Hitler, del III Reich) te-
nia com un dels objectius la discriminació racial i ideolò-
gica en contra especialment del poble jueu, que va 
concloure en l'Holocaust, i ja saps que WB era jueu i 
molt crític amb Hitler. 
 
- Sí, recordo haver llegit textos de Benjamin on critica-
va sense pietat el canceller Hitler, la teoria feixista, la 
hipocresia de la democràcia burgesa i el capital finan-
cer i industrial alemany que va recolzar, sense cap me-
na de vergonya, el nazisme com una forma de contra-
revolució preventiva contra els socialistes. 
 
- Interessant, però quan diu socialistes imagino que et 
refereixes als comunistes... així ens entendrem millor. 
 
- Gràcies per la precisió. M'agradaria saber què em 
pots explicar, què et van comentar les cèl·lules del ca-
dàver del W. Benjamin ? 
 
- És molt llarg d'explicar. Primer vaig sentir sorpresa 
per rebre el cadàver d'un jueu... imagino que les auto-
ritats d'aquells dies estaven trasbalsades i volien 

acabar amb aquell tema aviat i sense més complicaci-
ons. Van optar per enterrar aquell estrany i seguir fent 
la viu-viu... que era el normal en aquells dies de post 
Guerra Civil segons els historiadors, però que seria 
millor anomenar-la Guerra Incivil... com totes les guer-
res. Què hi ha de civilització en una guerra? I més quan 
és entre germans i familiars? 
 
- T'entenc i em sorprèn que el capellà es despistés i fes 
l'enterrament catòlic... igual estava pressionat per la 
presència de tants policies i d'altres agents de la Se-
creta que en aquells dies pul·lulaven i campaven lliura-
ment per aquest poble de Portbou, centre fronterer i 
lloc on els contrabandistes passaven menjar, armes i 
persones d'un a l'altre costat. I la vida penjava d'un fil 
perquè hi havia qui passava gana i per quatre rals 
xivatava alguna operació amagada. Però què més em 
pots explicar del W. Benjamin? 
 
- Tot i ser una làpida vaig estar en contacte amb el seu 
cos... encara feia olor d'haver caminant molt, portava 
una roba d'intel·lectual que no s'adeia res amb la gent 
de Portbou. També vaig notar l'olor del perfum d'una 
dona... imagino que era de la fotògrafa i companya 
de viatge, Henry Gurland, la futura esposa d'Erich 
Fromm. 
 
- Entesos! Aquest autor és molt llegit, fins i tot hi ha un 
grapat de imatges al Facebook amb frases seves... 
recordo: «Donar produeix més felicitat que rebre, no 
perquè sigui una privació, sinó perquè en l'art de do-
nar està l'expressió de la meva vitalitat»... i això és el 
que va fer W. Benjamin donar la seva vida defensant 
les seves idees i el seu esperit crític contra la intransi-
gència del nazisme. M'agrada molt aquest conversa, 
pots continuar? 
 
- També sé que W. Benjamin abans de passar la fron-

ENTREVISTA VIRTUAL A UNA  
LÀPIDA CRISTIANA DE PORTBOU  
Llorenç Carreras 

Aquest passat 15 de juliol vaig anar a fer un tomb pel poble de 
Portbou. Visita obligada al cementiri... que curiosament és  
bastant recent, del 1885. Un ferroviari em va comentar que eren 
terrenys cedits per la seva empresa. Abans es feien els  
enterraments a Colera i per mar, sembla ser que Portbou tenia 
una carretera per oblidar. 
Només entrar em trobo amb una placeta arranjada aquests  
darrers temps en record de Walter Benjamin. 
Fent el llufa pel cementiri em trobo amb una làpida arraconada 
amb sols una data: 26-6-1936... i sense cap nom. El meu esperit 
de periodista m'hi empeny: 
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tera estava a Marsella amb un grup de jueus que voli-
en embarcar amb destinació a Nova York, però la Ge-
heime Staatspolizei, el que coneixeu per Gestapo, es-
tava rondant per aquella ciutat francesa ocupada pels 
nazis... Benjamin va lliurar a Hanna Arendt, amiga, filò-
sofa i jueva, perseguida com ell, un grapat d'escrits 
perquè els fes arribar al gran filòsof alemany i jueu 
exiliat, Th. Adorno, ja a Nova York per la seva posteri-
or publicació. 
 
- Ara entenc perquè segons els estudiosos de l'obra de 
Walter Benjamin, el 1940 es va personar aquesta filò-
sofa a Portbou a la recerca de la tomba i de dades 
sobre W. Benjamin. De totes maneres no acabo de 
comprendre si W. Benjamin sols va estar 12 hores a 
Portbou, com hi ha tant de moviment sobre el tema 
benjaminià? 
 
- Clar i català! Walter Benjamin és un filòsof de prime-
ra, i pels humans és molt interessant el naixement i la 
mort... i si aquesta surt dels estàndards habituals... ja és 
motiu d'interès i possible mite. Ja saps que W. Benjamin 
es va suïcidar amb una dosis de morfina a l'Hostal de 
França quan va comprendre que la policia el tenia lo-
calitzat i seria entregat a la Gestapo. Ell ja havia pro-
vat la presó dels nazis... i la seva intenció era arribar a 
Nova York i sortir d'aquest malson que era el nazisme 
dominant d'aquells anys. 
 
- T'expliques d'allò més bé. No em cansaria però el 
temps se'ns tira al damunt i haig de tornar a la redac-

ció de la revista. Ara tinc més clar l'obra de l'arquitec-
te, també jueu, Dani Karavan, inaugurat el 1994 amb 
el suport de la Generalitat i el Govern de la República 
Federal d'Alemanya... «Passatges» no només és una 
referència al pas de Walter Benjamin per Portbou, sinó 
que és un homenatge a l'obra inacabada que anava 
recollint des del 1927 i que el seu final no el va per-
metre acabat. Es diu que Dani Karavan va treballar en 
un sentit plenament benjaminià: connectant els rastres 
de dolor del passat, la memòria i l’exili amb la possibi-
litat d’un futur renovat. 
 
- A manera de comiat, tot i ser una humil làpida... i ac-
tualment ni per això serveixo perquè encara no tinc 
cap cadàver per abrigar, et convido a fer una passe-
jada per la ruta transfronterera dels contrabandistes... 
de Banyuls de la Marenda (França) a Portbou pel coll 
de Rumpisó vora del Querroig... No et preocupis, enca-
ra que siguis un periodista sedentari, és una via tipus 
sender de set quilòmetres, però està ben senyalitzat i 
no et pots pas perdre. 
 
- Gràcies amiga! Tornaré aviat amb roba còmoda i 
recordaré els indrets que m'has aconsellat amb els 
meus amics. No sé si fer-te un petó o una abraçada? 
 
- Fes el que faries amb una persona viva. Ara no et 
pensis que ha estat un somni. Jo també tinc la meva 
animeta.  
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Reconec que no vaig seguir la sèrie Merlí quan la van 
fer a TV3 perquè creia que només era una altra sèrie 
d’adolescents a l’institut carregats d’hormones, a l’estil 
de milers de sèries i de pel·lícules nord-americanes 
semblants, gairebé totes elles inspirades en Rebel·lió a 
les aules (1967) amb Sidney Poitier o en El club dels 
poetes morts (1989) amb Robin Williams, encara que 
aquesta última seria d'un internat.  
De tota manera, Merlí va tenir tant d’èxit a casa nostra 
que ara la fan en una cadena privada espanyola, a la 
Sexta, i n’he vist un parell de capítols. Agradable sor-
presa pel seu ritme trepidant, llenguatge del carrer, 
bona feina dels actors i actrius i, no cal dir-ho, un guió 
de qualitat. Ara bé, mentre m’he mirat aquests dos ca-
pítols he estat pensant tota l’estona en l'impacta que 
deu tenir una sèrie catalana com aquesta en un públic 
espanyol com el de la Sexta, una cadena amb una 
programació per a gent d’esquerres, o com es diu ara, 
socialdemòcrates.  
El primer que cal destacar és que malgrat que està 
doblada a l’espanyol (com no podia ser de cap altra 
manera) s’ha respectat el títol 
original (Merlí) en comptes de 
traduir-lo per Merlín, i que 
també s’han respectat els 
noms en català dels personat-
ges. Per tant, tenim un alumne 
de 16 anys que es diu Ge-
rard, un de 18 anys 
(repetidor) que es diu Pol, i un 
altre adolescent que es diu 
Joan. I aquests noms, malgrat 
el doblatge a l’espanyol, se 
senten constantment al llarg 
dels capítols. Per cert, els títols 
de crèdit, amb paraules en 
català, no s’han canviat, i a 
l’exterior de l’institut es pot 
llegir el seu nom català amb 
tota claredat. El que es nota 
una mica, però, és que la sèrie 
està doblada de l’original en 
català, perquè el moviment 
dels llavis al final d’algunes frases, sobretot en algunes 
paraules, posa en evidencia que qui parla ho està fent 
en català i no pas en espanyol.  
Desconec quins són els índex d’audiència d’aquesta 
sèrie a la Sexta, però no tinc cap dubte que el seu im-
pacte en el públic de Madrid, Sevilla, Bilbao o La Co-
runya deu ser notable. Ara intentaré explicar el per 
què. Primer de tot, perquè es nota molt que es tracta 
d’una sèrie de televisió, sobre un professor de filosofia 
atípic, feta per catalans, a Barcelona, amb actors i ac-
trius catalans, que parlen català (es nota), amb guionis-
tes catalans i a més a més, i sobretot, bona i ben feta, 
tant, que fins i tot s’ha traduït a l’espanyol i ara es pot 

veure a Espanya. En segon lloc, perquè es nota molt 
que tots els qui apareixen a la pantalla són catalans, i 
no només perquè en alguns moment el moviment dels 
llavis els delatin, sinó per altres coses també, com ara 
pels interiors i exteriors, per la manera de vestir de 
professors i alumnes, i sobretot per com van vestides i 
maquillades les alumnes. És a dir, que tal com van ma-
quillades i vestides no semblen res més que el que se 
suposa que són, o sigui, alumnes de 16 anys d’institut. 
No sé si m’explico.  
Sigui com sigui, mirant aquests capítols he recordat 
aquelles ànsies del nacionalisme de CiU d’abans d’anar 
a explicar el país a Espanya, aquella necessitat de fer-
nos estimar, aquell neguit de plaure tothom. Es va inten-
tar durant dècades i sempre amb el mateix resultat: 
com més s’hi insistia, pitjor era el resultat. I no cal dir 
que aquelles legislatures durant les quals el suport de 
CiU al govern central va ser indispensable no van fer 
altra cosa que empitjorar la situació.  
Actualment, però, i gràcies a aquesta sèrie (i el poc o 
molt impacte que pugui tenir en les audiències a Espa-

nya) s’aconsegueix com a mínim una fita gairebé histò-
rica, i no és altra que deixar clar que els catalans som 
diferents dels espanyols, que som una altra cosa, un 
altre país, amb una gent amb noms, llengua i tarannà 
propis, amb un estil i caràcter diferent, fins i tot amb 
maneres de fer distintes. I això, en el moment polític 
actual, i malgrat la greu intoxicació diària d’odi de 
part de molts mitjans de comunicació espanyols contra 
els catalans, el català i Catalunya, és molt important. 
Sobretot perquè obliga força espanyols a passar una 
estona en el “racó de pensar”, ni que sigui mirant una 
sèrie catalana que tracta sobre un professor de filoso-
fia.  

EL RACÓ DE PENSAR 
Àngel de Vega 
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Occident és feble davant del repte islamista. La tole-
rància amb el nicab i qualsevol altre símbol d'opressió 
de la dona només afavoreix la destrucció de la demo-
cràcia. La voluntat de l'islamisme és conquerir el món i 
especialment Europa, a la que anomena Euràbia. L'es-
querra ha traït el seu indispensable paper de denúncia 
contra l'islamisme. No ens adonem que ens han declarat 

la guerra. És hora de dir prou. Juny 2016. Més de 41 
morts i 200 ferits, atemptat terrorista a l'aeroport d'Is-
tanbul. 
Davant la rauxa radical de la Rahola, el filòsof francès 
M. Onfray acaba de publicar un altre llibre més mode-
rat, titulat Pensar l'Islam, on demana que l'Estat hauria 
de fer un pacte amb l'islam republicà, ja que si tan sols 
els fem la guerra, bombardejant i matant gihadistes i 
civils, que és el que vol l'Estat Islàmic, caurem en la 
trampa bèl·lica dels terroristes. 
En el seu anterior assaig, La República islàmica a Espa-
nya, Pilar Rahola va fer una crítica que va esdevenir 
molt polèmica, tot i que seguia la mateixa línia tremen-
do-apocalíptica. Superinformada, ens ha agradat més 
tot i la seva radical denúncia de l'islamisme polític i 
terrorista del gihadisme, més nihilista que religiós, i es-
piritualista. Rahola matisa tot sovint que una cosa és la 
religió de l'Islam dels musulmans normals i l'altra la dels 
fonamentalistes totalitaris que manipulen la religió per 
fins polítics terroristes. Per a ella, aquests són islamofei-
xistes, els terroristes, assassins, delinqüents. 
Aquest nou llibre, des del títol Prou!, la Rahola escriu 
una obra de militant radical, assaig-pamflet periodístic 
hipercrític, amb molta informació, dades, llenya per a 
tots els tebis governs occidentals que fan negocis i com-
pren petroli als rics patrocinadors d'Estat Islàmic. Ens ha 
agradat molt la crítica al Barça per portar les lletres 
de Qatar a la samarreta dels seus futbolistes, per trac-
tar-se d'una dictadura dels petrodòlars simpatitzant i 
que dóna suport amb finançament a les xarxes giha-
distes. El nou llibre de la Rahola és un diccionari crític 
analitzant tots els grups, organitzacios, bases operati-
ves, idees, etc. a través de cinc exhaustius i documen-

tats capítols. En el primer comenta bonisme, populisme i 
feixisme. En el segon l’antiamericanisme i 
l’antisemitisme. En el tercer l'abandonament de la de-
fensa de la causa de les dones i els cristians. Quart, 
l'esclavatge occidental del benestar i la fallida de les 
institucions internacionals. Cinquè, la por. Segurament la 
passional Rahola simplifica en excés perquè ens vol 
superinformar per mobilitzar-nos i passar a l'acció polí-
tica en l'àmbit mundial i local. 
Un dels capítols que considerem més innovadors és la 
crítica del bonisme, de les actuals esquerres superdeso-
rientades, la Rahola els demana que tornin a llegir a 
fons el vell Marx, el que va dir que la religió era "l'opi 
del poble". Com a marxistes creien que substituir la 
lluita contra el capitalisme per il·lusions religioses que 
anestesien el dolor no és propi de l'esquerra i no té 
cap contingut progressista. I seguint Marx, la Rahola 
segueix denunciant les supersticions religioses, les que 
creixen i es consoliden quan s'alien amb el poder eco-
nòmic i militar. I no oblidem que l'Església catòlica ha 
fet el mateix, dominar Europa des del moment en què 
es va aliar amb l'Imperi Romà. L'Islam rigorista i fanàtic 
ha fet el mateix aliant-se amb l'espasa dels caps tri-
bals i els diners dels petrodòlars. Això converteix l'isla-
misme en la forma més eficaç i letal d'imperialisme del 
segle XXI. I per rematar la seva crítica, des del marxis-
me, reprodueix un moderat manifest polític del britànic 
Norman Geras, professor emèrit de Manchester, on 
juntament amb altres intel·lectuals anglesos, fa una críti-
ca des de l'esquerra a l'islamofeixisme. 
Destaca l'oratori de les dotzenes de in memoriam amb 
els noms de les víctimes. Morts, més coneguts, assassi-
nats per protestar contra l'islamofeixisme. I com a final, 
la flamenco-catalana Pilar Rahola, des de Catalunya, 
es fa la següent autocrítica com a fervorosa culé: 
"Cada vegada que l'Estat Islàmic degolla persones o 
les crema vives, les llança al buit o entra a una vila 
conquerida i massacra la població, o envia qualsevol 
jove a immolar-se en un cotxe bomba, contra un mer-
cat, una plaça o una escola, cada cop que perpetra 
una nova barbàrie el nom del Barça és més fosc". 
La Rahola també ens alerta de les sagetes integristes, 
com els Germans Musulmans, els salafistes, wahabites, 
que enverinen amb el seu rigor i fanatisme irracionals 
els grans moviments religiosos musulmans, com els sunni-
tes, xiites, sufites, manipulats des dels grups obertament 
terroristes militars com Al-Qaeda o Estat Islàmic. Que 
han causat terribles atemptats arreu del món. A occi-
dent han operat des de Nova York, Londres, París Brus-
sel·les, Madrid, etc. I en no haver-hi una veritable es-
querra socialista i internacionalista a Occident, molts 
treballadors immigrants a l'atur cauen en la delinqüèn-
cia i d'altres són captats i manipulats per les xarxes 
d'activistes de la gihad i de la lluita pel califat univer-
sal.  

RAHOLA i L’ISLAMOFEIXISME 
Lluís Bosch Martí  
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Para evitar el aval del Estado en los empréstitos, 
se les concede el usufructo de los saltos de pie de 
presa en las que dispongan o construyan, y parti-
cipación en el aumento de contribuciones por el de 
la riqueza creada, otorgándoles así las debidas 
garantías de modo que puedan apelar al crédito. 
Años más tarde, en 1934, se inicia el proceso de 
restablecimiento de las Confederaciones Hidro-
gráficas al reorganizarse, por Decreto de 19 de 
Febrero, la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
a la que seguirán otras Confederaciones. 
Pasada la Guerra Civil Española, por Orden Mi-
nisterial de 17 de Enero de 1942, se cancela cual-
quier vestigio de representatividad en los órganos 
de gobierno de las Confederaciones Hidrográficas 
que se convierten en organismos funcionariales, 
quedando sus funciones reducidas al proyecto, 
ejecución y explotación de las obras hidráulicas. 
 

Com podeu veure, consagració del “principio de pan-
dereta” a partir de la estatització de les aigües, en 
tota la mesura. Tots recordem com a la educació fran-
quista ens feien recitar tot d’una “los cinco rios de Espa-
ña”, és a dir Ebre, Douro-Duero, Tejo-Tajo, Guadiana i 
Guadalquivir, exceptuant el riu Ebre, la resta són com-
partits físicament amb la República de Portugal, però si 
mireu les webs de les confederacions no veureu cap 
participació portuguesa en les confederacions hidro-
gràfiques esmentades: 
http://www.chduero.es/Inicio/ConocelaConfederaci%
C3%B3n/HistoriayFunciones/tabid/88/Default.aspx 
http://www.chguadalquivir.es/historia 
http://www.chtajo.es/Confederacion/Paginas/
Saluda.aspx 
http://www.chguadiana.es/?
url=el+organismo+bienvenida+del+presidente&corp=
chguadiana&lang=es&mode=view 
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?
idContenido=2509&idMenu=2081 
 
I de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, que po-

dem dir? A part de veure una web que no recull tam-
poc les llengües catalana i aragonesa –objecte de 
“especial protecció” segons la Constitució espanyola 
vigent– tampoc veiem que es pugui participar en la 
elecció dels organismes per part dels usuaris, produc-
tors, etc. 
Fa anys que miro exemples internacionals, la proble-
màtica que envolta a l’Autoritat de la Conca del Riu 
Níger, inspirada en l’Autoritat de la Conca de Tennes-
see aprovada mitjançant la Tennessee Valley Authority 
Act del 1933, aprovada per el congrés americà; po-
deu veure a wikipèdia https://en.wikipedia.org/wiki/
Tennessee_Valley_Authority i la referència a la autori-
tat de la Conca del Níger https://en.wikipedia.org/
wiki/Niger_Basin_Authority 
On vull anar a parar? 
Observant la Directiva Marc de l’Aigua de la Unió Eu-
ropea aprovada l’any 2.000, crec remarcable consta-
tar aquest aspecte: 

3. Los Estados miembros velarán por que cualquier 
cuenca hidrográfica que abarque el territorio de 
más de un Estado miembro se incluya en una demar-
cación hidrográfica internacional. A petición de los 
Estados miembros interesados, la Comisión interven-
drá para facilitar su inclusión en dichas demarcacio-
nes hidrográficas internacionales. 
Cada uno de los Estados miembros adoptará las 
disposiciones administrativas adecuadas, incluida la 
designación de la autoridad competente apropiada, 
para la aplicación de las normas de la presente Di-
rectiva en la parte de cualquier demarcación hidro-
gráfica internacional situada en su territorio. 
 

Doncs bé, si anem promovent la Independència de Ca-
talunya, i la fem efectiva, Portugal podrà moure fitxa i  
reclamar al Govern d’Espanya el desenvolupament de 
la directiva en els rius que són comuns a ambdós paï-
sos, d’altra banda, hi haurà d’haver una autoritat inter-
nacional de la Conca de l’Ebre, formada per els go-
verns de Catalunya i d’Espanya. Per tot això, el Gobi-
erno del Pupitre Party (PP), no vol obrir el meló de 

INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA,  
L’AIGUA i EL BÉ COMÚ  
Guillem Suñol Sales  -  Membre de l’ANC de Badia del Vallès 

És un fet que la gestió de les polítiques hidràuliques i  
hidrològiques a bona part de la Península Ibèrica –de fet  
parlem de Spain is diferent– no clama per la cooperació en 
l’àmbit europeu, hi ha un Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, que controla les Confederacions  
Hidrogràfiques amb mà de ferro, ho podem constatar a partir 
del que es recull a la web de la Confederación Hidrográfica  
del Guadalquivir: 
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l’aigua a d’altres Estats, per tal de mantenir la simbiosi 
franquista restauradora del 1942, que va treure poder 
executiu a les Confederacions, per tal de ser ministeria-
litzades per la dictadura franquista. 
L’aigua és un bé escàs, i cal tractar-lo amb molta cura, 
el foment de la economia del bé comú, ha de permetre 
que la gestió de les aigües no caigui en mans privatit-
zadores i alienadores dels drets dels consumidors i usu-
aris. El PP no vol la Independència de Catalunya, per-
què aleshores hauria de desenvolupar –i no només 
anunciar-ho per a fer bonic– la Directiva Marc Europea 
de l’Aigua.  
Des del Ministerio de Agricultura, el PP no vol canviar 
l’esperit franquista de la gestió de les aigües, per això 
ha imposat per decretazo un nou pla hidrològic que 
atempta contra els cabals de l’Ebre. Una Autoritat In-
ternacional de la Conca de l’Ebre, formada per les 

representacions internacionals dels governs de Catalu-
nya i Espanya, evitaria aquesta mena de barbaritats, i 
es farien polítiques més acostades a la realitat que ens 
envolta; no es pot dir des de certa opció política que 
es decidirà tot en abstracte, perquè si no s’estudia la 
problemàtica de l’aigua en el conjunt territorial proper 
i europeu, es corre el risc de perdre el món de vista, i 
es causen danys irreparables al medi ambient, i això 
implica d’apropar ciutats, viles i pobles en la gestió, no 
pas crear ciutats mastodòntiques i allunyades de les 
diferents realitats properes que les envolten, com diu 
certa Caudilla Populista que vol colar una fantasmagò-
rica Europa de les Ciutats, sense tenir en compte que 
les migracions interiors van suposar el creixement po-
blacional de Barcelona.   

El passat el passat 8 de juny, al Teatre Metropol de 
Tarragona, es va fer el lliurament del Premi Nacional 
de Cultura 2016, a l’escultor Dani Karavan, per a la 
seva magnífica obra del Memorial Passatges de Por-
tbou, en homenatge al gran filòsof alemany, d’origen 
jueu, Walter Benjamin. Aquest esdeveniment cultural i 
social tan important -no només per a Portbou, l’Alt Em-
pordà i les comarques gironines- sinó per a tot Catalu-
nya i Europa en general, ha passat una mica desaper-
cebut en els mitjans, tant escrits com audiovisuals. 
No hi ha dubte que Portbou, Dani Karavan i Walter 
Benjamin formen un trinomi, polític, social i cultural, molt 
potent. De fet, l’obra de Dani Karavan representa a la 
perfecció la síntesi de la ideologia benjaminiana feta 
realitat. Portbou és una autèntic escenari natural benja-
minià, un paisatge excepcional que Daní Karavan ha 
sabut modelar i transformar molt acuradament. El millor 
homenatge que es pot fer a aquests dos grans in-
tel·lectuals (Benjamin i Karavan) és visitar el poble de 

Portbou i l’esplendorós Memorial Passatges. Portbou, 
Dani Karavan i Walter Benjamin és humanisme i cultura 
europea en estat pur. Dani Karavan, Walter Benjamin i 
Portbou representen un autèntic blindatge democràtic, 
una veritable esperança davant d’una Europa instituci-
onal de perfil molt feble, que no sap fer front -amb 
justícia social, dignitat i pedagogia democràtica- als 
vells fantasmes totalitaris del passat, que ara sembla 
que tornen a rebrotar. Dani Karavan, Walter Benjamin 
i Portbou són el millor antídot contra tota mena de neo-
nihilismes irracionals en forma de hooligants esportius, 
teories econòmiques neoconservadores -que són una 
autèntica utopia antisocial (només provoquen pobresa, 
desesperació i violència)- i postulats polítics neojaco-
bins, profundament simplistes, autoritaris i uniformitza-
dors, els quals no han entès res del que vol dir Europa, 
la democràcia i la seva unitat dintre de la més escrupo-
losa diversitat.  

DANI KARAVAN, PREMI NACIONAL DE CULTURA 2016 
Josep M. Loste i Romero 



13 

 

El  Fu l l ,  agost  de 2016 

PREPOTÈNCIA GREU  
CONTRA ELS DRETS  
FONAMENTALS 
Josep M. Loste i Romero 

Estic totalment d’acord amb la proposta de la Xarxa 
Europea per la Igualtat Lingüística d’elaborar una 
directiva de llengües per protegir totes les llengües i 
cultures europees (no només les que disposen d’estat) 
d’una forma efectiva. En aquesta línia, el secretari 
general de la dita associació Davyth Hicks (amb 
l’acrònim en anglès ELEN) ha denunciat recentment al 
Parlament Europeu que la discriminació lingüística, de 
fet, és un tipus de racisme que cal condemnar i perse-
guir judicialment de forma contundent. De la mateixa 
manera, i seguint el mateix fil argumentatiu, la Plata-
forma per la Llengua ha denunciat atacs als drets 
fonamentals en relació amb la qüestió lingüística, es-
pecialment, en relació amb la discriminació del cata-
là, en molts àmbits, que depenen de l’Administració 
de l’Estat espanyol a Catalunya. 
Davant d’aquest panorama, de facto, d’atacs 
“encoberts” greus contra els drets lingüístics dels cata-
lans, no es pot permetre, ni un minut més, una situació 
d’impunitat intolerable contra l’ús del català en la 
vida política, econòmica i social de Catalunya. De fet, 
ja s’està reclamant, d’una manera oficial, per part 
d’entitats i partits polítics a l’eurocambra que les insti-
tucions europees considerin les agressions i discrimina-
cions lingüístiques com un atac als drets fonamentals. 
En relació amb això, l’associació Xarxa Europea per 
la Igualtat Jurídica (ELEN) considera molt reeixit 
l’informe de la Plataforma per la Llengua titulat: “Si 
me hablas en catalan se suspende el juicio. Els drets 
lingüístics en via morta”, que es va presentar a Brus-
sel·les el 17 de març d’enguany. També és important 
de destacar les propostes de l’eurodiputada irlande-
sa del Sinn Fein, Liadh Ni Riada, la qual va destacar 
que les llengües com el català o l’irlandès, a la Carta 
Europea de Protecció de Llengües, no haurien de ser 
descrites com a llengües minoritàries, ja que amb 
aquesta denominació sembla que se les consideri, ja 
oficialment, com de segona categoria. 
En síntesi: és molt important, és de justícia, que la UE i 
d’altres institucions europees equiparin -i ho facin 
complir obligatòriament als estats membres- la discri-
minació lingüística com una infracció, un delicte per 
qüestions de racisme i xenofòbia. Cal lluitar aferrissa-
dament contra aquestes actituds de prepotència lin-
güística greu, les quals massa vegades resten en la 
impunitat més absoluta.  
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Portbou a començaments de l’any 1970 tenia una po-
blació de 2.360 persones censades. 
Els anys 60 i 70 foren anys en què el poble experimen-
tà canvis importants en quan als serveis i en la seva 
estructura arquitectònica. Entre altres es construïren les 
vivendes Sant Jaume, de Can Parramón (Font del Mo-
ro), el nou edifici de l’Ajuntament, etc. També es comen-
çaren altres projectes com el nou pantà i diverses millo-
res en l’estació de RENFE per tal de modernitzar les 
instal·lacions. 
Tot això en una població on l’economia no era un pro-
blema i havia rebut per la duana el turista número 
2.500.001 el dia 29 d’agost de 1964 (cal a dir en 
aquest punt que el turista 2.500.000 va passar per la 
duana de La Jonquera). Aquest fou rebut per l’Alcalde 
del moment, Sr. Ramon Vilarrasa Girbal i com a premi 
se li donà unes vacances gratuïtes a la Costa Brava. 
Doncs bé, en tot aquest ambient satisfactori i, de mo-
ment, en alça, l’Elenc Artístic Portbouenc de 
l’Associación Local de Cabezas de Família, en la vetllada 
teatral, literària i musical celebrada a la sala La Con-
gesta el dia 4 d’abril de 1970, a les 10 de la nit, va 
introduir per primera vegada l’elecció de la Pubilla de 
Portbou i les seves dames d’honor.   
A tots els assistents es feu entrega d’un full, patrocina-
da per R. Pallach, amb el nom de totes les presentades 
i on s’havia d'assenyalar la persona escollida. 
En total es recolliren 270 vots i es proclamà Primera 
Pubilla de Portbou la senyoreta Josefa Callís Planas 
amb 105 vots. Tots seguit les dames d’honor foren la 
Trini Nonell Moll i la Glòria Fontacaba Feliu. El primer 
Tinent d’Alcalde, el Sr. Eduard Díaz de Budallés, fou 
l’encarregat, com alcalde en funcions, d’imposar la 
banda de pubilla i donar un obsequi i un ram de flors 
per a les tres guanyadores. 
Val a dir que el programa de la vetllada fou molt 
complert. Hi actuaren l’Elenc, l’Agrupació Coral i altres.  
En quan al teatre, s’escenificaren “Mañanitas al sol”, 
“Un joc nou” i “Noche de Agua”. No podia faltar en 
Totó (Ricard Novell Cuffí) com a tramoista enfilat pels 
interiors de la caixa escènica.  
L’Agrupació Coral interpretà “La mare cantora”, 
“Maria de les trenes”, “Ojos de España”, “Canto de 
Aragón” i “Viva la gente”. Els solistes de la coral foren 
la Pilar de Gracia, Jaume Costa, M. Roman, F. Mora-
dell i A. Bayés.  
Seguidament J. Gracia i A. Romero interpretaren “Los 
sitios de Zaragoza”, acabant amb la cantada de la 
“Jota Aragonesa” per part de Pilar de Gracia i la se-
va filla M. del Pilar. 
La vetllada acabà amb “Música Moderna” a càrrec de 
Jean i Toni i del conjunt local “Las 3 generaciones”.  
Cal dir que entre interpretacions i canvis d’escena es 
llegiren diverses poesies i acudits d’humor per Juana, 

Maribel, Manel i “Los Demás”. 
Fou una vetllada molt especial, com moltes altres que 
s’havien fet, però amb la particularitat d’escollir la pri-
mera Pubilla portbouenca.  
Entretant a Portbou bullia el tràfic duaner i la majoria 
de les famílies del municipi es guanyaven bé la vida.  
El 17 de juliol de 1974 s’inaugurava el pantà; del 10 
al 18 d’agost es feia la “I Muestra Arte Pictorico Auto-
res Portbouenses”; el 21 de març de 1975 
s’inaugurava l’estació depuradora; del 2 al 17 d’agost 
de 1975 la III Mostra de l’Aula Artística Portbou; el 20 
de gener de 1978 el Centenari de l’arribada del tren 
a Portbou, etc. Actes i activitats lligades a una vila 
d’una prosperitat envejable per moltes altres poblaci-
ons de la comarca.  

APUNT HISTÒRIC SOBRE  
LA PRIMERA PUBILLA DE PORTBOU 
Joan Gubert i Macias  -Cronista local- 
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La primera Pubilla de Portbou, la senyoreta Josefa Callís Planas 



16 

 

El  Fu l l ,  agost  de 2016 

DOCUMENTS 
HISTÒRICS 
PUBLICITAT DEL CINEMA ESPAÑA DE L’ANY 1952 

Publicitat del 
desaparegut 
cinema España, 
que es repartia 
per les botigues 
i establiments 
de Portbou per 
anunciar la 
pel·lícula de la 
setmana.  
Arxiu J. Gubert 
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LLENGUA 

GRAU 33 - CONNEXIÓ FIGUERES 
Quim Gallart i Figueres 

Caminem pels nostres pobles i ciutats, passegem pels corriols  
o pels boscos, però molts no aixequen els ulls del terra, amb 
por d’ensopegar o trepitjar alguna cosa no desitjada. Proveu de 
fer l’exercici  de mirar amunt, les façanes, els teulats, els arbres,  
les estrelles..., pregunteu-vos el per què, el qui o el com i  
descobrireu un món nou, un llibre obert que, amb la ment  
desperta, us mostrarà la seva història, les seves històries. La 
ciutat de Figueres no és l’excepció, és plena de sorpreses... 
d’anomalies que no us deixaran indiferents. 
Sabíeu que l’eix de la Rambla de Figueres, a l’extrem 
est del qual hi ha el monument a Narcís Monturiol, està 
orientat en direcció exacte a la posta de sol del dia 6 
de setembre, data de la mort del filantrop? Sabíeu 
que el Casino Menestral Figuerenc està edificat just a 
la cota trenta-tres sobre el nivell del mar? Sabíeu que 
l’eix longitudinal de l’església de Sant Pere connecta 
amb el centre geomètric de l’església de Sant Feliu de 
Vilajuïga i amb el punt termenal entre aquest municipi, 
Llançà i el Port de la Selva? Sabíeu que el mateix dia 
de l’any 1887 en que es va efectuar la comprovació 
de la "solidesa" de la coberta de la Plaça del Gra de 
Figueres, no només la lluna s'interposava entre el sol i 
la Terra en el moment de sortir l'astre rei, sinó que tam-
bé es produïa una conjunció astronòmica de la Terra 
amb els planetes Venus, Júpiter, Mercuri, Urà i l'estrella 
alfa de la constel·lació de Verge, "Spica".  
Es tracta d’una història fictícia, d’intriga. El relat és am-
bientat a la ciutat de Figueres amb alguns episodis a 
altres llocs de l’Empordà com Llançà o Llabià i transcor-
re durant l’any 2020. Màrihus i Romi, separats brusca-
ment en la seva infantesa, es retroben casualment 30 
anys després a la capital de l'Alt Empordà. Sense sa-
ber com, es veuen immersos en una trepidant recerca 
d’un misteriós secret planejat durant la invasió napoleò-

nica  i discretament amagat per la maçoneria figueren-
ca al llarg del segle XIX aprofitant el creixement urba-
nístic de la ciutat. No saben què busquen ni per on co-
mençar a fer-ho, però els motiva la intuïció que el des-
cobriment d’aquest enigma pot ser qüestió de vida o 
mort pels seus pares i això els conduirà  a descobrir els 
orígens i la finalitat de la seva pròpia existència.  
Aquest argument pot semblar recurrent, però “Grau 33 
– connexió Figueres” és més que una novel·la, els seus 
mots amaguen un rerefons molt més profund, el missat-
ge que se’n deriva és més filosòfic. Pretén donar res-
posta a les preguntes de sempre i per sempre amb 
l’esperit de la maçoneria omnipresent: qui som, d'on 
venim, on anem? És una reflexió de la pròpia experièn-
cia i pensaments acumulats que han portat a l’autor a 
escriure sobre el ser o no ser de la humanitat. 
En els darrers anys, en diferents punts de l’Alt i el Baix 
Empordà, degut sobretot a la seva posició fronterera 
amb França, importadora d’idees liberals i revolucio-
nàries, s’han reobert tallers maçònics. L’existència 
d’aquesta Institució filosòfica en aquesta zona no és 
cap novetat, fa més de dos-cents anys “en un lloc molt 
il·luminat on regnava la pau”, coincidint amb l’arribada 
napoleònica a Catalunya, ja es va instal·lar a Figueres 
la primera lògia i uns anys més tard, el 1880, en una 
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època molt activa de l’Orde des d’un punt de vista so-
cial, cultural i polític, s’obre  la històrica “Llum de Figue-
res”, precursora del Casino Menestral. Posteriorment, al 
llarg del segle passat,  la maçoneria empordanesa no 
va tenir la continuïtat desitjada per a desenvolupar les 
seves activitats filantròpiques, degut a les persecucions 
polítiques i a la mala propaganda promoguda des 
dels règims autoritaris o eclesiàstics que han sofert els 
maçons al llarg de la història recent i que, entrat el 
segle XXI encara arrosseguen, essent erròniament consi-
derada per molts una secta. 
L’esperit de la francmaçoneria està molt vinculat amb 
la vella Saviesa que ensenya que el disseny de les ciu-
tats i la construcció dels monuments a partir d’aquells 
patrons té una finalitat que va més enllà de la lògica 
arquitectònica, traspassant el límits que la nostra ment 
humana es capaç d’entendre. “Grau 33” s'ha forjat a 
partir d'un estudi preliminar, totalment objectiu, sobre 
uns suposats traçats geomètrics reguladors que haurien 
servit de base per a la transformació urbanística d'una 
part de la ciutat de Figueres durant la segona meitat 
del segle XIX, disposant sobre el teixit urbà diferents 
elements de caire arquitectònic, com espais urbans, edi-
ficis o monuments, que converteixen aquesta trama pla-

nificada, en misticosimbòlica en benefici 
espiritual, moral i intel·lectual dels seus 
conciutadans. 
A fi efecte de donar-li cos a l'esquema 
argumental, la història es vesteix amb la 
introducció d’alguns indrets geogràfics 
“enigmàtics” complementaris. Aquests llocs 
místics i tel·lúrics com la Roca de Miralles 
de la Serra de Rodes, gran protagonista 
d’aquesta història,  o la masia Mas Puig 
Roig de Llabià són reals i tangibles però, 
en el marc de la novel·la, es reinterpreten 
per a correlacionar-los simbòlicament amb 
la trama dissenyada a la capital.  
Tot i que per al llegidor no iniciat pot sem-
blar un conjectura, és a dir, un conjunt de 
casualitats fetes a mida, aquest hipotètic 
traçat geometricosimbòlic a l’interior de la 
ciutat de Figueres, té un fonament basat 
en la geometria sagrada, l'astronomia 
simbòlica i les matemàtiques divines, trac-
tades en el seu conjunt. Tal com s’expressa 
la protagonista femenina, la Romi, les ca-
sualitats no existeixen sobretot si aquestes 
es poden demostrar empíricament. 
Amb aquest discurs, i davant dels fets i 
antecedents historicopolítics ocorreguts en 
la Figueres del segle XIX,  la pregunta és: 
Per què no hi pot haver una Figueres sim-
bòlica, concebuda a partir d’uns patrons 
predeterminats, amb finalitats místiques, 
com Washington o Paris? 
És important explicar que no es tracta 
d’una novel·la convencional com ho demos-
tra l'estructura del llibre, la qual s'ha dis-
senyat amb la idea d’introduir en el Co-
neixement a qui el llegeixi, emulant la 

forma iniciàtica dels membres que volen entrar a for-
mar part d’alguna de les lògies francmaçones ins-
tal·lades arreu del planeta. Així l'obra s’estructura en 
dos blocs i l’epíleg. Un bloc preliminar, dividit en cinc 
viatges, que han de servir al lector per dotar-se de les 
eines simbòliques que l’ajudaran al llarg del camí, i un 
cos central desenvolupat a partir de quatre nivells de 
coneixement, amb un total de trenta-tres capítols,  se-
guint les pautes del Ritus Escocès Antic i Acceptat, que 
conté 33 graus. 
En definitiva un viatge que us descobrirà un enigmàtic i 
antic secret amagat fa 150 anys a l’Alt Empordà. Un 
relat que us acostarà a la Saviesa, una història que us 
remourà i us farà veure la ciutat de Figueres d’una al-
tra manera. Només per aquells que tinguin ulls per veu-
re i orelles per sentir.  
 
Quim Gallart i Figueras, nascut a Verges (Baix Empordà) l’any 
1965, fa 18 anys que viu a Olot. Arquitecte de professió, 
especialitzat en urbanisme, sempre s’ha sentit atret pel misticis-
me simbòlic dels traçats geomètrics utilitzats com a base del 
disseny d’alguns edificis i ciutats històriques, la qual cosa l’ha 
portat a endinsar-se per camins desconeguts, com ara escriure 
la novel·la “Grau 33 – connexió Figueres”. 
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“OBSTINADA MEMORIA”, Antonio Crespo Massieu   
Cari Oriol Serres 

La memòria contra l’oblit. El segle XX va protagonitzar 
uns tràgics esdeveniments, que mai no han de desapa-
rèixer ni sucumbir a l’oblit. Recordar-los és reconèixer-
los, de manera tan individual com col·lectiva, i cal tam-
bé retre un homenatge als milers de víctimes ocasiona-
des. El pas del temps pot ennuvolar els fets i fer-los 
caure en una zona d’indiferència. Poden també ser ani-
hilats del tot. Són obra de l’home i s’han de preservar. 
Les coses bones són sempre dignes d’admiració. Les 
dolentes per aprendre a menysprear-les. La vida sem-
pre serà una lluita entre el bé i el mal. Se succeïren en 
aquest lamentable, en aquest sentit, segle XX. La dra-
màtica dels fets i la magnitud de les víctimes ens impe-

deixen romandre indiferents. És un deure amb nosaltres 
mateixos i ens ho exigeix la decència. Cal un recorda-
tori de la barbàrie com una catarsi que purifiqui. Les 
víctimes es mereixen aquesta justícia i penediment. Que 
una cosa així mai més no torni a succeir. 
El poeta Antonio Crespo Massieu, de record tan entra-
nyable entre nosaltres, acaba de publicar un nou poe-
mari. Després d’obsequiar-nos amb Elegía en Portbou, 
on plorava les víctimes d’aquell atroç segle, ens regala 
aquesta vegada un nou llibre titulat Obstinada memòria 
(Amargord Ediciones.  Madrid, 2015) 
Antonio Crespo Massieu torna a Portbou, d’on mai no 
va marxar del tot. Continuem sentint la seva veu i el 
recitem en diverses ocasions al cementiri tot commemo-
rant la fi de Walter Benjamin. Fou el mes de maig del 
2012 que vaig presentar junt amb Jordi Font el llibre 

Elegía en Portbou. Llavors, recordo que li vaig dir:        
“Antonio no te n’aniràs mai del tot de Portbou”. I així 
ha estat. 
La veu del poeta utilitza imatges d’un emotiu lirisme 
per expressar els seus sentiments vers aquests luctuosos 
fets. Home clarament pacifista, per si cal aclarir-ho. El 
menyspreu a les guerres i a les atrocitats que compor-
taren ho manifesta tot dient: “las armas las carga el 
diablo”. Període “entre sangre y cascotes”. En mig de 
tanta desolació, què ens resta? Només la paraula. Aquí 
la seva, en veu poètica. Art enfront la barbàrie. Memò-
ria contra la indiferència. 
Com es nota que ha estat un visitant del poble de    

Portbou  i es convertí en un 
coneixedor dels indrets evo-
cadors de la memòria. Ha 
recorregut  en moltes ocasi-
ons els camins de l’exili i del 
patiment. Però com a un 
pelegrí que s’apropa al lloc 
dels fets i medita. Camina i 
pensa. Sent el dolor de les 
víctimes. Tot ens ho diu de 
manera poètica. 
Llibre amb un rerefons enri-
quidor pel gran cabdal lite-
rari de les expressions. La 
part dedicada a Walter 
Benjamin li posa el nom que 
Rafael Alberti també va 
posar en un dels seus llibres: 
Sobre los Ángeles. A més 
trobem conceptes evoca-
dors, al·lusions i referències 
culturals: Rilke, Tobies, Nie-
bla, Klee, Fra Angèlico, “el 
viejo poeta”... 
El títol complet d’aquesta 
part és: Descenso en       
Portbou (con Walter Benja-

min y su ángel) De contingut dramàtic, al·ludeix a la 
tragèdia de l’exili i a tot el seu camp semàntic: la mort, 
la injustícia, la guerra, la dignitat, la infàmia... i el cas 
personal de Walter Benjamin. Però aquest és l’home, 
l’ésser errant  que fuig del perill, que troba la mort de 
manera injusta. És ell i, alhora, tots aquells que sucumbi-
ren pels luctuosos fets: “infinito peregrinar, soldado con 
muletas...” 
Portbou és l’espai, el locus, és el punt final d’aquest 
drama. És el límit. La frontera. Li diu: “ Aquí has llega-
do, / aceptas ahora tu destino: / el hiato, la pausa 
definitiva”. 
Vull ressaltar uns espais de l’indret que esbossa Antonio 
Crespo Massieu  per ser més que representatius. El pri-
mer seria l’estació i els trens com a metàfora del viat-
ge: “la estación término, allí donde los trenes desier-

Isidre Gubert i Cari Oriol Serres recitant “Elegía en Portbou” de l'Antonio  
Crespo al cementiri. Setembre 2014 
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LA PLATJA DE LES CONVERSES (I) 

Conte de records imaginaris 
Emili Darner 

tos / llevan humo o ceniza”. Soletat, l’home sol enfront 
la mort: “la estación vacía” “una estación entre dos 
mundos”. I aquí arribà Walter Benjamin: “el viajero 
perpetuo” “el exiliado de sí mismo”. 
I com no pot ser d’altra manera, el blanc cementiri des 
d’on es pot albirar la bellesa del mar, la immensitat. 
Blanc i blau: “blanco muro”. “En aquesta part, Antonio 
Crespo Massieu encarna el poeta per sobre de totes  
les altres excel·lències. No cita directament el Memorial 
Passatges de Dani Karavan, evita la menció directa del 
nom,  però s’hi refereix constantment. Estableix un pa-
ral·lelisme conceptual entre les escales del monument: 
“el descenso” i la davallada vital: el camí a la mort, la 
vida quan descens a l’abisme. La vida en arribar la 
mort és la fi d’una agonia. El repòs: “Aquí donde re-
gresas perdido, donde descansas, donde al fin todo 
cesa” 
El poeta i Walter Benjamin. S’adreça a ell. No és un 
monòleg, sinó un simulat diàleg. Preguntes sense res-
posta. El poeta s’ha transformat en un pelegrí; ha re-
corregut els escenaris de la tragèdia a fi de captar 
allò que el marc geogràfic ha absorbit. Antonio Crespo 

Massieu, visitant silenciós, pensatiu.  Sap escoltar i aca-
ba sentint les veus de les víctimes, els crits de la maina-
da  jugant o xisclant de por, de fred, de malalties. El 
lector es troba en el lloc de l’altre, de la víctima. I 
aquest seria el missatge, que aquest espai de la memò-
ria esdevingui per sempre més un espai de reflexió i 
penediment: 
“Aquí donde no hay respuestas, / donde el tiempo se 
precipita / en una pregunta azul, infinita, / en una cla-
ridad de cristal o palabra. / ¿A dónde el pasaje, / a 
dónde el descenso?”  
El segle XX, el segle de la infàmia, segons el denomina 
el poeta, va finalitzar amb moltes interrogacions sense 
cap mena de resposta. Segle penós, tràgic  i luctuós 
per milers de víctimes. Interrogacions sobre qüestions 
vitals, com el dret a la vida. El poeta utilitza amb molta 
freqüència aquestes fórmules interrogatives, retòriques 
la majoria  d‘elles. La reiterada expressió “¿a dónde?” 
“¿A qué destino?” Preguntes importants que són i conti-
nuaran essent un misteri.  Gens de dogmatismes ni mo-
ralismes. Treball de suggestió per al lector.  

Admeto que el meu cas és una mica particular, i en al-
gunes converses no m’hi volen, no em fan fora, és clar, 
però tan sols de veure com m’ignoren ja n’hi ha prou. 
Tenen un mica de raó, evidencio moltes mancances per 
diverses raons. La primera és que llegeixo poc, i quan 

ho faig no trio les lectures adients per poder tenir una 
ment prou estructurada que em permeti construir opini-
ons sòlides, entenedores i, sobre tot, defensables amb 
criteris racionals. Cada vegada més sovint fonamento 
parts del meu coneixement amb el que consulto a la 

A l’estiu, després d'esmorzar i fullejar el diari, acostumo a anar a la 
platja de les converses. És prou entretingut, si ho saps fer bé, passar 
el matí a la platja de les converses. Jo hi vaig a escoltar, poques  
vegades, gairebé mai, participo activament en alguna conversa, tot 
i que n'hi ha que són d'allò més interessant. De bon matí ja es veu 
el carrer ple de banyistes matiners i elegants que enfilen a pas  
lleuger cap a la platja. Abans de sortir de casa han triat la conversa 
on volen participar i s'han il·lustrat del tot. No es pot anar a la  
platja de les converses amb una mà al davant i una altra al darrera. 
Si no s’hi va prou preparat sempre pot ajudar anar-hi ben aviat. Jo, 
que sóc un indisciplinat per encarar la retòrica i el bescanvi  
d'opinions i pensaments, vaig a la platja de les converses quan  
encara no hi ha massa activitat, la qual cosa em permet de triar la 
conversa en la què, sense participar-hi massa, podré ser-hi present 
com a simple observador; oient seria la manera més correcta de  
definir-ho.  
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Xarxa. Això és terrible, tremendament perillós i 
l’avantsala de la ignorància ignorada. I amb això vull 
dir que no hi ha res més lamentable que l’ignorant que 
no sap que ho és, i aporta com a font del seu presump-
te coneixement el que ha trobat, que no consultat, lle-
git, comentat, sinó trobat a internet, com qui troba bo-
lets al bosc. I la última raó, és que soc un pèssim comu-
nicador. En una conversa de la platja de les converses 
totes les opinions han de ser ben argumentades, no el 
producte d'un moment d'inspiració o d'una improvisació 
fugaç i, sobre tot, ben comunicades. 

A la platja de les converses no si pot anar perquè si, ni 
a passejar fent el badoc; és condició innegociable en-
trar a formar part d’un grup de conversa. Com he dit 
abans, recomano anar-hi ben aviat, no només per triar, 
sinó per veure com es van formant els grups. Aquests 
grups tenen el seu espai reservat i ben indicat. L'autori-
tat municipal, que vetlla constantment i obsessiva per la 
bona harmonia, ha posat una mena de rètols indicadors 
que delimiten les zones assignades a cada grup, que 
acostuma a tenir uns participants fixos, sempre els ma-
teixos i que no passen mai de mitja dotzena, i altres 
més variables o itinerants, si és que es poden anomenar 
d’alguna manera. Els membres selectes de xerrada són 
els que marquen la línia de debat i monopolitzen la 
conversa tot imposant temes i criteris d'opinió, de fet 
són els que lideren el grup. La resta de conversadors 
són poc o gens rellevants, elements més aviat passius 
que escolten, o fan veure que escolten, i de tant en tant 
deixen anar un comentari ratificant o lloant l’opinió de 
qui teòricament lidera el grup. D’altres són passavo-

lants que no van massa sovint a la platja i quan ho fan 
no tenen massa clar a quina conversa apuntar-se. Ca-
sos com el meu, que només escolten, no n'hi ha massa, i 
no són ben vistos, el personal conversador desconfia 
d'aquesta mena de subjectes que no diuen mai res i 
tenen una expressió de cara invariable.  
No es pot dir del cert que els grups estiguin formats en 
funció dels temes de conversa, però els temes tractats 
en un mateix grup acostumen a ser força homogenis. 
Vull dir que si en un grup on avui es parla, posem per 
cas, de l’ús del peix de roca en la dieta de la població 

Europea que te fòbia als cantants amb veu aflautada, és 
raonable pensar que un altre dia se senti debatre so-
bre la missa cantada i les guerres de religió que van de-
vastar Europa durant més de quatre segles o be l’escassa 
difusió internacional de les operes localitzades a Liec-
htenstein. Ara bé, és molt poc probable que en aquest 
grup es parli de l’increment de controls antidopatge al 
ciclistes que llegeixen Boris Vian o de si la poesia de Leo-
pardi es recita millor després d’haver menjat xocolata 
belga.  
Si us incorporeu per primera vegada a una conversa 
de la platja de les converses, no us capfiqueu massa en 
els temes de discussió. El primer que cal fer és fixar-se 
bé com actuen els líders o les líders (o és diu lideres-
ses?), solen ser de dos a quatre però actuen individual-
ment cedint-se el lideratge d’un a l’altre de forma ma-
gistralment calculada. El paper del líder és la clau de 
tot, decideix el tema, la opinió que té validesa, quan i 
com poden intervenir els membres i quan deixar de 
liderar en favor de l’altre o altres líders. Els/les líders 
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ho són per raons que ignoro, però intueixo i per això 
no les puc escriure aquí, no són conscientment escollits, 
però si inconscientment. 
Bé, no sé com us ho heu fet, però heu aconseguit ficar 
el nas i la resta de cos i ment en un grup de conversa. 
Als pocs segons ja teniu identificats i valorats els líders, 
no és gens difícil, i una mica després ja heu situat i cali-
brat la resta de membres del grup de conversa, només 
cal fixar-se com interlocuten amb el líder.  
El tema de la conversa, que al principi no és un parà-
metre essencial, és prou important per no passar-ho 
per alt, tot i que canvia sovint. Sempre ajuda estar una 
mica familiaritzat, encara que sigui amb quatre notes a 
peu de pàgina, amb una sèrie de temes que podrien 
ser objecte de debat en el grup on sou. 
Al principi cal escoltar més que no pas enraonar, però 
estant al cas de tot i no badar més del compte. És molt 
probable que algun dels líders es comenci a posar ner-
viós quan vegi que només escolteu i ni tan sols feu al-
gun comentari d’aprovació envers la seva opinió o dis-
sertació, aleshores us demanarà el vostre parer. Aquí 
heu de vigilar i molt. Si us equivoqueu en el què dieu, 
sereu fulminats no només pel líder, sinó per tots els 
membres de la conversa, se us convidarà a marxar 
amb mirades i silencis inquisidors i el vostre nom pot 
córrer el risc de ser proscrit per incorporar-vos en qual-
sevol altra conversa de la platja de les converses. 
Ni us passi pel cap interrompre o deixar temporalment 
la conversa amb el pretext de que teniu calor i us voleu 
ficar a l’aigua. Ja heu begut oli si actueu així. Sigueu 
hàbils, empàtics, i amb molta mà esquerra, feu que 
sigui el/la líder qui proposi d’anar a fer una remulla-
da. Aquesta maniobra està clar que no la podreu fer 
el primer dia, però amb el temps anireu aprenent-ne. 
Els/les líders tenen més punts febles del que sembla, és 
qüestió de temps i converses que els detecteu i sapi-
gueu com controlar-los. 
Una de les decisions que costa més de prendre a la 

platja de les converses és quan s’ha de deixar el grup 
de conversa. Si el/la líder qui posa punt i final a la 
jornada, doncs oli en un llum, ja hem acabat i fins de-
mà. Si sou vosaltres els que voleu plegar per avui, no 
és massa complicat, qualsevol pretext, per inversem-
blant que sigui, pot servir. Ja tindreu calibrats els/les 
líders i no us costarà gens trobar un motiu per deixar 
hàbilment el grup i dir adéu i ja ens veurem demà. La 
complexitat està en com abandonar definitivament el 
grup de conversa i sortir-ne indemne. Ja hem comentat 
abans que si us conviden a marxar, malament, però si 
sou vosaltres els que voleu concloure la relació amb el 
grup sense quedar estigmatitzats, pitjor. El millor que es 
pot fer en aquests casos és fingir una certa apatia que 
augmenti gradualment amb els dies, mig desconnectar-
se, mai fer-ho de tot, i comunicar que un trasbals us 
obliga a deixar el grup. Vaja, mentir sense vergonya 
per fer una mica de llàstima. De fet al grup no tindrà 
mai en compte si mentiu o no. Com deia Oscar Wilde 
qualsevol pot simpatitzar amb les penes i fracassos d’un 
amic, però per simpatitzar amb els seus èxits cal tenir una 
sensibilitat delicadíssima, i ja us asseguro que els/les 
líders no gaudeixen precisament d’aquest darrera qua-
litat. Important: de cap de les maneres després d’haver 
deixat definitivament un grup de conversa se us acu-
deixi tornar l’endemà a la platja de les converses i 
afegir-vos a un altre grup, deixeu passar com a mínim 
un parell de setmanes. 
En resum, preneu nota, de moment, dels tres punts bà-
sics si voleu freqüentar la platja de les converses: vigi-
lar el líder, intervenir poc i més aviat escoltar i saber 
quan i com s’ha de deixar la conversa del dia o quan 
abandonar el grup per no tornar-hi. 
Un altre dia parlarem de com seleccionar els grups de 
conversa, com preparar-se els temes, i com introduir un 
tema en una conversa. Analitzarem i comentarem casos 
concrets.  
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POESIA 
E PUNK 
Agustí Calvo 

A l’estiu bon cuinat i a l’hivern bon estofat. 
A l’estiu tota cuca viu; i a l’hivern, perd son govern. 
Qui menja fred a l’estiu llarga vida viu. 
Una flor no fa estiu, ni dues primavera. 

REFRANYS 
CATALANS 
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CALAIX 
DE SASTRE 
Dani Karavan rep el Premi Nacional de Cultura 

El passat dimecres, 8 de juny, tinguè lloc l'acte de lliu-
rament dels Premis Nacionals de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya, al Teatre Metropol, de Tarragona. 
Aquests premis són els més rellevants en cultura a Cata-
lunya que atorga el CONCA (Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts), òrgan assessor del Govern en 
matèria de Cultura i format per experts nomenats pel 
Parlament de Catalunya. 
Un d'aquests premis fou atorgat a Dani Karavan pel 
Memorial Passatges, dedicat a Walter Benjamin i ubi-
cat a Portbou. 
Dani Karavan (Tel-Aviv,1930) és un escultor israelià 
que ha posat Catalunya en el mapa cultural i patrimo-
nial internacional amb la construcció del Memorial Pas-
satges, integrat al paisatge fronterer de Portbou i de-
dicat a l'eminent filòsof alemany Walter Benjamin, a la 

seva vida i a la seva tràgica fi en aquesta població on, 
després d'una dura travessa a peu pels Pirineus, se 
suïcidà el 26 de setembre de 1940 quan fugia en exili 
camí dels EUA en saber que havia de ser repatriat.  
El Memorial evoca valors humans, de cultura i de pau, i 
s'erigeix en símbol i memòria de tots els que fugen a la 
recerca de llibertat. El magnífic encaix d'aquesta obra 
al paisatge i el seu significat atrau intel·lectuals i visi-
tants d'arreu del món. 
A l'acte de lliurament dels Premis hi van assistir en re-
presentació de l'Ajuntament de Portbou el Regidor de 
Cultura, Medi Ambient, Promoció Econòmica i Turisme, 
Antoni Sánchez Serra. 
La cerimònia de lliurament dels Premis Nacionals de 
Cultura 2016 va ser retransmesa pel Canal 33 de TV3. 
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El dissabte 21 de maig a la sala d’actes del centre 
Cívic Ca l’Herrero, Roger Olivella ens va presenta 
en una xerrada molt interessant, organitzada per 
l’Associació Passatges de Cultura Contemporània 
amb el títol “Portbou maçònic. Els papers de la lògia 
Progreso Port-Bouense”.  
R. Olivella va trobar aquesta documentació a 
l’Archivo General de la Guerra Civil Española de Sa-
lamanca i consta d’uns 300 documents que correspo-
nen a 118 cartes i altres que van des de l’any 1878 
a l’any 1897 que és quan desapareix la lògia. 
Segons la documentació, Olivella ens assenyala que 
la lògia de Portbou es va crear quan a l’any 1885 
uns quans “germans” de la lògia Luz de Figueras, 
decideixen ajuntar-se i formar la Progreso Port-
Bouense. Entre aquests hi havia Francesc Xavier 
Bosch i  Dalfó, anomenat Mercurio (agent de Dua-
nes), Josep Hererro i Carreto, anomenat Prim (agent 
de duanes) i Miguel López, anomenat Cangrejo 
(depenent de comerç). Més endavant s’hi van afegir 
Enric Chenot i Pekin, anomenat Rousseau (agent de 
duanes), Eduard del Àlamo i Fernàndez, anomenat 
Séneca (vista de duanes), Francesc Albà i Botren, 
anomenat Ferrer (empleat) i Joan Rodríguez i Ruiz, 
anomenat Bercelíus (vista de duanes). 
La xerrada fou d’allò més interessant i assolí una 
convocatòria excepcional, quedant la sala petita i 
plena de gent. 
Aquests papers demostren una vegada més, la in-
tensa però curta història de la nostra vila. Un poble 
que  malgrat néixer a començament del segle XIX 
ha gaudit d’una profunda i variada societat que l’hi 
ha donat aquesta especial petjada.   

Roger Olivella ens presenta documents de la  
lògia Progeso Portbouense trobats a l’arxiu de Salamanca 

La digitalització d’El Full de l’Albera Marítima és una 
molt bona notícia per la revista i per tots els seus lec-
tors i persones interessades. 
A partir d’ara podeu trobar a la següent adreça 
d’internet - http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/ - tots 

els números digitalitzats de la revista. 
Teniu dues formes de poder-hi accedir. Per un costat 
podeu anar directament a l’Arxiu Comarcal de l’Alt 
Empordà on trobareu l’accés “XAC_Premsa” o bé 
anant directament a l’adreça abans esmentada. Des 
d’aquí teniu un cercador simple o avançat depenent de 
la cerca que vulgueu fer. Podeu també cercar per   
comarca, en aquest cas l’Alt Empordà. A la cerca per 
paraula o frase cal escriure “El Full” o bé “El Full de 
l’Albera Marítima” i anireu directament a la revista. La 
cerca avançada permet fer una tria amb diferents op-
cions com pot ser, per exemple, entre dates. 
Un cop dins podeu clicar sobre la part que us interessi i 
podeu imprimir o bé guardar la selecció de la revista. 
Creiem que es tracta d’una bona eina que pot interes-
sar per tenir en el moment que vulgueu un article o part 
d’un exemplar que no teniu.   

El Full digitalitzat a Arxius i Gestió Documental del Departament  
de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

Un moment de la xerrada i una diapositiva de la presentació 

Fotografía J. G
ubert 
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Festa d’Homenatge a la Vellesa i inauguració  
d’una placa dedicada a Mn. Pere Gubai i Valls 

El dia 9 de juliol es va commemorar la Festa 
d’Homenatge a la Vellesa davant de 
l’església de Portbou.  
També es va aprofitar per inaugurar una 
placa commemorativa en homenatge al pas 
per la Parròquia de    mossèn Pere Gubau i 
Valls. 
La jornada va començar a 2/4 de 10 del 
matí amb l’acolliment dels participants i fami-
liars.  
A les 10 es va celebrar una missa pel Bisbe 
de Girona Sr. Francesc Pardo i Artigas. 
Posteriorment es va inaugurar la placa en un 
dels torricons de la façana de l’església i 
abans de procedir a un aperitiu per tots els 
assistents, Cari Oriol, com a rapsoda, va lle-
gir dues poesies i Stanislav Stepánek va to-
car una peça amb el violí en honor dels ho-
menatjats. 
A la trobada van assistir entre cinquanta i 
seixanta persones del nostre poble majors de 
vuitanta anys, acompanyats dels seus       
familiars. 
Al finalitzar la jornada es va obsequiar a 
tots els assistents amb una flor i un punt de llibre realit-
zat especialment per l’ocasió. 
La Festa d’homenatge a la vellesa va ser organitzada 

per la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de 
Portbou amb la col·laboració de l’Obra Social de La 
Caixa i la participació de l’associació AJP2.  

Fotografía J. G
ubert Fo
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Fotografía J. G

ubert 

El Bisbe de Girona, Francesc Pardo i Artigas i l’alcalde de Portbou, Josep 
Lluís Salas Mallol, en el moment d'inaugurar la placa 

homenatge a Mn. Pere Gubau i Valls.  
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Missatge de la Flama del Canigó per Sant Joan, 23 de juny de 2016 

“Com cada any, amb el solstici d’estiu, tornem amb la 
Flama encesa a la Foguera Mare del Canigó. La Flama 
que ens agermana revesteix enguany una particular 
importància. 
Fa cinquanta anys, els iniciadors de la trajectòria de la 
Flama del Canigó passaven pel Coll d’Ares i la porta-
ven a les terres germanes sudpirinenques amb tots els 
riscos que això comportava. 
Volien demostrar amb aquesta 
acció la unitat dels Països Cata-
lans i esborrar fronteres artifici-
als entre els dos vessants dels 
Pirineu. 
El perpinyanès Josep Delonce, 
portador capdavanter de la 
Flama en aquells temps de per-
secució ha escrit: 
D’un vessant a l’altre 
encén la foguera, 
i d’un mateix cor, 
avança i espera. 
Germans... 
donem-nos les mans. 
Si avui dia, podem dir que han 
caigut les fronteres de l’Europa 
comunitària, no tenim encara la 
competència per l’ús del Català 
ni hem recuperat els nostres 
drets nacionals. 

Amb la Flama del Canigó, ambaixadora d’amor i 
d’esperança de tot un Poble, us desitgem que les fo-
gueres d’aquest Sant Joan il·luminin les nostres Terres i 
que siguin per a tothom nit de germanor, de pau i 
d’alegria. 
De Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, visca la 
Flama del Canigó, visquin les fogueres de Sant Joan, 
visquin els Països Catalans i visca Portbou.”  

Fotografía J. G
ubert 

XVII Curs Internacional de Música de  
Cambra RailSider Mediterráneo de Portbou 

Un any més, la Coral Mixta de Portbou, ha organitzat el XVIIè 
Curs Internacional de Música de Cambra RailSider Mediterráneo 
de Portbou.  
Parlem d’una trobada d’alumnes d’arreu de Catalunya que durant 
una setmana es reuneixen al nostre poble per perfeccionar la se-
va tècnica instrumental i musical, gràcies a sis professors que im-
parteixen les classes al CEIP Sant Jaume. 
El Curs es va impartir entre el dissabte 2 i 9 de juliol i com a clo-
enda es va fer, a l’església de Santa Maria, un concert on tots els 
alumnes demostraren les seves qualitats tan individualment com 
col·lectiva en la vessant de música de cambra. 
Es tracta doncs, d’un esdeveniment important per al nostre poble i 
que comença a ser conegut arreu del nostre país.  
Aquesta vegada, però, la Coral Mixta de Portbou, per raons di-
verses, no va poder tancar la cloenda amb la seva actuació i 
col·laboració. Esperem que l’any vinent no hi falti. 
Cal destacar que el Curs es pot portar a terme gràcies als agraï-
ments de la Parròquia de Portbou, el CEIP Sant Jaume, les 
col·laboracions de l’Ajuntament de Portbou i el Consorci Port de 
Portbou i el patrocini de l’empresa RailSider Meditarráneo S.A.  
En definitiva, un esdeveniment que apropa la nostra vila als cir-
cuits culturals i musicals d’estiu celebrats arreu de Catalunya i que 
ens omple de notes musicals i bona harmonia.  Fo
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L’entrenador del Tenis Taula Cassà,  
expulsat per animar al seu jugador en català 

La soprano, Mariona Pallach, actuà al Grec de Monjuïc 
el passat dia 11 de juliol, com a solista de l’obra Eg-
mont de  Goethe i música de Beethoven i de Bert Ap-
permont. Dues interpretacions musicals -clàssica i con-
temporània- inspirades en la figura mítica pels fla-
mencs del noble Lamoral d’Egmont. L’esperit de re-
bel·lia contra les forces dominants i opressores espa-
nyoles als Països Baixos dominen l’obra. Beethoven va 
compondre una música incidental pensada per acom-
panyar aquesta creació de Goethe. La Mariona repre-
senta l’estimada Clara del comte, una víctima més 
d’aquesta història. L’acompanyaven com a veu narra-
dora l’actor Àlex Casanovas i la musical per la Banda 

Municipal de Barcelona dirigida pel mestre Salvador 
Brotons. 
Des de les pàgines d’El Full enviem a la Mariona i als 
seus portbouencs pares, en Joan i la Rossi, tota mena 
de felicitacions per tan exitós esdeveniment. Ens sentim 
plens d’orgull escoltant com cantà la Mariona, que va 
estar dolça, sentimental, feble, enèrgica en l’amor i en 
la mort. Un ideal femení d’aquella època romàntica. 
Egmont és l’heroi màrtir i Clara, la dona submisa. Am-
bdós escullen el destí al crit de llibertat i amor. Emble-
mes d’aquesta tragèdia.  
Moltes felicitats Mariona.  

Mariona Pallach, al GREC 

L’episodi va tenir lloc durant el "Campeonato de Espa-
nya 2016" que enguany s’ha celebrat a Blanes del 17 
al 26 de juny. Segons el mitjà “Cassadigital”, un àrbi-
tre va expulsar l’entrenador del TT.Cassà, Carles Font, 
per "no animar a su jugador en español" i negar-se a 
fer-ho després de mostrar-li una tarja groga. Tot i que 
no existeix cap reglament que qualifiqui com a infrac-
ció el que l'arbitre del partit va interpretar com a fal-
ta, l’àrbitre va decidir expulsar l’entrenador. El 

TT.Cassà ha presentat reclamació oficial als estaments 
arbitrals.  
El que pot semblar una anècdota és el reflex de la in-
comprensió, la manca de respecte per la llengua prò-
pia i la intolerància per part d’un àrbitre que, sens 
dubte, es va extralimitar en considerar una infracció 
punible que un entrenador d’un club català animi els 
seus jugadors en la llengua pròpia del país del club.  
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“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 Solució:  Alfàbrega 
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SOPA CATALANA (*) 

PASSATEMPS 

Una vegada hàgiu re-
marcat totes les parau-
les a l’encasellat, amb 
les restants, llegides 
correlativament, obtin-
dreu la definició d’una 
d’elles. 

ALFÀBREGA, BORRATJA, CERFULL, CORIANDRE,  
ESTRAGÓ, FARIGOLA, JULIVERT, LLORER,  
MENTA, ORENGA, ROMANÍ i SAJOLIDA. 
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RECORDS 
DEL PASSAT 

Una fotografia curiosa de la platja de Portbou, de començaments dels anys 40, on podem observar tres nois a sobre 
d’una plataforma aquàtica.  
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