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Les eleccions generals han deixat un panorama polític encara més complicat a nivell estatal. Per
contra, a Torroella de Montgrí-L'Estartit els votants continuen sent fidels als partits sobiranistes. Amb un augment de la participació del 2,16%, ERC i Democràcia i Llibertat (agrupació on
s'inclou Convergència) pràcticament han empatat en vots (1.240 i 1.232) i ja a menys de la meitat
dels vots han quedat altres formacions com En Comú Podem (557), Ciutadans, que supera el PP
(464), el PSC (433), el PP (360) i Unió que, com a la resta de Catalunya, ha tingut un molt mal
resultat (90 vots).
A Catalunya, la victòria d'En Comú Podem, la marca catalana de Podemos, ha guanyat les eleccions i el bon resultat obtingut a Catalunya ha catapultat la formació a tenir un excel·lent resultat en
la primera prova de foc política seriosa. De fet, ha estat clau el canvi d'actitud de Podemos sobre
el procés sobiranista. Mentre a les eleccions al Parlament Pablo Iglesias venia a Catalunya a fer
una campanya en clau espanyola basada en les arrels dels catalans vinguts d'altres zones de l'Estat,
aquesta vegada ha fet una clara aposta per defensar la celebració d'un referèndum vinculant perquè els catalans puguin decidir el seu futur sobre la independència. S'haurà de veure quin recorregut tindrà aquesta proposta quan ja PP, PSOE i C's ja s'hi han manifestat radicalment en contra.
Precisament, el fet que Podemos exigeixi la celebració del referèndum com a condició indispensable per a qualsevol pacte de govern dificultarà qualsevol entesa amb els socialistes, on Pedro
Sánchez ja ha hagut de sortir a calmar els seus barons territorials, sobretot Susana Díaz, que s'està
esperant per prendre el relleu a la secretaria general del PSOE a la mínima que pugui.
De fet, si ens semblava que a Catalunya la política era complicada, a l'Estat la cosa encara és més
complicada. El líder del PP, Mariano Rajoy, ho té certament complicat per formar majoria. El
PSOE no li vol donar suport. C's sí però no sumen prou diputats. Podemos ha posat unes línies
vermelles inassumibles pels unionistes. IU quasi ha desaparegut del mapa. ERC i Democràcia i
Llibertat poden ser decisius però imposaran unes condicions que els partits unionistes no acceptaran.
Es parla d'una coalició a l'alemanya, amb PP i PSOE, a la que C's ja ha anunciat que s'hi afegiria.
Però mentre per al Partit Popular pot ser positiva, per als socialistes pot representar un càstig important si hi hagués noves eleccions. Es pot donar la paradoxa que, mentre la CUP ha vetat Artur
Mas com a president, ara siguin altres qui vetin Rajoy per encapçalar el futur govern.
Les urnes han dibuixat un panorama tan complex que no seria gens estrany que el 2016 tornés a
ser un any electoral.
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La bellesa
Joan Surroca i Sens

Els dissabtes al vespre, el canal 33 de televisió emet el programa Amb filosofia que coordina Xavier Antich. És una prova que la televisió segueix sent
una eina fabulosa quan es posa al servei de les bones causes i no dels interessos econòmics particulars. Cada setmana presenta un tema atractiu: la
veritat, el cos, el paisatge, la llibertat, la bellesa, etc. Durant trenta minuts sentim opinions d'especialistes, sovint filòsofs i, només d'observar que és
possible parlar sense cridar, fer un discurs coherent i ordenat, estar davant d'una càmera de manera adequada, ja és molt positiu. Si, a més, l'espectador
comprova que hi ha llars on abunden aquests artefactes que es diuen llibres, millor encara per convèncer que no produeixen cap tipus d'urticària.
Xavier AntichEl mèrit de Xavier Antich és el d'haver fet possible portar la filosofia a un mitjà on sembla que certs tipus d'activitats no hi tenen cabuda.
És molt sa analitzar i pensar per intentar tenir un punt de vista propi davant els grans reptes. Així, una qüestió que podria despertar pocs contrastos
com la bellesa, s'observa que ha merescut l'atenció de no pocs pensadors. Molts d'ells insisteixen que la bellesa rau més en l'ull de l'espectador que no
pas en l'objecte observat i aquesta és la raó que no tots veiem la bellesa igual. És quan no sabem mirar que no trobem la bellesa; si en sabéssim, quedaríem sovint admirats per la naturalesa. Segons Kant, res sortit de la mà humana pot igualar-la.
Quan la nostra mirada s'ha educat per observar és quan els nostres ulls descobreixen bellesa en les obres d'art, però també en accions i gestos de la
vida quotidiana. ¿O és que algun objecte pot superar la bellesa de la mirada de dos ancians que s'estimen? ¿O els gestos de protecció d'una mare envers
el seu infant? En aquest nostre món de les imatges, de les pantalles, hem d'estar a l'aguait per no distreure'ns perquè podem acabar mirant molt sense
veure res. A vegades quedem embadalits per la bellesa i el desesper d'haver de deixar aquella obra que valorem, ens pot produir un fort enuig o fer caure
en una malaltia real, com la que diuen que va afectar Stendhal en la seva visita a Florència, quan l'acumulació de tanta bellesa li va provocar efectes
devastadors per a la seva salut.
Sembla que està provat que qui ha estat tocat per la bellesa, ni que sigui per uns instants, està ja salvat per sempre més perquè ocuparà la seva vida a cercar moments d'igual força transformadora. En dos moments del programa sobre la bellesa surt la imatge del nostre Montgrí; els torroellencs ho tenim
fàcil per trobar el sentit ple de la paraula bellesa perquè només ens cal dirigir la mirada a la nostra muntanya, cada dia, cada hora, canviant. Si com deia
el poeta Brodsky: "La bellesa és el lloc on l'ull descansa", afinem els ulls per mirar agudament la mirada de l'altre a fi de tenir present el proverbi àrab:
"Qui no comprèn una mirada tampoc comprendrà una llarga explicació".
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Redescobrir la
Bernat Metge
Adrià Arboix

“Aquests autors antics ho han dit tot, ho han escrit tot, ho han expressat
tot.”
Joan Estelrich, primer director de la Bernat Metge (1896-1958)

aren per posar el nom de la col·lecció, el principal traductor de l’època
d’or medieval catalana: Bernat Metge, autor considerat també com
l’introductor del primer Renaixement a Catalunya.

“El que més falta al nostre país és precisament la lectura dels antics.”
Josep Maria de Segarra (1894-1961)

La Fundació Bernat Metge volia posar els clàssics a l’abast de tothom, de
tots els catalans, en la forma més viva i més exacta. No s’adreçava a especialistes i per això es va donar la recomanació que s’havia de prescindir
de notes erudites.

La importància dels autors grecs i llatins en la nostra tradició cultural
és indiscutible. La Fundació Bernat Metge va ser l’encarregada de coordinar l’ambiciós repte cultural de traduir sistemàticament al català els
clàssics grecollatins. Aquesta tasca no tenia precedents al nostre país i ha
estat un dels projectes editorials catalans de més abast de tots els temps.
La Fundació Bernat Metge va ser creada amb el mecenatge i el capital
privat de Francesc Cambó i tenia, per damunt de tot, una significativa
vessant filantròpica.
La professora i traductora Montserrat Franquesa Gòdia publica una
excel·lent monografia en la qual ens apropa, de forma didàctica i entenedora, al naixement de la mítica fundació i al període clau dels seus
difícils inicis i la seva consolidació entre els anys 1923 i 1938.
Ens recorda l’autora que les publicacions de la Fundació Bernat Metge
van anar lligades a una doble voluntat. Per una banda, recuperar i normalitzar la llengua catalana, i per una altra banda, redescobrir el pòsit
cultural de Grècia i Roma. Ambdós objectius eren referents clarament
“noucentistes”, ja que aquest moviment de renovació política, social i
cultural els va fer seus, al coincidir plenament la seva ideologia amb la
necessitat de recuperar el català i amb la fascinació i l’interès pel redescobriment de la cultura grecollatina clàssica.
Un altre objectiu de la fundació era el retorn del valor de les humanitats
a partir de la lectura directa dels clàssics, ja que ells transmeten “valors
eterns”, perquè tal com deia Carles Riba: “L’ànima humana és sempre la
mateixa.”
La col·lecció es caracteritza per ser bilingüe amb el text català sempre a
la dreta i la versió original (grega o llatina) a l’esquerra del lector, amb
notes brevíssimes sobre els passatges que calgui interpretar o remarcar.
El primer director de la Bernat Metge fou Joan Estelrich i Artigues. Hi
varen destacar a l’inici les figures de Joaquim Balcells, que fou el professor de tota una generació de llatinistes, i Carles Riba, el gran expert
hel·lenista, juntament amb Nicolau d’Olwer, encarregat de divulgar les
publicacions amb ressenyes i articles a la premsa. Excel·liren també, entre d’altres, Cebrià Montserrat, Marçal Olivar, Anna M. de Saavedra, Adela M. Trepat i Joan Crexells. La seva tasca inicial, remarca Montserrat
Franquesa, fou titànica, i molt sovint abnegada i silenciosa.
La col·lecció de la Bernat Metge s’emmarca dins un moviment classicista que va recórrer tot Europa les dues primeres dècades del segle XX
i del qual la resta de l’Estat espanyol va quedar fora. Va néixer i es va
consolidar al costat d’altres prestigioses col·leccions europees com ara
l’alemanya de Teubner, les angleses d’Oxford Classical Texts i de la Loeb
Classical Library, o la francesa de l’Associació Guillaume Baudé.
Estelrich considerava que una edició dels clàssics en català era necessària
a Catalunya per completar l’edifici de la Renaixença literària. Volent remarcar que l’interès primordial de l’obra radicava en les traduccions, triEmporion • www.emporion.org • 4

Cal recordar que la creació de la Mancomunitat, el 1914, va fer realitat a Catalunya alguns serveis públics que l’Estat no cobria incidint en
l’aspecte educatiu i cultural. A partir de 1923, amb la dictadura de Primo
de Rivera, les institucions noucentistes foren desmantellades. Justament
llavors és quan entrà en l’escena cultural Francesc Cambó amb la seva
sensibilitat per l’art i la cultura. El primer volum de la Fundació Bernat
Metge fou la traducció de Joaquim Balcells del De la natura, de Lucreci,
que va sortir publicat el dia 11 d’abril de 1923.
L’empresa filantròpica “camboniana” va viure una eufòria inicial i uns
primers anys de màxima producció on es publicaren 84 volums des de
1923 fins a 1938, amb una mitjana de sis volums l’any, moment en què
la guerra civil i la dictadura van interrompre tota la producció editorial del país. A partir de 1947 hi va haver una represa molt parcial de
les publicacions. Posteriorment, es va crear l’Institut Cambó, que seria
l’organisme que aplegaria les noves publicacions de la Fundació Bernat
Metge. Actualment, hi ha un total de 393 volums que configuren la prestigiosa col·lecció literària.
La professora Franquesa conclou que la Bernat Metge va ser el projecte
editorial més ambiciós del segle XX a Catalunya. Hi ha qui fomenta la
creença que la lectura dels clàssics només és apta per a una minoria selecta. Contra aquesta opinió, inexacta i equívoca, tenim l’exemple de la
Fundació Bernat Metge, que mai ha perseguit l’erudició filològica, sinó
una tasca humanisticopedagògica i d’estabilització de la llengua; fets que
la fan assequible al públic no especialitzat que, lògicament, haurà de fer
un esforç inicial d’adaptació i d’aprenentatge, però que veurà compensat
amb escreix el repte assumit. Perquè la lectura dels clàssics mai passa
de moda, és gratificant, sempre és benvinguda i és una cura d’humilitat
perquè malgrat els insultants avenços tecnològics actuals, la seva lectura
ens ensenya –tal com deia el filòsof bretó del segle XII Bernard de Chartres– que només som “nans a les espatlles de gegants”.
Agraïments: a Isidre Ferrer i a Roser Savall i Lopez-Reinals, bons amics
i coneixedors de la Bernat Metge.
Referències bibliogràfiques
FRANQUESA, M. La Fundació Bernat Metge, una obra de país (19231938), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2013.
ABRAMS, S. “Descobrir la Bernat Metge”. A: Avui, “Cultura”, pàg. 13, 24
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del relativisme”. A: Emporion, número 33, 2009.
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Quan el medi
ambient és
paperassa
Albert Llausàs i Pascual

De tant en tant em pertoca la responsabilitat de revisar documents que
l'administració posa a exposició pública amb l'objectiu de mirar si les actuacions proposades s'ajusten als principis de sostenibilitat i de respecte
pel medi ambient. Sol tractar-se de revisions del planejament urbà, projectes de noves infraestructures o d'activitats industrials o de serveis, impulsades tant per entitats públiques com privades.
Recentment he estat analitzant la proposta de revisió del planejament
del municipi de Torrent, on un nou Pla d'ordenació urbana municipal
(POUM) substituirà unes antiquades normes subsidiàries. En aquest cas
és Torrent, però la música és la que sempre s'escolta per a qualsevol altre
municipi: bones paraules sobre els recursos naturals i paisatgístics del
municipi, la seva localització i importància estratègiques per a la conservació del medi de la regió, la necessitat de no anar més enllà de les
demandes de creixement orgàniques generades pel jovent del poble que
s'hi vol quedar, la voluntat d'iniciar una fase de participació per incorporar l'opinió de la ciutadania, etc. Una altra secció que no pot faltar en
tot document d'aquest tipus és l'estudi d'alternatives, que se solen reduir
a tres. Primer, hi ha la possibilitat de no fer res i seguir amb el que ja hi
ha. Això és rebutjat amb tal fervor que un s'ha de preguntar com és que
el municipi en qüestió ha subsistit fins avui dia amb un planejament tan
pèssim com el que ha estat suportant. Llavors, hi ha una primera alternativa, on tot és suposadament racional, moderat, necessari, sostenible i
socialment responsable. La tercera opció sol partir de la segona, però hi
afegeix tres vegades més d'ocupació de terrenys, la inclusió de sòl urbà
en zones inundables o la destrucció de l'últim reducte de bosc ben conservat del terme municipal. No és d'estranyar que la millor opció per al
medi ambient sempre és la segona, entre no canviar res i triturar-ho tot.
Tant el document d'intencions, com les propostes pràctiques i l'estudi
d'alternatives sempre van acompanyats, per llei, d'un estudi d'impacte
ambiental, més o menys detallat, i que sol ésser molt més voluminós
que la proposta en si. Per al cas de Torrent, el document principal té 55
pàgines, mentre que el seu estudi ambiental en té 122.

l'avaluació d'impacte ambiental, que consideren les empreses que s'hi
dediquen professionalment com un col·lectiu de pressió afavorit per les
lleis, un paràsit que no aporta res a la millora dels projectes o la societat.
Massa sovint, aquestes veus crítiques amb la pràctica d'avaluació ambiental el que cerquen, en realitat, és un argument per eliminar, quan
els governs els siguin favorables, normativa ambiental que consideren
perjudicial per als seus interessos particulars. La resposta del sector
econòmic dedicat al medi ambient és sovint la defensa i justificació de
la feina feta, que espera mantenir la situació actual i sense entrar massa
a fer autocrítica. Aquesta crítica es deixa per a centres de recerca, com
ara universitats, i grups ecologistes, generalment desbordats i mancats
de recursos per poder revisar els massius volums d'informació (sovint
supèrflua i/o manipulada) que es posen a exposició pública. Comprensiblement, el mateix format no invita la ciutadania a involucrar-se en
aquests processos, llevat que n'afecti directament drets o propietats.
El meu posicionament no és ni la voluntat d'abolició de la documentació
ambiental que manifesten alguns interessats ni l'immobilisme d'aquells
negocis dedicats al medi ambient que viuen de l'empatx informatiu. En
el moment actual, amb uns indicadors ambientals poc satisfactoris i en
el qual l'esperança de recuperació econòmica justifica qualsevol actuació deixant qüestions ambientals i socials en un segon pla, és desitjable
reforçar més que mai la normativa ambiental per tenir garanties que les
coses es fan bé. Però a aquesta normativa li cal una notable modernització que incorpori les bones pràctiques que han demostrat funcionar
en altres països, solucions proposades pels nostres centres de recerca i
innovació, i que posi conceptes com ara l'eficàcia, la utilitat, la transparència, la participació cívica real i, fins i tot, la creativitat i noves tecnologies com ara la simulació per davant del volum de paper sense sentit i
la fabricació d'alternatives fictícies que només serveixen per justificar
l'estudi, donar compliment a la llei i inflar la factura.

cities skylinesHi ha veus crítiques que qüestionen la utilitat d'esmerçar
tants esforços a l'hora de realitzar aquest tipus d'estudi ambiental. Amb
l'experiència d'haver-ne analitzat amb detall un parell de dotzenes, només puc concloure que aquestes veus crítiques tenen bona part de raó.
Són documents molt voluminosos, però en massa casos genèrics, una
mera còpia de la resta, que adapten els continguts a la realitat de cada
poble, però amb les mateixes banalitats, hipèrboles i discursos políticament correctes que poc o gens s'ajusten a la realitat ni a la voluntat dels
governs municipals. El fet que l'avaluació ambiental l'hagi d'assumir el
promotor dels plans o actuacions fa qüestionar la independència dels
resultats i no és, doncs, gens sorprenent que sempre arribin a la conclusió que tot es fa molt bé. Tampoc hi ha mecanismes per rendir comptes
si, un cop desenvolupat, un pla o una obra produeixen més impacte de
l'esperat. Totes aquestes mancances donen ales als discursos crítics amb
Emporion 100 anys (1915-2015)
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Memòria de la gent
Jaume Bassa Pasqual

Pilar Espígol, testimoni de la “revolta de
les dones”
Ha fet 90 anys, va néixer el 16 de setembre de 1925, i després d’una conversa llarga i amena, constato que conserva la seva habitual amabilitat,
una bona fluïdesa verbal i un toc d’humor fi i lleuger. Em parla de la seva
vida a la residència: de les visites, de les sortides al carrer per xerrar amb
les seves filles i amics; diu que encara li agrada molt de llegir; m’explica
que un dia d’aquests, aquí on resideix, faran una pel·lícula de riure... i
això li recorda els vells temps de laescuela parroquial, de com feien desesperar aquell sant home de mossèn Viver, i que ella una vegada hi va agafar pois, perquè hi havia hagut soldats, i la seva mare es va desesperar...”
-- La mare tenia molt de geni i una bona veu –riu- i si cridava la sentien tots els veïns. Era molt arriada, massa, em feia anar com un ciri. El
pare era més pausat, molt bon home. Una vegada però, un vespre d’estiu,
que em vaig entretenir fins a les 11, tenia por de tornar a casa: “el pare
em matarà”; hi vaig anar, truco, i en entrar em cau una bona clatellada!,
l’única vegada... Era tan bona persona!, molt instruït, llegia Victor Hugo,
Alexandre Dumas... Anava a can Pericay i els explicava de tot... havia
anat poc a l’escola, sabia poc d’escriure, però llegia molt... i era un home
tranquil. La mare, en canvi... quan aixecava la veu se la sentia de plaça.
-- Va ser de les més atrevides quan van fer fora el Borni i el Comitè, és
així?
-- Ja ho crec!, era arriada i cridanera. Aquell dia anava per les cases, “hem
de treure el Borni!”. Em sembla que el pare era al camp. Les dones, l’una
per l’altra, es varen anar esverant, varen anar a buscar la de can Salís,
totes decidides. Aquell dia jo era a plaça, amb la Forcada, jo deia: “guaita,
la meva mare!”, i ella: “Guaita la meva!”.
-- I no hi havia cap home?
-- A aquella hora devien ser al camp. Només n’hi havia alguns que s’ho
miraven des de la plaça del Peix.
-- Saps que tot això va passar el 15 d’abril de 1937, que ho vas escriure
en un diari quan tenies 12 anys? Va sortir publicat al Llibre de la Festa
Major de l’any 2003.
-- Teníem una senyoreta molt bona, ens va dir que escrivíssim un diari.
Li llegeixo algun paràgraf del Llibre de la Festa del 2003 que he portat.
Comença així:
Abril, 1 any 1937
Comencem el nostre diari avui dijous.
Aquell primer dia explicava coses de l’escola. Llegim altres anotacions.
Després li faig memòria d’aquesta, que tenia caràcter històric:
Divendres 16. Ahir dia 15 amb el consell es va formar l’Ajuntament i hi
va haver una gran manifestació de les dones. Va haver de venir el governador de Girona per a formar l’Ajuntament i va dirigir algunes paraules
al públic. Jo era al col·legi amb les meves companyes i ens vàrem espantar
molt perquè totes les dones venien a buscar els nens i nenes petits i vàrem
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dir a la senyoreta si ens deixava sortir i va dir que sí i vàrem sortir i a
la tarda jo no vaig tornar a l’escola i moltes amigues meves tampoc ens
estàvem per la plaça i varen venir guàrdies d’assalt i avui encara hi eren.
Pilar Espígol Alabau
D’altres que ho van viure ho han explicat: el mestre Dabau, en Jaume
Puiggrós... però cap d’ells no fixa la data, només la Pilar Espígol, la cronista de 12 anys!
Diu Puiggrós al Llibre de la Festa de 1997:
“Jo arribava de Bellcaire a les 11:30 h. del matí [no diu de quin dia], i
en entrar a Fora Portal uns veïns m’aturaren i em van dir: “No sap
el que està passant? Les dones han bloquejat el portal del Comitè i
no deixen sortir a ningú de dintre. Porten sal i pebre a la butxaca”.
Ràpidament em vaig personar al carrer del Palau Robert i vaig veure que
estava completament ple de dones. Vaig preguntar: “Qui és que ha organitzat aquest bloqueig?” I van respondre: “Nosaltres. Hem passat per diversos
carrers dient ‘apa dones, anem a dir que no volem el Comitè’... mentre unes
vagin a dinar, les altres estarem aquí i ens rellevarem”.
El mestre Dabau ho diu així, sense fixar tampoc la data:
“La multitud ha enfilat carrer de l’Església amunt, amb crits de “Mori el
Borni!”... Els del Comitè els esperen amenaçant-los amb les armes... però
quan han vist aquella multitud decidida s’han acovardit i han saltat per
una finestra posterior, que dóna al carrer de l’Hospital. El primer a fugir ha
estat el Borni. Quan la gent ha pogut entrar dins el palau, tots els del Comitè havien ja desaparegut... Han arribat contingents de Guàrdies d’Assalt
per detenir el Comitè...”
Que Pilar Espígol deixés escrita la data és important: demostra que la
“revolta de les dones” de Torroella del 15 d’abril de 1937, contra el Comitè dominat per la CNT, sense que hi hagués morts ni ferits, es va produir
abans que a Barcelona, on entre el 3 i el 7 de maig de 1937 les forces de la
Generalitat i els milicians del PSUC i de UGT van fer fora la CNT, amb
conseqüències luctuoses, uns cinc-cents morts i més de mil ferits. Se’n va
dir “els fets de maig”.
Qui li havia de dir a la Pilar que als seus 12 anys estava fent de cronista
d’un fet històric?
Acabarem amb una anècdota. La Pilar sempre ha escrit molt bé, i quan
ja era gran tenia una amiga que festejava i enviava cartes al xicot, però
els escrits amorosos li costaven molt de fer i no li sortien com ella volia,
de forma que va demanar ajuda a la Pilar, així ho he sentit explicar. Li
pregunto si és cert, em diu que sí.
-- N’hi vares escriure gaires?
Em mira amb cara de murri, riu per sota el nas.
-- Gairebé totes.
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"El pont dels
espies"
Jordi Bellapart

El classicisme de Steven Spielberg
"Segueixo pensant que el cinema de superherois desapareixerà, que
el públic aviat començarà a demanar una major diversitat de veus i
d'històries a la pantalla, i la indústria buscarà maneres econòmicament
viables amb les quals poder fer pel·lícules al gust d'un mateix."
Fidel a aquestes afirmacions, Steven Spielberg ha fet la seva darrera obra
mestra, El pont dels espies, amb la qual podem dir que tanca una trilogia plena de classicisme cinematogràfic que va iniciar amb War Horse i
que va continuar amb Lincoln, i que ara s'acaba amb aquesta darrera i
extraordinària pel·lícula, El pont dels espies.
Si algú tenia algun dubte, podem ara afirmar taxativament que l'autor
de Tiburón, ET, Encuentros en la tercera fase, La saga de les aventures
d'Indiana Jones, Parque Jurásico, La lista de Schindler, juntament amb
Clint Eastwood, són actualment els grans mestres del classicisme cinematogràfic. Els que saben plasmar a la pantalla allò que els grans genis
de la narrativa cinematogràfica sabien fer tan bé. Estaríem parlant de
John Ford, Howard Hawks, William Willer, Frank Capra i tants altres
genis de la cinematografia de l'època daurada de Hollywood. Tots ells,
mestres que sabien explicar històries amb una cal·ligrafia cinematogràfica exquisida que omplien de cor i ànima.
el puenteLa darrera pel·lícula de Spielberg segueix aquest model. Ens
situa al temps de la guerra freda, a partir de l'any 1957, amb un drama
d'espies basat en fets reals. És la història d'un home corrent, una advocat
que va haver de defensar la proposta d'intercanvi d'un espia rus capturat
a Nova York i dos americans capturats a l'altre costat del mur de Berlín.
El guió ve firmat pels germans Coen, que hi aporten el sentit de l'humor
característic de la seva obra, però defugint de turbulències morals, sang,
venjances i de postures morals pròpies del cinema de l'època, amb
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tendència a presentar els americans com a angelets i els soviètics com
a dimonis. Això sí, enmig de la turbulència d'aquells anys de la guerra
freda, amb perill d'una confrontació nuclear latent, apareix un home
normal, un patriota que creu en la justícia i en la bondat humana com
ho podia fer Ramson Stoddard, de L'home que va matar Liberty Valance; George Bayley, de Que bonic que és viure, o Jefferson Smith, de
Mr. Smith va a Washington, personatges adjudicats a James Steward per
John Ford, i Frank Capra, respectivament. Aquí Spielberg ha escollit un
dels seus actors predilectes, Tom Hanks, digne successor de Steward, que
com aquest simbolitza perfectament la bonhomia del personatge. Però
aquí Spielberg tampoc desvaloritza el contrari, l'espia rus infiltrat que
també magistralment interpreta Mark Rylance, un home que defensa estoicament allò en el que creu.
A part d'una obra magníficament realitzada, aquesta és una obra plena
de valors. Potser algú els trobarà excessivament edulcorats, però en el
fons són els valors en els quals Spielberg creu i ens mostra reiteradament
en les seves obres. Fermesa moral, sentit de la justícia, honor, amistat,
com la que s'estableix entre aquest americà bo i l'espia rus sentenciat
abans de judici. Valors que trobem també en les obres de Ford i Eastwood, autors de westerns per antonomàsia, gènere cinematogràfic malauradament poc emprat en el cinema actual, que aquests directors,
sense renunciar al codi i l'univers propi del gènere, van saber omplir-lo
de moral i valors com l'amistat, la recerca de la justícia, la recerca de la
llibertat, la solidaritat, la família, la solitud, les lluites contra la tirania, el
racisme... Spielberg s'acosta cada vegada més a aquests clàssics, en el seu
amor cap al cinema de sempre. Un cinema que entreté intel·ligentment i
apropa el públic al coneixement i la revisió del passat, i que també alerta
dels perills del futur.
Que Steven Spielberg continuï molts anys en aquesta línia. No ens podem imaginar el cinema actual sense un nou film amb la seva firma
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No en el meu nom
Josep Fuster

Arran dels sagnats atemptats del passat novembre a París, considerats
com un acte de guerra, el president de la República Francesa, François
Hollande, va declarar amb tota rotunditat i fermesa la guerra contra EI,
responsable de la massacre.
Certament que la guerra declarada per França serà una guerra asimètrica i poc convencional, que es lliurarà en països i fronts molt diferents i
que, al meu entendre, no es pot guanyar amb tancs, avions o grans exèrcits. Aquesta és una guerra contra un enemic ocult, que menysprea el
valor suprem de la vida i que pretén atemptar contra alguns dels nostres
valors individuals i col·lectius més fonamentals, com poden ser, entre
d'altres, les llibertats, les creences i un determinat estil de vida que ens
hem donat, propi de la civilització occidental.
Aquesta és una guerra no buscada, difícil, complexa, que no coneix fronteres i que ningú pot afirmar estar-ne exclòs. Els seus perversos efectes,
quasi sempre contra la població civil, només es podran neutralitzar amb
uns serveis d'intel·ligència de primer nivell molt ben coordinats amb la
policia i amb aplicacions de les noves tecnologies, que han de permetre
avortar els atacs abans que es produeixin. La informació serà una peça
clau; l'altra, ha de ser la col·laboració i la implicació activa de la població
musulmana resident a Europa, la immensa majoria gent de pau.
La declaració de guerra del president Hollande, a la qual es van sumar
ràpidament altres països del món occidental, portava implícita, a part
d'intensificar els atacs aeris a Síria, aconseguir el suport i la implicació
militar activa dels països aliats europeus, cosa que en part ja ha aconseguit.
En aquells moments, Espanya, en plena campanya preelectoral, no es va
voler comprometre i va reservar la decisió final per al nou parlament i
govern que sortirà de les passades eleccions del 20-D. Una vegada constituïts els nous poders i en funció de com es desenvolupin els esdeveniments a Europa els propers dies o mesos, Espanya pot tornar a rebre una
demanda de col·laboració militar per part dels seus socis i aliats; aquesta
vegada, haurà de prendre una decisió ferma i posicionar-se sobre això.
Personalment, crec que ni el país està en les millors condicions per afrontar aquesta classe de despeses, ni molts ciutadans veurien de bon grat
entrar en un nou conflicte armat, sigui quina sigui l'estratègia conjunta
dels aliats i sigui quin sigui el nostre paper en aquest afer. Encara ningú
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ha oblidat la tràgica experiència viscuda amb la massacre d'Atocha a
Madrid, resultat de la participació a la inútil guerra de l'Iraq.
Entrar en un nou conflicte armat? No en el meu nom. Molts estem convençuts que una guerra tan destructiva com la que s'està lliurant a Síria
no solucionarà absolutament res; l'única cosa que aconseguirà és continuar provocant l'èxode i el sofriment la població. Si repassem alguns dels
últims conflictes a la zona, es podrà comprovar que als països on hi han
intervingut o combatut potències estrangeres, quan es retiren les tropes,
sempre "victorioses", no ha de passar gaire temps perquè la barbàrie i el
caos es torni a instal·lar en aquests països i, si cap, encara de manera més
contundent i violenta. No es pot intentar pacificar ni buscar la pau amb
la guerra, la violència només engendra violència.
Tan de bo, abans de prendre qualsevol decisió, aquesta vegada hi hagi
prou sensibilitat com per escoltar també la veu de la ciutadania, la de la
gent normal, la del poble, i es tingui en compte la seva sobirana voluntat.
Ajuda, solidaritat i suport a les víctimes, als refugiats i a les famílies: tot,
sense cap reserva o exclusió. Mantenir els llaços de plena col·laboració
amb els nostres socis i aliats: tots, llevat d'aquells que impliquin entrar
activament en un conflicte armat. En tot cas, s'hauria de buscar i trobar
un difícil equilibri que fos satisfactori per a totes les parts.
Per la complexitat d'aquest conflicte i de les parts que hi intervenen,
s'ha de reconèixer que és molt difícil i complicat entaular un diàleg i
negociacions polítiques o diplomàtiques que condueixin a estabilitzar
la zona, a la fi del terrorisme i, finalment, a l'enteniment i la pau. Mentre
això no arribi, temo que al nostre món o entorn més immediat es podran
produir encara alguns fets que ens tornaran a fer portar dol; malgrat tot,
hem de mantenir viu un brot d'esperança, que ens permeti alimentar el
convenciment que arribarà el dia en què es canviaran les armes per les
paraules i s'imposarà el seny, la justícia i la pau.
Malgrat aquests bons desitjos, reforçats per les entranyables diades de
Nadal que estem vivint, el futur sobre aquest tema és totalment imprevisible; en tot cas, si malauradament arriba el moment en què s'ha de
prendre alguna decisió de caràcter bel·licista, el dilema i la polèmica estaran servits
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Desembre de 2015:
9N–27S–20D
Santi Sató

Crec que aquest article, el primer amb què començo l’any 2016, ha de representar l’esperança en la materialització d’un somni que ha de deixar de
ser-ho per convertir-se en un objectiu comú i real després d’unes eleccions
que tingueren lloc el 9 de novembre de 2014, el 27 de setembre i el 20 de
desembre de 2015. Segons els resultats del 20D, hi ha hagut una baixa de 63
escons del PP, que en té 33 per sobre del PSOE , el qual en perd 20. Uns resultats no previstos de PODEM deixen uns temps complicats per a la política
espanyola i també per a la catalana.

de negociació acordada com sembla per les declaracions de Pablo Iglesias quan diu que avui ha nascut una nova Espanya i parla d’un referent
per Catalunya, o bé una situació ja viscuda d’un PP encara poderós i poc
desitjable per la seva ineficàcia a llarg termini i indubtable complexitat
i enduriment fins i tot anul·lant qualsevol possibilitat de negociació, que
res té a veure, normalment amb les promeses fetes en èpoques electorals
i si amb increment d’impostos o de regulacions, o distribució dels recursos que impedeix un bon funcionament de l’autonomia corresponent.

Possiblement, des del 1714, es podien donar ara les circumstàncies i
condicions mínimes necessàries per reconstruir de nou un país amb
història i cultura pròpies i envejables. De donar forma real, corpòria,
amb contingut físic, posats en fer realitat l’esperança que fa més de cent
anys la Mancomunitat de Catalunya va preveure i que va enunciar Prat
de la Riba quan deia el 6 d’abril de 1914: “Som en una girada fonamental
decisiva, de la vida catalana: Es clou un període i se n’obre, n’inicia un
altre”.

No obstant això, sempre ens resta un problema, i no petit: el de la participació que hauria de ser molt més àmplia. Potser per un costat els que
creuen que aquestes eleccions no eren les seves han deixat els seients en
litigi als partits més centralistes com el PP, que es vanta de la seva majoria
que podria fàcilment ser superada per una de les possibles solucions:
PSOE més Podem més ...?

I només hem de treballar en la política a seguir: De paraules poques,
només les suportades pel nostre treball i dedicació “Redreçament cultural
i general, i treball amb un objectiu comú, que ha d’afectar positivament
en benefici de tots els que viuen a Catalunya, sigui la que sigui la seva
procedència u origen, sense cap desig d’imposició!”. Només amb el desig
de defensar la nostra cultura amb el nostre treball de cada dia i que el
lloc on visquem sigui el millor a què puguen aspirar i aconseguir. Repeteixo, pel nostre propi treball i esforç de tots, i subratllo “de tots els que
hi vivim”. “Res es dóna o s’obté gratuïtament, però sí pel nostre esforç en
comú i el nostre treball”.
La nostra economia no ha d’estar sotmesa a condicionaments externs
sinó al millorament de la nostra instrucció i cultura, afavorint la tasca
dels que treballen, inventen, milloren i enriqueixen amb noves aportacions al nostre patrimoni, tant econòmic com cultural. Però una guerra fratricida i una dictadura que no podem oblidar, van esclafar tota
l’esperança que hi teníem dipositada. Però aquest ha de ser el nostre objectiu, recuperar-la i renovar-la per fer la nostra vida millor!
Però no podem defugir aquesta realitat i avui encara menys. Estic acabant aquest article, amb els resultats de les eleccions espanyoles, d’una
votació que és tant o més un deure. I si que tinc una certesa, no vull haver
hagut de lamentar, diumenge al vespre, el fet de no haver anat a votar!
Els resultats bé podrien significar un moviment regeneracionista
d’esquerres, eixamplant el vot independentista i augurar un inici polític
Emporion 100 anys (1915-2015)

I a nivell català el que es planteja entre els que volen assegurar primer
l’objectiu futur d’una Catalunya independent i després els interns de la
política de cada dia dins d’una nació pròpia, i de l’altre costat els que
volen només donar prioritat avui a aquests problemes interns, propis
d’un nou estat, que en cas d’assolir un futur govern propi, serien problemes “dels electors” en una confrontació interna, no “internacional” sinó
de les polítiques dels diferents partits i electors, d’un nou país. Però que,
per mi inexplicablement, no s’han presentat a aquestes eleccions.
La pregunta es clara: Quin serà el resultat d’aquestes eleccions? Enfrontament entre el govern espanyol i els catalans? Entre els primers hi figuren
Mariano Rajoy del PP, Pedro Sánchez del PSOE, i Albert Rivera de C’s.
Només Pablo Iglesias ha parlat i ho ha ratificat després de les eleccions,
la possibilitat d’un referèndum de la nació catalana. El govern espanyol
abandonarà el centralisme absolut en favor d’una “diversitat indesitjada”
d’una Espanya que creu única i indivisa. Crec que el PP guanyarà, sense
majoria absoluta, però guanyarà.
I amb aquestes eleccions, que en conjunt per Catalunya podríem qualificar de millora substancial a Madrid, hem sobrepassat ja el 20 de desembre. No obstant voldria senyalar que fins el dia 27 no tindrem notícies
sobre el futur immediat de Catalunya i de la seva presidència, en funció
dels resultats de l’Assemblea de la CUP –sense comentaris- de la que
només coneixem quatre escenaris o possibilitats de resolució. Esperarem
doncs aquest dia 27 per mirar d’esbrinar un futur, no ja futur sinó immediat, que podria portar o no a noves eleccions.
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2016: Canvi climàtic
i altres profecies
lògiques
Josep Martinoy

A finals del 2015, els demògrafs italians estan sorpresos per un misteri
que els té alarmats. Itàlia té una població de 60 milions d'habitants i habitualment, en els últims deu anys, hi ha hagut un promig de defuncions
d'entre 547.000 i 612.000 persones.
Fins i tot el calorós 2003, l'any de la mortal onada de calor a mitja Europa, les morts es van mantenir dins l'estadística, 586.000. Però aquest
any la xifra de finats a Itàlia ha batut tots els rècords amb 667.000 persones, la població sencera d'una ciutat com Palerm, amb un promig
d'entre 50.000 i 55.000 morts al mes. Per trobar xifres similars a Itàlia
ens hauríem de remuntar al 1943 en plena II Guerra Mundial o al 1915
durant la I Guerra Mundial.
Els experts no es posen d'acord. Alguns diuen que va ser perquè el 2014
la gent va deixar de vacunar-se contra la grip pels dubtes sorgits per
l'eficàcia de la vacuna i pels interessos farmacèutics que hi ha al darrere.
Amb una de les poblacions més longeves del món, això només hauria
pogut incrementar la mortalitat en 8.000 persones. Altres ho atribueixen
al canvi climàtic i a l'augment de les temperatures. El juliol passat va ser
extremadament calent a Itàlia però no pot justificar que morissin 10.000
persones més del que seria habitual. I finalment hi ha els que pensen que
ha començat el cicle en què la població europea en general i la italiana
en particular començaran a reduir-se de forma gradual ens els pròxims
anys. Això ens ho confirmarà aquest any que estrenem.
En tot cas està clar que, mentre la cimera del clima a París parla de solucions per a final de segle, el canvi climàtic ja s'està deixant sentir amb força i no faran falta cent anys per veure'n les seves conseqüències. Ho hem
vist a casa nostra amb una tardor uns 7º de mitjana del que era habitual;
amb unes temperatures extremadament altes als Estats Units que han allargat la temporada de tornados devastadors fins ara; una Austràlia –allà
és estiu- que ha de combatre amb incendis forestals continuats per la
manca de pluges i l'excés de temperatures; inundacions a diversos països
com a Alabama (EUA), Paraguai o Anglaterra. Tot fa pensar que la cosa
anirà a més perquè els gasos d'efecte hivernacle escalfen l'atmosfera i fan
que el clima sigui més sever.

El 2016, corresponent a l'any xinès 4713, serà l'any del mono de foc. La
cultura xinesa considera que els anys del mono són de gran prosperitat
econòmica i, de fet, sembla que l'economia mundial ja encara la recta
final de la crisi que s'arrossega des del 2008. Però també afirmen que són
molt intensos i que pot passar qualsevol cosa.
Entra dintre la lògica també que el conflicte a l'Orient Mitjà continuï
actiu. Cada cop hi ha més actors en aquest escenari i la resolució de la
guerra a Síria difícilment tindrà una solució immediata. Una derivada
d'això és l'extensió del terrorisme gihadista. Aquests dies el president de
Rússia, Vladimir Putin, ha ordenat crear cinc bases de comandament per
combatre el terrorisme al mar. La intervenció directa dels russos, atacant
tant l'Estat Islàmic com els rebels sirians que lluiten contra les tropes del
president Baixar Al-Assad, estan convertint Rússia en objectiu prioritari
per al terrorisme internacional.
El terrorisme cada cop serà més present a l'Àfrica. Aquest desembre hi
ha hagut atemptats a Kenya i a Mali, però hi ha una activitat constant
d'altres grups com Boko Haram, aquell grup que segresta nenes i ja
ningú en parla, i que ha deixat 11 milions d'infants sense poder anar a
l'escola. Onze milions, ho han llegit bé. I ara s'han afegit a Estat Islàmic,
com ho ha fet el grup Al-Shabbaab a Somàlia, i continua l'activitat d'AlQaida al països del sud del Sàhara. Potser Occident ha de començar a
plantejar-se una lluita antiterrorista també en l'escenari africà de forma
més decidida.
I a l'estat espanyol i a Catalunya, la política continuarà sent de gran complexitat i no és de descartar que tornem a passar per les urnes. Tant les
eleccions al Parlament com les generals del 20-D han deixat un escenari
difícil de gestionar, amb l'obligatorietat de pactes contranatura de consistència relativa.
Amb aquest panorama per davant no és gens rar que un 54% dels islandesos creguin que hi ha nans del bosc. És clar que Islàndia és un dels
països del món on la gent creu més fermament en la vidència, els éssers
fantàstics o els fantasmes.

Les prediccions a llarg termini, que cada cop són més fiables, prediuen
per Catalunya una tendència a temperatures per damunt del normal i
poca pluja per aquest hivern. Una mala temporada per als esquiadors,
però també un problema de sequera a la vista.
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Les cotilles al periodisme
Javier Zuloaga
Han passat tan sols uns dies del primer gran debat polític en l’edició
digital d’un gran diari, El País, en el qual els candidats a rellevar el Partit
Popular al govern d’Espanya van mostrar les seves idees.
Va ser un gran èxit. I no només per la seva repercussió, sinó també pel
que aquelles dues hores van tenir de saludable ruptura de les cotilles que
han marcat les línies del món del periodisme. No ha estat la primera
vegada, ja ho sé, però la seva oportunitat l’ha convertit en el començament d’alguna cosa important. El temps ho confirmarà.
Sí, allò de fronteres entre els diaris, les ràdios i les televisions s’està començant a saltar a trossos, de la mateixa manera que les emissions codificades de televisió ja no tenen gairebé res a veure amb les antenes parabòliques.
Sí, la Societat de la Informació se les ha menjat totes gairebé d’un mos, i
encara que puguin seguir arribant als seus lectors / oients / televidents
a través dels canals tradicionals, el futur serà ja molt diferent. Tot arriba
ja a tots per mitjà dels artefactes amb els quals ens podem connectar a
Internet. No hi ha volta de full i encara que no es tracta d’un tsunami, sí
que s’assembla a una duna que, molt a poc a poc, està enterrant l’actual
model de la informació en el penúltim capítol de la història del periodisme.
Fa gairebé deu anys que em vaig matricular en un màster de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) sobre la Societat de la Informació, que
no vaig arribar a finalitzar per falta de temps, però en el qual vaig poder
percebre el que se’ns venia a sobre. Tot allò semblava tan futurista com
teòric, però la veritat és que em va obrir els ulls per dues raons principals:
perquè ja existia i perquè l’únic que faltava era la seva extensió als hàbits
de les persones. I a això, ja hi hem arribat.
Poc després em vaig fer càrrec d’elaborar un pla de comunicació per a
una gran institució. Eren moments de canvis tecnològics i d’una dura
crisi econòmica que escanyava els pressupostos dels mitjans, principalment els audiovisuals. Hi havia molta crisi i molt pocs diners per enviar
un càmera a cobrir un esdeveniment. Es tractava, pensem, d’ajudar-los i
d’aconseguir al mateix temps que expliquessin les nostres històries ben
il·lustrades.
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Quan vaig dissenyar amb el meu equip les línies del que ens proposàvem
fer i em preparava per explicar-ho a l’alta direcció, la professional que
sabia més que tots els altres de què anava allò de les TIC -una canària
de curiositat inacabable-, em va suggerir que no m’entretingués massa a
explicar als meus caps els detalls del que era un streaming, ja que l’única
diferència entre aquesta meravella i el directe-directe eren tan sols uns
quants segons. Li vaig fer cas a mitges, ja que volia cobrir-me les espatlles
en un assumpte tan espinós, no fos cas que algú ens descobrís al veure
que no coincidien els senyals al televisar un concert per Nadal: la nostra
en streaming i la directa-directa d’un canal de televisió que decidís oferir
als seus espectadors el concert íntegre o només un tall. Passava fa set
anys.
Sense cerimònies, i bis a bis, vaig anar explicant a aquells directius del
que anava aquella nova manera de retransmetre les coses, “és ara, però
va ser fa ja uns instants”, “va passar fa uns segons, però és com si fos ara”.
Recordo que algú em mirava estranyat i em deia que no em preocupés
tant a explicar quelcom que havia sortit tan bé. I vaig fer-li cas.
Avui ja no és cap novetat, sinó autènticament real i habitual. I per a
mostra, el botó transcendental d’El País el passat 30 de novembre.
Aquella nit vaig tenir la impressió que els motlles ja s’han trencat i que
el paper imprès sembla cada dia més pansit, i que el poder polític que
suposa concedir freqüències de ràdio i televisió serà menor en un futur.
I vaig alegrar-me’n molt.
I com que ja tinc alguns anys, la meva memòria ha volat als greus problemes que teníem en el meu diari a Burgos, quan perdíem el correu de
Miranda de Ebro a les quatre de la matinada. I a les perforadores de la
cinta del teletip. I a aquelles ampliadores Durst amb les quals milloràvem
l’enquadrament de les fotografies, i a la irrupció de l’Offset després de la
mort sense pietat de la tipografia, i a l’enterrament de les movioles de 16
mil·límetres amb les quals vaig treballar a TVE.
Tot ha canviat en un sospir, sense que ens n’adonem. I tenim la sort
d’haver-ho vist.
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Proverbis, refranys i frases fetes
Jaume Bassa
“Llops amb llops no es mosseguen”
Significat: Els poderosos es respecten, eviten de barallar-se, i si els convé
s’ajuden.
Aplicació: Es diu de grans empresaris que acorden preus beneficiosos a
costa de petits usuaris, de governants totalitaris que eviten d’enfrontarse els uns als altres, de màfies que es reparteixen els territoris que
exploten, etc.
“Qui oli toca, els dits se n’unta”
Significat: Qui toca diners, se’n queda un tant per cent.
Aplicació: A totes les diverses menes de corrupció. La saviesa popular
considera inevitable aquesta xacra, i precisament l’únic camí per evitarla és considerar-la inevitable: establir controls estrictes i penalitzacions
severes.
Significativament, el Diccionari ofereix quatre opcions per al verb
“untar”.
Les dues últimes són tan expressives com el mateix refrany:

-- Tacar-se amb una substància greixosa o viscosa.
-- Corrompre amb diners o presents, subornar.
-- Algú, quedar-se indegudament part de les coses que maneja, especialment diners.
Solucions proposades per a “te has pasado”
M’han enviat:
N’has fet un gra massa .................... (J.C. P.)
No digueu: “t’has passat”, no és gens genuí, s’ha calcat del castellà.
Potser ara no fa al cas, però els que vam viure la guerra civil recordem
que quan un soldat desertava del bàndol republicà (o a l’inrevés), es deia
que “s’havia passat”.
“a oscuras”
Feu una proposta: Quina expressió catalana podríem utilitzar, en el
sentit més aproximat possible?

-- Recobrir d’oli o altra matèria greixosa.

La cuina de la Catrina
Caterina Bosch

Ànec amb peres
INGREDIENTS PER A 4 PERSONES
• 4 quarts d'ànec de la part de la cuixa
• 4 peres grans o 8 de petites (És millor que siguin una mica verdes)
• 1 ceba gran

PREPARACIÓ
En una cassola enrossiu l'ànec tallat a trossos i reserveu-lo.
En la mateixa cassola feu un sofregit de ceba i tomata. Quan el sofregit
estigui ben confitat afegiu-hi l'ànec que teniu reservat. Seguidament el vi
blanc i deixeu evaporar l'alcohol. Deixeu coure l'ànec i afegiu-hi aigua.
Quan considereu que li falta poc perquè l'ànec estigui cuit, afegiu-hi les
peres pelades; si són grosses, tallades a quarts. Seguidament la picada i
deixeu-ho coure uns minuts més.

• 2 tomates
• Oli
• 250 cl de vi blanc

Bacallà confitat

• Sal
• Pebre
• Aigua

INGREDIENTS
• Bacallà dessalat (1 tros de morro per persona)
• Oli d’oliva

PER LA PICADA
• 12 ametlles torrades

PREPARACIÓ

• 2 o 3 galetes Maria

Coeu el bacallà en una cassola amb oli que cobreixi tot el peix. És important coure’l a foc lent (65º aproximats) durant 30 minuts. A la meitat
de la cocció s’han de girar els trossos de bacallà. Una vegada estigui cuit
escorreu el bacallà de l’oli i servir-lo. Es pot acompanyar amb samfaina
o allioli.

• Alls
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Gotes d'humor
Fuster

Emporion 100 anys (1915-2015)

Emporion • www.emporion.org • 13

Emporion • www.emporion.org • 14

Emporion 100 anys (1915-2015)

Emporion 100 anys (1915-2015)

Emporion • www.emporion.org • 15

Emporion • www.emporion.org • 16

Emporion 100 anys (1915-2015)

Emporion 100 anys (1915-2015)

Emporion • www.emporion.org • 17

Emporion • www.emporion.org • 18

Emporion 100 anys (1915-2015)

La peli del mes: EL PUENTE DE LOS ESPIAS
Emporion 100 anys (1915-2015)
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Notícies

Josep Deusedes i Jesús de la Cruz amb el premis
Pinzell d‘or i Premi Ajuntament de Llança-Museu, respectivament.
Torroella, per la independència i contra la violència de gènere. Al Ple municipal del dijous 3 es
va aprovar una moció de suport a la declaració
independentista del Parlament de Catalunya del
9 de novembre, i una altra contra la violència
masclista.

PER A AQUEST MES DE GENER
CAVALCADA DE REIS
dia 5 al vespre

Cessió d’escultures de la Fundació Vila Casas. Aquesta Fundació, tan vinculada a la vila,
ha cedit a l’Ajuntament dues escultures de
bronze de Marta Moreu, Xarxa (2009) iBicicle (2007), les quals s’exposaran de forma permanent al vestíbul de l’Auditori Teatre Espai Ter.

EL PESSEBRE DE JOSEP MIR
fins l'1 de febrer
FUNDACIÓ MASCORT – "UNA
MIRADA EMOCIONADA"
fins el 24 d'abril

DARRERS DIES DE NOVEMBRE
CATALUNYA
Diumenge 29. La CUP es va reunir a Manresa
i va reafirmar la seva posició contrària a la investidura de Mas en un debat on van participar
1.200 militants i simpatitzants. S’hi van manifestar contraris més de 800.

MÓN
Dilluns 30. Es va inaugurar a París la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi
Climàtic, amb la presència de 150 caps d’Estat
i de Govern.

NOTÍCIES DE DESEMBRE
TORROELLA I L’ESTARTIT

Rafel Nadal a l’Estartit. L’EMD i la llibreria Elias
l’Estartit van organitzar el divendres 4 la presentació que l’autor va fer del seu darrer llibre “La
maledicció dels Palmisano”.
taquilla del cinema fins a la cantonada del carrer d’Ullà, cosa que sorprenia fins i tot als més
grans que deien que una cosa així no ho havien
vist mai, ni en els anys de major esplendor del
cinema. Es col·loca així en segon lloc de les més
vistes a la pantalla del Cinema Montgrí, després
de Titànic, que va aconseguir 3.804 espectadors.
A la pel·lícula hi va participar la colla sardanista
torroellenca “Continuïtat”, ballant una sardana.
Pla urbanístic de la Torre Moratxa. La Comissió d’Urbanisme de Girona no permetrà edificar-hi més parcel·les per garantir la seguretat
de les edificacions. L’Ajuntament repararà els
errors de planificació a la zona, i modificarà el
pla, ja que la muntanya presenta un grau elevat
d’inestabilitat.
Premi a dos artistes locals. El dissabte 12,
a l’exposició d’aquarel·les organitzada per
l’Agrupació d’aquarel·listes de Girona al Museu
de l’aquarel·la de Llança-Fundació MartinezLozano, van ser guardonats els artistes locals

“Terra Baixa” i Lluís Homar, de Pau Miró. Es va
presentar el divendres 4, dins de la Programació
Estable – Temporada Alta de l’Auditori, amb la
col·laboració de la Fundació Vila Casas.
Christmas Pantomime “Cendrabella”. Es va poder veure al Cine Petit els dies 4, 5 i 6.
Nit del Drac. El dissabte 5 a la nit hi va haver a
la Carpa de la Fira concert de Blaumut i Boikot,
organitzat pels Amics dels Gegants i Capgrossos, Ducs del Foc, i Grallers, amb la col·laboracó
de l’Ajuntament.
Bombolles de paper. Com a “activitat familiar”
es programà a l’Espai Ter el dimarts 8.
Mostra d’Art Local a l’Estartit. Es va inaugurar
el divendres 11 a l’EMD.
Llibre de Santa Llúcia. El divendres 11 se’n va fer
la presentació a l’Estartit, als locals de l’EMD.
Homenatge als vells. Va tenir lloc a l’Estartit

Eleccions generals del 20-D. A Torroella, el diumenge 20 el cens era de 6.845 amb dret a vot,
la participació va ser del 66,14%, votaren 4.527,
dels quals 76 en blanc o nuls. Els resultats dels
vots vàlids van ser: ERC 1.240 vots, DL 1.232,
ECP 557, C’s 464, PSC 433, PP 360, UD 90, Pacma 56, altres 19.
“8
Apellidos
catalanes”,
gran
èxit
d’espectadors. Eldivendres 4 es va estrenar
aquesta pel·lícula a la pantalla del Cinema
Montgrí. Se’n van fer vuit sessions, fins el dia 8,
amb una gran afluència de públic a cadascuna.
En total el nombre d’espectadors va ser de 2.381,
superant en 744 espectadors la seva antecessora, “8 Apellidos vascos”. Les cues per entrar al
cinema a veure la pel·lícula arribaren des de la
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el dissabte 12, amb missa solemne, cant coral,
sardanes i dinar de germanor.

preguntes, al més pur estil Rajoy. I se suposa que
Baños és periodista.

Concert Xarxa de Músiques. Es va fer a La Sala,
el dissabte 12, organitzat per Joventuts Musicals,
amb Judit Neddermann.

Indefinició política i preacord de JxS. Fins al dia
27, les trobades entre Junts pel Sí i la CUP no van
dur a cap solució per arribar a la formació de
govern. JxS va presentar un preacord, però restà
pendent de ratificació o rebuig de l’assemblea
de Sabadell del dia 27. Polítics i electors independentistes del 27-S expressaren públicament
la seva decepció.

Festa de Santa Llúcia a l’Estartit. Es va celebrar
el diumenge 13 amb missa solemne, ball de gegants, pregó a càrrec de Quim Hereu, vermut
popular, cinema per a tothom en català, i concert a l’Església.
Concert a l’Auditori. Dins de la Programació Estable, va tenir lloc el diumenge 13 a l’Auditori
el Concert amb l’Orquestra Simfònica de Sant
Cugat, Capella Polifònica de Girona i Cor de
Cambra d’Olot, Missa llatina de Franz Schubert.
Festes de Nadal a l’Estartit. A partir del dissabte
19 es van fer diverses celebracions, el pessebre de Modest Comas, Pastorets i botifarrada.
Els dies 19 i 20, teatre de “Penjats pel Teatre”.
El trenet passeja per Torroella. El dissabte 19 va
començar a funcionar pels carrers de la vila,
amb previsió de fer-ho fins al 4 de gener de
2016.
Caminada solidària. Oncolliga la va organitzar
el diumenge 20 pro Marató de TV3.
L’ofici de cisteller. N’hi va haver una mostra amb
diverses fibres vegetals (vim, balca, jonc) a can
Quintana el diumenge 20.
El Conte de Nadal a l’Espai Ter. Mr. Scrooge va
visitar el diumenge 20 en un concert a càrrec
dels Alumnes de Música i Dansa de Torroella.
Nadales a Torroella i a l’Estartit. El dimarts 22, al
matí, es van cantar a les escoles Portitxol i Guillem de Montgrí.
Tió solidari. Es va fer berenar, tallers i balls el dijous 24, vigília de Nadal, a la plaça de la Vila, per
a la Marató de TV3.
Concert de Nadal. Es va programar per al diumenge 27 a favor de l’Oncolliga, amb la participació del Cor Anselm Viola.
Festa dels nassos. Com cada any, per al dia 31 es
va programar la rebuda d’aquest home tan singular, seguida de la cursa tradicional.

CATALUNYA
La CUP no sap què vol. Es va fer patent aquest
mes que els representants de la CUP al Parlament no poden prendre una decisió sense
consultar-la a l’Assemblea, i el diumenge 27, a
Sabadell, l’Assemblea va empatar a 1.515 entre
investir Mas o no fer-ho. La CUP no sap què
vol. Per acabar de fer el pes, després de l’empat,
va convocar una roda de premsa sense admetre
Emporion 100 anys (1915-2015)

Eleccions generals del 20-D. A Catalunya, la formació En Comú Podem va quedar en primer
lloc, amb 12 escons, seguida d’ERC amb 9, PSC
8, DL 8, C’s 5, i el PP va resultar darrer amb 5.
Així doncs, els independentistes (ERC i DL,
separadament aquest cop) van sumar 17 escons,
i Unió, de Duran i Lleida, no va aconseguir escó.
Altre cop els robatoris a Renfe. Un robatori de
360 metres de cable de coure entre les estacions
de Mollet-Sant Fost i La Llagosta causà el dia
15 danys importants en el sistema de control
del trànsit ferroviari i també en el sistema informàtic i elèctric, afectant uns 60.000 usuaris
i 200 trens.
Inversions a Catalunya. Tot desmentint les insinuacions que el procés independentista pogués
afectar el corrent inversionista cap al nostre
país, aquest s’ha anat incrementant. Eldimarts
15 es va anunciar que Amazon havia triat el Prat
de Llobregat per a un dels seus centres logístics
més grans, orientat al sud d’Europa.

ESPANYA
Eleccions Generals. Després d’una campanya
dura, amb la previsió de l’acabament del bipartidisme PP-PSOE, el diumenge 20 es va acomplir
el pronòstic d’un Congrés dividit, amb victòria
molt insuficient del PP (123 escons), un PSOE
que va mantenir un segon lloc precari (90), un
partit nou potent, Podemos (66), i un Ciutadans
que va quedar per sota de les expectatives (40).
Cal afegir-hi els catalans ERC amb 9 i DL 8,
els bascos PNB amb 6 i Bildu 2, IU 2, CC 1. El
PSOE es va fer fort a Andalusia i Extremadura.
La formació de govern no serà gens fàcil. El PP
aconseguí la majoria absoluta al Senat.
Atac contra Espanya a Kabul. El divendres 11 es
va produir a la capital afganesa un atemptat
talibà que va ocasionar la mort de dos policies.
Malgrat que inicialment el govern ho negà, després reconegué que havia estat planejat contra
l’ambaixada espanyola.

MÓN
Veneçuela. Eleccions legislatives. El dia 7 es

va imposar clarament l’oposició al president
Maduro, i controlarà dos terços dels escons al
Parlament.
El compromís climàtic. El dissabte 12 es va signar a París per part de 195 països l’entesa per
mitigar l’escalfament, posar un límit màxim de
2o, i aportar 100.000 milions de dòlars anuals
per aconseguir-ho.
França atura el Front Nacional. Malgrat haver
estat el dia 7 el partit més votat a la primera volta de les eleccions regionals, després de la segona volta, celebrada el diumenge 13, cap regió
no serà governada pel partit de Marine Le Pen.
Estats Units eleva el cost del diner. El dia 16 la
Reserva Federal elevà els tipus d´interès per
primer cop des del 2006, que passà de 0% a
0,25%. L’economia mundial hi reaccionà favorablement.

ESPORTS
Mundial de clubs. A la final, el Barça va derrotar
el River Plate argentí per 3-0, i es proclamà el
millor equip del món.
Blatter i Platini inhabilitats per vuit anys. La
FIFA ha estat implacable amb els dos dirigents
del futbol mundial.
Pep Guardiola deixa el Bayern. Encara no ha decidit el seu destí, probablement al futbol anglès.
Copa d’Espanya de futbol. El Madrid en va ser
eliminat per alineament indegut d’un jugador.
Barça, el millor. A la gala dels premis Globe
Soccer, del diumenge 27 a Dubai, el Barça se
n’emportà els premis al millor equip de l’any,
millor jugador (Messi), millor president (Bartomeu), i club amb més atractiu mediàtic.

EMPORION publica de forma preferent les notícies que ens envien
els organitzadors d’actes a:
consellredaccio@emporion.org
(recomanat màxim 30 paraules)

El periòdic digital Emporion no
es fa responsable del contingut
dels escrits publicats que, en
tot cas, exposen el pensament
de l’autor.
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