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Els cossos dibuixats amb el característic
estil de Rita Martorell (Munic, 1971) se
sobreposen a les fotografies de cossos

dibuixats amb espectaculars tatuatges en la
nova exposició de l’artista olotina, Live your
dreams, que s’ha presentat a la Fundació Mu-
dima de Milà, i que es preveu que propera-
ment es pugui veure en diferents ciutats de
l’Estat espanyol i potser també a Portugal.
Aquestes imatges de gran format de dibuixos
sobre dibuixos comparteixen protagonisme en
aquesta nova mostra de Rita Martorell amb les
suggerents formes creades a partir de llençols
arrugats, en fotografies també de gran format.

La crítica d’art nordamericana Barbara Rose,
comissària de la mostra, explica que «els dos
grups d’obres a gran escala d’aquesta exposi-
ció presenten suggerents imatges polivalents
la interpretació de les quals depèn de la psi-
cologia i de l’experiència subjectives de l’es-
pectador. Totes dues impliquen la transfor-
mació de la fotografia i de la imatge digital.
Un grup es basa en les obres figuratives sobre

suport de paper que l’artista ha produït en
l’última dècada i que han estat transformats en
composicions monumentals de figures tatua-
des. L’altre grup presenta imatges carregades
d’un erotisme misteriós, que s’assemblen als
“gestalts” de Rohrsach, elaborats a partir de les
taques de tinta simètriques creades per als tests
psicològics». Pel que fa precisament a aquest
segon grup d’obres, creades a partir de l’efecte
calidoscòpic de llençols arrugats, Rose afegeix
que «les formes arrugades en la roba de llit de
Rita Martorell suggereixen parts corporals, no
només en la forma que deliberadament va or-
ganitzar l’artista, sinó també gràcies a l’extrem
clarobscur que ella va crear concentrant la
il·luminació, el que crea la il·lusió d’una dra-
màtica forma tridimensional, una altra idea
que pren prestada de Leonardo da Vinci». 

Per a aquesta exposició, formada per un to-
tal de 60 obres de gran format, la Fundació
Mudima ha editat un llibre amb textes de Bar-
bara Rose i Jas Gawronski, ex senador Italia i
membre del Parlament Europeu. En el seu text,
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cossos
El dibuix als

L’artista olotina Rita Martorell ha presentat a Milà els seus
últims treballs en una exposició, «Live your dreams», que es

preveu que viatgi a diferents indrets de l’Estat espanyol

TEXT: ALFONS PETIT
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Fotos:
Sobre aquestes
línies, Rita Martorell
amb alguns dels
assistents a la inau-
guració de l’exposi-
ció, el gener passat.
De dreta a esquerra,
el President de la
Fundació G.B.
Masso ne, Giuseppe
Manenti; el Cònsul
d’Espanya a Milà,
Emilio Fernández;
Rita Martorell; el
President de la
Fundació Mudima,
Gino Di Maggio; l’a-
gregada Comercial
del Consulat d’Es -
panya a Milà, Teresa
Tello; Josefina Co -
derch; Eloisa Ferrari;
Anael Gar cía, del
Ministeri espanyol
d’Exteriors; i Olga
Medrano, Canceller
del Con solat
d’Espanya a Milà.
1
«The true couple».
2
»Llençols V».
3
«Pain is necessary
to appreciate joy».
4
Samuel Eto’o i Rita
Martorell conversant
a Milà.

Rose continua donant detalls sobre l’obra de
Rita Martorell, referint-se ara a la sèrie d’imat-
ges de dibuixos sobre fotografies d’homes i
dones amb tatuatges: «Rita Martorell és una
jove dona catalana de bona família, la pell
pàl·lida de la qual no té tatuatges. Però es va
sentir cada vegada més fascinada per aquest
grup de persones alienades, cobertes de ta-
tuatges transferits a la pell a través d’un dolo-
rós procés que en si va ser intens, i ella va bus-
car una manera de traslladar els símbols dels
somnis i dels sentiments d’aquestes persones
als seus dibuixos. Es va sentir atreta per l’es-
tètica dels propis dibuixos dels tatuatges i va
pensar que unint-los amb els seus dibuixos fi-
guratius,  podria comunicar alguna cosa nova
i contemporània. Els dibuixos van ser escenes
íntimes de nusos, els tatuatges eren personals
i íntims també. La ironia de realitzar una imat-
ge fusionant els seus dibuixos de cossos amb
dibuixos en els cossos també la va atreure».

Sobre el conjunt de l’obra que Rita Marto-
rell ha presentat a Milà, Rose sostè que «les
imatges carregades de passió eròtica de la jove
pintora catalana resulten inquietants perquè
escapen a una interpretació unívoca, obrint-
se a una àmplia gamma de significats i refe-
rències, convertint la seva lectura en un ex-
periment d’interpretació laboriós i interactiu».

Rita Martorell ha treballat intensament du-

rant els últims mesos en aquestes dues sèries
d’obres, una de les quals, la dels llençols, re-
cupera una línia de treball per la qual ja s’ha-
via mostrat interessada el 2004. No descarta

continuar pel mateix camí pro-
perament, si bé té la intenció de
centrar-se en els retrats, una al-
tra línia de recerca a la qual està
dedicant molts esforços darre-
rament.

Rita Martorell (Zuric, 1971) és
titulada en Arts i Oficis per l’es-
cola d’art i disseny La Massana,
de Barcelona, i ha fet estades a
l’Escola d’Arts Decoratives d’Es-
trasburg i a l’Escola Regional de
Belles Arts de Saint-Etienne, to-
tes dues a França. La seva pri-
mera exposició individual va ser
a Barcelona, l’any 1992. Des de
llavors la seva obra s’ha pogut
veure a Olot i a Girona i en di-
ferents localitats de l’Estat es-
panyol com Granada, Puerto
Banús, Alcorcón, Reus i Santa
Coloma de Gramenet. També
ha fet exposicions individuals al
Parlament Europeu, a Estras-
burg, a l’Institut Cervantes de Je-
rusalem, al Museu Kampa de

Praga i ha portat dues vegades obres seves a
Nova York, en mostres col·lectives. A més ha
projectat una escultura per a la plaça de Cata-
lunya de Santa Coloma de Gramenet. 
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Entre els propers projectes de Rita Mar-
torell hi ha el de pintar un retrat del fut-
bolista camerunès Samuel Eto’o, exju-

gador del Barça actualment a l’Inter de Milà.
L’obra serà subhastada en un dels actes be-
nèfics que organitza la Fundació que porta el
nom del jugador africà, i els diners que se
n’obtinguin serviran per finançar projectes
d’aquesta Fundació, dedicada a treballar per
a la mainada al Camerun.

Rita Martorell i Samuel Eto’o van acabar de
parlar del projecte durant una trobada que
van mantenir a Milà (a la fotografia) coinci-
dint amb la inauguració de l’exposició Live
your dreams de l’artista olotina. «És una per-
sona molt amable», va declarar Rita Martorell
sobre Eto’o després d’aquella conversa.    

En les properes setmanes s’acabarà de con-
cretar quan podrà posar el futbolista came-

runès per a l’artista olotina, que ja té una àm-
plia experiència en el camp del retrat. Eto’o
coneixia precisament aquest vessant de l’o-
bra de Rita Martorell i és per això que li ha

demanat que sigui ella qui pinti
el seu retrat.

Entre d’altres, Rita Martorell ha
retratat Francesc de Borbó, Mar-
ta Ferrusola, Gerard Gormenza-
no, Abel Matutes, Sergi Belbel,
Eduard Punset, Arcadi Calzada,
Joaquim Nadal, Marc Colomer,
Josep Antoni Duran i Lleida, Bal-
tasar Porcel, Concepció Ferrer,
Gunilla von Bismark... Una de
les seves obres, la dedicada a
l’expresident de la Xunta de Ga-
lícia Gerardo Fernández Albor,
s’exhibeix des de finals de 2009

a la planta de presidència del Parlament ale-
many, en reconeixement al suport del polí-
tic gallec al procés de reunificació alemanya
durant el temps que va ser eurodiputat.

Un retrat «benèfic» d’Eto’o
4



Eren catorze persones les
que, el 18 de gener pas-
sat, es van comprometre

a deixar de fumar el 2 de fe-
brer. S’havien conegut al Cen-
tre d’Assistència Primària
(CAP) de Blanes (el vell) en la
primera sessió d’un grup de te-
ràpia de deshabituació tabà-
quica dirigit per la metgessa
Raquel Flores i la infermera
Gemma Sola, que fa quatre
anys que treballen en aquest
camp. Aquell mateix 18 de ge-
ner van fixar el Dia D per dei-
xar de fumar, el 2 de febrer.
Una setmana després, el di-
marts 8 de febrer, es tornaven
a trobar per comentar les res-
pectives experiències. Dels ca-
torze membres del grup, cinc
no havien tornat a fumar des
del 2 de febrer, tot i que dos no
assistien a la reunió, que era
més reduïda que aquell ja re-
mot 18 de gener: de catorze
persones a vuit. N’hi ha que
han excusat la seva assistència,
però n’hi ha de les que no se’n
sap res. Potser han tornat a fu-
mar i no volen admetre davant
dels companys que han fallat. 

En canvi, cinc de les perso-
nes que tornen a la reunió ho
fan conscients que no han
complert el pacte que van
subscriure amb els seus com-
panys. I alguns d’ells donen
senyals evident de tenir tota la
intenció d’esmenar-se en els
propers dies i aconseguir l’ob-
jectiu final. Precisament el su-
port mutu és un dels avantat-
ges del sistema de teràpia gru-
pal, tal com remarquen la doc-
tora Flores i la infermera Sola.
I posen un exemple molt con-
cret: una de les membres del
grup que no ha aconseguit dei-
xar de fumar tenia la intenció
de no assistir a la reunió, per
vergonya. Però es va trobar
amb una altra membre del
grup que va insistir que hi anés,
que ella tampoc no se n’havia sortit i que entre
tots plegats seria més fàcil aconseguir-ho. Final-
ment les dues dones s’asseien a les sis de la tar-
da a la sala destinada aquesta teràpia.

COGOMBRETS, SARES I JOCS
Els primers a parlar a la reunió són els més forts,
els que han aconseguit no fumar en absolut des
del 2 de febrer. Són dues dones i un home, però
les circumstàncies són ben diferents. Mari asse-
gura que els primers dies ho va passar molt ma-
lament, que tot i que està fent un tractament far-
macològic per limitar l’ansietat sentia «mono» de
fumar a la tarda, i que menjava cogombrets per
fer-se’l passar (entre els consells que se’ls han do-
nat per als primers dies hi ha menjar productes
baixos en calories per contrarestar les ganes de
fumar). Però afegeix de seguida que el «mono» se

li presentava cada dia més tard, fins que al final
va deixar de sentir-lo, i es mostra especialment
orgullosa perquè diu que no té ganes de fumar.
I la seva parella ho continua fent, i al seu davant.
I ni així li vénen ganes de tornar-hi. «Estic tan con-
tenta que ho he penjat al Facebook», proclama.
En qualsevol cas, per evitar possibles temptacions
ha decidit pintar casa seva: si li ve de gust un ci-
garret es dedica a posar masilla per oblidar-se’n.

Josep, en canvi, assegura que ho passa mala-
ment, que està nerviós. «Em noto accelerat, alte-
rat», apunta. No fumava gaire, uns deu cigarrets
al dia, però tot i això els continua trobant a fal-
tar. Ha canviat alguns hàbits (pren te enlloc de
cafè, per exemple), però a mig matíja ja comen-
ça a sentir el «mono». Josep no està prenent pas-
tilles contra l’ansietat, però ha trobat un sistema
alternatiu: quan té ganes de fumar es menja un

pastís. «M’agrada molt el dolç», confessa, i accep-
ta la possibilitat d’engreixar-se una mica més del
compte en els primers temps després d’haver dei-
xat de fumar a canvi de no passar-ho tan mala-
ment com ho passaria si no es pugués menjar, per
exemple, una sara. També admet l’ajuda (en for-
ma d’una certa pressió) que li estan proporcio-
nant la seva filla i la seva dona: «Em crucificarien
si tornés a fumar», diu en to de broma, tot i ad-
metre que li és molt profitós l’exemple de la seva
dona, que va deixar de fumar en una anterior te-
ràpia grupal al mateix CAP de Blanes.

Molt millor ha estat l’experiència Nuria, que
arriba a dir que «ha estat molt millor del que em
pensava». Confessa, això sí, que «els dos primers
dies són els que ho vaig passar pitjor, perquè tro-
bava a faltar els cigarrets que més m’agradaven:
el del matí, el de després de dinar i el de després

Una setmana
sense fum

Els assistents a la teràpia de deshabituació tabàquica del CAP de Blanes es tornen a trobar una
setmana després del dia que van fixar per deixar de fumar i s’expliquen les respectives experiències

TEXT: ALFONS PETIT FOTOGRAFIA: CARLES COLOMER
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ELS PROTAGONISTES
Apunt de les experiències
dels assistents a la sessió.
1. Belén: No ha deixat de
fumar. Es planteja la possibili-
tat d’usar pastilles.
2. Nuria: Ha deixat de fumar.
«Ha estat molt millor del que
em pensava», afirma. Al prin-
cipi es feia passar el «mono»
jugant amb el mòbil.
3. Alberto: Va fallar els pri-
mers dies però en fa tres que
no fuma.
4. Vicente: Va estar dos dies

Entre 240
i 360 euros
per un
tractament 
Els tractaments farma-
cològics per deixar de
fumar no són encara
gratuïts per al conjunt
dels fumadors, tot i
que hi hagi productes
que obligatòriament
han de ser receptats
pels metges (bupro-
pió i vareniclina, per
exemple). Així, un
trac tament a base de
pegats de nicotina
costa al voltant dels
240 euros, mentre que
el tractament amb
pastilles volta els 360
euros.

En diverses notes
informatives, la Gene-
ralitat assegura que
entre 2006 i 2009 ha fi-
nançat gratuïtament
8.457 tractaments far-
macològics a Catalun-
ya, amb un cost supe-
rior a un milió d’euros.
Però aquesta gratuïtat
s’aplica, segons fonts
del Departament de
Salut, de manera «se-
lectiva, integral i pro-
gressiva», de manera
que es van actualit-
zant els col·lectius als
quals beneficia, que
encara no són, ni de
lluny, el conjunt dels
fumadors. Així, fins ara
s’han pogut beneficiar
d’aquests tractaments
gratuïts treballadors
de la sanitat pública,
altres treballadors pú-
blics, pacients ingres-
sats, dones embaras-
sades, persones amb
politoxicomania o pro-
blemes psiquiàtrics...
Les mateixes fonts no
han pogut precisar si
en el futur s’ampliarà –i
en quin sentit– el nom-
bre de beneficiaris.
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de sopar. Però quan notava aquest “mono”, m’as-
seia al sofà i durant deu minuts jugava a un joc
del mòbil, fins que se’m passaven les ganes». A
partir del tercer dia, en canvi, Nuria ho va portar
molt millor, ajudada pel tractament farmacològic
que està fent i també per les grans quantitats d’ai-
gua que assegura beure. Però es mostra espe-
cialment orgullosa perquè en una reunió fami-
liar, quan després de dinar li van dir si anava a
fumar un cigarret, va poder respondre: «Jo ja no
fumo». I es va dedicar a mirar per la finestra les
persones que –com ella hauria fet una setmana
abans– havien sortit a fora a fumar.

Cap dels tres no ha experimentat canvis im-
portants en el seu organisme després d’una se-
mana de no fumar, si bé Mari explica que sent
millor les olors, i Nuria que no tus tant al matí. La
metgessa li diu a Josep que fa millor color de cara,
però ell sostè que es troba com abans.

PROPÒSIT D’ESMENA
Qui sí que diu haver-se notat algun canvi, pre-
ciament en l’aspecte de la pell, és Judit, una de
les cinc persones assistents a la reunió que tot i
no haver aconseguit estar tota la setmana sense

fumar, sembla decidida a deixar el tabac de ma-
nera definitiva. Ella també està fent tractament
farmacològic i comenta que se sentia prou bé els
primers dies, tot i admetre que havia passat per
alguns moments difícils. Les coses es van co-
mençar a tòrcer cap a finals de setmana, per qües-
tions personals que no fan el cas i que la van por-
tar a fumar-se un primer cigarret. «El vaig trobar
fastigós». Ha acabat fumant cinc cigarrets en to-
tal, però es mostra satisfeta: «Estic contenta per-
què jo fumava moltíssim i he fet un pas molt im-
portant. A més m’he sentit molt millor aquests
dies, amb més energia, sense tossir al matí i sa-
tisfeta per haver superat moments en els que pen-
sava que no podrIa fer-ho. Per primera vegada
veig que seré capaç de deixar de fumar». «Has ju-
gat amb foc però encara ets a temps de deixar-
ho», li diu la infermera Gemma Sola.

De moment el que també ha aconseguit Judit
és que assisteixi a la reunió Anna, que no tenia
ganes de fer-ho perquè tampoc no ha deixat de
fumar. Però es van trobar al carrer i la va con-
véncer perquè hi anés. «He passat de set cigarrets
al dia a quatre, a base de menjar cogombrets i
pastanaga per treure’m les ganes de fumar més».
Anna diu que no ha pogut renunciar als cigarrets
després dels àpats, però diu que se sent satisfe-
ta perquè fuma molt poc. La doctora Flores li re-
plica que mantenir-se fumant pocs cigarrets és
poter més difícil que deixar-ho del tot, i que en
el cas del tabac «no hi ha consum baix. Qualse-
vol consum és perniciós per a la salut».

També ha reduït molt el seu consum, però con-
tinua fumant, Vicente. «En una setmana normal
jo hauria fumat 280 cigarrets; aquesta n’he fumat
27», detalla. Explica que els dos primers dies va
aconseguir no fumar, però va ser a costa «de fer-
me molt mal a les barres per menjar avellanes,
ametlles, regaléssia...». I al tecer dia, després de
dinar, no se’n va poder esatr: «Tenia un paquet
de tabac al radiador, em vaig asseure al sofà, el
vaig agafar i vaig fumar». Des de llavors porta el
paquet de tabac a sobre i fuma ocasionalment.

«Són 3 o 4 al dia, em vénen de gust», relata, però
afegeix que creu que pot deixar-ho del tot. Tam-
bé indica que ell va començar el tractament far-
macològic més tard que altres membres del grup,
la qual cosa el pot ajudar en els propers dies.

Precisament és el que li ha passat a Alberto. «El
primer dia em vaig aixecar, em vaig prendre un
got de llet amb Cola Cao i a les deu del matí ja
m’enfilava a l’obra sense necessitat de bastida.
Em vaig comprar un paquet de tabac i me’l vaig
fumar», confessa. En el seu cas, segurament per
l’efecte progressiu de la medicació, les ganes de
fumar van anar disminuint: «Divendres només en
vaig fumar deu, dissabte un després de sopar i
un altre després d’anar a fer un toc, i des de diu-
menge no he tornat a fumar». Alberto es mostra
especialment satisfet perquè «pensava que no tin-
dria prou força de voluntat però he comprovat

que ho puc fer». Li feia por l’ansietat però «porto
tres dies sense fumar i no és tan greu com em
pensava, tot i que passa alguns moments de fe-
blesa. És per això que, a diferència d’altres mem-
bres del grup, que porten el tabac a sobre o en
tenen a casa per reforçar la seva sensació de vic-
tòria sobre el tabac, «no vull tenir tabac a prop
perquè em fa por recaure».

Qui no s’ha pogut controlar és Belén, que con-
tinua fumant i que es planteja la possibilitat d’i-
niciar un tractament farmacològic. «Potser no es-
tàs en el moment de deixar-ho», suggereix la doc-
tora, conscient que la determinació de la perso-
na és un element fonamental perquè la teràpia
resulti un èxit, i aquesta determinació no es pot
substituir amb cap medicament.

LES FASES DE LA DESHABITUACIÓ
Durant la resta de la sessió, Raquel Flores i Gem-
ma Sola repassen amb els seus pacients alguns
aspectes que han de tenir en compte per al futur
immediat. Per exemple, els diuen que un cop pas-
sada la fase d’eufòria despres d’haver deixat de
fumar, que sol durar una setmana, pot venir una
fase de dol, en la qual es poden experimentar

sensacions de tristesa, ganes de plo-
rar... «No li passa a tothom –diuen–,
però estigueu preparats per si us hi tro-
beu; a més, no dura gaire, quinze dies,
com a molt». Després vindrà la fase de
normalització, a la qual s’arriba més o
menys un mes després d’haver deixat
de fumar, durant la qual es comencen
a notar els beneficis d’haver abando-
nat el vici: es recupera el gust i l’olfac-
te, el cos elimina productes tòxics, no
es pensa tant en el tabac. «No heu d’a-
baixar la guàrdia en aquesta fase«,
diuen les dues terapeutes. La fase de
consolidació comença a partir dels tres
mesos, fins que al cap d’un any, quan
s’han tornat a experimentar sense ta-
bac totes les situacions quotidianes de
la vida –vacances, festes, feina, troba-
des socials...– la persona ja és consi-
derada exfumadora.

Però encara queda un llarg camí per-
què els vuit assistents a la reunió, o al-
gun d’ells almenys, siguin exfumadors
d’aquí a un any. Per això, la metgessa
i la infermera els alerten que farien bé
d’evitar situacions de risc en les pro-
peres setmanes (estats emocionals i fí-
sics negatius, conflictes interpersonals,
situacions de pressió social de consum
de tabac...), i que en qualsevol cas es
preparin per identificar aquestes situa-
cions i preparin estratègies per esqui-
var-les. La reunió s’acaba amb tots els
components del grup pronunciant un
compromís verbal: «Em comprometo a
estar sense fumar fins el dia de la pro-
pera sessió». Serà la setmana que ve, en
un procés de trobades que no s’aca-
barà (cada cop de manera més espaia-
da) fins al cap de sis mesos del Dia D.

Un cop els pacients han marxat, la
doctora Flores i la infermera Sola es
mostren satisfetes dels resultats que
s’estan aconseguint en aquest grup. I
defensen el valor de la teràpia grupal…
«És important perquè entre ells s’aju-
den, comenten el que els passa, el que
els preocupa, i és més fàcil que els que
ho porten pitjor trobin alicients per
continuar endavant. Cadascú és un
món i el millor d’això és compartir les
experiències que aporta cadascú».

Raquel Flores també aclareix que, en
contra del que es va publicar el 23 de

gener en aquest suplement Dominical, elles no
recomanen l’acupuntura –ni cap altre dels ano-
menats mètodes alternatius– per deixar de fumar:
«Hi ha gent que hi recorre, però nosaltres només
recomanem aquells sistemes dels quals hi ha evi-
dència científica que funcionen, com els dos trac-
taments farmacològics que receptem –un a base
de bupropió i l’altre de vareniclina– i els pegats
de nicotina». En aquest sentit, diuen que les ex-
periències del grup tornen a demostrar que l’ús
de fàrmacs adequats és una bona ajuda per dei-
xar de fumar, sobretot perquè ajuden a reduir
l’ansietat que provoca la retirada del tabac. El que
és imprescindible és la voluntat, però. D’aquí a
una setmana es veurà com van de moment de vo-
luntat els membres del grup. I d’aquí a sis mesos,
aquest Dominical hi tornarà per explicar qui és
a només sis mesos de convertir-se en exfumador.

Fotos:
1
Els assistents a la
sessió de dimarts de
la teràpia de desha-
bituació tabàquica
del CAP de Blanes.
2
La infermera
Gemma Sola i la
metgessa Raquel
Flores escoltant les
explicacions dels
membres del grup.

sense fumar, però es va afartar d’ametlles i
avellanes. Continua fumant, però menys.
5. Anna: No ha deixat de fumar, però de
set cigarrets al dia ha passat a quatre. Li
resulta difícil no fumar després dels àpats.
6. Josep: Ha deixat de fumar però diu que
ho està passant molt malament, que està
nerviós. Ha canviat alguns hàbits i menja
pastissos quan té ganes de fumar.
7. Mari: Ha deixat de fumar. Assegura que
els tres primers dies van ser molt durs, però
que cada cop sentia el «mono» més tard.
8. Judit: Va estar diversos dies sense
fumar, però va acaba recaient. Ha fumat
cinc cigarretes en dos dies, explica.
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Èrika Serna (Wasserlos, 1963) és la directo-
ra de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà,
situat a la plaça de l’Escorxador de Figue-

res. Nascuda a Alemanya per circumstàncies fa-
miliars, és llicenciada en Història Moderna per la
UAB, ha publicat nombrosos treballs de divul-
gació i recerca de temàtica local i arxivística i ha
estat comissària d’exposicions com L’any de la
fred i Sumaríssim 1939-1945. Amb motiu dels
20 anys de l’Arxiu, ens mostra alguns dels seus
tresors, que conserven la memòria cultural, judi-
cial i sentimental del país. Les xifres de l’Arxiu
impressionen: tenen més d’1,6 quilòmetres linials
d’informació, i cada any n’han d’eliminar entre
60 i 70 metres. Un dels seus reptes és que els
1000.000 documents digitalitzats algun dia pu-
guin ser consultats per Internet.

En el seu darrer llibre, l’historiador Geoffrey
Parker agraeix als arxivers que l’han permès
fer la seva recerca; creu que ha d’haver-hi
una bona connexió entre historiador i arxi-
ver? Jo crec que sí que ens tenen en compte. La
gent és molt agraïda, en general. També depèn
de l’interès de l’investigador. I amb els mitjans
actuals, encara t’ajuda més en la recerca. Amb
una càmera digital et pots endur el que vulguis.
Ho pots consultar, baixar-t’ho, tant un professor
universitari, com un particular.

Com canvia la seva feina les noves tecnolo-
gies? La Subdirecció General d’Arxius ha fet una
aposta molt forta en aquest sentit, i en els darrers
cinc anys ha canviat moltíssim la feina. I el per-
fil dels usuaris. Abans la gent feia estades llar-
gues, i ara no. Tu fas una consulta, demanes, si-
gui per correu electrònic o per telèfon, t’ho pre-
parem... I en un matí o en un dia o dos la pots
completar. Les estades són més curtes. Fem un
20% de consultes on line. La nostra pàgina web
és molt potent. Tenim tots els inventaris penjats.
Tu pots venir, o entrar a la pàgina web. Evident-
ment, has de saber moure’t i com està organit-
zada la informació. Les consultes on line com-
pensen la baixada d’usuaris físics. Ara, no inves-
tiguem per encàrrec.

Com a obres importants entre les que con-
serven, quines destacaria? La col·lecció de cap-
breus del Comtat d’Empúries, el fons notarial. El
80% de les consultes sempre són de fons d’ajun-
taments i l’altra meitat, de notaries, i això que no-
més tenim el segle XIX. L’usuari no només és l’in-
vestigador, sinó el senyor del carrer, el ciutadà.
L’arxiu és un dret, és l’accés a la informació. Som
conservadors de la memòria. La gent hi ha de te-
nir accés, per si vol, i si el necessita.

Per si necessita una referència d’una pro-
pietat? Sí, d’una propietat, temes de delimitació
de camins... Mai saps què pots arribar a necessi-
tar. Temes d’herències, d’una compra i venda que
en un temps no va ser resolta d’una forma co-
rrecta, canvi de noms...

Tenen 39 fons municipals; s’hi pot estudiar
l’evolució dels ajuntaments? És un arxiu pe-
cu liar, som l’Arxiu Comarcal amb més fons, per-
què és la comarca amb més centres administra-
tius.

Recorda algun document en concret que si-
gui especialment curiós? Els temes de salubri-
tat. A finals del segle XIX i principis del XX es
van fer uns bans municipals que avui semblen
increïbles. La gent llençava la brossa al carrer, el
bestiar es barrejava amb la gent. Intentaven por-
tar un cert ordre en temes de salubritat pública.
És a tot arreu, a ciutats i pobles. A Fortià o Pera-
lada, per exemple. Tenim 1,6 quilòmetres d’in-
formació lineal. Ara, no tot és guarda.

Com es discrimina la informació innecessà-
ria i la que ha de quedar? La Subdirecció Ge-
ne ral d’Arxius i Gestió Documental té una Co-
mis sió que actualitza unes taules per aplicar. Tu
et comuniques amb ells, els informes d’allò que

es pot eliminar, et donen el vist-i-plau, i ho fas
ben tranquil·la. Jo potser he eliminat mig quilò-
metre d’informació des que sóc aquí. Cada any
elimino de 60 a 70 metres, que són 500 o 600 cai-
xes.

Però cada any li entren més documents, oi?
Sí. Crec que hi ha un concepte important, i és
que el professional, amb la seva tasca, decideix
què passa a ser història i què no. Hi ha docu-
ments que si no es descriuen correctament, pas-
sen a ser transparents.

Això és una responsabilitat. Bastant. Normal-
ment, tot allò de la comarca ho mantenim. S’ha
de descriure tot allò que ingresses, ho has de pen-
jar a la web, ho has de difondre. No som magat-
zems.

Tenen el fons del Tribunal de Responsabili-
tats Polítiques, que és interessant perquè es
podria fer una radiografia de la repressió
franquista... Sí. Si cliques a la web hi ha una pe-
tita descripció de cada fons. En el cas de casa
nostra, en tenir la frontera a prop, molta gent va
tenir la possibilitat de fugir a França. Tot i ser jut-
jats. No tots, perquè hi havia gent que no havia
fet res i es va quedar pensant que no li farien res,
i vna ser jutjats. Jo penso que l’Arxiu és la seu de
la Memòria, conservem la memòria.

Ara la gent es preocupa més de les fotogra-

fies, de la seva conservació? Sí. A França o als
Estats Units aquest interès és anterior, però ara
hi ha molta conscienciació. El valor testimonial
de la fotografia ha arribat a casa nostra. És quel-
com molt proper. Es pot muntar una exposició,
o un catàleg, i sol tenir molt de ressò, perquè a
la gent li agrada.

Tenim els Fons Notarials, oi, són 8.250 vo-
lums? Sí, però és tot el fons de tot el districte,
aquí tenim el fons des de l’any 1800.

En aquest fons, què hi ha? La gent anava més
al notari que ara. La documentació a Catalunya
és molt antiga perquè a la gent li agradava tenir-
ho per escrit. És una tradició. Tot es feia per no-
tari, contractació d’obres d’art, a nivell de comerç,
deute... A partir del segle XIX, el notari va deixar
de ser treballador privat per ser funcionari pú-
blic, que cobra per aranzel, per document.

Per què creu que és important la història lo-
cal? Perquè és la que si es difon, t’ajuda a inter-
pretar i conèixer el moment en què vivim, per
saber d’on venim, i per conèixer la realitat.

Tenen també el fons de les Cambres Agràries
Locals; s’hi veu l’evolució del país? Sí. A tra-
vés d’ells veus els canvis de paisatge, de conreu.
Són les antigues Hermandades. El més antic és
el d’Espolla, del 1906. Intentem que per internet
l’usuari pugui clicar un document, i es pugui des-

Conservant la
memòria

TEXT: MOISÈS DE PABLO FOTOGRAFIA: CONXI MOLONS
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ÈRIKA Serna Directora de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà

Els arxius comarcals són centres propers als ciutadans, on aquests poden consultar temes històrics i
moltes més coses. Èrika Serna és la directora del centre de Figueres, que compleix vint anys de
vida, i assegura que la institució ajuda el ciutadà en fets quotidians com una reclamació de terres o
la resolució del litigi d’una propietat.

“
El 80% de les

consultes
sempre són

de fons
d’ajuntaments
i l’altra meitat,
de notaries,
i això que

només tenim
el segle XIX.
L’usuari no
només és

l’investigador,
sinó el senyor

del carrer,
el ciutadà.

L’arxiu és un
dret, és

l’accés a la
informació.

Som
conservadors

de la
memòria. La
gent hi ha de
tenir accés,
per si vol, i si
el necessita»“
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plegar. Més endavant, intentarem tenir cartells
impresos interessants.

Tenen el fons del Centre Penitenciari de Fi-
gueres? Sí, més de 15.000 fitxes, del 1939 al 1975,
hi ha tota la repressió franquista. Hi ha diferents
exilis, la gent que fugia d’aquí, i la gent que mar-
xava de la Segona Guerra Mundial. Hi havia molt
de jueu. A les fitxes apareixen en l’epígraf: «Reli-
gión, israelita». Els agafaven a La Jonquera, a Port-
bou, per les muntanyes de l’Albera... Els agafa-
ven, passaven uns dies a Figueres i acabaven a
Miranda de Ebro. I els protestants, als anys 70,
acabaven a Cadis, al penal.

Es pot veure l’evolució dels delictes polítics,
oi? Sí. però part d’aquesta és una documentació
confidencial, que només es pot veure a partir d’un
període de 50 anys. A nivell d’estadística sí es po-
den consultar, i des dels jutjats. Però també hi ha
un dret a la intimitat de la gent i al seu passat més
recent.

Tenen el fons del Casino Menestral; què li
sembla? Era la part del lleure de Figueres. Aca-
ba da la Guerra, la gent es va refugiar al Casino,
a l’Erato. La revetlla de Sant Joan o el Cap d’Any
eren grans festes. Hi havia l’Sport, el Casino i l’E-
rato. És curiós que els franquistes van fer la fes-
ta grossa a institucions com el Casino o l’Erato,
que eren centres de republicans... Aquesta és la
tesi d’un llibre d’Albert Testart. Sembla un fet més

deliberat. Hi ha alguna raó. Sempre hi ha una raó.

Tenen arxius d’empreses, com el de l’advo-
cat Lagresa, oi? Sí. Aquest és molt important,
perquè tant aquest com el del procurador Jou són
nissagues. Són dues o tres generacions. Hi havia
documents de fa 400 anys. La gent anava a solu-
cionar temes de patrimoni o de litigis, duia la do-
cumentació i potser ho deixava perquè li ho re-
solguessin. Jou era administrador de grans patri-
monis del segle XVIII i XIX, tens una documen-
tació molt rica.

Es pot veure com es dirigien les grans fortu-
nes? Sí. Pots veure tot un recull de famílies, no
només una de sola. Cobrava lloguers, rendes de
masoveria de mitja comarca i algun tros d’altres
comarques.

Què té l’estudi d’arxius per enganxar tant?
Hi ha algun punt de detectiu, de resoldre
enigmes? No es busca l’anècdota, cerques un
grup social molt més ampli. Es cerca un context,
tota una gent. I sempre hi ha una pregunta al da-
rrere d’un estudi.

Ha comissariat exposicions com la de L’any
de la fred. Va ser un èxit total. Va fer 60 para-
des. Era la fred a l’Empordà, i ho vam ajuntar amb
l’Observatori Meteorològic de Girona. És la re-
cuperació d’un fet bastant proper, que el refres-
ques i el tornes a la memòria. Fins i tot a les qui-

nes, es va recuperar el número 56, com el de l’any
de la fred! (riu) Recuperes un món de pagès que
s’ha perdut bastant. Les anècdotes d’aquet fet són
divertides, però solen ser les mateixes. Què men-
java el bestiar, si tot era congelat? Des de gent
que se li va glaçar una dentadura postissa dins
d’un got, a la tauleta de nit. O el problema de
moure’t. Es va morir algú, i com l’enterraven. Les
cases no estaven tan ben aïllades com ara...

Qualsevol persona pot venir a l’Arxiu? Qual-
sevol. És un dret per a tothom. Som un centre
públic, des dels alumnes dels centres de batxi-
llerat, a qualsevol persona.

El perfil de l’historiador ha canviat? Les co-
ses van de pressa. Es fan molts treballs per in-
ternet. Ve més gent, però fa estades més curtes.
Hi ha gent que en un matí vol tenir un llibre re-
solt. I això no és. La gent vol coses ràpides. Els
llibres es couen poc a poc.

Quin repte es posaria? Treballar molt el tema
informàtic. Tenim més de 100.000 pàgines digi-
talitzades, ara les hem de poder exhibir.

Es dóna rellevància als arxius? Som la cua de
l’administració, però s’ha de dir que tenim fons
de molts centres privats. Qualsevol persona ens
pot passar una documentació, nosaltres podem
fer una còpia i tornar-li. Estem en tràmits d’a-
conseguir una norma ISO.

Entre els tresors de la memòria que conserva
l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà hi ha algu-
nes fotografies conegudes com «retrats de llen-
çols»: el fotògraf, a principis del segle XIX, re-
tratava una família pagesa, un avi i els més jo-
ves de la casa, posant-hi de fons únicament un
llençol. Un món rural i precari, on la tècnica co-
mença a ocupar un lloc. El 1932, veiem l’Or-
questra Ritmos al Casino Menestral, un centre

de lleure de la menestralia figuerenca, on els
ritmes tropicals feien furor. Aquesta Figueres
de la fotografia d’aspecte lunar és als anys 50,
al barri del Garrigal, on encara veiem l’impac-
te dels bombardejos de la Guerra Civil. El llibre
de Capbreus del segle XVII, gran i contundent,
documentava la propietat de la terra al Comtat
d’Empúries. Al centre del llibre s’escrivia en ca-
talà, i la resta, les fórmules legals o els noms,

com Jacobus Soler, s’escrivien en el llatí tradi-
cional. Més tresors: les Ordenances de Pes-
quera de Llançà són del 1624, és una fitxa de
recaptació del Monestir de Sant Pere de Roda,
que pren la forma d’un pergamí. Entre les pe-
ces més antigues, un contracte del 1429, fa
més de 580 anys, on l’argenter Francesc Pujol,
de Castelló d’Empúries, immortalitzava el pa-
gament d’un client per una custòdia de plata.

Tresors de més de 500 anys
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Fotos:
Sobre aquestes lí -
nies, de dalt a baix,
«Des filada militar a
la Ram bla de Figue -
res» (1943) (Fons
Procuradors Jou);
les Or de nances de
Pes quera de Llançà,
de 1624; i part de
les ins tal·lacions de
l’Arxiu Co mar cal de
l’Alt Em pordà.
1
Èrika Serna a la seu
de l’Arxiu Comarcal
de l’Alt Empordà, a
Figueres.
2
«Retrat de llençol
d’un home potser
amb els seus dos
fills petits a l’exterior
d’un porxo tapat
amb el decorat», de
Joan Corney (1900).
3
«Instantània dels
desperfectes segu-
rament ocasionats
per bombardejos a
Figueres, cap al
Garrigal» (1950).
4
«Orquestra Ritmos a
l’escenari del Casino
Menestral Figuerenc
decorat pel pintor
Cairó amb faristols
decorats amb pal-
meres«, de Marimont
(19 març de 1952).
5
Llibre de capbreus
del Comtat d’Empú -
ries, del segle XVII.
6
Contracte de l’argen-
ter Francesc Pujol,
de Castelló d’Empú -
ries, de l’any 1429.

(Totes les imatges
corresponen a docu-
ments conservats a
l’Arxiu Comarcal de
l’Alt Empordà)



La formació en l’ús crític de les noves tecno-
logies va més enllà de la instal·lació d’ordi-
nadors a les aules de les escoles. Els joves

acumulen nombrosos i variats coneixements so-
bre internet i els dispositius mòbils, però molt so-
vint no són conscients del que ignoren. Saben
com navegar, no obstant això, no tenen una idea
clara sobre quin és el seu rumb. De fet, molts
d’ells avancen sense brúixola. Experts com els
que intervindran a Barcelona entre dilluns i di-
jous en el Mobile World Congress (MWC), la cita
de referència en el sector, revelen que és sorpre-
nent comprovar per quines raons no s’apliquen
en la pràctica les mesures de sentit comú que po-
drien contribuir a minimitzar els riscos de les tec-
nologies de la informació i la comunicació (TIC),
plataformes amb innegables beneficis i també
amb certs perills. 

Per als educadors, és erroni atribuir la falta de
control i comunicació parental, materialitzada en
la «síndrome de la porta tancada», a la tecnologia.
Si un nen està hores i hores tancat a l’habitació
sense apartar la mirada de l’ordinador, l’iPad o el
mòbil, navegant o jugant en línia, el mínim que
pot fer la família és preguntar-se’n el motiu. Els
pares, afegeiexen els especialistes, no poden re-
galar a un noi un ordinador o un telèfon per Na-
dal o pel seu aniversari i oblidar-se’n de seguida.
La comunicació amb els adolescents ha estat sem-
pre complicada i eines com aquestes, molt útils
en termes generals, poden empitjorar la situació
en aquest aspecte.

DIETA (CIBERNÈTICA) EQUILIBRADA
Professionals com els de Pantallas Amigas, una
iniciativa a favor de l’ús segur de les TIC per part
dels infants i adolescents, advoquen per instal·lar

l’ordinador dels menors en una zona
comuna de la casa, per exemple, al
menjador. És el que fa la Mercè, pro-
fessora gironina i mare de l’Olga, de
15 anys. «Això no implica que els
adults entrem al seu correu, signifi-
ca que la vida digital s’està norma-
litzant a la llar», opina. «Caldria que
els pares establissin una dieta ciber-
nètica, tot especificant quan, on i
com és millor connectar-se. Amb l’a-
limentació i l’administració dels di-
ners, això es fa des de fa anys i no
passa res», postil·la.

Aquestes pautes no serviran si els
pares no s’han esforçat per incorpo-
rar-se abans a aquest univers. Si la
comunicació no flueix entre les
parts, aquell nucli es convertirà en
allò que el catedràtic de Sociologia
de la Universitat de Deusto Javier
Elzo anomena «família nominal», el
model majoritari a l’Estat, en què les
relacions entre pares i fills consti-
tueixen una coexistència pacífica
perquè no hi ha una convivència
participativa. En el si d’aquestes fa-
mílies, hi ha conflictes –les TIC en
creen alguns–, però els seus com-
ponents prefereixen obviar-los que
afrontar-los.

La democratització de les xarxes
domèstiques fa viable la transfor-
mació de l’habitació de l’adolescent,
«que aparentment ara és més inex-
pugnable que mai per als adults de
la casa», assegura la Mercè. Per un

L’habitació
inexpugnable
Les noves tecnologies ofereixen serveis útils per als adolescents, però també incrementen el risc que

s’aïllin de la família tot i compartir domicili; a més, la xarxa amaga altres perills per als més joves

TEXT: JOSEP LLUÍS MICÓ
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Telèfons mòbils
Avui en dia, tots tenen

Internet i càmera de fotos,
amb la qual cosa tenen la
possibilitat de fer
fotografies de qualsevol
persona a qualsevol
indret i, després, de
penjar-la, si volen, a
Internet.

�

Webcam
És molt important tapar el

visor de la webcam quan no es fa
servir, o desendollar-la directament
de l’ordinador. Si algú ha
aconseguit fer entrar un virus
a l’ordinador, pot ser capaç
de veure les imatges
que enregistra la
webcam en
qualsevol
moment.

�

� El nen o la nena no han de tenir l’ordinador a

l’habitació. Per anar bé, l’aparell amb què es

connectin ha d’estar a la vista dels pares, en un espai

públic com el menjador o la sala d’estar.

� És preferible pactar les hores de connexió. Un

bon sistema és acordar que tenen un temps

determinat per connectar-se a Internet des de

l’habitació per fer els deures. Passat aquest temps, les

connexions s’han de fer en un lloc compartit de casa.

� Si el fill o filla té l’ordinador a l’habitació en el

seu temps lliure, està molt més exposat als

assetjadors i és capaç molt més fàcilment d’amagar

què està fent quan hi entren els pares.

ATENCIÓ, 
PRECAUCIÓ!

ADRECES D’INTERÈS:
www.edu365.cat/internetsegura/
www.gencat.cat/mossos/serveis/consells/InternetSegura/index.html
www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat
www.iqua.cat
www.protegeles.com/index.asp
www.internetsinriesgos.es/index.html�

�

�

�

�

�

Aquells pares i mares poc habituats amb
Internet i les noves tecnologies han de
saber que hi ha diverses maneres per

controlar els continguts a què accedeixen els
seus fills. Els Mossos aconsellen que demanin
a qualsevol persona amb coneixements d’in-
formàtica com limitar els continguts d’Inter-
net dels ordinadors a què accedeixen
els seus fills. Però també ho po-
den fer els pares mateixos,
ja que, avui dia, tots els
navegades d’Internet
tenen, en els seus
respectius apartats
d’opcions, dife-
rents possibilitats
per restringir la
navegació. Per
exemple, es pot
impedir que
s’esborri l’histo-
rial dels contin-
guts, de forma
que els menors sa-
ben que en qualse-
vol moment els pares
poden esbrinar a quines

pàgines web s’han connectat. Una altra pos-
sibilitat que donen els navegadors d’Internet
és impedir que el sistema recordi les contras-
senyes, o evitar que s’obrin finestres amb pu-
blicitat contrapruduent per a un menor d’e-
dat. Pel que fa al Messenger, el programa té
l’opció que es quedin gravades a l’ordinador

totes les converses.
D’altra banda, a Internet existei-

xen aplicacions que es poden
descarregar de manera gra-

tuïta i que permeten es-
criure totes les pàgines
web que no volem
que des d’aquell or-
dinador els fills s’hi
puguin connectar,
com tampoc a cap
pàgina que contin-
gui paraules deter-
minades (com ara
«sexe»). Per exem-

ple, una aplicació del
navegador Modzilla

anomenada Control Pa-
rental, o una del Firefox

que es diu Glubble.

COM GARANTIR UN BON CONTROL

Consells
dels Mossos
als nens i
adolescents
– Que vigilin amb qui
parlen: Que identifi-
quin les persones
amb les quals es co-
muniquen a través del
xat, que no facilitin mai
les seves dades per-
sonals ni fotografies a
desconeguts, i que
controlin la seva llista
de contactes de mis-
satgeria instantània,
per comprovar que to-
tes les adreces són de
confiança. 
– Que informin si
queden amb algú: Si
volen conèixer en per-
sona algú que han co-
negut per la xarxa,
que ho consultin amb
els pares o, si més no,
amb algun adult. El
lloc de trobada ha de
ser un espai públic per
poder estar més se-
gurs. De la mateixa
manera, si a Internet
troben alguna paraula
o foto que els fa sentir
malament, que surtin
de la pàgina i ho ex-
pliquin a un adult.
– Que tinguin cura
amb els xats: Que no
es creguin tot el que
algú els diu al xat. I,
encara menys, que no
obrin ni llegeixin mis-
satges ni fitxes que els
enviïn persones des-
conegudes.
– Que ensenyin In-
ternet als pares: Una
bona opció, per
 guanyar en seguretat,
és ensenyar els pares
a utilitzar Internet i les
pàgines web que visi-
ten.
– Que vigilin amb
d’altres menors: Els
menors també poden
ser responsables de
determinades con-
ductes relacionades
amb la xarxa. En
aquest sentit, els me-
nors poden ser res-
ponsables si amena-
cen o assetgen altres
persones; difamen a
través de missatges o
fotografies; o vulneren
els drets de propietat
intel·lectual quan hi
hagi ànim de lucre.



Reportatge

9 Dominical
Diumenge 13
de febrer de 2011

Un estudi constata que hi ha adoles-
cents que no són conscients dels ris-
cos de parlar amb persones desconegu-
des o sense comprovar-ne la identitat

Segons una enquesta del Centre de Segure-
tat de la Informació de Catalunya, el 3,5% dels
menors d’entre 8 i 14 anys admet que xateja
amb desconeguts. Encara que el percentatge
és molt baix, com que afecta menors d’edat, el
risc és elevat. Principalment, perquè el desco-
negut, o la persona que creuen que coneixen,
pot enganyar-los o enviar-los un virus a l’ordina-
dor, i aconseguir així fotografies o imatges de ví-
deo del menor, moltes vegades sense que ell
mateix ho sàpiga.

� Hi ha adolescents que admeten que donen les
contrassenyes privades als seus amics

En una classe amb vint alumnes, el mestre demana
quants d’ells han facilitat als seus amics les seves contras-
senyes personals d’Internet. Passen uns segons de timide-
sa però s’arriben a aixecar set o vuit mans. Hi ha adoles-
cents, per tant, que entreguen les seves claus secretes als
seus amics sense tenir consciència de l’ús que en poden
fer o que ells, al seu torn, les poden passar a terceres per-
sones. Moltes vegades això deriva en suplantacions d’i-
dentitat que acaben amb baralles. 

�

Qualsevol menor d’edat pot tenir escampades per
Internet fotos seves sense saber que existeixen i
sense que cap pare o tutor legal n’hagi donat l’au-
torització

A l’inici del curs escolar, els pares i mares han de signar un
full en què autoritzen els mestres a fer ús dels seus drets d’i-
matge i, per tant, a poder fer i publicar fotografies dels alum-
nes. Aquell mateix dia, però, un company de classe pot penjar
al seu Facebook un àlbum de fotografies en què apareixen di-
versos dels seus amics, tots ells, evidentment, menors d’edat.
Les fotografies poden estar a l’abast de qualsevol persona si,
a més, l’usuari que ha penjat les fotos té el seu perfil obert a to-
thom, com succeeix en diversos casos. I en alguns casos ni
els menors fotografiats ni encara menys els seus pares tenen
coneixement de la presència d’aquestes fotos al món virtual.

�

EL 3,5% DE MENORS
ADMET QUE XATEJA
AMB DESCONEGUTS

FACEBOOK,
UN UNIVERS DE FOTOS
NO AUTORITZADES

CLAUS POC SECRETES

cantó, els fills tenen infinites possibilitats de viu-
re al marge dels pares, tot i que, per l’altre, cada
vegada tarden més a marxar del domicili dels pro-
genitors. 

ELS EXCESSOS DELS «HIKIKOMORIS»
Sense caure en intromissions gratuïtes en el seu
espai íntim, els adults poden conjurar aquestes
amenaces extremes impedint que els nois i noies
els tractin sistemàticament com si fossin estranys.
Tal com passava abans amb la sala d’estar, el MWC
demostra que també les TIC poden servir per
compartir cultura, entreteniment, jocs, etc.

Els primers casos de joves, sobretot homes
d’uns 20 anys, que no sortien de l’habitació per
relacionar-se amb ningú perquè vivien englotits
per l’ordinador es van detectar al Japó a finals dels
anys noranta del segle XX. Eren els hikikomoris.
Sense arribar a la patologia, avui hi ha adoles-
cents que travessen estats similars. Quan van co-
mençar a proliferar els exemples de joves aïllats
per culpa del ciberespai i els mòbils, molts pares
es van adonar del perill de dotar d’una connexió
l’habitació dels fills. 

Sigui com sigui, quatre de cada 10 menors del
territori reconeix que navega des de la seva ha-
bitació, com les dues millors amigues de l’Olga,

Susanna, de 15 anys, i Estela, de 16. I la mitjana
a Europa entre els nois de 9 a 16 anys encara és
superior: aproximadament el 50%, segons l’estu-
di de la Comissió Europea (CE) Riscos i seguretat
a internet: la perspectiva dels menors europeus,
en el qual han participat 23.000 joves procedents
de 23 països. En aquest informe, se subratlla que
el 41% dels menors d’11 a 16 anys admet haver
experimentat una o més formes d’ús excessiu de
la Web. 

ELS GOLS DEL BARÇA, A TUENTI
Els nois catalans estan una hora i mitja diària a les
xarxes socials. És una dada obtinguda per Dan-
ba, una empresa contractada pels pares per co-
nèixer què fan els seus fills quan s’asseuen da-
vant de l’ordinador. En aquest treball, elaborat a
partir de 2.000 computadores repartides per l’Es-
tat, s’assenyala que Tuenti i Facebook són les pà-
gines que absorbeixen els joves i adolescents. El
70% dels minuts són per a aquests espais de re-
lació. La Mercè i l’Olga, mare i filla, ho confirmen.

Els responsables de Danba, que envien mis-
satges de text als pares quan els menors entren a
llocs inadequats o quan porten massa estona amb
la mirada clavada a la pantalla, diuen que el temps
dedicat a les xarxes socials va en augment per-

què aquesta és la seva forma de
comunicació predominant. Ni
trucades ni SMS per quedar una
tarda de dissabte o celebrar un
gol del Barça, comentaris a Fa-
cebook o Tuenti.

La mitjana de navegació entre
els nens i adolescents de 8 a 16
anys el 2009 era d’una hora i sis
minuts, dels quals 53 correspo-
nien a les xarxes socials. Un any
després, la connexió s’allargava
fins a l’hora i 55 minuts, i aques-
tes pàgines ocupaven una hora
i mitja. 

Aquesta informació comple-
menta les xifres d’un estudi en-
carregat per la CE a la London
School of Economics segons el
qual el 8% dels nois i noies s’ha
citat en la vida real amb gent a
la qual només coneixia d’inter-
net. En un informe de la Uni-
versidad Camilo José Cela de
Madrid, s’afirma que el perfil de
l’adolescent espanyol connectat
a internet és el d’una jove pre-
sent a Tuenti, amb més de cent
contactes, la qual es comunica
vàries vegades al dia amb els
amics i ocasionalment amb des-
coneguts.

QUATRE DENÚNCIES AL MES
Després d’efectuar una enques-
ta a 6.000 escolars de 8 a 16
anys, els Mossos d’Esquadra van

esbrinar el curs 2009/2010 que el 30% dels nens
i adolescents estava al cas dels perills del cibe-
respai, mentre que el 44% confessava que havia
xatejat amb desconeguts. És habitual que els nois
competeixin per tenir més amics a Tuenti o Fa-
cebook. L’estudi de la policia catalana provava
que un de cada quatre estudiants té més de cent
contactes. 

Els perfils oberts de menors han propiciat que
l’assetjament s’hagi incrementat, com s’apunta des
de la Fiscalia. A més de la pornografia infantil i la
pederàstia, el ciberbullying està captant l’atenció
de les autoritats. Durant el 2010, els Mossos van
rebre de tres a quatre denúncies mensuals per
aquesta infracció. 

Entre els cinc milions de webs rastrejats per
Danba en dos anys, n’hi ha pocs que siguin in-
fantils. A continuació de Tuenti i Facebook, apa-
reixen a la llista llocs com Google, Youtube, el
correu de Yahoo!, Gmail, el portal d’entreteni-
ment Minijuegos, el ciberdiari Marca.com, el ca-
nal de dibuixos animats Cartoon Network i el con-
tenidor audiovisual Megavideo. En detriment del
valor i els instruments de l’educació, els joves es
decanten per les relacions (70% del temps) i l’en-
treteniment, a través dels vídeos (13%) i els cer-
cadors (9%). 

Els pares manifesten la seva angoixa per as-
sumptes com la violència, les sectes, l’anorèxia i
la bulímia a internet. No obstant això, la majoria
d’avisos als progenitors per part dels professio-
nals d’aquesta empresa es deu a les xarxes so-
cials. La principal alarma temàtica el 2009 va ser
la pornografia, però, l’any passat, Facebook i
Tuenti la van superar. 

REFLEX A LA XARXA
Des de Danba, s’admet que els menors solen fer
una navegació responsable. Malgrat que els en-
carregats de comunicar les irregularitats pensa-
ven que haurien d’alertar els pares amb més fre-
qüència, la mitjana actual és de vuit avisos men-
suals. Les famílies catalanes són les més preocu-
pades per saber les pàgines per on es mouen els
fills, seguides de les madrilenyes i les valencia-
nes. La iniciativa de les mares a l’hora de dema-
nar aquest servei supera la dels pares: elles re-
presenten el 60% del total. 

Els pedagogs conclouen que els perills del món
real tenen un reflex al ciberespai. La millor ma-
nera de combatre’ls és dialogar amb els fills amb
normalitat sobre els avantatges i inconvenients
d’internet. Els nois i les noies han de saber que
poden explicar a la família allò que els generi dub-
tes sense por ni vergonya. 

Un bon punt de partida seria informar els nens
i adolescents que les contrasenyes no han de ser
fàcils d’endevinar i que no és recomanable xate-
jar i proporcionar detalls personals a desconeguts.
A les xarxes socials, el màxim filtre de seguretat
els permetrà viure amb més tranquil·litat. Igual-
ment, hi ha consells per als adults: caldria evitar
penjar fotografies de nens i estar previnguts del
risc que comporten els ordinadors amb webcam.

Messenger
És el canal de missatgeria instantània per

excel·lència des de fa molts anys, i continua
tenint tanta requesta com al principi. Els
menors que no tinguin consciència de
tots els riscos poden agregar adreces
que no coneixen o que creuen que
coneixen, i començar a compartir-hi
arxius.

�

Facebook
La xarxa

social més
important
d’Internet és

plena de
fotografies de

menors d’edat que
pengen sense permís

amics i companys de classe, i
que poden estar a l’abast de tothom. A més,
entre els centenars d’amics que tenen al
Facebook, sovint n’hi ha que no coneixen.

�

Consells
dels Mossos
als pares
i mares
– Que eduquin sobre
l’ús d’Internet: Que
facin els seus fills
conscients dels avan-
tatges i desavantat-
ges que ofereix Inter-
net, i que els eduquin
perquè sàpiguen na-
vegar de manera res-
ponsable i segura.
– Que ofereixin  ei-
nes: Que donin estra-
tègies als fills perquè
puguin protegir-se ells
sols dels possibles
perills de la xarxa. Que
els familiaritzin amb
l’ús d’Internet, i que en
parlin obertament. 
– Que controlin: Que
naveguin per la xarxa
amb els seus fills, i que
els informin sobre les
eines de control pa-
rental de què disposa
Internet. Cal establir
també regles bàsi-
ques de seguretat a la
llar, i garantir que es
facin servir llocs web
se gurs. L’ordinador
cal posar-lo en espais
oberts, per poder tenir
un control dels contin-
guts per on naveguen
els fills.
– Que recordin que:
Els menors, com a
usuaris de la xarxa,
són especialment vul-
nerables a determina-
des activitats delicti-
ves relacionades amb
el contingut de la in-
formació. En aquest
sentit, són víctimes si
accedeixen a contin-
guts il·legals com la
pornografia infantil,
els jocs en línia o l’a-
norèxia i la bulímia,
principalment.



Un dels personatges indicutibles del 2010
va ser l’esponja marina més popular de
la televisió, Bob Esponja, que ha co-

mençat 2011 amb la mateixa o més empenta.
El seu creador, Stephen Hillenburg, és un biò-
leg marí que volia emular l’oceanògraf francès
Jacques Cousteau i desterrar la ironia. Avui,
aquest ingenu personatge animat, inspirat en
l’actor còmic Jerry Lewis, està a punt d’estrenar
la novena temporada, amb la qual arribarà als
gairebé 250 episodis. A Hillenburg, que ha
abandonat el timó creatiu de la sèrie, no se li
coneixen nous projectes.

Bob Esponja és a tot arreu, com es va poder
comprovar, per exemple, durant les passades
festes de Nadal: segur que si algú va intentar
comprar qualsevol producte de la infinita llis-
ta de la línia de marxandatge del personatge
de Nickelodeon –a l’Estat espanyol, Clan TVE,
va acabar com Arnold Schwarzenegger a Un
padre en apuros. Tot el que porta el groc i la
singular cara del dibuix es ven molt. Però, com
va néixer Bob Esponja? I qui és Stephen Hi-
llenburg, el seu multimilionari creador?

Retrocedim a l’any 1998. Un nerviós Hillenburg
afrontava l’examen de la seva vida: presentar un
projecte a Nickelodeon. No volia fallar, i s’havia
assegurat el tret: portava un aquari, petites figu-
res fetes per ell mateix i un discurs clar. «Aquest
és Bob Esponja, l’estrella del vostre nou xou», va
dir als capitostos de la cadena. I, finalment, li van
donar mig milió de dòlars perquè fes realitat la
seva atrevida afirmació. Stephen Hillenburg s’hi
jugava bastant: bàsicament, estar a l’altura del seu
somni. I és que de petit tenia un ídol, l’oceanò-
graf francès Jacques Cousteau, les pel·lícules del
qual li van descobrir la passió per aclarir els mis-
teris marins. No va tardar, per tant, a fer de la seva
passió la seva professió: ja com a intrèpid jove-
net, Hillenburg va treballar uns anys com a edu-
cador a l’Ocean Institut d’Orange County (Cali-
fòrnia, Estats Units), on ensenyava als nens i les
nenes els secrets submarins quotidians a través de
divertides explicacions.

EPIFANIA A L’AQUARI
Aquí va tenir la seva epifania: «En aquesta fei-
na vaig tenir l’oportunitat de comprovar que
els nois i noies estan encantats amb la vida ma-
rina, així que vaig unir el meu coneixement en
aquest camp amb la meva passió per la co-
mèdia i l’animació», va comentar fa uns anys
Hillenburg a The Washington Post. Per cert, una
curiositat: Hillenburg també va passar uns
quants mesos fregint hamburgueses, com les
Krusty que despatxa Bob al Crustaci Cruixent.

En realitat, no era el primer treball de Hi-
llenburg en l’animació, havia estat director d’al-
guns episodis de la vida de Rocko, la visionà-
ria sèrie de Martin Olson. Precisament, Olson
va ser qui va animar el seu col.lega a presen-
tar el seu projecte quan aquest li va ensenyar
un còmic dibuixat per ell mateix, The interti-
dal zone, el germen del seu futur Bob Espon-
ja, l’origen de la petita revolució que planeja-

va el dibuixant. Una revolució amb una pre-
missa molt clara: «En realitat, Bob Esponja té
alguna cosa de subversiu: el fet que és increï-
blement ingenu», ha resumit Robert Thomp-
son, professor del Centre d’Estudis Televisius
de la Universitat de Syracuse, a The New York
Times.

No hi ha ironia ni referències a la cultura
pop a Bob Esponja, i és una cosa perfectament
deliberada; és, confessa Hillenburg, un dels
seus grans triomfs, perquè només els nens sa-
ben la veritat de la vida: «L’humor és un joc, el
món és un joc. Moltes de les coses que passen
a la sèrie es basen en les meves experiències
infantils i en les del meu equip, dures lliçons
vitals que quan es miren en retrospectiva re-
sulten molt gracioses. Com quan aprens el teu
primer renec i no saps el que significa».

INSPIRAT EN JERRY LEWIS
I en aquest món sense cinisme regna Bob Es-
ponja, un personatge inspirat per Jerry Lewis,
«un tipus innocent, graciós i estrany però sem-
pre amb bones intencions», segons Hillenburg.
I també amb pinta de babau, per això va triar
que Bob fos una esponja marina: «És l’animal
marí que té la pinta més estúpida de totes». Pri-
mer el va dibuixar com són les esponges, però
finalment va provar de fer-lo quadrat i, eure-
ka, aquí va veure el seu personatge. Quines
eren les seves expectatives? «Que fos una mena
de sèrie de culte... Res més», recordava Hi-
llenburg el 2009. Han passat 12 anys des de
llavors i acaben de renovar el contracte: Hi hau-
rà una novena temporada de Bob Esponja.

Avui, anys després d’abandonar el timó cre-
atiu de la seva sèrie –hi continua com a pro-
ductor executiu–, Hillenburg diu que gaudeix
de la vida. No se li coneixen projectes: sim-
plement viu on es va criar, al sud de Califòrnia
–el seu propi Fons de Bikini–, amb la seva dona
i el seu fill, practicant espeleologia, surf i es-
coltant música amb els amics. De tant en tant
passa per les seves oficines a Nickelodeon, on
manté el rètol que va instal.lar fa uns anys:
«Have fun or you’re fired» («Diverteix-te o es-
tàs acomiadat»).

TANGUES I TOT
El que sí que ha canviat i notablement en
aquests dotze anys, és la repercussió de Bob
Esponja, convertit en un gran fenomen me-
diàtic a tot el món. Una prova: hi ha una in-
terminable llista de marxandatge relacionat
amb Bob Esponja. Fins i tot, buscant per In-
ternet, es poden trobar uns tangues del famós
personatge. «Quan veig que hi ha fins i tot tan-
gues de Bob, em sembla tan meravellós com
estrany», va comentar una vegada Stephen Hi-
llenburg. Evidentment, tampoc no falten els pi-
james, sabatilles, coixins... de l’esponja mari-
na més popular de la terra.

És clar que abans d’arribar aquí va haver de
passar el seu calvari, el pobre Bob. En l’actua-
litat el caganer de Bob Esponja es ven més per
Nadal que el de Messi, les seves aventures són
seguides per milions de nens, i no tan nens, al
nostre país, i les joguines amb la imatge de l’in-
vertebrat van omplir cartes i cartes als Reis.
Però no sempre ha estat així: a mitjan dècada
passada es va estrenar a les nostres pantalles
el llargmetratge de Bob, i els resultats a la ta-
quilla van ser desastrosos. Ningú no sabia què
era aquesta esponja.
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El somni de
Cousteau

TEXT: VICTOR A. GÓMEZ

Convertit en els últims anys en un autèntic fenomen mediàtic
a tot el món, el personatge de dibuixos animats Bob Esponja
és fruit de la imaginació d’un biòleg marí nord-americà que
de petit tenia com a gran ídol el cèlebre oceanògraf francès



El poder del dibuix reposa íntegrament en
la seva fragilitat. Un exemple aclaparador
ens l’ofereix la Varsòvia d’avui dia: la ca-

pi tal polonesa, que va ser completament des-
truïda l’any 1944 pels nazis arran de la seva Su-
blevació –que en realitat va ser la darrera i des-
esperada alenada d’aire dels escassos supervi-
vents del setge–, recorda el malaurat Getto
warszawskie mitjançant una simple línia de
bron ze d’escassos quatre dits d’amplada que
ressegueix la totalitat del perímetre del fatídic
clos; es tracta d’una marca ininterrompuda que
el viatger contemporani troba de tant en tant
quan creua alguna de les grans artèries del cen-
tre de la capital del Vístula –encapçalades per
l’ostentosa Avinguda Joan Pau II– i que, mal-
grat trobar-se interrompuda per alguna de les
noves construccions que volen repensar la ciu-
tat en un sentit vertical sense tenir en compte
la seva realitat horitzontal –on encara es pot
percebre, com una amenaça latent, la sentor
de la guerra–, serpenteja entre llambordes ofe-
rint el seu llom metàl·lic al record, capturant
amb un cercle precís el dolor pretèrit i perpe-
tuant el sentit d’un a dins i un a fora que hau-
ria de servir per portar a terme una mena
d’ho meopatia de la història sense cap rastre
d’innocència en la mirada. Amb tot, és només
una línia, un dibuix fet al terra d’una ciutat que
actualment, com tot Europa, confabula amb
l’oblit. 

El poder del dibuix reposa, per tant, en la
seva capacitat per definir el contorn de les co-
ses, per confegir-ne el sentit. Un altre exemple
–en aquest cas individual, a diferència del per-
fil del gueto– ens el regalava el malaguanyat
Max Blecher a les seves memòries: l’autor de
Cuerpo transparente –el seu únic i preciós lli-
bre de poemes– explica que quan sortia de
casa seva, encara que anés per trajectes dife-
rents als habituals, sempre tenia cura de retor-
nar sobre els seus passos: «Allò ho feia per no
descriure un cercle al caminar on quedessin
tancats arbres i cases. En aquest sentit, el meu
caminar s’assemblava a un carret de fil; si una
vegada desenrotllat no l’hagués enrotllat im-
mediatament, en el mateix camí, les coses que
haguessin quedat atrapades dins del llaç for-
mat per la marxa haurien restat per sempre
més, irremeiablement i profundament, lligades
a mi. Si quan plovia evitava tocar les pedres
per on s’escolaven els reguers d’aigua, ho feia
per no afegir res a l’acció de l’aigua i per no
interferir en l’exercici dels seus poders essen-
cials».

Dibuix, per tant, que encercla malgrat la seva
fragilitat essencial, que obliga al seu autor a as-
sumir una íntima forma de responsabilitat amb
el present però també amb el passat i el futur,

dibuix que pot ser definitiu però que troba el
seu sentit darrer en la possibilitat intacta con-
tinguda en el desplegament lineal. Mim Juncà
(Banyoles, 1959) explica que, de ben jove, ja
va haver d’acceptar aquesta realitat del dibuix:
malgrat ser un bon estudiant –fins que va co-
mençar Arquitectura i es va «bloquejar com-
pletament»– es refugiava de manera instintiva
en el dibuix fins al punt que aquest monopo-
litzava el gruix de la seva activitat. La seva his-
tòria és la història d’un «ninotaire» –com ell s’a-
nomena irònicament– que s’ha vist empès a la

pràctica de l’art de manera «no totalment vo-
luntària», immers en un correlat d’esdeveni-
ments que el vinculava a una activitat artística
essencialment vital o, potser millor, a una rea-
litat vital essencialment artística.

Per això hom pot reconèixer en els seus di-
buixos –que, a vegades, tenen tota l’aparença
d’una pintura– el rostre polièdric del seu au-
tor: perquè tota la producció artística d’aquest
Banyolí feliçment exiliat a Tortellà és una mena
d’autorretrat que, al mateix temps, funciona
com un joc de miralls on tots i cadascun de no-

saltres ens hi podem veure reflectits.
El poder dels dibuixos de Mim Juncà repo-

sa íntegrament en la seva fragilitat. Com el per-
fil del Gueto o el camí recorregut per Blecher,
les línies que produeix aquest artista són, en
realitat, fruit d’un enregistrament vital –com si
es tractés d’una mena cardiograma– que con-
serva en perfecta tensió latent la pulsió íntima
del gest que el va fer possible. «Dibuixos in-
desxifrables d’aquesta escriptura / com les me-
ves mans, com els teus ulls tancats», va escriu-
re el poeta romanès a manera d’introducció. 

Noms i llocs de
l’art a Girona
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El poder
del dibuix
Nascut a Banyoles i afincat a Tortellà, Mim Juncà s’autodefineix

amb ironia com un «ninotaire» empès a la pràctica de l’art

Eudald
Camps
Crític d’art
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Establiments
antics
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El fundadador de l’establiment figuerenc
va ser Antoni Baruel, nascut a la matei-
xa ciutat, qui l’any 1890 va obrir a la pla-

ça de l’Ajuntament una botiga d’alimentació
que també era pastisseria: s’hi venien pastis-
sos casolans, elaborats manualment perquè en
aquella època no hi havia maquinària indus-
trial. En els seus primers anys de funciona-
ment el negoci va mantenir l’equilibri entre la
venda d’aliments i la de pastissos. 

Cap als anys 1920/1930 va heretar la botiga
el fill d’Antoni Baruel, Antoni Baruel Cantenys,
que va continuar fent la mateixa feina que el
seu pare, però afegint maquinària a l’obrador,
per fer-li més fàcil la feina i per respondre mi-
llor a la creixent demanda, derivada, al mar-
ge de la qualitat dels productes, del creixe-
ment de població a la ciutat de Figueres.

Quan va esclatar la Guerra Civil les coses es
van complicar per a Antoni Baruel Cantenys,
que es va veure obligat a marxar cap al nord
d’Espanya, a la zona de l’exèrcit de Franco.
Abans, però, havia tancat la pastisseria, que
es va salvar de totes les bombes que van cau-
re als voltants de la plaça de l’Ajuntament i
que van danyar algunes botigues de la zona.

NOVA ETAPA
La pastisseria no va tornar a obrir les portes
fins l’any 1940, però ja de la mà d’Enric Laca-
sa i Solanes, perquè Antoni Baruel li va dei-
xar el negoci. Enric Lacasa i la seva dona, Ma-
ria Ripoll Soms, van haver de fer molts esfor-
ços per tirar endavant en una postguerra en
la qual no hi havia gairebé res, i menys farina
i sucre, productes bàsics per elaborar pastis-
sos. Tot i això se’n van sortir, deixant de ban-
da la venda de productes d’alimentació i de-
dicant-se només a la pastisseria.

L’arribada dels primers turistes, majoritària-
ment francesos, a mitjan dècada de 1950, va
ser d’una gran ajuda econòmica per a la ciu-
tat. Els francesos anaven a Figueres de com-
pres perquè tot era molt más barat que al seu
país. Això va contribuir que els establiments
comercials figuerencs fessin unes bones ven-
des durant gairebé tot l’any.

La filla d’Enric Lacasa i Maria Ripoll, Rosa
Lacasa i Ripoll, es va casar a l’any 1960 amb

Enric Serra i Pujol. Tots dos es van posar a tre-
ballar de seguida a l’establiment, al costat dels
pares d’ella. Les especialitats de la casa eren
gairebé les mateixes i el negoci va continuar
endavant. A partir del 1974, amb la inaugura-
ció del Teatre-Museu Dalí i, més encara, amb
l’arribada de la democràcia, Figueres va fer un
canvi extraordinari, augmentant el turisme i el
comerç de la ciutat.

Enric Serra va morir l’any 1979 i, immedia-
tament, va entrar a dirigir el negoci la seva fi-

lla, Teresa Serra i Lacasa, que va deixar els  es-
tudis per entrar a l’obrador de la casa i fer el
seu aprenentatge. Dos anys després s’hi va
ajuntar la seva germana, Montserrat Serra i La-
casa. Durant tot aquest temps hi ha continuat
estant present la mare de totes dues, Rosa La-
casa i Ripoll, fins que es va jubilar.

Actualment són les dues germanes les que
regenten la pastisseria, especialitzada en dol-
ços de l’Empordà. El negoci acaba de complir
els 120 anys de presència al mateix local.  

Serra Lacasa 
FigueresVa ser una de les botigues de la plaça de l’Ajuntament de

Figueres que van resistir dempeus els bombardejos de la Guerra
Civil; i continua al mateix lloc 120 anys després del seu origen

Història

La pastisseria
va néixer com a
botiga d’ali-
ments i també
de dolços a la
plaça de l’Ajun-
tament de Fi-
gueres. La va
obrir Antoni Ba-
ruel. Durant la
Guerra Civil va
haver de tancar
durant quatre
anys. Als anys
quaranta va reo-
brir només com
a pastisseria,
però amb un
nou propietari,
Enric Lacasa.
Sempre es va
seguir la tradició
de la pastisse-
ria, que ara es
continua treba-
llant de manera
artesanal, de la
mà de les dues
hereves del ne-
goci inicial. 

Origen
1890
Fundador
Antoni Baruel.
Propietaries
actuals 
Montserrat i Te-
resa Serra i La-
casa.
Treballadors
Règim familiar.
Activitat
Elaboració arte-
sanal i venda de
pastissos.

TEXT I FOTOGRAFIA: JOSEP MARIA BARTOMEU



La botifarra dolça és feta de carn de porc
picada, sucre i llimona. Això, ajudat pel
fet que en coure-la queda caramel·litza-

da, en fa, sens dubte, l’embotit més curiós del
món. En altres cultures hi ha embotits amb un
punt de dolç; així, trobem morcillas dolces a
Sòria i a les Canàries i morcelas a Galícia. Igual-
ment, a Còrsega, França, etc... hi ha boudins
(botifarrons) que poden tenir fruits secs i, per
tant, un punt de dolç. Però en tots aquests ca-
sos és un dolç limitat, que fa que mai ningú
no hagi menjat aquests embotits com unes
postres. La botifarra dolça, en canvi, sempre
ha estat percebuda com unes postres, menja-
da si més no com a darrer plat. Només es tro-
ba a la regió de Girona. La ciutat de Girona
n’és l’epicen tre, i no pas l’Empordà, com
creuen a Barcelona –on l’embotit encara no hi
ha arribat, per cert–.

Es cuina amb aigua i greix, al final s’hi po-
sen llesquetes de pa, que queden caramel·lit-
zades... Això d’afegir-hi garnatxa, pela de lli-
mona, etc..., és més aviat una pràctica dels cui-
ners. Una vella de l’Empordà va idear afegir-
hi poma, recepta recollida per primer cop per
un servidor a La cuina gironina. També es pot
fer amb pèsols (antiga recepta gironina) i ac-
tualment també se’n fan canapés i fins salsit-
xes. Sorpèn gent d’altres llocs, per l’aspecte
(és molt brillant i sembla una botifarra crua pi-
cant) i pel gust; produeix un «xoc palatal». És
l’embotit més estrany, extravagant i «surrealis-
ta» que existeix. No és estrany que a Dalí li en-
cantés i «obligués» a menjar-ne als seus amics
de Madrid mentre feia el Teatre-Museu, cosa
que els espantava (al restaurant Ca la Teta de
Figueres), tal com explico al llibre Dalicates-
sen.

LA MÉS LLARGA DEL MÓN
Ha estat objecte de campionats: en ocasió de
l’Any Dalí a Figueres es va fer la Botifarra dol-
ça més llarga del món. Però sens dubte, la ma-
nifestació més lluïda i completa que se li de-
dica és la Fira de la Botifarra dolça de Salitja
(l’edició d’aquest any se celebra precisament
d’aquí a quinze dies, el 26 i el 27 de febrer).

N’hi ha versions en forma de fuet i fins llon-
ganissa, que es mengen amb pa, per berenar,
i versions modernes amb fruits secs

La botifarra dolça, literàriament és descrita
per primer cop per Ferran Agulló (anys 30),i
també en parla Josep Pla. L’antropòleg «oficial»
de Catalunya, lligat a instancies oficials de la
Generalitat (Institut de la Mediterrània, Gas-
troteca, etc...) va fer un estudi, pagat per la Co-
munitat Europea, sobre el fet que la botifarra
dolça fos exclusiva de l’Empordà (hipòtesi to-
talment falsa, d’entrada), i, per acabar-ho d’a-
dobar, arribant al surrealisme total, establia que
la botifarra dolça de Figueres és més dolça que
la de la resta de la comarca!

La Gastroteca (un invent d’internet empes-
cat per l’anterior Conseller Huguet, que sol
contenir un repertori de notable bestieses –per
exemple, vegeu el que diu de la botifarra de
perol!–) a part de la carallada de dir que no-

més és de l’Empordà, també diu que té can-
yella, cosa que no he vist mai! La Generalitat,
a través del Consell Comarcal del Baix Em-
pordà, li va atorgar una Denomina ció Comar-
cal (sense cap requisit professional ni conei-
xement de causa, per cert). Afortunadament,
aquestes denominacions ara no tenen cap va-
lidesa. En canvi, caldria treballar per aconse-
guir una IGP o Indicació Geogràfica Protegi-
da de la Comunitat Europea que, donada la
seva especificitat, sens dubte obtindria. A veu-

re si algú, dels qui pertoca (cansaladers i gre-
mis, Generalitat...) s’hi posa a treballar.

La més important indústria d’embotits de Gi-
rona, Casademont, la va llençar com a «dolça
de Girona». Però la seva elaboració, si més no
a les carnisseries/cansaladeries, continua es-
sent ben vigent, cosa que vol dir, sortosament,
que encara gaudeix dels favors del públic, mal-
grat que l’esmentada Gastroteca també ens
amenaça pel seu alt contingut proteic!  Qui no
té feina el gat pentina!

Botifarra dolça Gastronomia
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Jaume
Fàbrega
«Bona Vida»
http://blocs.mes -
vilaweb.cat/jau -
mefabrega
http://jaumefabre
ga.blogspot.com

Una deliciosa manera de fer les llonga-
nisses fresques, com es diria en algun
lloc, o botifarres dolces.

Elaboració
Feu bullir la botifarra amb garnatxa, que la co-
breixi, aromatitzada amb canyella, llimona, ta-
ronja i sucre, a foc suau, fins que el suc que- di una mica espès. Poseu-la al plat, prèvia-

ment escalfat, i cobriu-la amb el suc.

Notes
S’hi pot afegir unes llesquetes de pa, a fi que
quedin caramel·litzades, o bé fruita: poma,
pera, préssec, pinya tropical, nectarina, etc...
– Com que aquesta botifarra ja du sucre, afe-
gir-n’hi més és opcional.

Botifarra dolça amb garnatxa
La recepta

L’embotit més curiós del món s’elabora amb carn de porc picada, sucre i llimona; és originari de
Girona i voltants i s’acostuma a cuinar amb aigua i sucre, de manera que queda caramel·litzada

Ingredients

� Una botifarra
dolça crua.
� Garnatxa.
� Canyella en

pols o de canó. 
� Talls de taronja.
� Pell de llimona
ratllada.
� Sucre (opcio-
nal).
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Tastar un xampany a les deu del matí, amb
un grup de professionals amb esperit crí-

tic, és una prova dura per al producte. El xam-
pany Lanson Black Label brut va passar la pro-
va amb molt bona nota. De color groc ambre,
brillant i cristal·lí, amb aromes que reflecteixen
els seus gairebé tres anys de permanència a la
cava abans de ser «degorgat». Impresió de vi-
talitat amb notes de poma i cítrics. En boca sor-

prèn la seva lleugeresa, fàcil pas de boca i per-
sistència. El vi base per a la seva el·laboració,
procedent de cinquanta «crus» diferents, ha evi-
tat la fermentació malolàctica per conservar l’à-
cid màlic que li dóna cos i llarguesa. És una
forma de tractar el vi agosarada però que es
justifica pel seu resultat. Coupage, d’un 50%
de Pinot Noir, 30% o 35% de Chardonnay –se-
gons la qualitat de l’anyada– i la resta de Pinot

Meunier, que li aporta notes
aromàtiques de fruits de
bosc. Preu aproximat: 29 eu-
ros. Bon maridatge tant per
a aperitu com per a tot l’à-
pat. La presentació es va fer
al restaurant Mimolet de Gi-
rona per part del sommelier
Josep Canals, la delegada de
la firma, Jessica Aceña, i l’ex-
port manager Thierry Tron-
quit.

El celler elaborador, La
Maison Lanson, està ubicat
a Reims (França) i va ser fun-
dat l’any 1760. Per a més in-
formació: www.lanson.com
i www.girovi.cat.
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Agustí
Ensesa
Bonet
Escola de 
Tastavins 
del Gironès Col·leccionisme

Durant la darrera setmana
de gener s’ha celebrat a
Angouleme (França) un

nou festival al voltant del cò-
mic, tebeo o historieta. La ciu-
tat francesa té la condició de ca-
pital mundial de l’anomenat
novè art, el del dibuix i els con-
tes, i juntament amb Lucca (Ità-
lia), i des de fa uns anys també
amb Barcelona, conformen la
referència de tota aquesta afi-
ció i indústria a nivell interna-
cional. Una trentena de països
han estat representats per uns
dies a Angouleme través d’edi-
tors, artistes, comerciants, pe-
riodistes, i una munió d’aficio-
nats i col·leccionistes que en xi-
fra estimada d’uns 200.000 han
tornat a participar en un esde-
veniment de llarga trajectòria
cultural i artística.

El fenomen s’ha de tenir en
compte, i encara més en uns
moments en els quals triomfen,
sobretot entre els joves, els pro-
ductes audiovisuals i telemà-
tics, cada dia que passa més so-
fisticats i millorables. Així, si es
té en compte l’alt grau de se-
guiment i de negoci del certa-
men francés, el còmic, tebeo o
historieta de moment roman
ben viu i amb una activitat econòmica, tot i la
crisi, prou remarcable per part de les editorials.

Fins a fa dues o tres dècades, l’apartat del te-
beo ocupava un lloc preferent en el col.leccio-
nisme i era ben vist per gairebé tothom, en tant
que propiciava com pocs l’hàbit de la lectura,
la instrucció dels menuts i l’assoliment de cul-
tura general. Al paper imprès amb textos s’hi
afegeix el concepte il’lustratiu, visual, d’imat-
ges, ben cridaner per a tota de mena d’edats i
de sensibilitats. Aquí, es complementava la de-
voció de l’adquisició i la lectura de tebeos amb
l’intercanvi, activitat cabdal en tot tipus de
col.leccionismes, de manera que amb pocs re-
cursos i possibilitats hi havia gent que arribava
a llegir i a posseir infinitat d’exemplars.

Als mercats de carrer i a les llibreries de vell
encara se’n poden trobar, i els més buscats per
part de la gent madura de casa nostra són
aquells quadernets dels anys 50 i 60 de l’estil El
Capitán Trueno, El Jabato, El Guerrero del An-
tifaz, Roberto Alcázar y Pedrín, Hazañas Béli-

cas, i tantes altres produccions d’aventures per
al públic juvenil, que entre línies deixaven cau-
re missatges ideològics de l’època. Sense obli-
dar les grans produccions catalanes de primers
de segle passat, del tipus L’Esquella de la To-
rratxa, Cu-Cut, Papitu, la infantil En Patufet, i
tantes altres que regularment comentem.

En l’actualitat es podria estar celebrant el pri-
mer centenari de l’aparició de publicacions
d’historietes al nostre país, i hi ha notícies que
diverses institucions s’estan sensibilitzant, i que
entre altres projectes hi hauria per part de la
Conselleria de Cultura de la Generalitat de Ca-
talunya la creació del Museu del Còmic i la Il.lus-
tració. Una excel·lent notícia per als aficionats
als tebeos i per a la cultura en general, que a
més de la seva recuperació i conservació, ofe-
rirà sens dubte una important difusió, talment
com s’ha vingut realitzant en altres àmbits. De
la mà indiscutible dels col·leccionistes i de lli-
brers i arxivers de vell, aquesta i altres iniciati-
ves semblants arribaran a bon port, segur.

La capital
del còmic
La ciutat francesa d’Angouleme reuneix els millors historietistes

Xavier
Romero

Va rebotir el diari a terra, enfurismat. Què
es podia esperar! Ell estava canviant.

Evolucionava! Igual que tots els grans ar-
tistes. Però a aquella colla de pixatinters els
nous quadres no els feien el pes.

Josep Pagès Ortiz va néixer a Girona al
voltant de 1875. Aficionat al dibuix, de ben
jovenet va iniciar la seva formació pictòri-
ca a l’Escola Municipal de Belles Arts que
dirigia Alfons Gelabert. Allà de seguida va
despuntar per les seves bones aptituds i
això li va permetre marxar a Barcelona per
seguir els estudis a la Llotja. El 1890, la Di-
putació de Girona li va concedir una beca-
pensió per anar a Roma a ampliar els seus
coneixements. El jove artista va perfeccio-
nar el seu estil al taller del també català En-
ric Serra Auqué, afincat a Itàlia des del 1878.
Durant aquella etapa, el gironí es va inte-
ressar moltíssim pels quadres de Murillo ex-
posats als museus romans, fins al punt que
en va imitar el traç i l’estil en algunes obres
de joventut. Això es pot constatar fullejant
L’Esquella de la Torratxa del dinou d’abril
de 1890; en aquella publicació satírica bar-
celonina, Pagès Ortiz hi va col·laborar amb
dues il·lustracions, un home i una dona de
marcada inspiració murillana.

L’any següent, el 1891, el jove artista gi-
roní va participar a la primera Exposició de
Belles Arts organitzada a Barcelona i, una
vegada finalitzada la mostra, la seva tela ti-
tulada Un interior d’un casa a Tívoli va ser
adquirida per la Junta de Museus.

Per les notícies publicades al Diari de Gi-
rona sabem que, durant les Fires de Sant
Narcís de 1891, el pintor es trobava a la seva
ciutat natal, on exposava alguns dels seus
quadres més reeixits. El periòdic destacava
una vista de les llacunes del Tíber, una de
les temàtiques preferides del seu mestre En-
ric Serra.

A partir d’aquell moment, però, cada ve-
gada que exposava algun quadre, el Diari
criticava l’artista per la poca concreció en
la pinzellada i ser poc fidel a la realitat. Se-
gurament Pagès Ortiz estava evolucionant
cap a un estil massa modern per a la Giro-
na finisecular. És pos-
sible que aquesta fos
una de les raons que
el van empènyer a
marxar a l’estranger.
Va escollir l’Argentina,
on quan començava a
despuntar va morir de
manera sobtada el
1902. La notícia va
causar una impressió
tan fonda a la seva ciu-
tat natal que el 1934
Joan Vinyas i Comas
encara recordava la
seva malaguanyada
vida a les pàgines del
Suplement Literari de
L’Autonomista.

Josep Pagès
Ortiz

Gironins del segle XIX

Xavier
Carmaniu
Mainadé
Historiador
i periodista

El vi

Champagne Lanson
Black Label Brut
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RESISTENTS
Bosses per a cada dia

L’Hobo és una col·lecció de bosses de Tumi pensades per resistir.
Estan realitzades amb materials de primera qualitat i gens delicats, ja
sigui en material plàstic impermeable o franel·la, que es combina
amb pell. Tenen una forma quadrada, són grosses i disposen de
dues nanses. Els colors: negre, vi o gris. 

LA NOVA VIDA DE LES 
PECES VELLES
Recuperar antigues col·leccions
permet crear moda actual

Aquestes tres peces són de la firma italiana
Malíparmi pertanyents a la col·lecció Teixit de la
memòria, per a la propera primavera. La sèrie es
basa en la idea de donar nova vida al llegat vin-
tage de la marca, és a dir, recuperar els retalls
que es conserven de col·leccions anteriors i cre-
ar peces úniques a l’estil patchwork. Els estam-
pats recorden elements de la natura, com ara
pètals de flors, fulles i branques, o pedres semi-
precioses com el safir, l’ambre o l’ametista.

Tendències

NÚVIA BLANCA
Lleugera i amb seda ampla

Jesús Peiró és un dels dissenyadors més coneguts en el món
de la passarel·la de núvies. Aquests dos models resumeixen la
seva actual col·lecció: teixits molt lleugers, alguna opció folgada,
incrustacions i transparències. Als cabells, un lleuger toc amb el
teixit del vestit, per recollir-los al darrere. 

PLOMES I SEDA
La festa clàssica s’escurça

El dissenyador Georges Chakra ha presentat en la recent Setmana de la Moda de París
els seus models de festa, basats en els teixits de seda, les plomes lleugeres i les blondes
drapejades. Aquests detalls ornamenten vestits de tall clàssic i curts, ja que arriben just per
damunt del genoll.

LLENCERIA DIBUIXADA
La roba interior
també 
s’estampa

Com que ja era
prou coneguda
pels seus estam-
pats atrevits en pe-
ces com samarretes
i vestits, Desigual
aposta ara
per la moda
íntima amb
una col·lec-
ció de pija-
mes, llence-
ria, mitjons,
mitges i leg-
gins, realit-
zats amb
microfibra,
el setí i les
puntes. A la
foto, una
model en
la desfila-
da del ge-
ner passat
a 
Barcelona.



El cineasta Duncan Jones, a qui les crò-
niques encara destaquen com a fill de
David Bowie, es pot enorgullir també de

ser un dels directors debutants que més soroll
han fet, paradoxalment amb una de les pel·lí-
cules fantàstiques més silencioses dels darrers
anys. Moon, a banda d’acaparar premis arreu
del món, era una esplèndida posada al dia de
la ciència-ficció dels 70, una mena de Naus
misterioses fusionada amb Solaris sobre un as-
tronauta que, a punt de tornar a la Terra des-
prés d’una expedició a la lluna, es veu obli-
gat a enfrontar-se als seus temors més pro-
funds. La tasca de Jones despuntava, princi-
palment, per la seva extraordinària habilitat a
l’hora d’hibridar el
drama psicològic
més contempora-
ni amb un sentit
molt clàssic del
suspens que pas-
sava per treure
punta als mínims
elements visuals.

Estava clar que l’èxit de Moon obriria a Dun-
can Jones la porta de produccions molt més
costoses i l’escollida ha estat Source code, un
film (aparentment) d’acció produït pels res-
ponsables de Speed i escrit pel guionista de la
tercera i quarta entrega d’Especies, només es-
trenades en DVD. Mala pinta? Sobre el paper,
sí, però els tràilers apunten que Jones ha sa-
but portar la història al seu terreny visual i con-
ceptual.

El protagonista del film és Colter Stevens,

un soldat que, sobtadament, es desperta ocu-
pant el cos d’un altre home en un tren en di-
recció a Chicago. Allà coneix una dona, la de
l’home que suplanta, i immediatament se sent
atret per ella. La felicitat dura poc: una bom-
ba explota al tren. Acte seguit, Stevens es des-
perta en una estranya sala d’operacions. Re-
sulta que el soldat forma part d’un experiment
per viatjar en el temps i provar d’evitar l’ex-
plosió de la bomba. El problema és que cada
desplaçament té una durada limitada i, el més
important, mai no sap si hi haurà una nova
oportunitat de fer-ho. Per tant, haurà de tro-
bar l’explosiu al més aviat possible si vol sal-
var la dona de la que s’està enamorant.

Source code aposta per un registre visual
molt Bourne, amb una càmera nerviosa més
preocupada per l’aprofitament del temps i l’es-
pai que per captar l’artifici implícit en la his-
tòria. També els personatges semblen més ela-
borats del que és habitual en el gènere, i se-
gurament és per això que Jones ha confiat el
protagonisme de la pel·lícula a intèrprets tan
solvents com Jake Gyllenhaal, Michelle Mo-
naghan, Vera Farmiga, Russell Peters, Michael
Arden i Jeffrey Wright.

Saltant
en el temps
Després d’haver debutat amb l’esplèndida «Moon», el cineasta
Duncan Jones ha disposat de més pressupost per rodar el film
d’acció «Source Code», que aconsegueix portar al seu terreny

TEXT: PEP PRIETO

Cinema
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AAquest hivern deixa’t atrapar i seduir de nou per la màgia, 
l’elegància i el «savoir faire» de la MOSCA DE GIRONA

No esperis més i FES-LA VOLAR tu també! I volaràs amb ella en total llibertat aquest any 2011
PUNTS DE VENDA: PAPERERIA PAPIRONA (Hortes, 20), JAN COL·LECCIÓ (Ferreries Velles, 11), i també als ja habituals LLIBRERIA CARLEMANY, LLIBRERIA GELI i LLIBRERIA 22
Recordeu que ara també podeu aconseguir l’Auca de Sant Narcís per tan sols 3 euros amb la mosca inclosa

Càmera nerviosa per als actors
Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan i Vera

Farmiga són els caps de cartell d’un
repartiment format per intèrprets molt solvents

Imparable

Director: Tony Scott.
Intèrprets: Denzel Was-
hington, Chris Pine.
Distribuïdora: Fox.
Durada: 98 minuts.
D’acord que el guió és d’un
esquemàtic que espanta i
que Tony Scott no pot evitar
introduir-hi tot el seu catà-
leg de vicis estètics, però
aquesta història d’un tren

que circula desenfrenat funciona a la perfecció
per la seva hitchcockiana concepció del suspens
(l’escena dels nens és realment esplèndida) i el
carisma de la seva parella protagonista, secunda-
da per la sempre solvent Rosario Dawson. De fet,
Imparable no deixa de ser un curiós encreuament
entre el gènere del western i El tren del infierno,
que treu molt profit, a més, al fet d’estar narrada
en temps real. P. P.

Los otros dos

Director: Adam McKay.
Intèrprets: Will Ferrell,
Mark Walhberg, Eva Men-
des.
Distribuïdora: Sony.
Durada: 107 minuts.
Els artífexs d’El reportero i
Pasado de vueltas firmen
aquesta paròdia de les
pel·lícules de col·legues a

l’estil d’Arma letal, en la qual dos policies una mica
ximplets han d’afrontar el cas més important de les
seves respectives carreres. És narrativament irre-
gular i el seu enginy és intermitent, però conté
gags i diàlegs molt aguts que la converteixen en
un producte més recomanable del que pinta. Entre
els secundaris, uns memorables Samuel L. Jack-
son i Dwayne Johnson. P. P.

Siempre a mi lado

Director: Burr Steers.
Intèrprets: Zack Efron,
Amanda Crew, Kim Basin-
ger.
Distribuïdora: Universal.
Durada: 99 minuts.
Un melodrama tirant a infec-
te a major glòria del prota-
gonista de High School Mu-
sical, que evidencia unes li-

mitacions dramàtiques realment desarmants.
Efron interpreta un jove de passat traumàtic que
recupera les seves ganes de viure gràcies a una
companya de l’institut que està enamorada d’ell.
Si l’argument ja sona ensucrat, la pel·lícula és d’un
encaramel·lat insuportable que no aconsegueixen
redimir ni secundaris tan il·lustres com Kim Basin-
ger o Ray Liotta. P.P.

¿Otra vez tú?

Director: Andy Fickman.
Intèrprets: Kristen Bell, Ja-
mie Lee Curtis.
Distribuïdora: Disney.
Durada: 105 minuts.
Una jove descobreix que el
seu germà es vol casar amb
la seva eterna rival de l’insti-
tut i traça un pla per impedir
la boda amb la complicitat

de la seva mare, enemiga, al seu torn, de la futura
consogra. Una comèdia burda i previsible que in-
corre en tots els tòpics sentimentals imaginables,
amb l’agreujant que desaprofita actors i actrius de
la talla de Sigourney Weaver (al costat de Curtis,
el més aprofitable de la funció), la veterana Betty
White, Odette Yustman i Victor Garber. P.P.

DVD
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Els 5 més
venuts

ESPANYA

1 = Vía Dalma
Sergio Dalma  
2 = Pequeño
Dani Martín
3 = Sale el sol
Shakira  
4 � La joven
Dolores Christina
Rosenvinge  
5 � Un viaje en
noria Pastora

REGNE UNIT

1 = 21 Adele  
2 � No more
idols Chase &
Status 
3 � Doo-Wops &
Hooligans Bruno
Mars
4 = 19 Adele
5 � Loud
Rihanna

ESTATS
UNITS

1 � Mission bell
Amos Lee  
2 � Kiss each
other clean Iron
and wine  
3 � Pink friday
Nicki Minaj       
4 � 2011
Grammy
Nominees
Diversos
5 � Doo-Wops &
Hooligans Bruno
Mars

C/ Rutlla, 11 - Tel./Fax 972 20 34 23 - 17002 GIRONA ı C/ Maluquer Salvador, 3 - Tel. 972 22 33 43 - 17002 GIRONA ı Pl. Rector Ferrer, 4 - Tel. 972 26 20 98 - 17800 OLOT

315 €

L’ART DEL DESCANS

El cantautor extremeny Miguel Angel Gó-
mez Naharro s’ha destacat com un dels
màxims defensors i estudiosos de la po-

esia feta en les diferents llengües de l’Estat es-
panyol. La seva darrera producció és un llibre-
disc que, amb el nom de Gómez Naharro. An-
tología, recull 23 poemes, amb la seva corres-
ponent versió musicada. El subtítol del llibre és
ben explícit: Poesía vernácula musicalizada de
la Península Ibérica, i es presenta, doncs, com
un repàs als cinc treballs discogràfics que ha
enregistrat en els seus disset anys de carrera.

Gómez Naharro ha dedicat una bona part dels
seus treballs discogràfics a reivindicar el patri-
moni literari de la península ibèrica. En desta-
quen principalment les seves produccions Pa-
seo hispánico (en el que aplega poetes dels se-
gles XII a XX, entre ells Ausiàs March), Can-
ciones Lusitanas (amb notables adaptacions de
poemes de Fernando Pessoa) i, recentment
Canciones Guerrilleras, imprescindible recopi-
lació de cançons reivindicatives i de lluita de
tots els temps, del Chant des Partisans a Al Vent
de Raimon, passant per A Galopar de Paco Ibá-
ñez amb lletra de Rafael Alberti.

A Poesía vernácula musicalizada de la Pe-
nínsula Ibérica, Gómez Naharro aplega 21 te-
mes publicats amb anterioritat, més dues peces
inèdites: Marinera en tierra, de l’extremeny

Luengo Tarre ro i el mític tema Lili Marlen, de
Hans Leip. Per a l’ocasió ha escollit el poema
de Salvador Espriu Assaig de càntic en el tem-
ple: «Car sóc també molt covard i salvatge/ i es-
timo, a més, amb un/ desesperat dolor/ aques-
ta meva pobra/ bruta, trista, disortada pàtria»
(oportunament al llibre s’inclou també, sense
la seva versió musical, la rèplica a aquest poe-
ma de Pere Quart, Assaig de plagi a la taberna:
«Car, fet i fet, tampoc no sóc tan ase/ i estimo a
més amb un/ irrevocable amor/ aquesta meva
i nostra/ bastant neta, envejada, bonica pàtria»).
La selecció catalana es completa amb el Cant
de mort d’Ausiàs March, que inclou instruments
poc conegut fora de Catalunya com la gralla.

Quevedo, Góngora, Espronceda, Pessoa, i al-
gunes cançons tradicionals d’arreu completen
el volum, en el qual destaca el tema Durmil a
rucíu, cantat en mañegu, llengua que és par-
lada a la Vall del Jálama, a Extremadura, per
unes 6.000 persones aproximadament. 

Gómez Naharro és un cantautor compromès
ideològicament i cultural, treballador incansa-
ble per la recuperació de la tradició literària ibè-
rica, reivindicant la paraula i la guitarra com a
important eina de difusió i lluita. Assidu visitant
de Catalunya (on va exercir de professor de
llengua i literatura) l’hem pogut veure també
per Girona, vinculat als premis LiberPress. 

llengua
La poesia de la

El cantautor extremeny Miguel Ángel Gómez Naharro reivindica
el divers patrimoni literari i lingüístic de la península Ibèrica

Novetats

Ian Anderson: «Walk into...»

S’acaba de reeditar Walk into light, l’àlbum amb
el qual debutava en solitari Ian Anderson, caris-
màtic líder de Jethro Tull. Publicat originalment
el 1983 i amb col·laboracions com la de Peter-
John Vettese, teclista de Jethro Tull i coautor de
la meitat de les cançons de l’àlbum, aquesta edi-
ció inclou il·lustracions originals i un llibret de vuit
pàgines. Entre les cançons del disc hi ha algu-
nes de la preferides pels seguidors d’Anderson,
com Trains, End game i Toad in the hole.

My Chemical Romance
La banda nord-americana My Chemical Ro-
mance torna amb el seu quart àlbum d’estudi,
Danger days: The true lives of the fabulous kill-
joys, «un autèntic míssil de rock», en paraules
del mateix grup. Després de sobreviure al ma-
jestuós èxit del seu anterior treball, The black pa-
rade (2006), amb el qual van estar de gira du-
rant més de dos anys i mig, la banda va decidir
prendre’s un temps de descans i ara reapareix
segons afirma, «amb més il·lusió que mai».

Jon Secada: «Otra vez»

El cantant i compositor Jon Secada va comen-
çar el procés de creació del seu nou disc, Otra
vez, fa tres anys, quan era jutge del concurs de
televisió Latin American Idol. Amb aquest treball
torna a la música en castellà i diu que «per a mi
això és un retrobament i un renaixement perquè
estic amb una energia ben maca, ben nova»,
Segons ell, des del principi volia «que tot fos
pensat i mastegat en espanyol», sense perdre
la seva essència del pop, rock i R&B.

Ojo al Sabor!!! 
La rumba, el funk, el latin, el hip-hop i el so elec-
trònic es conjuguen a Ojo al Sabor!!!, un grup
que neix de la unió del grup català Sabor de Gra-
cia amb Dj Panko i Ramón Giménez, d’Ojos de
Brujo. El projecte Ojo al sabor!!! arrenca el 4 de
març dins del Festival Flamenc de Barcelona De
Cajón!, a l’Auditori. Allà podrà comprovar-se per
primera vegada el resultat d’aquesta nova visió
de la rumba fusió, que es presenta en format
«big band», amb tretze músics.

TEXT: RAMON MORENO
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Dues rodes
Nua i ferotge
La «naked» BMW K 1300 R de 
173 CV se situa al capdamunt 
de tot en tecnologia i potència

La presentació
El cupè més elegant
Mercedes-Benz actualitza el seu
cupè de quatre portes, el CLS, que
llueix una imatge més impactant
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EVOLUCIÓ
INTEL·LIGENT

A
mb el  508, Peugeot torna al «top ten» del sector de
les berlines. Un mercat en el qual les principals mar-
ques generalistes, com és el cas de la marca fran-
cesa i el seu nou model, cada vegada es troben més
a prop dels constructors «premium», tant en quali-

tat d'acabats i imatge com en termes d'equipament i de tec-
nologia aplicada.

Una afirmació que es reflecteix de manera clara en aques-
ta nova gamma 508, integrada per dues carrosseries com-
plementàries: una berlina (de 4,79 m de longitud) i un fami-
liar SW (4,81 m).

Imatge de marca
En matèria estètica, les seves línies seductores mostren l'e-
volució dels codis estètics de la marca, iniciada amb el con-
cept SR1. Això es trasllada a un frontal caracteritzat per una
graella ampla i uns fars felins particularment treballats en la
seva expressió visual, com es percep en els seus «canons
de leds» visibles tant de dia com de nit. 

A la part del darrere, tres urpes vermelles que sobresur-
ten emmarquen, en la berlina, tres línies de leds. El SW, per
la seva part, s'inspira en un disseny de «culata», amb una
banda vermella que s'il·lumina quan s'activen els fars pos-

Amb el 508 Peugeot consolida 
la seva presència en el sector 
de les berlines amb una proposta molt
interessant de tecnologia i imatge
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teriors. 

Refinament interior
El disseny simple i elegant del tauler de control, els mate-
rials utilitzats, la cura en els acabats, una estudiada fiabi-
litat i les tecnologies aplicades («head up display» en co-
lor, climatització de 4 zones, accés i arrencada sense
clau...) contribueixen a l'ambientació de gamma alta de  
l'habitacle. Cada passatger rep un tractament privilegiat
gràcies a l'excel·lent habitabilitat del cotxe. En el SW,
aquesta qualitat de vida a bord augmenta amb un sostre

panoràmic d'1,62 m2 de superfície envidriada. El maleter
també és pràctic i molt utilitzable, amb un volum generós
de 545 litres per a la berlina i de 660 per al SW. Si s’abaten
els seients del darrere, en un únic moviment, i es retira el
pla elevat de càrrega, el volum s'augmenta fins als 1.581 i
1.865 litres, en els dos models respectivament.

Sis motors d'inici
El 508 disposa de motors amb potències compreses entre
els 112 iels  204 CV, repartides en quatre versions dièsel i
dues de benzina. Aquesta gamma, amb emissions des de

109 g/km de CO2 amb el nou sistema e-HDi, integrarà, més
endavant, la tecnologia HYbrid4, amb 200 CV de potència
i 4 rodes motrius, a partir de tan sols 99 g/km de CO2. Tan-
cant per dalt l'oferta de llançament del 508, el nou 2.2 l HDi
FAP de 204 CV aconsegueix prestacions superiors a les
del 407 V6 dièsel, reduint el seu impacte mediambiental en
més d'un 30%. En l'aspecte dinàmic, el 508 disposa de dos
tipus de xassís: un nou eix davanter pseudo-McPherson o
bé un tren davanter de doble triangle amb pivot desaco-
blat per a la versió «GT» que equipa el motor 2.2 l HDi de
204 CV.  DdG

Motor
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ACABATS «PREMIUM» Molt per escollir. La gamma s'estructura en els nivells d'acabat Acces, Active, Bussines Line, Allure i GT (aquest últim exclusiu
per al 2.2 HDi 204 Automàtic). A l’interior destaca la textura de la part superior del tauler de control, els diferents elements decoratius, la consola central
de color negre satinat o els comandaments cromats. Tot el conjunt s'inspira en el refinament i el tecnicisme però sense ostentació. El maleter de la berli-
na compta amb una gran capacitat. En el cas del SW, el pis inferior pot plegar-se de manera que permet distribuir millor l’espai.

Un val
BOSCH CAR SERVICE

per valor de 200 € per usar en

qualsevol dels més de 600 tallers

Bosch Car Service d’Espanya

–4 vals per sortejar cada mes–

PParticipa i podràs
guanyar una targeta
BP ULTIMATE*
carregada amb 200 euros
de carburant cada mes

–13 tagetes per sortejar cada mes–

VOTA
I GUANYA

ENTRA A LA PÀGINA WEB
I PARTICIPA DE FORMA GRATUÏTA

Tria el Cotxe de l’Any 2012

*Els regals són per sorteig entre tots els lectors del Grupo Prensa Ibérica

Els cotxes seleccionats com a candidats el mes de febrer són:
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Adalt de tot de la cadena alimentícia; la
BMW K 1300 R es troba, com una au-
tèntica depredadora de l’asfalt, a dalt de

tot de les «naked», ja sigui per prestacions o
tecnologia. Els seus antepassats acumulen
més d’un quart de segle entre les jungles ur-
banes; el 19 de setembre de 1983 a la Na-
poule, al sud de França, es va fer la presen-
tació internacional de la primera moto BMW
de quatre cilindres: la sèrie K 100. Ja de bon
principi, el seu principal argument es troba-
va en l’alta tecnologia que equipaven aques-
tes muntures; el 1988 la K 100 RS ja incor-

porava el sistema de frenada ABS, BMW va
muntar el seu primer propulsor de 100 CV a
la K1 i el 1997 els cavalls ja eren 130 en la
1200 RS.

La evolució no s’ha aturat i la K 1300 R se-
gueix fidel a la selecció natural i opta per ofe-
rir elements inèdits en el segment. Només cal
fer un cop d’ull al manillar per comprovar que
està farcit de botons. Amb el dit polze es pot
accionar el commutador que controla l'ABS,
ASC i ESA; diferència de la versió S, en la R
el sistema de frenada antibloqueig no varia
respecte a la 1200 R, però pot ser desactivat

per, per exemple, quan es roda en circuit.
L'ASC (control de tracció) tampoc ha patit
canvis i entra en acció en les situacions més
extremes. Tot i això, en el sistema de sus-
pensió electrònica (ESA) es troben les prin-
cipals novetats i permet un grapat de confi-
guracions diferents. Cal destacar que el sis-
tma de suspensió abandona els sistemes
convencionals per optar per unes avançades
duolever (al davant) i una paralever (al
 darrere) que ofereixen un gran aplom. A més
a més, el catàleg d’opcionals és molt atrac-
tiu, amb els punys calefactables com una op-

ció molt recomanable per a l’hivern.
Però l’autèntica atracció de la motocicleta

es troba en el seu motor; un tetracilíndric
de1.293 cc, amb uns cilindres de 80 x 64,3
mm que rendeix 173 CV. Aquest bloc, tot i la
impressionant potència, no només empeny
a altes revolucions, sinó que des de bon prin-
cipi ofereix una acceleració lineal, sense so-
bresalts, però que talla el sanglot amb la ve-
locitat que devora els metres (de 0 a 100 km/h
en 2,9 segons). Per a aquest curs 2011, la K
1300 R es vendrà en els colors verd àcid, ne-
gre ensatinat i gris granit. DdG
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Depredadora

COMPRAVENDA DE VEHICLES NOUS, D’OCASIÓ I KM 0 - VEHICLES SENSE CARNET

AAUTOS           TONI

SKODA
FELICIA
1.9 D
ANY 00
1.800 €

SEAT 
IBIZA 1.2
75CV
ANY 08
5.300 €

RENAULT
CLIO 1.2 i
60 CV.
ANY 03
4.200 €

SEAT
CÓRDOBA
1.9 D
ANY 99
2.300 €

PEUGEOT
306 1.9 D
BREAK
ANY 00
2.900 €

CITRÖEN  
XSARA 
1.6 VTS
ANY 01
2.800 €

SEAT 
IBIZA TDi
ANY 01
4.500 €

PEUGEOT
PATNER 1.9 D
ANY 06
5.900 €

FINANÇAMENT A LA SEVA MIDA, SENSE ENTRADA I GARANTIA FINS A 12 MESOS

Polígon CAN ILLUS - Ctra. C-63, km 33 (Ctra. Anglès-Sta. Coloma, davant gasolinera) - 17441 BRUNYOLA
Tel. - Fax 972 42 32 65 - Tel. mòbil 608 43 00 84 - www.autostoni.com - e-mail:toni@autostoni.com
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MERCEDES-BENZ

CLS

L’esportivitat més elegant

El 2003 va aparèixer el primer CLS amb
una carta de presentació inaudita per al
catàleg Mercedes: capó llarg, finestre-

tes laterals baixes sense marc i perfil de sos-
tre inclinat cap enrere. La marca alemanya
estrenava un autèntic cupè de quatre portes;
ara ha arribat l’hora del seu successor, que
mantindrà la denominació CLS i també les
seves proporcions. Malgrat això, la seva
imatge és nova. Inspirat en l’«ales de gavi-
na» SLS, el seu frontal llueix un disseny amb
la graella separada del capó, fet que dóna
més protagonisme i presència a aquest úl-
tim element. Un altre dels elements de dis-
seny més cridaners es troba en els fars; el
CLS és el primer vehicle de sèrie que utilitza
diodes LED per a totes les funcions de l’en-
llumenat; des dels fars principals fins als in-
termitents. La resta de la seva esvelta figura
també s’ha remodelat seguint les línies de la
gran varietat d’automòbils esportius de Mer-
cedes. Per a la nova generació, com no po-
dia ser d’una altra manera, la tecnologia tam-
bé s’ha posat al dia. Per començar, els qua-
tre motors que s'estrenen en el CLS han aug-
mentat de potència i parell màxim respecte
al model anterior, mentre que el consum de
combustible s’ha vist reduït fins a un 25%; tot
i això, de moment només hi haurà dos mo-
tors: 350 CDI BlueEFFICIENCY amb 265 CV
i el 350 BlueEFFICIENCY amb 306 CV. La
resta de delicatessen tecnològiques es po-
drien trobar en els sistemes de seguretat
(control actiu d'angle mort i detector actiu de
canvi de carril) o en la construcció lleugera
del xassís i nova servodirecció electrome-
cànica. DdG
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Chevrolet Captiva
2.0 CRDI - 150cv
Any 08

21.400 €

Opel Zafira Enjoy
1.9 CDTI + DVD 
Any 07

14.500 €

Opel Zafira
1.9 CDTI 120cv
Any 06

8.800 €

Opel Astra Enjoy
5 portes 1.6 Gasolina
Any 10

15.300 €

Opel Corsa C’Mon
1.3 CDTI Ecoflex
Any 10

10.200 €

Ford Focus
1.6 gasolina
Any 04

5.600 €

Peugeot 107
1.4 HDI Urban
Any 08

7.600 €

Kia Cerato 2.0 CRDI
Any 06

8.200 €

Toyota Corolla
2.0 TD
Any 05

8.600 €

Opel Agila Cosmo 
5 portes 1.3 CDTI
Any 06

6.000 €

Opel Zafira 1.0 CDTI
Any 06

11.500 €

Citroën C-2
1.1 gasolina Furio
Any 07

6.750 €

Opel Astra Energy 1.7 CDTI
Any 09

13.900 €

Renaut Clio 1.5 DCI
5 portes
Any 05

6.400 €

Opel Vectra 5 portes
Elegance 1.9 CDTI
Any 07 

10.500 €

Citroën C-4 3 portes
1.6 HDI Collection
Any 07

10.200 €

Àngel Blanch té cotxes perfectes per a tu, perfectes per a tothom

VEHICLES D’OCASIÓ CERTIFICATS

EL CANVI DE NOM NO ÉS INCLÓS AL PREU DELS VEHICLES
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