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Tàrrega a
l’avantguarda

ENTREVISTA

Pep Bras, escriptor



“Aquells trets que caracteritzin un individu enfront dels altres definiran la seua

identitat. Serà la consciència que tingui aquella persona respecte de si mateixa la

que la convertirà en algú diferent dels altres.” Amb aquestes paraules el col·lectiu

format per estudiants de segon de fotografia de l’Escola Municipal d’Art Leandre

Cristòfol de Lleida presenten una exposició a l’espai EnARt en què reflexionen al

voltant de la identitat personal que cadascú construeix sense perdre de vista d’on

venim, on som i on volem anar.

Text: Jaume Barrull Castellví Fotografies: Diversos autors

La identitat

LAMIRADA

➜ Adrián Soriano.

Identitat virtual o real.

Joan Cuadrat. Reacció musical.Anna Bosch. ID Família.
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LAMIRADA

L’exposició col·lectiva
d’estudiants de l’EMA, amb
aquestes i altres obres, es
pot veure a la galeria EnArt
de Lleida (c. Segrià 45, dins
la clínica dental Enèresi) fins
el proper 31 d’agost

Zoraida Grande. Percepció geomètrica. Marc Castelló. L’eina més antiga.

➜ Lídia Sabaté. s/t.

Ares Sierra. Identitat envellida.
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Embarrat. Aquest mes de juny, Tàrrega ha estat capital de
l’art contemporani. El dia de Sant Joan es clourà la primera
edició del festival Embarrat, que ha superat totes les expec-
tatives. Les impressionants naus de Cal Trepat han tornat a ser
un bullidor. Aquest cop, però, no de maquinària agrària sinó
d’idees i creativitat. La GranMàquina és, precisament, el títol
d’una gran exposició a l’antiga fàbrica que recull l’obra de 22
artistes seleccionats d’entre més d’un centenar de propostes.
Embarrat també ha servit per acollir la presentació del nou
llibre de Joan Fontcuberta. Tot un esdeveniment en tractar-

se d’un dels grans noms propis de la fotografia actual. Publicat
per Éditions Bessard (París), el llibre de Fontcuberta és una
visió personal de Cal Trepat. Una immillorable targeta de pre-
sentació de Tàrrega al món. Llarga vida a Embarrat. Molt di-
ferent és l’altre festival que recollim en aquest Lectura. El Fes-
tival de l’Horta de Lleida arriba demà a la desena edició. El seu
futur penja d’un fil, però els organitzadors s’hi aboquen amb
les mateixes ganes de sempre perquè volen que el jovent re-
descobreixi l’Horta. I una llarga nit de rock la vigília de Sant
Joan és una molt bona excusa per apropar-s’hi.
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Edicions 3i4 ha començat la nova edició de l’Obra
Completa deVicent Andrés Estellés, poeta valencià,
poeta d’esquerres, el poeta més whitmanià que
ha escrit en català. Aquesta nova edició l’apadrinen
els professors Ferran Carbó i Josep Murgades. La
primera s’edità en 1972 –nosaltres, els estudiants
de filologia de l’Estudi General, el compràrem i lle-
gírem deu anys després a les desaparegudes llibre-
ries L’Ereta i Urriza. Aquella edició presentava un
pròleg d’un altre escriptor que va canviar la nostra
manera de percebre la literatura: Joan Fuster. Ens
sorprenia per lamanera d’escriure –moltmés des-
inhibida–; i de pensar –fora de l’òrbita espanyola,
encallada en la generació del 98 o rodant comuna
sínia al voltant de Gil de Biedma– i lluny de les
posicions noucentistes clàssiques: la seua experi-
ència personal s’assemblava prou a la nostra. Va
ser una descoberta enlluernadora. El nou pròleg
de Ferran Carbó no té la grapa ni la gràcia del de
Joan Fuster. Els professors universitaris d’ara han
tingut la vida massa regalada. Fuster va haver de
combatre contra la caverna franquista.Mutatis
mutandis, el Joan Fuster, de Sueca, eramés a prop
de Josep Lladonosa, tret que Lladonosa es dedicà
més intensament a la història que no pas a la po-
esia. Així, doncs , Ferran Carbó ha escrit un pròleg
insípid, reescalfat i trist. Res de la lluminosa pre-
cisió de Fuster. Tanmateix, la novaObra Completa
d’Estellés és editada amb criteris més científics. S’hi
poden llegir els seus primers llibres escrits encara
durant la postguerra i el franquisme, i s’hi pot res-
seguir les pàgines esbojarrades i belles de, per
exemple, L’Hotel París, llibre que em consta que
fascinà el jove Miquel Pueyo i tants d‘altres. No
puc avaluar la impressió que deixà la lectura d’Es-
tellés en aquella generació que sorgí després del
franquisme, però tinc la intuïció que ens influí més
del que reconeixem. Sobretot en un concepte que
em resulta difícil d’acotar: la llibertat expressiva,
l’expressió súbita de les passions, el retrat líric d’un
món que ja anava cap a l’oblit. En aquest sentit, les
fotografies de Ramon Colom, ara redescobertes,
poden donar una indicació dels temes i les formes
que, entre moltes altres coses, Estellés iniciava en
català.

ESTELLÉS

VICENT ANDRÉS
ESTELLÉS.
Títol: Obra
Completa I
Editorial: 3i4
(València)
Edició: Ferran Carbó
i Josep Murgades.

Quants de vostès han vist algun
cop un article que els ha
interessat en unweb i al
moment de fer el pas de pagar
han pensat que potser no era
del tot segur, o no se’n refiaven,
o no ho veien gaire clar?
Segurament a tots ens ha
passat algun cop.
De totesmaneres, cada cop és
més segur i més senzill fer
pagaments per Internet. Ho
demostren les dades que
apunten que l’any passat
gairebé cinc de cada deu
europeus (tres de cada 10
espanyols) havien fet alguna
compra durant l’any per la
xarxa. Existeixen un bonmunt
d’eines que tot seguit
repassarem i ja hi ha tendències
que apunten a noves
modalitats de pagament per al
nostre dia a dia.
Si són de comprar amb la
targeta de tota la vida,
segurament els sonarà Paypal,
l’einamés popular de compra
per Internet. Es tracta d’una
plataforma totalment segura
en què posem la quantitat de
diners que vulguem i ja podem
comprar, amb aquests diners, a
totes les botigues en línia que
tinguin pagament a través de
Paypal, que pràcticament són
totes.

També els interessarà IuPay, una
eina que ha creat la banca
espanyola per tal de poder fer
pagaments a les botigues
virtuals sense haver de donar
les dades personals, d’una
forma totalment segura,
gratuïta i avalada per tots els
bancs que operen a l’Estat.
Però no només es tracta de
pagar a través de la pantalla del
nostre ordinador.
Ja fa anys que s’està provant el

sistema de pagament a través
del mòbil amb la tecnologia
NFC (Near Field
Communication), un sistema
amb el qual, atansant el nostre
mòbil a la caixa, podrem pagar,
directament i sense fer cap pas
més. Un sistema que s’està
estudiant, sobretot, per grans
superfícies. S’imaginen anar al
supermercat, omplir la bossa,
marxar cap a casa i que a
l’arribar ens trobemun correu
electrònic amb la llista del que
hem comprat i que estigui tot
pagat? Doncs no s’ho imaginin
tant, que d’aquímolt poc
temps ho podrem fer.

La tria
perAndreu Loncà

Compraper Internet?

www.PayPal.com

www.IuPay.es

N’Apps i cols
per Joan Teixidó @joanteixidopau

contacte@joanteixido.com

www.joanteixido.com
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Les nausmuseïtzades de l’antiga fàbrica Trepat deTàrrega són l’escenari de la

primera edició del festival d’art contemporani Embarrat. Aquest espai que

recupera lamemòria industrial del segle pasat, recrea una atmosfera

espectacular perquè els artistes hi instal·lin les seves obres. Fins aquest dimarts

encara soma temps d’apropar-nos-hi per deixar-nos sorprendre.

TEX I FOTOS: JAUME BARRULL CASTELLVÍ

EMBARRAT

La fàbricade lacreació

REPORTATGE
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ada setmana, comuna necessitat con-
vertida en ritual, l’artista navarrès Peio
Izcue repassa tres o quatre webs de re-

ferència –comarteinformado.com–per buscar
convocatòries demostres, trobades o festivals
on temptejar la possibilitat d’exposar les seves
fotografies. Va ser a mitjan març que va co-
mençar a moure’s pels circuits virtuals de l’art
més avantguardista, la crida de la primera edició
de l’Embarrat, el festival de creació contempo-
rània de Tàrrega. Peio va buscar la capital de
l’Urgell al mapa, en va llegir les bases i des-
prés d’indagar pels enllaços que trobava sobre
aquesta nova cita, va decidir presentar-hi el
seu treball.

L’anunci deia que “l’afany per acumular
riquesa i poder ha perdurat fins als nostres dies,
i aquesta mateixa ambició ens ha conduït a
una devastadora crisi econòmica i de valors
que no té precedents i que ha provocat al ma-
teix temps una greu fractura social. Davant
d’aquesta realitat es vol reptar els nous artistes
a reflexionar sobre la situació política, social i
econòmica en la qual ens trobem immersos.
Així doncs, s’obre la convocatòria per a se-

C
leccionar els projectes artístics que configu-
raran l’exposició col·lectiva La Gran Màquina
i optaran al premi Embarrat”.

Pilar Boullosa, nascuda a Galícia i actual-
ment resident a Londres, en assabentar-se de
l’Embarrat, va considerar que la possibilitat
d’aconseguir els 2.000 euros que s’enduia el
guanyador de l’exposició era suggerent, però
sobretot “me’n va cridar l’atenció que sem-
blava un festival seriós, on procurarien cuidar
les obres i els artistes, donar-los la importància
que es mereixen en un context tan fascinant
com una fàbrica abandonada”. Com ambdós
artistes, un centenar llarg de creadors, ma-
joritàriament catalans i de la resta de l’Estat,
van decidir enviar les seves propostes durant
les setmanes que va estar oberta la convoca-
tòria amb l’esperança de poder exhibir les seves
idees dins les naus de Cal Trepat, un espai que
tots els artistes consideren excepcional i molt
evocador.

“Fer la selecció no va ser fàcil, havíem de
trobar un equilibri entre les disciplines per tal
que el conjunt de l’exposició fos representatiu
dels diferents fronts que avui en dia hi ha oberts

REPORTATGE

Les obres exposades sónun
puntdepartidaper a la
reflexió sobre els excessos
de la societat occidental
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Cal Trepat va ser una fàbrica dedicada a la
maquinària agrícola, pionera del sector a
escala estatal i un referent industrial de
les comarques lleidatanes de la primera
meitat del segle XX, fins que va plegar
l’activitat amitjan anys vuitanta.
Fundada el 1914 en un petit taller al
centre de la ciutat, anysmés tard va
traslladar-se als afores, en unes naus d’estil
modernista tardà. Durant els anys trenta,
lesmàquines de Josep Trepat van facilitar
lamodernització del camp català amb el
disseny, fabricació i comercialitzacó de
màquines com les garbelladores, les
dalladores o les lligadores, entre d’altres.
La seva estratègia comercial va passar per
oferir ginys que s’adaptaven a les
necessitats de la pagesia perquè eren
lleugers, fàcils de fer servir i
econòmicament assequibles.

VERMUT
ELECTRÒNIC.
La Comunidäd
va fer una sessió
de música poc
convencional
inspirada en
sons
industrials.

REPORTATGE

Història

CALTREPAT

PÚBLIC
FAMILIAR. A la
nau 17 s’hi
podia visitar la
‘Biblioteca de
nudos y
cuerdas’, un
projecte per a
tots els públics.
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en la recerca i la creació artística contemporà-
nies”, reconeix Jesús Vilamajó, un dels artífexs
del festival, “però estem molt contents de la
resposta que vam tenir i de la qualitat d’aquesta
primera edició: la nostra intenció és treballar
per situar Tàrrega al mapa de les creacions
emergents i, al mateix temps, acostar aquest
tipus d’art a un públic que generalment no
hi té accés perquè sempre s’exposa a les grans
capitals”. Embarrat buscava artistes joves, però
en el moment de fer la crida ja tenien un pro-
jecte enmarxa que els donava, a lamirada d’ulls
desconeguts, una solvència de feina ben feta.
Estaven treballant amb el fotògraf –i a voltes
il·lusionista– Joan Fontcuberta en l’edició d’un
llibre que s’havia de presentar, i així es va fer,
durant la sessió inaugural del Festival el 6 de
juny.

Els esdeveniments sovint són fruit d’un joc
de coincidències i il·lusions que se sumen,
topen, es fonen i donen resultats sorprenents.
La Natàlia Lloreta i el Jesús Vilamajó són Inter-
secció, una empresa dedicada a l’organització
d’esdeveniments culturals amb seu al viver que
hi ha a Cal Trepat, l’antiga fàbrica de maqui-
nària agrícola als afores de la Tàrrega, reconver-
tida parcialment en un museu que recupera
lamemòria històrica i industrial de la ciutat. La
idea original era fer una història gràfica a partir
de l’arxiu que se n’havia conservat per tal de
celebrar el centenari de la fàbrica, però des d’In-
tersecció van fer una contrapropostamolt lla-
minera. Van trucar al Joan Fontcuberta per ex-
posar-li què tenien a les mans i de seguida va

engrescar-se amb la idea de fer, a partir de l’arxiu
original, un llibre-homenatge a les avantguardes
de la fotografia del primer terç del segle passat.
I mentre Fontcuberta començava a treballar
en el llibre, va anar creixent la idea d’organitzar
una exposició d’art contemporani que es va
convertir, amb el pas de les setmanes i les reu-
nions amb les administracions, en el festival de
creació artística contemporània Embarrat.

Dissabte al matí el sol queia a consciència.
Les ombres, a poc a poc, s’amagaven de la calor
sota les pedres i el pàrquing de Cal Trepat
s’anava omplint de cotxes que es cobrien amb
una pàtina de pols. La fàbrica té una visió frontal
repetitiva i atractiva, només trencada per la
porta oberta de la nau número 5, porta d’en-
trada a la petita fira de llibres d’art i d’artista i
a l’exposició col·lectiva de la Gran Màquina.
Uns nens jugaven a pilota a l’enorme plata-
forma que, com un port de mar industrial, hi

REPORTATGE

Les exposicions a les
nausdeCal Trepat, la
salaMarsà i elMuseu
Comarcal estan
obertes fins aquest
dimarts 24de juny

INTERACCIÓ. L’obra de Pilar Boulloa proposa una interacció amb el públic per acabar de
construir un discurs al voltant de la societat postindustrial.
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DETALLS. Lluny del minismalisme d’alguns

museus, la fàbrica de Cal Trepat és un

estímul constant on tot esdevé artístic.

ESPAIS DIVERSOS. A l’església de Sant

Antoni, s’hi va instal·lar una exposició de

Juanan Requena al voltant del temps.
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ha davant de les naus; una parella de mitjana
edat es refugiava dins de la nau i de seguida es
treia les ulleres de sol per llegir-ne la progra-
mació; una noia somriu al visitant des de dar-
rere d’una paradeta i una colla instal·la ordina-
dors, altaveus i televisions a sobre d’una petita
tarima.

La primera impressió de les entranyes de
Cal Trepat és un viatge al passat que es com-
bina amb una certa sensació apocalíptica; ma-
quinària adormida, un paisatge postindustrial
de tons freds i ombres inquietants creades per
la llum natural que entrava per finestrons i cla-
raboies. La gent es deixava endur per la cu-
riositat, indagant racons i descobrint fotogra-
fies a contrallum instal·lades en un petit pas-
sadís de prestatges foscos. Al fons, l’obra de
Pilar Boullosa convidava a descobrir missatges
encriptats en codis QR impresos sobre tela de
sac. Menció especial del jurat, Pilar reconeix

que “encara hi ha gent a qui costa interacci-
onar amb les obres d’art perquè venim d’una
tradició que hi té una relació d’observació dis-
tant perquè només estan pensades per gaudir-
lesmirant. Potser a ciutats com Londres o Bar-
celona hi ha un públic que ja busca aquest
tipus de connexió amb les peces i es deixa
endur una mica més, ja que, si no llegeixes els
codis, et quedes una mica al marge del mis-
satge. Malgrat aquest detall, l’avantatge d’ex-
posar en un lloc comTàrrega és quemolta de
la gent que s’hi acosta potser no està tan acos-
tumada a experimentar amb l’artmés concep-
tual, però hi ve sense prejudicis perquè és una
activitat que fan al seu poble i això ésmolt in-
teressant per anar trencant barreres entre l’art
contemporani i la ciutadania”.

De lamateixamanera que la Fira de Teatre
ha fomentat un públic local exigent, que està
acostumat a veure espectacles de tota mena,
i ha desenvolupat un sentit crític perquè fa
més de vint-i-cinc anys que en gaudeix, la in-
tenció de l’Embarrat és, en paraules de Jesús
Vilamajó, “que a poc a poc la gent de Tàrrega
i les comarques properes també tinguin accés
a les noves tendències de l’art, que sovint de-
fuig la creació de peces estèticament atractives
i fàcils i centren l’atenció en el concepte que
s’amaga al darrere. No és un art que sigui fàcil
d’entrada perquè sovint treballa al marge de
les disciplines més convencionals i es neces-

El concepte elaborat al
voltant de l’obrapot
esdevenirmés important
que la peçamateixa

MERCAT. A banda de

l’exposició, alguns

artistes van poder

vendre les seves obres o

llibres d’autor.
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REPORTATGE

TALLERS. El

festival va

organitzar un

taller pels

carrers de la

ciutat amb uns

ginys per fer

fotografies

d’altura.

En l’art contemporani cada
vegadahi hamésobres que
busquenuna interacció
directa ambel públic
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Homenatge a les avantguardes de la fotografia

El festival neix amb la voluntat de donar
una oportunitat a joves creadors que
estan començant a fer-se un lloc en el
panorama de l’art contemporani i, en
aquest sentit, Joan Fontcuberta queda
fora de joc, encara que pràcticament va
participar de l’Embarrat des que va
començar la partida, quan va acceptar el
repte de fer un llibre a partir de l’arxiu de
Cal Trepat. Fontcuberta feia anys que
anava al darrere de fer un homenatge a les
avantguardes de la fotografia del primer
terç del segle passat i no va trigar gens a
acceptar el repte de fer un llibre a partir

del material original, la majoria provinent
de la primerameitat del segle XX.
Ensenyant les cartes des d’un bon
començament –a diferència d’alguns
treballs anteriors de l’artista barceloní com
Fauna o Sputnik– han editat un llibre que
juga amb la realitat i la ficció per construir
una història d’aquelles que podria ser
veritat perquè senzillament és
inversemblant. Un relat d’arqueologia
fotogràfica i història de l’art que té com a
fil conductor Josep Trepat, fundador i
almamater de la fàbrica durant el primer
terç del segle XX.

CENTENARI FOTOGRÀFIC
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REPORTATGE

sita paciència per entrar-hi, però creiem que
ha de tenir la seva oportunitat i nosaltres volem
crear l’espai idoni per fer-ho possible”.

Passat el mercat, on alguns artistes venen
fotografies o pintures de format generalment
reduït, l’exposició s’endinsa dins d’una altra nau,
un circuit que avança demanera natural en una
nau de terra polsosa on sona, tot i ser gairebé
imperceptible, una veu que recita noms i cog-
noms ambun estil neutre, de llista d’espera. Uns
nens es persegueixen i s’amaguen i tres noies
observen una videoinstal·lació mentre una
quarta els llegeix en veu alta el fulletó que hi ha
per explicar-la. A poc a poc, s’hi acosta més
gent, l’autor és a punt de fer una performance
a sobre d’un pedestal per acompanyar el vídeo,
“una reflexió sobre elsmass media en la qual
vull confrontar el sistema operatiu d’un ordi-
nador amb el sistema econòmic a través de la
seva capacitat d’instal·lar-se en la nostra ment
i, d’algunamanera, reprogramar-nos en funció
de les necessitats del poder”. Dempeus i amb
posat hieràtic, baixet i barbut, Miguel Andrés
s’exposava ellmateix amb calçotets “encara que,

a mi, normalment m’agrada treballar comple-
tament nu perquè és lamaneramés natural de
contrastar la pròpia identitat amb els espais,
perquè haver de triar la roba ja t’obliga a posi-
cionar-te”.

Prendre partit i desenvolupar sentit crític
és el que buscava l’Embarrat i el que va trobar
en les diferents obres seleccionades, com la del
guanyadorMikel R. Nieto, qui confessa que “el
premi és unamica d’oxigen per continuar tre-

ballant, encara que sovint són les negatives que
rebo a lesmeves propostes el quem’empeny a
seguir”. Els noms que no deixen de sonar vénen
de sota terra, d’uns altaveus camufalts entre la
fina runa de les naus que reciten com una lle-
tania els 845 noms dels treballadors que havien
format part de la plantilla del Cal Trepat. Una
obra que el jurat va valorar pel fet d’estar pen-
sada exclusivament per al festival, ben resolta
en l’espai físic de la fàbrica i adaptada al discurs
humanista d’aquesta primera edició del festival.

De la idea d’un llibre, n’ha sortit tot un fes-
tival que ha convertit una nau industrial en un
aparador d’art experimental; un festival que
busca fer-se un lloc en el circuit de la creació
contemporània i un lloc a l’agenda cultural
de la ciutat; un lloc temporal i físic amb ac-
tivitats i exposions que vanmés enllà delsmurs
de la fàbrica. L’espai museïtzat resta obert tot
l’any, però només tenim fins aquest dimarts per
gaudir les obres que participen en l’Embarrat
d’enguany. Obres exposades a Cal Trepat que
es combinen paral·lelament amb dues exposi-
cions a la sala Marsà i al museu comarcal.

L’Embarrat busca
trencar tabús i
fomentar unesperit
crític respectede l’art
contemporanimés
avantguardista

PERFORMANCE.

Miguel Andrés

va presentar la

seva obra

titulada

‘Sistema’ amb

una acció en

directe.
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Una de les darreres vegades que Pep Bras havia
vingut a Lleida va ser amb l’equip del Terrat de
ràdio. No recorda ben bé l’any “però encara
tenia cabell”, diu. Anys noranta. Andreu Bue-
nafuente, Fermí Fernàndez, Oriol Grau i Pep
Bras van fer un programa en directe des de la
Universitat de Lleida. Era maig, s’inaugurava
l’Aplec del Caragol, i després de fer riure els
oients de La Ser fins a les dos del migdia “vam
fer un dinar fastuós (estil Joc de trons però amb
caragols en lloc de senglars) amb l’alcalde [Siu-
rana] presidint la taula”. Pep Bras sap amanir
amb la dosi justa d’humor la conversa. I això
que és un homemolt seriós. Seriós en el sentit
de no prendre’s res a la lleugera. Treballa molt.

ENTREVISTA

PEPBRAS
[guionista i escriptor]

Als 25 anys ja havia guanyat La sonrisa vertical.

També va ser finalista del premi Sant Jordi amb

‘L’edat delsmonstres’. Pep Bras (Premià deMar,

1962) ha publicat una vintena de llibres. Però pocs

són els afortunats que poden viure de la literatura.

Un dia, després queAndreu Buenafuente

l’entrevistés, li va fer arribar una nota: “Tinc gana.

Tens feina? I es va convertir en guionista del Terrat

fins que l’EROde la productora el va deixar a l’atur.

Podia triar entre deprimir-se o escriure la gran

novel·la que feia temps que tenia al cap. I va escriure

‘La niña que hacía hablar a lasmuñecas’ (Alevosía-

Siruela) protagonitzada pel seu besavi Joan Bras i la

seua àvia Sión. Una història èpica que comença

ambunnaufragi a les costes del Brasil i acaba al París

de la Belle Époque.

TEXT: ANNA SÀEZ FOTOS: ITMAR FABREGAT

“Noescricen
castellàper raons

comercials”
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Fa unes jornades maratonianes. Només així
s’explica que hagi publicat una vintena de lli-
bres mentre treballava com a guionista per a
Buenafuente, Júlia Otero o Isabel Gemio, la pri-
mera a donar-li una oportunitat després de
guanyar el premi La sonrisa vertical (1987) amb
El Vaixell de les vagines voraginoses.
Els guionistes treballen a un ritme sal-

vatge. D’on ha tret el temps per escriure
una vintena de llibres?
Robo hores de dormir per dedicar-les a la lite-
ratura. Llevar-me a les quatre o a les cinc per
escriure és l’única manera que he trobat per
compaginar la literatura amb el món del guió,
que et roba temps i temps i temps sense

adonar-te’n. Diguemque lameva rutina és així:
em llevo quan tothom dorm, escric un parell
o tres d’hores; em dutxo, esmorzo i, després, a
partir de quarts de deu, em poso a fer el que
toqui de la feina de guió fins a quarts de dos.
Dino, faig unamigdiada curta i tornem-hi fins
a les vuit del vespre. Faig el sopar, sopo, miro
alguna sèrie o alguna pel·li, llegeixo una mica
i al voltant de les onze, a dormir. I torna a co-
mençar el cicle. Comque sócmolt complidor,
si no robés hores dee dormir per donar-les a
la literatura, el que faria durant el dia és com-
plir amb els encàrrecs. No tindria temps per
dedicar-me a resmés. I hauria d’anar al psicòleg
com tots els escriptors que no escriuen.

I vostè és escriptor... i escriu.
Sóc escriptor i ho era abans de ser guionista.
Ami em va trucar un dia Isabel Gemio per dir-
me que li havia agradat un llibre i que volia
oferir-me feina de guionista. Jo li vaig dir la ve-
ritat, que, de fer guions, no en tenia ni idea!
Però ella ho va tenir molt clar perquè buscava
un perfil més d’escriptor que de guionista: volia
que li escrivís contes que es llegien al seu pro-
grama de ràdio No sólo de día vive el hombre.
I així vaig convertir-me en guionista. Però la li-
teratura ve de lluny, de més lluny. El primer
premi que vaig guanyar va ser el de la Coca-
cola! Tinc aquestamalaltia... i tampoc no sé fer
res més. I a sobre, em paguen per escriure. La

ENTREVISTA

17
LECTURA



hipoteca surt dels guions, però a mi el que re-
alment m’agrada és escriure. I fer guions no és
escriure, és una altra cosa. És inventar-se situ-
acions, diàlegs recurrents... Escriure és una cosa
molt més complicada. Escriure és passejar, com
deia Faulkner, escoltar música... Quan ets gui-
onista no pots treballar així perquè et diuen:
“a les dotze ho has de tenir fet” i tu no pots dir
que necessites anar a fer un volt perquè t’aco-
miadarien. Vas tot el dia amb el pilot auto-
màtic, tirant d’ofici. No hi ha temps per refle-
xionar, per crear un estil, una veu...
Pel que diu, es passa el dia escrivint, en-
cara que de maneres molt diferents. Però
l’ofici de guionista no es cola a les novel·les?
És fàcil imaginar-se una pel·lícula llegint
La niña que hacía hablar a las muñecas.
No, perquè són dos maneres d’escriure molt
diferents. Quan fas de guionista has de dialogar
constantment. Les acotacions, en un esquetx,
són mínimes. Tot es basa en el diàleg. Penso
que és per això que, quan escric literatura, no
abuso gaire del diàleg. És com una revenja. Dis-
fruto més transmetent imatges que no pas di-
alogant. Si algun dia s’hagués de fer una pel·lí-
cula –i consti que ho sé perquè tinc els trenta
primers minuts passats a guió per si algú es
tornés boig–, el guionista que s’hi posi té una
feinada de por perquè no hi ha diàlegs. No hi
ha prou diàlegs.
La novel·la és la història de la seua família,
però ens enganya i no se n’amaga. Hi ha
una curiosa barreja de realitat i ficció. En
alguna proporció concreta?
En el cap del lector sempre ha de ser realitat.
De fet, hi ha alguna obra que digui que és rea-
litat i sigui realitat veritablement? Els records
són records reals? Cinc minuts després que
succeeixi una cosa, tu ja en tens un record fal-
sejat. La meua cita de capçalera és de Mark
Twain –la dic en castellà perquè la vaig llegir
en castellà–: “Yo de pequeño solía recordarlo
todo. Hubiese sucedido o no”. És molt interes-
sant, perquè, d’una banda, planteja la neces-
sitat de seguir sent nens i jugar. I escriure em
sembla una manera de jugar. Ara em posaré
molt espès: hi ha dos tipus de pensament, el
paradigmàtic i el narratiu. Quan arribem a l’ado-
lescència comencem a emprar el pensament
paradigmàtic i fem números. “Que car que és
el gintònic, no m’arriba amb la paga que em
donen els pares...” I ja comencem a pensar com
a adults, a fer càlculs matemàtics. I ja no di-
guem després: que si la hipoteca, que si l’orto-
dòncia de la filla... I ja deixem de jugar. Ens des-
apareix el pensament narratiu. Excepte quan
et lleves a les quatre de la matinada, tothom
està dormint i tu estàs sol amb el teu ordinador
i pots tornar a tenir pensament narratiu. Que
es diu narratiu, però no té res a veure amb la
narració. No has de ser escriptor per tenir pen-
sament narratiu, simplement has de tenir un

esperit de nen i estar una mica boig. Passar-
s’ho bé, gaudir... I parant trampes als lectors
t’ho passes molt bé.
La història que escriu és fascinant: el seu
besavi Joan Bras naufraga i va a parar a una
illa remota del Brasil, on és donat per mort
i enterrat, fins i tot, per tornar a la vida una
nit de tempesta. La seua àvia Sion Bras és
una ventríloqua que triomfa al París de la
Belle Époque... Insistim: hi ha res de cert?
Bé, el meu besavi es deia Joan Bras. I va existir
el naufragi que descric, encara que el nom del
vaixell no era Príncipe de Barcelona, sinó Prín-
cipe de Asturias. I tampoc no va succeir el 1909,
com en el llibre, sinó el 1916. És a dir, menteixo
però basant-me sempre en la realitat. I la meua
iaia es deia Sion, però al Google no trobaràs
cap Sion Bras ventríloqua, perquè el seu
cognom era un altre. I no diré quin era.
La niña que hacía hablar a las muñecas for-
marà part d’una trilogia. Ja treballa en la
segona part?
Sí, ja hi estic treballant. La segona part, en re-
alitat, serà una preqüela. Els fets que narro ens
porten al 1878. Estic patint tant, però tant!
Quan escrius et diverteixes molt, però també
pateixes molt si vols fer una cosa seriosa. Prou
que ho sap la meua dona, perquè em torno
boig! Tinc la taula plena de material sobre una
exposició de cranis d’assassins que hi havia a
l’exposició universal de París de 1878 i, això,
potser acabaran sent dos ratlles a la novel·la!
Però necessito saber com era la sala perquè un
personatge visitarà aquesta exposició. L’he
de veure. És una qüestió de respecte al lector.
No n’hi ha prou d’explicar una història. Jo m’he
passat dos anys escrivint catorze hores diàries
i, prèviament, sis mesos per fer-ne l’argument.
Moltes hores! He fet el millor llibre que podia
fer. El que va guanyar La sonrisa vertical el vaig
fer en vint-i-quatre dies perquè era molt jove,
molt inconscient i molt arrogant. Com tots els
escriptors que comencen i els va bé. Pensava
que era molt fàcil. Anava sobrat.
Aquests dos anys són els que ha estat a
l’atur. Sentia la pressió?
Vaig tenir la sort –si és que se’n pot dir sort–
de quedar-me a l’atur quan ja tenia l’argument
fet i les primeres quaranta pàgines de la novel·la
redactades. Les vaig escriure l’agost previ, apro-
fitant les vacances, i en tornar a la feina ja no
avançava, perquè se’m menjaven els encàrrecs
del Terrat tot i llevar-me cada dia a les quatre
del matí. Però un dia em van trucar per dir-me
que trenta ens n’anàvem al carrer... Home, no
t’enganyaré, encara que desitjava tenir temps
per escriure la novel·la, quedar-te a l’atur amb
48 anys t’enfonsa, et deprimeix. Però em vaig
refer. Havia treballat setze anys i amb la qui-
tança tenia un coixí per dedicar-me un parell
d’anys a la novel·la. I vaig decidir jugar-me-la.
Supervivència. La pressió la vaig notar quan
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vaig escriure L’edat dels monstres, perquè lla-
vors sí que me la vaig jugar. Vaig deixar una
feina voluntàriament per escriure la novel·la
i, si no m’hagués sortit bé,... Va ser un any di-
fícil. Treballava amb la Júlia Otero i vaig plegar
perquè necessitava escriure, perquè tenia la
novel·la al cap. I la vaig fer, però els últims tres
mesosmenjàvem patates bullides. Allò sí que
era pressió. Però al final vaig quedar finalista al
Sant Jordi i la novel·la va tenir prou repercussió
perquè tornés a trobar feina amb relativa faci-
litat, perquè em van fer moltes entrevistes.
...I una va ser la del Buenafuente, que va
acabar amb anècdota deliciosa.
Doncs sí. Vam connectar i vamparlar una bona
estona, així que en lloc d’enviar-li el currículum,
que no el necessitava per a res perquè sim’havia
entrevistat era perquè ja coneixia lameua obra,
li vaig fer arribar una nota en què deia: “Tinc
gana. Tens feina?”. I aleshores em va trucar i em
va dir que, de moment, podia solucionar el
problema de la gana convidant-me a dinar. I
així va ser, em va pagar un dinar i em va oferir
feina de guionista.
Al seu llibre hi hamolt de realismemàgic...
però és que li passen unes coses de rea-

lisme màgic! A la primera part del llibre
fins i tot hi haunhomenatge aGarcíaMár-
quez, quan Catarina, la doctora, recorda
el dia del seu casament utilitzant les fa-
moses paraules d’Aureliano Buendía amb
què comença Cien años de soledad.
Sí, sí, no és casual. Jo volia impregnar el lector de
l’ambient de la selva. Volia que cada part de la
trilogia expliqués una història diferent ambuna
ambientació diferent i un estil narratiu diferent.
Per això hi ha aquest cert barroquisme, aquesta
exhuberància, aquest to que jo anomeno xa-
fogós. I això canvia per força a la segona part,
perquè París no pot ser explicat de la mateixa
manera queunenamorament salvatge a la selva.
Limolesta que se li pregunti per què ha es-
crit aquest llibre en castellà?
És normal que, a la gent, li estranyi que, després
de vint llibres publicats en català, de cop i volta
em posi a escriure en una altra llengua. El que
emmolesta és que creguin que escric en cas-
tellà per raons “comercials”. Ho faig perquèm’he
acostumat a escriure en castellà en el món del
guió.
Parlant de fronteres... ja té les maletes a
punt per anar a Alemanya i a Holanda?
Encara nom’ho crec! La novel·la sortirà a Ale-
manya i a Holanda, efectivament. I a Alemanya
amb una tirada de 25.000 exemplars! Però el
que m’ha costat més d’assimilar, tenint en
compte com vivim els escriptors a Catalunya,
és saber que a les lectures que faré a Alemanya,
el públic pagarà per escoltar-me! Es veu que
allí és un fet ben normal. Quan un autor pre-
senta un llibre, els lectors paguen entrada. In-
creïble. Per cert: la novel·la també està dispo-
nible en català, però cap editorial no l’ha volgut.

“Quanemvaig
quedar a l’atur podia
triar entredeprimir-
meoescriure la
novel·la queno tenia
tempsd’acabar”

PEPBRAS
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Tothom fa de tot. Els veïns fan possible el petit miracle de

transformar l’esplai de la Partida de Marimunt en una sala

de concerts que pot arribar a aplegar 400 persones.

XFESTIVALDEL’HORTA
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Demà, vigília de Sant Joan, se celebrarà la desena edició del Festival de l’Horta.

Les retallades l’han reduït a la mínima expressió i només durarà un dia. Un dia

intens en què la partida de Marimunt farà sonar rock entre bancals. L’Horta

reivindica el seu paper en la vida cultural de Lleida.

Text: Anna Sàez Fotos: Òscar Mirón / Arxiu

Rock entre
bancals
X FESTIVAL DE L’HORTA

XFESTIVALDEL’HORTA

Q
uan fa vora trenta anys el José
Sastre va començar a feste-
jar amb una noia de la partida
de Marimunt de Lleida va des-
cobrir l’Horta, aquesta mena

de barri secret que envolta la ciutat de Lleida.
Tan propera i tan desconeguda, l’Horta, com
es coneix genèricament, són les partides
disseminades per tot el terme municipal de
la capital. Aquí i allà hi veiem torres: sò-
lids casalots envoltats de bancals on han
viscut, històricament, els pagesos lleida-
tans. En aquella època, les nits d’estiu eren
d’allò més animades. “A l’Horta s’està molt
més fresc que a la ciutat, així que no ens
perdíem cap festa major de cap partida.
Pràcticament tots els caps de setmana po-
dies anar a ballar a un lloc o a un altre”. Però
amb els anys, l’Horta va perdre molt jovent.
Les restriccions urbanístiques que hi limi-
taven la construcció de cases noves i el pro-
gressiu abandonament del complicat món
de la pagesia per part del jovent van anar
envellint la població de l’Horta. I menys
jovent vol dir menys balls. “Moltes de les
partides encara conserven la seua festa
major, però no hi ha la vida que hi havia i als
que ens estimem l’Horta, això ens sap molt
greu.” Tant és així que el José Sastre es
va treure de la màniga l’any 2005 el Fes-
tival de l’Horta de Lleida. “La nostra idea
era rejovenir el concepte de festa major,
transformar-lo perquè fos atractiu pels nois
i noies que ja no van a ballar als envelats
a l’estiu”. I va funcionar. “Hi havia concerts
que aplegaven 400 persones”, recorda amb
entusiasme Sastre. El seu germà Pedro es-
tava al darrere del festival Go Lleida i el
va ajudar a fer realitat aquest somni. Inici-
alment, el Festival de l’Horta de Lleida es
va concebre com a itinerant. “Volíem por-
tar-lo cada estiu a una partida diferent”, però
no van trobar prou gent disposada a im-
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plicar-s’hi i no s’ha mogut de Marimunt”. En-
guany arriben a la desena edició i el balanç
és agredolç. “Ha baixat molt el suport ins-
titucional, fins al punt que enguany el fes-
tival durarà un sol dia i això ens fa córrer un
gran risc perquè, si fa mal temps, per exem-
ple, no tindrem marge de maniobra amb els
beneficis de la barra i ens hi enganxarem
els dits”. Admet que el futur del festival penja
d’un fil: “s’ha de ser realista”. I per això en-
cara s’agafa amb més ganes l’organització
de l’edició número deu. “És que la gent de
Lleida no sap què té amb l’Horta! Si ho prova,
segur que repeteix”. En els bons temps
del festival, els concerts de nit estaven

acompanyats d’activitats infantils, teatre, i
sopars de germanor que aplegaven una
gentada. “Paelles, caragolades.... Això ha-
gués pogut ser l’Aplec d’Estiu”, lamenta.
Certament, el vessant gastronòmic del fes-
tival tenia molt de pes i reunia tots els veïns,
tant els que viuen tot l’any a l’Horta com els
que hi tenen família. “Nosaltres mateixos,
no vivim a la partida de Marimunt perquè
no ens hi van deixar construir una casa, però
ens sentim de l’Horta. Vivim al Secà de Sant
Pere perquè és el barri més proper a Ma-
rimunt, ens agrada molt.”

Tot i que el primer Festival de l’Horta
data de l’any 2005, la gestació d’aquest

XFESTIVALDEL’HORTA

La llavor del festival va començar a
germinar en els llunyans anys
setanta, quan es crea a Marimunt el
grup Teatre Cabòs

Una revetlla diferent. Sant Joan sempre té un punt

màgic. El Festival de l’Horta proposa passar la nit més curta

de l’any a la partida de Marimunt.

HORTA TARDA JOVE
A partir de les 17.00 h, actuacions

d’UU.AA., Blaze 10 i Blue Rain.

HORTA ACÚSTIC
A partir de les 19.00 h, actuacions

de Joan Baró (Lleida), Brut of Cat

(País Valencià) i Naked As We

Came (Lleida).

HORTA GASTRONÒMICA
A les 21.00 h, sopar de degustació

de productes de l’Horta.

HORTA DE SANT JOAN
A les 21.30 h està prevista l’encesa

de la foguera de Sant Joan.

HORTA ROCK-REVETLLA
A partir de les 23.00 h, comença

una llarga nit de concerts a càrrec

de Ljubliana and the Sea Wolf

(Barcelona) i els grups lleidatans

Lokito Lopongo, Pastorets Rock i

Möndo Loco.

L’agenda per demà
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projecte ve de més lluny. Des del 1990, l’as-
sociació de veïns de Marimunt ha progra-
mat concerts de música en directe més
enllà de la festa major. Repassar l’histo-
rial de grups que han portat el rock ran
de bancals és com fer una regressió a la
Lleida de fa vint anys: Adhesivo, Diòptria,
Vacío Interior, Acero Negro, Incombus-
tibles, Nas Band, Freak Beat, Somebadies,
El Gitano de Balaguer... Els organitzadors,
es queden, sobretot, amb el doble con-

cert gratuït de 1998 de Potato i Capità
Rostoll (ara Família Torelli), que va aple-

gar 400 persones.
Aquesta és la llavor que ha fet

germinar el Festival de l’Horta.
Però tampoc aquests concerts
no van sortir del no res. Als anys
setanta, veïns de la partida de
Marimunt van crear el grup de
teatre amateur Cabòs Teatre.
No cal ni dir que van anar a bus-
car el seu públic potencial a
l’Horta. Van actuar a pràctica-

ment totes les partides i, després, van venir
les actuacions a comarques. El grup funci-
onava. Els anys setanta eren els de la cul-
tura underground i l’associacionisme. Els
joves de Marimunt no n’eren cap excepció.
Volien disposar d’un local per assajar, un
espai que els permetés desenvolupar totes
les activitats lúdiques i creatives que els bu-
llien al cap.

Finalment, el 1983, els veïns van acon-
seguir comprar uns terrenys a la partida per
construir-hi l’Esplai Marimunt, un centre cul-
tural enmig de l’Horta. Aquest és, preci-
sament, l’epicentre del Festival que demà
arriba a la desena edició. L’Esplai, trenta
anys després, encara és un referent. A les
16.30 h de la vigília de Sant Joan es tor-
narà a omplir de vida. Una exposició de
bicicletes i un taller de castells a càrrec dels
Castellers de Lleida serà el punt de partida
del X Festival de l’Horta, que s’allargarà fins
que la nit més curta de l’any estigui a punt
de donar pas a un nou dia (vegeu programa).
N’hi haurà una onzena edició? Tant de bo!

Rock entre bancals. El Festival va nèixer per revitalitzar

unes festes majors que cada vegada atreien menys jovent.

Havia de ser itinerant, però es va quedar a Marimunt.

XFESTIVALDEL’HORTA
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CUINES QUE RESPIREN DISSENY
Les campanes extractores d’alta gamma Pando marquen la diferència

El concepte d’espai obert en arquitectura
té un problema que no és visible quan fem
la visita al pis pilot: si cuina, menjador i
sala d’estar estan integrats en un mateix
espai, per gran que sigui, per ben dissenyat
que estigui, tot farà olor de brou, de peix
a la planxa o de fregit. La solució passa per
instal·lar una bona campana extractora.
Pando és un fabricant que només comer-
cialitza campanes, està totalment especi-
alitzat en extracció de fums.

Quan ja ens hem assegurat que el model

que volem té la potència que necessitem
i que és prou silenciós per poder ser a la
sala d’estar sense que ens molesti, és hora
de passar al disseny. Pando té unes cam-
panes d’alta gamma (a partir de 1.000 euros)
decoratives que aporten distinció i moder-
nitat a la cuina. N’hi ha de paret, d’illa, en-
castades, de tots els colors imaginables i
amb possibilitat de poder-les personalit-
zar amb diferents acabats d’acer inoxida-
ble i gammes cromàtiques.

Algunes porten incorporat un sistema
de fàcil neteja, d’altres tenen un sistema de
detecció automàtica de saturació de filtres,
i fins i tot hi ha models que es comercia-
litzen amb comandament a distància per tal
que no ens calgui estar pendents d’entrar
i sortir de la cuina.

Una cuina confortable reclama una
campana silenciosa i potent

PISTES BASAR
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Cafè cremós al
cotxe. A la pàgina
web dosefes.com
trobareu tota la
informació de la
cafetera Lavazza
Espresogo, que es
pot connectar al
cotxe i funciona
amb càpsules.

Cafè ‘on the road’
Ara que ens hem acostumat al cafè
de càpsules fa més mandra fer el cafè
fora de casa. I ja no diguem preparar un
termos per emportar. Tot resolt: Lavazza
ha creat la primera màquina de cafè es-
presso que et pots emportar a tot arreu.
Es diu Lavazza Espressgo i és una mà-
quina de cafè en càpsules portàtil que
et permet preparar un autèntic espresso
italià al cotxe, a la caravana, al vaixell,
o en qualsevol altre mitjà de transport.
De disseny compacte, la petita Es-
pressgo és com una ampolla de mig litre.
Molt lleugera i fàcil de manejar, pesa
menys d’un quilo. És molt ràpida: només
necessita dos minuts. I fàcil d’usar:
només cal omplir 50 ml d’aigua al dipò-
sit, inserir la càpsula Lavazza A Modo
Mio i prémer el botó on. Costa uns 140
euros.

PISTESBASAR

Els mobles més versàtils
Apostes segures que s’adapten a les teues necessitats

DE DIFÍCIL DESCRIPCIÓ. Hi ha mobles que tenen una funció clara i que, si els treus del seu
espai natural, grinyolen. Els que presentem avui, però, s’adapten amb més flexibilitat a les nos-
tres necessitats. D’una banda, tenim la taula roja de melamima (120,40 euros). Ens pot fer les
funcions d’escriptori, però no ens limita. Una taula auxiliar per a menjador, un racó en un rebe-
dor... Es comercialitza en tres mides i la podem comptabilitzar amb cavallets. D’altra banda, pre-
sentem un clàssic, les cadires dels anys cinquanta dissenyades per Robin Day. Amb un respat-
ller de noguer, marc cromat i seient de pell, les podem utilitzar tant en un despatx com al
voltant d’una taula de menjador. Costen 270,20 euros. Són elegants, de línies sòbries. Una aposta
segura que no passarà mai de moda.

Sense arriscar.
Si no tenim clar
que ens quedarem
per sempre a la
casa on vivim,
apostem sobre
segur amb cadires
de disseny clàssic
o una taula
multifuncional.
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Enllà perVidal Vidal

JARDÍ POÈTIC
El nou parc Riella, d’Agramunt, homenatge al poeta Guillem
Viladot en el quinzè aniversari de la seva mort

Per commemorar els quinze anys de la mort
de Guillem Viladot, l’apotecari lletraferit
d’Agramunt, la seva vila natal li ha orga-
nitzat diversos homenatges. Un dels quals
en forma d’instal·lació provisional, consis-
tent en la col·locació de nou plafons de lona
en diferents punts de la localitat vinculats
a la vida i l’obra de l’escriptor –la casa fa-
miliar, la farmàcia que regentava, el museu
Lo Pardal, el parc Riella, etc.–, cadascun
amb la reproducció d’una poesia i un codi
QR que aporta més informació sobre l’autor
i la ruta que ressegueix les referides re-
ferències biogràfiques i literàries.

Un segon homenatge és de caràcter
permanent i es tracta de l’esmentat parc

Riella, nom amb què Viladot va rebatejar
Agramunt en els seus llibres. L’any pas-
sat ja se’n va inaugurar una primera fase i
ara se n’acaba d’habilitar la segona, pen-
dent de possibles ampliacions en un futur.
El recinte es troba a la sortida de la po-
blació en direcció a Cervera, a mà dreta,
just abans de travessar el pont sobre el Sió.
Se n’han condicionat la llera i els marges,
més ample el de la dreta, que ha estat el
triat per acollir l’espai líric. Cobert d’herba,
hi han estat plantats arbres d’espècies
autòctones o comuns a la zona, com pins,
plàtans, alzines, lledoners, garrics i algunes
plantes aromàtiques com timó o romaní, ve-
getals tots tan propis dels paisatges vila-
dotians. Un caminet voreja el curs del riu i
continua per tota la riba urbana, travessant
el centre i passant pel pontet romànic, una
àrea esportiva i una altra de lúdica, fins més

Poemes palatals

Als poemes visuals de Guillem Vila-
dot, hi podem confrontar les artís-
tiques composicions gastronòmi-
ques del restaurant Atípic, novetat
en el panorama culinari agramuntí,
situat a la plaça del Mercat, davant
de l’Espai Guinovart. Irina Penella i
Manel Ginestà ofereixen en un local
alegre i modern platets de cuina
d’autor tan imaginatius com tataki
de tonyina amb bergamota i chut-
ney de poma, carpaccio de cérvol
amb all negre i poma, garrí desos-
sat amb meló, remolatxa i manda-
rina o melós de vedella amb nyoquis
de patata trufada. Per cloure, mató
Monber o cremós de xocolata amb
gelat de torró. Complet celler de Cos-
ters del Segre, organitzen maridat-
ges, tasts de vins i concerts de jazz.
Hi ha menú diari a 13,5 euros i els
caps de setmana a 18 euros (973
391 086).

enllà de la carretera de Tàrrega, a l’indret
on es creuen a dos nivells diferents el Sió
i el canal d’Urgell, que passa per damunt
del monumental pont de ferro.

Al parc Riella s’han posat uns faristols
de ferro envellit i color òxid amb versos i
fragments de prosa de Viladot, així com una
sèrie d’escultures metàl·liques o de pedra
que representen alguns poemes visuals tan
característics d’aquell creador que jugava
amb les paraules i els objectes quotidians
fins a elevar-los a la categoria de peces d’art,
passats així del paper al volum. Possibili-
tat de visites guiades per a grups, trucant
a l’oficina de turisme local: 973 391 089.

El Parc Riella és un homenatge d’Agramunt a l’apotecari
lletraferit Guillet Viladot, referent de la poesia visual

PISTES PLAERS
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Tot cercant propostes originals, hem tornat a la co-
marca de l’Empordà per presentar-vos les novetats
d’un celler que ja havíem visitat temps enrere. Es
tracta de Sota els Àngels, ubicat al centre de la
cara nord de les Gavarres, al municipi de Cruïlles-
Monells-Sant Sadurní de l’Heura, en un paratge
especial en el qual Pla veia formes “elefantíaques”
entre les alzines i sureres que dominen la zona. I
és allí, als peus de la muntanya els Àngels, on es cul-
tiva la vinya de la qual han sortit els dos nous vins
dels quals parlem avui, naturals i de producció limi-
tada: el Flow blanc 2013 i Flow negre 2013.

Frescos, fluïts i fàcils de beure, ambdós són plens
d’encant i molt poc convencionals. Fruit d’una anyada
dura a l’Empordà, marcada per una intensa calamarsa
que va caure sobre la vinya a final de mes de juliol,
aquests vins reflecteixen les adversitats climàtiques
després d’un procés d’elaboració amb el mínim in-
tervencionisme i una mínima addició de sulfurós. Així,

FITXA TÈCNICA
Celler: Sota els

àngels

Zona: DO

Empordà

Varietats:

Cariñera roja

(blanc) Syrah,

Merlot, Viognier i

Picapoll (negre)

Grau: 11 %

(blanc) 13%

(negre)

Preu: 9’90€

aprox.

han aconseguit convertir-se
en dos nous referents de
l’agricultura biodinàmica.

Després d’anys fent pro-
ves amb vins joves naturals,
María J. Polanco i el seu
marit, Guy Jones, propietaris
del celler, els defineixen com
“nets, únics per la seva
anyada i que poden arribar a
tothom amb un preu molt
ajustat i una excel·lent quali-
tat”.

El blanc és un vi de tons
aranja amb tendència al
coure, molt suau i translúcid,
de nas expressiu amb notes
de flors blanques. Amb una
acidesa marcada, però gens
agressiva, en boca és fresc,
lleuger i profund. És un vi fruit
d’una fermentació amb lle-
vats propis i a molt baixa tem-
peratura, i una criança de sis
mesos en acer inoxidable
sobre un pòsit fi. El Flow
negre és de capa vermella
lleugera amb tons robins i
aromes de fruita vermella aci-
dulada, espècies, violeta i
oliva negra.
Nascut després d’una ve-
rema manual, una fermenta-
ció a baixa temperatura amb
el raïm sencer i els seus pro-
pis llevats i una criança de sis
mesos en acer inoxidable, en
boca és rodó i fresc, profund
i complex.

Entre copes
per Raquel Buenavista

FLOW

lectura@diarisegre.com

EL COBERT
Adreça: Carretera Bassella, 6 (Solsona)
Telèfon: 973 483 723
Obert cada dia, migdies i vespres.
Menú diari de dilluns a divendres: 9,9 €.
Preu mitjà per persona a la carta: 20 €.
En recomanem la pizza de gambes i salmó.

A totes les ciutats hi ha aquell
restaurant que triomfa perquè és el
comodí perfecte. S’hi menja bé, sempre
hi ha lloc, té una carta tan extensa que
és pràcticament impossible no trobar-hi
res que vingui de gust i està decorat
amb un punt informal que, sense
descuidar cap detall, el converteix en un
lloc perfecte per a un dinar amb la
família, una trobada d’amics o un mos
amb la parella sense més pretensions
que passar una bona vetllada.

El Cobert de Solsona és un d’aquests
establiments, decorat amb una estètica
que es mou entre el punt rural nostrat i
una cafeteria nord-americana dels anys
cinquanta.

A banda de la pasta fresca, les reines
de la carta són les pizzes, de massa ca-

solana, prima i cruixent feta al forn de lle-
nya. Amb un diàmetre de 34 centímetres,
moltes parelles opten per compartir-les
amb una de les diverses amanides que hi
ha la carta. Cal recordar que tenen una
massa especial sense gluten per a celí-
acs.

Els restaurants d’estil italià triomfen
arreu perquè l’oferta és pràcticament de
plaer universal, però El Cobert és un res-
taurant que es caracteritza per una oferta
àmplia que abasta totes les opcions. Per
una banda, fan entrepans i tapes, però
també tenen una carta més convencio-
nal amb propostes de peix com els xipi-
rons a la planxa o el bacallà a la mel; així
com entrecots i diversos tipus de carn a
la brasa.

En aquest apartat de la carta, cal fer
una menció especial a la Picanya, un típic
plat brasiler de carn de Bou que a El Co-
bert fan al mateix forn de llenya.

El local és molt gran i tenen una pan-
talla gegant, en la qual, sempre que juga
el Barça, posen partit, un detall que cal
tenir present a l’hora d’escollir el restau-
rant.

Pizzeria a l’estil ‘far-west’
La pizzera El Cobert ja fa molts anys que s’ha convertit
en un referent de les trobades informals del Solsonès

Sortim?

JAUME BARRULL CASTELLVÍ
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PARQUET COURTS
Sunbathing Animal (Rough Trade)

ROCK-PUNK. Els novaiorquesos Parquet
Courts no han parat des que van publicar
el seu àlbum de debut el 2012 i, després
de l’EP editat l’any passat, ja tenen la con-
tinuació del seu primer treball. El disc es ti-
tula Sunbathing Animal, en el qual seguei-
xen alimentant aquell punk amb gust als
setanta que tan bones crítiques va rebre fa
dos anys. Un treball cru i accelerat que no
defraudarà aquells que es van enganxar
a la seva música amb Light Up Gold.

El retorn electrònic
de Plastikman
L’àlter ego del DJ Richie Hawtin

EL SOBRINO DEL DIABLO
Frankenstein (La Produktiva Records)

POP ROCK. Novè treball d’El Sobrino del
Diablo, el disc més llarg, ambiciós i hete-
rogeni (estilísticament parlant) del seu autor.
Està dividit en dos parts separades con-
ceptualment. La primera, Frankenstein,
inclou deu cançons de gèneres tan diver-
sos com el blues, el bluegrass, el pop i el
rock progressiu. La segona, amb deu temes
més, The return of Frankenstein, és igual-
ment variada i conté reggae, rock, swing,
folk celta i, fins i tot, pop ballable.

ANTONIO SÁNCHEZ BARRANCO
Caprichos del Destino (Autoedició)

PERCUSSIÓ. El percussionista, multiins-
trumentista i efectista Antonio Sánchez Bar-
ranco (artista que ha treballat amb Maria
del Mar Bonet, Miguel Poveda, Sílvia Pérez
Cruz, Kepa Junkera o la Simfònica de Chi-
cago) presenta el seu projecte discogrà-
fic en solitari, Caprichos del Destino. Un
disc trepidant, carregat de ritme i força que
es combina amb la màgia dels ambients so-
nors i les subtilises d’un autèntic alquimista
de la percussió.

TRAST
Diari de Matinada (Discmedi)

POP-ROCK, MESTISSATGE. Trast, un jove
grup del Baix Llobregat, presenta el seu
primer treball discogràfic, un CD de so-
noritats festives, a cavall entre el mestis-
satge i el pop-rock, que beu d’aquesta nova
manera d’entendre la fusió de ritmes balla-
bles sense perdre contundència en el mis-
satge. El grup ha comptat amb les col·labo-
racions de La Pegatina, La Raíz i Strombers.
Un disc jove, festiu, compromès i que fa olor
a nits d’estiu.

perAngus Old

PISTES MÚSICA

ELECTRÒNICA. Plastikman, l’àlter ego del DJ i produc-
tor musical Richie Hawtin, acaba de presentar el seu pri-
mer àlbum d’estudi en una dècada, titulat Ex (Mute), ja
en versió digital i que arribarà el mes que ve a les bo-
tigues en vinil i CD. El músic britànic resident a Berlín va
gravar el disc durant una actuació al museu Guggen-
heim de Nova York amb una posada
en escena molt espectacular i con-
vidat per a l’ocasió pel dissenyador
de moda i director artístic de Dior,
el belga Raf Simons, fan declarat
de Plastikman. Hawtin explica que
“l’oferta per a la festa benèfica de
Dior al Guggenheim era un gran
repte i em vaig tancar a l’estudi per
gravar material”. Al final, el DJ i pro-
ductor es va adonar que no només
tenia música per a l’actuació sinó
també per a un àlbum nou. “La lo-
calització també em va permetre
allunyar-me de la pista de ball i
donar-me una gran llibertat per EXplorar qualsevol nova
idea fusionant art, música, arquitectura, pintura, escultura.,
etc”, assegura. Entre 1993 i 2003, Hawtin va publicar amb
el nom de Plastikman fins a sis treballs de música electrò-
nica, sempre amb el seu segell minimalista i psicodèlic.

El DJ i
productor
publica el
disc ‘Ex’,
gravat al
Guggenheim
de Nova York
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Els dies de Tatiana Sisquella
Columna publica un recull dels seus articles en premsa
ARTICLES. L’editorial Columna ha re-
collit a Un dia qualsevol una selecció d’un
centenar dels articles que la desapare-
guda periodista Tatiana Sisquella va pu-
blicar al diari Ara des del desembre del
2010 fins al juny del 2013. Sisquella
publicava una columna setmanal els dis-
sabtes a la contraportada, que duia per
títol Pilot vermell. Allí descrivia retalls de
vida quotidana, de persones, de situaci-
ons, com la que donen títol a aquest lli-
bre, que explica
precisament, com
un dia qualsevol,
avorrit i monòton,
pot acabar conver-
tint-se en un dels
més especials i di-
fícils d’oblidar de la
vida. Aquest va ser

precisament el text amb què va debutar
a la columna de l’Ara. L’escriptora Sílvia
Soler, amiga de Sisquella, en fa el pròleg.
Tatiana Sisquella (1978-2014) va comen-
çar la carrera a Barça TV i el seu nom
es va popularitzar a RAC1, on va tre-
ballar als programes El món a RAC1,
Minoria absoluta i La segona hora. Des-
prés treballaria a Catalunya Ràdio, a El
suplement i des del 2011, i fins que la
salut li ho va permetre, a La tribu. També

va col·laborar a
8TV i TV3, amb els
programes
Summa positiva,
Guerra de sexes,
Passat particular i
Divendres. Va
morir al febrer a
causa d’un càncer.

LA NIÑA QUE HACÍA HABLAR A LAS MUÑE-
CAS
Pep Bras (Siruela)

NOVEL·LA. Història amb una bona dosi de
realisme màgic dividida en dos parts ben
diferenciades. A la primera, datada el 1909,
un transatlàntic espanyol naufraga a l’illa
caribenya d’Ilhabela i el jove Joan Bras
sobreviu miraculosament després que el
donessin per mort i gairebé enterrat. En sor-
tir del taüt viu, una apassionda història
d’amor. A la segona, l’acció es trasllada al
París dels anys 20.

AFERRADA A LA VIDA
Giovanna Valls (RBA)

BIOGRAFIA. El llibre narra la història de
superació d’una dona, Giovanna Valls Gal-
feti. Explica la seua addicció a les drogues,
la batalla per superar-la i la seua victòria
a través de les cartes que escrivia i rebia i
del seu diari personal des del 2004, quan
va començar un llarg període de recupera-
ció fins al 2011. Els textos narratius que
encapçalen cada part i en donen el context
són d’enguany. El preàmbul es obra del doc-
tor Josep Maria Fàbregas.

CORONA DE DAMAS
Tosca Soto (Grijalbo)

NOVEL·LA. Història d’intriga ambientada
al 1625, a França. El país està governat per
Lluís XIII, un rei impopular i dèbil quan dos
joves gascons, Charles Montargis i Bernard
de Serres, acaben d’arribar a la cort. Es
veuen inmersos en una misteriosa intriga
en què es barreja l’ambició per la corona
amb el poder del destí i la superstició. Tota
una sèrie de fets perillosos es comencen a
succeir al sensual París del barroc, ple de
passions prohibides i conspiracions.

GERMÀ GRAN
Lionel Shriver (Anagrama/L’Altra Editorial)

NOVEL·LA. L’escriptora nord-americana re-
trata de forma despietada la paradoxa d’una
societat, la dels EUA, preocupada pel culte
al cos però que a la vegada publicita el men-
jar escombraria. La Pandora i el seu germà,
l’Edison, fa 4 anys que no es veuen. Quan
es retroben a Iowa, però, ella no el reconeix:
el músic esprimatxat i atractiu ha guanyat
cent cinquanta quilos. Ofegada per la culpa,
decideix acollir-lo a casa seua, però això li
portarà més d’un problema.

PISTESLLIBRES

‘Un dia qualsevol’ revisita un
centenar d’articles de la
periodista, que relaten
moments quotidians



S’han acabat les classes, s’ensuma la sentor agre-
dolça dels petards de la revetlla de Sant Joan i arriba
l’hora, per part de tots els sectors implicats en el món
educatiu (professors, alumnes i pares), de fer balanç
de com ha anat el curs i assumir la responsabilitat de
cadascú en els resultats obtinguts. En el cas d’aquells
que acaben una etapa educativa (6è de primària, 4t
d’ESO, 2n de batxillerat...), aquest balanç cal fer-lo amb
unamicamés de perspectiva. Cada alumne és, sense
cap dubte, el principal responsable del seu rendiment,
d’haver aprovat o haver suspès assignatures i d’haver
assolit les competències bàsiques que han de servir
per continuar endavant en la vida acadèmica o la-
boral. Però no hem d’oblidar que pares i professors
tenim, també, la nostra part de culpa en aquests re-
sultats, tant si són dolents com si són bons.

Com a pare, haver acompanyat els fills en el seu
procés d’aprenentatge –amb consells, establiment de
pautes, reforç d’hàbits, paraules d’ànim o de retret i,
sobretot, hores i més hores de dedicació esforçada al
seu costat sempre que ha calgut— hauria de ser la
manera, no sempre reeixida, d’haver contribuït al seu
èxit escolar, així com també al seu desenvolupament
com a persones.

Com a docent (i educador, per tant, dels fills dels
altres), a banda de pretendre haver treballat uns con-
tinguts amb professionalitat i haver-los avaluat amb

pertinència, tinc –i he de tenir– la humil pretensió
d’haver transmès als alumnes un xic d’entusiasme per
aprendre, d’haver-los guiat per un camí que porta cap
a l’exercici de la pròpia dignitat i cap al respecte per
la dignitat dels altres, cap a la convivència pacífica i
educada i, molt especialment, cap a assumir les con-
seqüències, bones o dolentes, dels propis actes i de-
cisions. I això tan sols ho concebo des de la convicció
que, com diu sovint Gregorio Luri, “un bonmestre és
millor que un bon mètode”, així com des del com-
promís amb una feina que, si bé hi ha dies en què
un se sent envaït per unamandra immensa, demana,
com amínim, un bon pessic de vocació, sense la qual
el docent acabaria (com, de vegades, acaba) abocat
a una existència professional més agra que dolça.

Només des d’aquestes premisses –i, per tant, des
de lamodesta contribució a fer-ho possible– puc pre-
tendre esperar una generació que, en el futur, estigui
formada per homes i dones lliures i responsables, ca-
paços d’esforçar-se per aconseguir les seves fites, de
valorar l’exercici de la intel·ligència i menystenir l’am-
bició de vulgaritat.

Homes i dones que dominaran el món d’aquí a
quatre dies, que seran els fusters, advocats, lampistes,
metges, enginyers, bombers, mecànics, policies, per-
ruquers, funcionaris de l’administració pública i, és
clar, mestres i pares del futur.

FINALDECURS

FIRMES

L’any 1975, el primer lloc a les llistes de les cançons
més escoltades es va repartir entreHi Jack de Barrabàs,
Actitudes de Roberto Carlos, Neñina de Pepe Do-
mingo Castaño, Quédate de Miguel Gallardo, I can
help de Billy Swan, You’re The First, de The Last,My
Everything de Barry White –revifada després gràcies
a una sèrie de televisió–, El bimbó de Georgie Dann
–uf–,Ven otra vez de Toni Artis, Caballo negro, deMa-
nolo Sanlúcar, Y te vas de José Luis Perales –que s’ha
arribat a incorporar en les expressions de cada dia–,
Melina de Camilo Sesto –que podria ser rei segons El
correo gallego, i només la fortuna o la sort ho ha im-
pedit, la mateixa fortuna o sort que ha fet que el suc-
cessor es digui Felip–, Paloma blanca, deGeorge Baker
Selection, Saca el güisqui Cheli de Desmadre 75, Fee-
lings deMorris Albert –després va protagonitzar un
anunci en què rivalitzaven les dues grans de la cola–,
El solitario deNubes grises, The Hustle de VanMcCoy,
One Of These Nights de The Eagles – els que man-
tenen un dels rècords més importants en supervi-
vència del rumor amb Hotel California–, Secretaria,
de Mocedades, Amor amor de Lolita, Vete, vete, de
Daniel Velázquez, i Que no soy yo, de Joan Baptista
Humet. Les acabo de sentir totes i Youtubem’ha trans-
portat a uns anys, altres anys, quan lamúsica eren so-
bretot la ràdio i la televisió.

L’any 1975 Rafaella Carrá va presentar Rumore, que
també es pot traduir com a sorolls, perquè els rumors

són això, sorolls, remors, una de les formes més an-
tigues de comunicació. L’any 1975, els rumorsmés in-
quietants tractaven de la malaltia del generalíssim
–aquell senyor que deia que no es dedicava a la po-
lítica i que havia donat vida a l’home del sac en forma
d’El Lute. L’any 1975 es va acabar una etapa en què
el rumor es volia prohibir a la manera en què ho fan
les dictadures: amb una comunicació única i verta-
dera, i mà dura als que escriuen al marge.

Encara ara s’aplica lamateixa fórmula en altres dic-
tadures, perquè la informació és la sublevació més
perillosa. Per això, de tant en tant, algú disfressat de
demòcrata es treu lamàscara sense voler i apunta cap
al control del rumor, cap a la censura del safareig amb
l’objectiu de salvar la població del soroll, com li ha
passat fa unes setmanes al ministre de l’Interior espa-
nyol, que apunta maneres.

El rumor és inevitable, per a bé o per a mal, i es
propaga sempre que troba orelles i boques que volen
fer-ho. És una forma consensuada de comunicació
que troba sempre una via per on escampar-se. Ru-
more no va ser número 1 en la llista de les principals
cançons, i fins al 1982 la Carrá no va aconseguir aquest
lloc, però el soroll, el rumor, no necessiten llistes, sempre
hi són. Els totalitarismes controlen la informació i la
salut democràtica necessita que el rumor tingui via
lliure, perquè només així hi haurà possibilitat demés
transparència.

VIALLIUREALRUMOR

De reüll
per Llorenç Capdevila

De rossegons
per Susanna Barquín
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Albada al Pont.

Albert Martínez,
Lleida

Espai Cercle

Envia’ns les teves fotos, en alta resolució,
a cercle@segre.com i podràs guanyar
un cap de setmana (*) a l’emblemàtic
PARADOR DE LA SEU D’URGELL.
Tens temps fins al 31 de juliol de 2014.

* Estada d’una nit per a
dos persones amb sopar

i esmorzar inclosos.

Bestiari Fantàstic
per Clara Cerviño

TOU FOU

(...) Se’n va anar a les Índies i, més
tard, se’n va anar a la Xina, on va
aconseguir capturar el Tou-Fou
(nom que significa “desenterrador
de cadàves”). Tot i ser un animal
completament fabulós, Ignacio de
Hervés va assolir la fita de
domesticar-lo al dictat de la seua
voluntat.

Text de Joan Perucho

@claracervino
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