alella

Núm. 350
Agost-octubre
2017
any 57

3,50 €

Hem votat!
Alella salva les urnes
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Entrevista amb Teresa Vilaró,
regidora d’Educació, Medi Ambient
i Cooperació Internacional

L’aparcament de Can
Calderó reobre tres mesos
més tard del previst

NOU TREN DE RENTAT, MÉS SUAU I MÉS EFICIENT!
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EDITORIAL
L’actualitat i el paper
De moment, i esperem que per una bona colla d’anys, la revista
Alella s’edita en suport de paper imprès. La nostra periodicitat és,
a la pràctica, bimestral. A més, els nostres efectius humans són molt
limitats, encara que, sortosament, comptem amb una rica diversitat de col•laboradors que ens presten el seu suport. Tots aquests
condicionants fan que en l’edició ordinària en paper a vegades no
som del tot àgils en el tractament de l’actualitat.
De fet, el nostre funcionament es desenvolupa de la següent
manera: un cop acaba de sortir un número ordinari, al cap de pocs
dies, fem la reunió de redacció. En aquesta trobada es decideixen
els continguts de la següent edició que, en dies posteriors, poden
evolucionar en funció de l’actualitat local. S’obre així un període de
dues o tres setmanes per distribuir els continguts entre redactors
i col•laboradors. Un cop ﬁnalitzat aquest termini arriba la data de
tancament, ocasió en la que habitualment constatem que gairebé
no ha arribat cap (o molt pocs) del textos compromesos. Això passa
quan encara falta aproximadament un mes per la data de sortida.
Aleshores comencen uns dies feixucs en què toca anar darrera dels
col·laboradors perquè s’afanyin a lliurar la feina. Darrere de cada
autor, encara hauran de treballar la correctora i després el maquetador. Quan, ﬁnalment, aquest darrer acaba la feina, enviem els
arxius a impremta, la qual el mateix dia o l’endemà ens facilita una
prova. Un cop revisada i fetes les esmenes corresponents, es dóna
el vistiplau a l’impremta, que al cap d’un parell o tres de dies ens
lliura els exemplars. Tot seguit s’inicia la tasca de distribució als punts
de venda, així com la de posar els exemplars dels subscriptors dins
de sobres i portar-los a Correus perquè els faci arribar a destinació.
Tota aquesta feina, fa ﬁns i tot una mica de vergonya dir-ho, la fan
unes poques persones que, si les comptem amb els dits d’una mà,
encara ens en sobra algun.
I tot això per què ho expliquem ara? Doncs, senzillament, perquè
quan escrivim aquest editorial vol dir que totes aquestes tasques
que abans hem descrit ja estan a punt i el mateix dia o l’endemà
serà el dia en què els arxius entraran a impremta i, per tant, al cap
de quatre o cinc dies la revista començarà a circular.
Resulta que en aquesta ocasió concreta, mentre escrivim aquest
editorial, és la setmana del 23 al 29 d’octubre de 2017, no sabem
si demà passat el President Puigdemont visitarà el Senat Espanyol
ni si el pròxim divendres o dissabte començarà a aplicar-se l’article
155. Ni cap de tantes altres coses que poden passar els pròxims
dies. Per això hem optat per afanyar-nos a tancar aquesta edició i
anar a impremta. El que pugui passar al nostre país i les repercussions i esdeveniments que s’esdevinguin a nivell local seran objecte
d’informació en el proper número. Mentrestant deixem per al web
i les xarxes socials de la revista els comunicats i el seguiment de
l’actualitat més immediata.
Aquest dies, els catalans, quan mirem l’horitzó, tan aviat hi observem una foscor composta per una munió de núvols negres que
amenacen tempestes i calamarsades com, tot d’una, albirem una
esperançadora claror que indica la imminència d’un cel resplendent
i lluminós. Tan de bo aquesta segona opció acabi imposant-se i puguem gaudir del bon temps que tots anhelem i pel qual hem lluitat
des de fa tantes generacions. Desitgem poder publicar la notícia que
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart estan en llibertat, que TV3 i Catalunya
Ràdio poden seguir informant-nos, com ens tenen acostumats, amb
independència i honestedat, i ﬁnalment, que la nostra pàtria pugui
gaudir de les mateixes quotes d’independència i llibertat de què
gaudeixen tants altres països semblants al nostre.
Ramon Ruiz
Director
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PUBLIREPORTATGE
QUINS CANVIS HAS FET RESPECTE DE L’ANTERIOR
NEGOCI?
Vaig voler canviar-li el nom, dotar-lo de més llum i
d’una decoració més agradable i acollidora. Per donarli el meu toc personal, però també amb l’objectiu de
captar nova clientela de totes les edats.
QUI ÉS EL CLIENT MIG DE CA LA NENA?
La veritat és que ve gent de tota mena. Hem conservat molts clients de La Garlopa, però també hem
captat molta gent nova. Famílies, parelles, companys
de feina que fan el menú del migdia... Molts venen a
fer un esmorzar de forquilla. I els caps de setmana
tenim la terrassa, tant per fer l’aperitiu com per dinar.
Tenim tot tipus de gent!

Ca la Nena
Servir és somriure
La Silvana Andrade Lezcano té 30 anys, i ja en fa 10 que és alellenca d’adopció.
Nascuda a Barcelona, el 2007 va anar a viure a Vilassar. Aquell mateix any, l’11 de
setembre, va començar a treballar de cambrera al Cuinalella. En aquell moment,
amb només 20 anys, i mentre cursava els seus estudis de Protocol, aterrava a
Alella per tenir la seva primera feina seriosa. “Vaig començar fent mitja jornada
i de seguida em vaig trobar que passava més hores al Cuinalella que a casa
meva”, explica. I confessa “jo pensava que aquella seria una feina temporal,
però els meus anys treballant allà em van fer descobrir dues coses: que Alella
m’enamora i que volia dedicar la meva vida laboral a l’hostaleria”.
El restaurant Cuinalella va tancar les seves portes al 2014 i la Silvana (per a molts,
la Nena) va decidir que volia obrir el seu propi negoci. Les condicions eren clares:
havia de ser a Alella i en l’hostaleria. Quan es va assabentar que el bar restaurant
La Garlopa estava en traspàs el va anar a visitar. “Era petit, estava molt ben situat
i vaig pensar que tenia possibilitats”. Va arribar a un acord amb els propietaris i
el 2 de maig d’aquest any, Ca la Nena obria les portes per primer cop.

Horari:
Dimarts a divendres
de 7 a 17 h
Dissabte i diumenge
de 8.30 a 17 h
Dilluns tancat
Tel. 937 823 110
Plaça de l’Església, 6
08328 Alella
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I com és la vostra cuina?
Tinc la sort de comptar amb el Sergi Vilar al càrrec
dels fogons. Ell va treballar 10 anys a Casa Pepe, a
Barcelona, i és tan bon cuiner com bon gestor de la
cuina. Ens coneixíem de Vilassar i, quan li vaig explicar
el meu projecte, de seguida es va mostrar encantat
de formar-ne part. Oferim menjar casolà, de qualitat,
de proximitat i a bon preu. En Sergi és especialista
en arrossos i estofats (ara que ve la fresqueta), però
també fa unes postres espectaculars!
I, A MÉS, T’HO POTS ENDUR A CASA...
Sí, cada dia més, la gent ens demana que els preparem menjar per emportar. Sobretot els arrossos i
fideuàs.
QUIN ÉS EL VOSTRE HORARI?
Obrim a les 7h (dissabte i diumenge a les 8.30h) i
tanquem cap a les 17h. Dilluns és el nostre dia de
festa. Als vespres només obrim quan tenim reserves,
i és que tenim menús de grups per a celebracions
els divendres i dissabtes al vespre. I ara ja estem
pensant els menús per als sopars de Nadal.
QUÈ OFEREIX CA LA NENA QUE NO OFEREIXIN
ALTRES ESTABLIMENTS?
Un somriure! No som els únics que somriem, per
sort!, però sí que el nostre lema és “servir és somriure”. Ens agrada que el client se senti a gust, ben
tractat, com a casa. I treballem per ser cada dia una
mica millors.

CARTES

Cartes al director
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Senyora Annerose Bloss, després de trenta-cinc
anys a Alella, casada, amb ﬁlls, treballant i vivint a Catalunya, vostè desprèn un menyspreu
profund envers la nostra terra; els catalans mai
no hem estat els millors, però som catalans; la
nostra terra mai no ha estat la millor, però és la
nostra. Vostè què va sentir quan començava a
raonar i va veure el que havia estat Alemanya,
governada en una banda per francesos, anglesos i americans i en l’altra pels russos? Quantes
vides va costar aquell mur ignominiós? Dividia, sí, però en el fons tots vostès continuaven
sentint-se alemanys, van lluitar i avui tornen a
tenir un país... amb diferències substancials,
però un país. Als catalans ens van venir pel
sud i pel nord, i per una traïció anglesa ens van
destruir com a nació. Nosaltres, igual que els
seus avantpassats, lluitem per unir-nos. El món
amb vostès va ser condescendent –convé evitar
actituds de superioritat com la que va provocar
dues guerres mundials– i, pel que veig, el gen
de la ignorància encara no ha deixat alguns
alemanys. Jo li recomano que no llegeixi Ron
Jon, que és un surﬁsta famós, sinó Stephan
Zweigh, Thomas Mann –per ell, m’agradaria
saber alemany i estalviar-me les traduccions– ,
o Günter Grass, sense oblidar Goethe. També
li recomano escoltar música: vostès tenen els
millors compositors... A mi, que no hi entenc
gaire, m’apassionen Wagner, Mozart, Strauss,
Shubert , Schumann i Bach, entre d’altres. Però
tot aquest pòsit cultural no els va privar d’un
Adolf Hitler. Potser quan hom pertany al país
més culte de la seva època l’orgull propi se li
gira en contra. La veritat no existeix, la digui
qui la digui, perquè descobrir porta a nous descobriments i noves veritats. Per això el món es
mou, i vostè es mou amb el món.
Li prego que quan escrigui ho faci des d’una
òptica més pròxima a la cultura que vostè hauria de tenir. Li asseguro que se sentirà més bé
i el seu partit potser li ho agrairà. Continuant
entre onades n’hi pot haver una que ofegui el
seu partit, i a vostè amb ells.

FOTODENÚNCIA
PORCS
Em fa molta gràcia que les pistes exteriors del poliesportiu estiguin plenes
d’adolescents (i preadolescents) vestits
com delinqüents del Bronx dels anys 80,
amb la diferència que la roba que porten
és de marques cares, que porten telèfons
d’última generació a la butxaca i que, en
comptes de ser ﬁlls de famílies desestructurades, són ﬁlls de famílies “pijes” d’Alella.
I en comptes de portar pots de cola per
aspirar, porten bosses de llaminadures de la
Pili. Caminen amb aquell pas desaﬁant que
sembla que hagin assajat al passadís de
casa per semblar més durs i més dolents,
mentre escolten aquella música horrible
amb altaveus que porten a la mà. Sí, ja ho
sé, semblo el meu pare criticant els Beatles. Bé, que es vesteixin com vulguin i que
escoltin la música que els doni la gana,
però hauríem de poder exigir-los que no
es comportin com porcs ja que l’estampa
de la foto és massa habitual.
Mercè Batlle

Col·lectiu “Els nens d’Alella”

TIRA CÒSMICA

Keco Santos
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DEL POBLE

Rosa Vila, premi MonVínic
a la trajectòria professional

Andreu Francisco, a Austràlia
L’Alcalde, Andreu Francisco, va participar el passat 16 de setembre
a la conferència Catalonia: next State of Europe? celebrada a la
Universitat de Melbourne, a Austràlia. Francisco hi va participar
juntament amb tres professors universitaris australians i un altre
irlandès. A la xerrada, adreçada principalment a catalans que viuen
a Melbourne, a australians i a alumnes internacionals de la universitat, Francisco explica que “vaig intentar explicar d’on veníem, què
és Catalunya, i el perquè del referèndum de l’1 d’octubre i de la
voluntat de poder votar”. A més, durant aquesta estada a Austràlia
per internacionalitzar el procés, l’Alcalde també va ser entrevistat per
la SBS, la ràdio pública australiana.

La sommelier alellenca Rosa Vila va rebre, divendres 6 d’octubre, el
premi MonVínic a la trajectòria professional en el món del vi durant
la gala dels premis Vinari, que es va retransmetre en directe pel Canal
33 des de l’auditori de Vilafranca del Penedès. El Premi MonVínic
reconeix, cada any, una trajectòria professional lligada al sector
vitivinícola. Rosa Vila va fer el seu darrer tast “oﬁcial” a principis de
setembre a la ﬁnal dels premis Vinari celebrada a Rubí. Sommeliers
de referència com Ferran Centelles o Meritxell Falgueras van mostrar,
a les xarxes socials, el seu afecte cap a Vila en el seu comiat de la
primera línia amb motiu de la seva jubilació.

Renovació a l’Hort de la Rectoria
Durant la primera setmana d’octubre es van dur a terme obres de
manteniment a l’aparcament de l’Hort de la Rectoria. L’objectiu de la
intervenció –explica l’Ajuntament d’Alella– és millorar l’estat general
de l’asfaltat i la senyalització, reordenar l’estacionament per adequar
la zona d’accés a la Biblioteca i dotar l’espai d’un sistema de sensors
i un panell electrònic que informarà del número de places lliures i
ocupades. També s’ha aproﬁtat aquesta actuació (que té un cost de
60.000€) per modiﬁcar les escales d’accés a la tarima que s’utilitza
com a escenari, per instal·lar jardineres amb vegetació i recol·locar el
mobiliari urbà.

L’Ajuntament d’Alella va ser guardonat amb tres Flors d’Honor en
el lliurament de premis anual del projecte Viles Florides celebrat el
passat 22 de setembre a Mollet del Vallès. Amb aquesta distinció, el
municipi incrementa la valoració com a Vila Florida que va obtenir
les dues passades edicions, passant de dues a tres Flors d’Honor. La
iniciativa, promoguda per
la Confederació d’Horticultura Ornamental de
Catalunya (CHOC), té per
objectiu fer un reconeixement als municipis
que destaquen pel seu
compromís amb els espais
verds, la cura del medi
ambient a través dels espais enjardinats i la millora
de l’espai urbà.

CEDIDA

ÒSCAR PALLARÈS

Alella rep tres Flors d’Honor
com a Vila Florida

L’Institut d’Alella enceta els actes
del 30è aniversari

L’aparcament, acabat d’asfaltar.

CEDIDA

RAÜL MOYA

L’Institut d’Alella ha donat el tret de sortida als actes del 30è aniversari amb un primer acte protocol·lari celebrat el passat 26 de setembre. L’acte va comptar amb la participació de diversos representants
polítics, d’alumnes i d’exalumnes. De fet, dos exalumnes (Marc Almendro i Joan Rubio) van presentar el projecte que han desenvolupat
amb l’objectiu d’elaborar una base de dades d’exalumnes, així com
una pàgina de Facebook que pretén dinamitzar i cridar a la participació dels antics alumnes als diferents actes de celebració.

Un moment de l’acte celebrat al mes de setembre.
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DEL POBLE

Ofrena ﬂoral de la Diada

DEL PLE

Més d’una trentena d’entitats i partits polítics van participar a l’ofrena ﬂoral de l’onze de setembre que es va fer, com és tradició, a la
plaça dels Germans Lleonart. L’Associació Cultural Revista Alella també hi va prendre part, com cada any. L’acte va acabar amb la cantada
d’Els Segadors per part de la Polifònica Joia d’Alella.

AJUNTAMENT D’ALELLA

Primers passos per a la creació
de la Sindicatura Municipal
de Greuges

Pere Homs, president de l’Associació Cultural Revista Alella, en el moment
de l’ofrena.

Lluita contra l’assetjament escolar
Coincidint amb l’inici de curs, l’Ajuntament i la comunitat educativa d’Alella han posat en marxa un programa formatiu per prevenir
l’assetjament escolar. El programa Tutoria entre iguals (TEI) està
impulsat per la Comissió Pedagògica del Consell Escolar Municipal i
té per objectiu prevenir l’assetjament escolar a través d’un programa
de convivència basat en la tutorització emocional entre iguals. El programa TEI, desenvolupat per investigadors de l’Institut de Ciències
de l’Educació de la Universitat de Barcelona, és una acció que implica
tots els agents educatius del municipi, potenciant un treball transversal i de coresponsabilitat educativa.

El Ple de juliol va aprovar per unanimitat el reglament que regula
l’elecció, el funcionament i les atribucions d’aquesta nova ﬁgura. Es
tracta d’un càrrec contemplat dins del Reglament de Participació
Ciutadana que tindrà la funció de defensar els drets fonamentals i
les llibertats públiques dels veïns d’Alella en les seves relacions amb
l’Ajuntament i els organismes dependents. També haurà de garantir
el compliment del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament. La persona que ostenti la Sindicatura serà escollida pel Ple,
però abans s’hauran de presentar les candidatures.

El Ple de setembre s’ajorna
per “l’excepcionalitat política
de Catalunya”
Els grups municipals de l’Ajuntament d’Alella van decidir no celebrar la sessió ordinària del Ple previst per al 28 de setembre. Ho van
acordar a la Comissió informativa del 21 del mateix mes, al·legant
“la situació excepcional i canviant que s’està vivint a Catalunya”.
En declaracions a la revista Alella, l’Alcalde, Andreu Francisco, ho
va justiﬁcar per “l’excepcionalitat del moment polític” del país i va
afegeix que era una decisió acordada per tots els grups presents.
No hi va assistir la regidora del PP, i Gent d’Alella va deixar clara la
seva divisió en aquest aspecte: Josep Bardés hi va donar suport,
però Mercè Marzo –que va arribar tard i no va poder votar– s’hi
va mostrar contrària perquè hi ha “molts temes que preocupen i fa
dos mesos que no hi ha Ple”, va dir.

Augmenta la sinistralitat laboral
Durant el segon trimestre de l’any, tal com recull l’informe realitzat
per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, es
van comunicar 923 sinistres a llocs de treball del Maresme. Aquesta xifra representa un increment de l’1,88% respecte al trimestre
anterior i d’un 6,71% en comparació amb el mateix període de l’any
anterior. Tot i que gairebé el 99% dels treballadors i treballadores
accidentades van patir lesions de pronòstic lleu, es va haver de
lamentar la mort de dues persones.

“La Vinícola”, a ple rendiment
El restaurant d’Alella Vinícola, “La Vinícola”, va tornar a obrir les
portes totalment renovat el passat 5 de setembre, 4 mesos després
del fatídic incendi que va cremar part de les instal·lacions. El restaurant ha aproﬁtat per renovar-se totalment, però mantenint la seva
essència: una carta de cuina catalana, una nova carta de tapes i totes
les referències de vi de la casa a copes. L’incendi va tenir lloc el 21 de
març i va afectar l’espai on hi havia la botiga i que s’estava rehabilitant per convertir-lo en un espai de degustació.
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Les audiències públiques,
a l’espera
Amb l’ajornament del Ple de setembre també es va endarrerir la
posada en marxa de les audiències públiques prèvies al plenari, que
s’havien d’estrenar aquest mes. Aquesta nova eina de participació
s’inaugurarà, d’aquesta manera, quan es convoqui la propera sessió
plenària, prevista per a l’últim dijous d’octubre. Seran sessions d’un
màxim 25 minuts que tindran lloc abans del Ple i que permetran a
la ciutadania intervenir per formular precs i preguntes relaciones
amb la vida municipal. Les persones interessades, però, s’hauran
d’inscriure abans, identiﬁcar-se i explicar la temàtica a través d’una
instància general des de la web de l’Ajuntament, presencialment a
l’Oﬁcina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) o apuntant-se a una llista
abans que comenci la sessió. Tindran tres minuts per intervenció
i un minut de rèplica. Quan l’equip de govern no pugui donar la
resposta al moment, haurà de respondre per escrit en un termini
màxim de 20 dies.

ACTUALITAT

“La política municipal
és molt gratiﬁcant”
Teresa Vilaró,
regidora de les àrees d’Educació,
Medi Ambient i Cooperació
Internacional

Vilaró va triar les vinyes que Alta
Alella té a tocar del Celler de les Aus
per a la seva sessió fotogràﬁca.
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ACTUALITAT

La Teresa Vilaró encara l’equador del seu segon mandat amb la mateixa il·lusió que
quan va començar. D’encarregar-se del Consell Escolar, a ser regidora d’Educació, Medi
Ambient i Cooperació Internacional, el seu ha estat un pas decidit per implicar-se en el
municipi. És una persona amb idees, moltes propostes, però reconeix que, sovint, té
poc de temps per aplicar-les. La política l’ha sorprès i explica orgullosa que està gaudint
molt del moment. En aquesta entrevista, un dia després de la declaració i suspensió de la
independència de Catalunya per part del president Puigdemont, repassem la seva feina
com a regidora, les relacions dins de l’Ajuntament i la seva visió del país.

TEXT: ÒSCAR PALLARÈS / CARLA RIVEROLA
FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS
Tens formació cientíﬁca? Per què la
política?
M’hi vaig involucrar quan la meva ﬁlla va
començar l’escola. Formava part del consell escolar i em feia il·lusió ser-hi per poder
aportar. En aquest context vaig conèixer
l’Andreu, que em va proposar si volia anar
amb ell a les eleccions municipals de 2011.
I d’aquí a la Regidoria d’Educació?
Sí. Quan em va proposar anar a la candidatura ja va ser amb la idea de portar la Regidoria d’Educació.
Aquest serà el teu segon mandat. Això de
la política era el que t’esperaves?
La política municipal és molt gratiﬁcant.
Ho estic gaudint molt. No sabia què esperar
perquè no havia estat mai en el món de la
política i els partits. Alguns àmbits són molt
més complexos del que em pensava, però
és molt gratiﬁcant. Hi ha més satisfaccions
que decepcions.
El balanç és positiu?
Sí. Veus el resultat de les teves accions, que
tenen un impacte a la comunitat.
Ets l’única membre del govern amb dedicació per assistència?
Sí. Alguns temes necessiten més temps que
altres. Treballo segons la necessitat, però
segueixo mantenint la meva feina. M’agradaria passar per l’Ajuntament només dos cops
per setmana, però de vegades no és possible.
El que no té hores és el correu electrònic!
Com és la relació amb l’Oposició?
No crec que la manera de fer del Govern hagi
canviat en aquest mandat. La interacció amb
l’Oposició és la mateixa. L’Oposició ho veu
diferent, també perquè són cares noves. Han
canviat les seves percepcions o potser s’han
dedicat a fer veure que la nostra actitud ha
canviat, però és la mateixa.
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Podem parlar d’una relació bona?
Hi ha moments de tot. Quan es fan coses plegats és fantàstic. Quan des de l’Oposició no
s’està d’acord amb les accions del Govern,
cosa totalment lícita, les relacions no són
tan bones. En tots els mandats hi ha bons i
mals moments.

AMPA? Està previst que s’incrementin?
El suport directe als centres escolars, el
CEIP Fabra, la Serreta i l’Institut, a través de
convenis, és de 38.000 euros. A les AMPA, de
gairebé 20.000 . Hi ha recolzament indirecte,
per exemple, tallers a Can Manyé, reforç escolar, el currículum obert per a estudiants
amb diﬁcultats de seguiment...

Molts municipis catalans governats per
partits independentistes han trencat els
seus pactes amb el PSC per la resposta
policial a l’1-O. Us ho plantegeu?
L’entesa amb la Regidora socialista és molt
bona, ja ho era a l’anterior mandat. Tenim una
base ideològica compartida en molts aspec-

Està previst que s’incrementin aquestes
partides?
Del 2016 al 2017 es van mantenir, però la intenció és apujar-les una mica per al proper
any.

TOT I QUE LES COMPETÈNCIES
EN EDUCACIÓ SÓN MINSES,
LES ESTIREM I LES APROFITEM
AL MÀXIM

Quin marge de maniobra teniu a la Regidoria?
Tot i que les competències són minses, les
estirem i les aproﬁtem al màxim. Dedicar
recursos econòmics als centres no és una
tasca que facin molts municipis. Aproﬁtem
les limitades competències tant com podem.

ARA MATEIX, EL CAMÍ QUE
ES FEIA AMB VOLUNTARIS
FINS L’ESCOLA FABRA NO
ESTÀ FUNCIONANT
tes; és cert que no en l’eix nacional. Però, de
moment, el pacte no està en perill. No ho tenim sobre la taula, però amb la situació canviant d’aquests dies tampoc es pot preveure.
Quins són els grans objectius del mandat
a la Regidoria d’Educació?
Una part molt important de la seva tasca
és el recolzament als centres escolars, que
mantenim de manera convençuda. A més,
també desenvolupem programes propis de
la Regidoria. Hem posat en marxa els tallers
d’art a Can Manyé, hem donat un impuls a
la coral infantil i continuem amb l’escola de
dansa i la llar d’infants.
Quins recursos econòmics destina l’Ajuntament als centres educatius i a les seves

A l’última entrevista que et va fer aquesta revista, el 2012, deies que les retallades havien afectat les escoles d’Alella.
Quina és la situació ara?
És cert que van perjudicar molt: es va eliminar la sisena hora, es van posar condicions
molt estrictes per les substitucions... Es va
tensar molt el sistema. Des de fa un parell
d’anys, mica en mica es va recuperant la normalitat com, per exemple, en el cas de les
substitucions. Però encara no estem en la
situació òptima.
Els camins escolars van ser una gran
aposta del darrer mandat. Quants nens
en fan ús?
Quan es va posar en marxa l’utilitzaven una
trentena de nens cada dia. Ara mateix, el
camí que es feia amb voluntaris ﬁns l’escola
Fabra no està funcionant. A mitjans del curs
passat hi havia menys nens, els voluntaris
no estaven tan disponibles i es va deixar
de fer. Ara estem treballant el camí escolar
de la Serreta i volem reactivar el del Fabra.
Haurem de fer-ne més difusió perquè torni a
posar-se en marxa.

ACTUALITAT
El PAM preveu que n’arribi un des de la
Serreta ﬁns al centre del poble, però encara està en estudi…
Seria diferent del que havia estat en funcionament al Fabra. No hi hauria voluntaris,
perquè la distància que hi ha entre el centre
del poble i l’escola és llarga. El que es pretén
és fer una via de comunicació segura i agradable perquè quan els nens hagin de pujar
al poble amb activitats escolars es trobin un
camí adequat.
També està en estudi que els centres
educatius puguin obrir alguna de les
seves pistes esportives fora d’horari escolar. Quin és l’objectiu?
Facilitar que instal·lacions que estan en
desús durant els caps de setmana puguin
revertir en un ús comunitari. Encara ens hi
hem de posar per veure com es pot gestionar
perquè es puguin utilitzar les pistes esportives de manera endreçada i organitzada.
El PAM preveu la posada en marxa del
Consell d’Infants del Poble? Ja s’ha fet?
En què consisteix?
La idea és acostumar els nens a participar en
la vida comunitària del poble. No ho hem començat a implementar, però volem que surti
també dels centres escolars, que és on els infants fan vida. La intenció és crear un fòrum

de participació per a nens perquè defensin
els seus interessos a la vida col·lectiva.
També es va introduir un curs de preparació per al nivell B2 d’anglès. Quantes
persones se n’han beneﬁciat ﬁns ara?
Es va oferir per primer cop l’any passat, però
només hi va haver un parell de persones interessades i no es va poder fer. Aquest any
sembla que sí que podrem posar-lo en marxa. De moment, hi ha 7 alumnes inscrits.
Quins objectius us marqueu a la Regidoria de Medi Ambient aquest mandat?
Alguns temes són ﬁxos: la recollida de residus, el manteniment dels animals de les
protectores i les colònies de gats, la poda de
l’arbrat, les franges d’incendis, el control de
plagues com la del tomicus... Medi Ambient
té tasques poc vistoses, però molt necessàries.
El PAM recull la creació d’horts públics
urbans. Està previst?
Estem buscant possibles localitzacions.
Volem tenir-ho enllestit abans d’acabar el
mandat. També instal·larem una caldera de
biomassa a la zona esportiva gràcies a una
subvenció de la Diputació de Barcelona i els
fons FEDER europeus. Donarà servei al pavelló i al complex esportiu. Estem contents

perquè començarem a fer servir energia de
biomassa. La idea és que surti dels boscos
de la comarca, però el primer pas és tenir el
lloc on poder fer-ho.
Alella és un poble compromès amb el
medi ambient?
Diria que sí. Nosaltres intentem fer aquestes
accions perquè ho sigui. També ens agradaria molt aconseguir que els propietaris forestals del poble s’associessin a l’Associació de
Propietaris Forestals de la Serralada Litoral
Central per poder accedir a subvencions de
la Diputació per netejar i millorar els boscos. Costa molt aconseguir-ho no sabem ben
bé per què.
Hi ha hagut certa polèmica amb els contenidors. Alguns veïns assistien als plens
per queixar-se. Quina és la situació ara
mateix?
A ﬁnals del mandat anterior es va optar per
aquest model: els de rebuig i els d’orgànica
es podien obrir, però vidre, plàstic i cartró
estaven bloquejats. La realitat era que la
gent no feia servir els contenidors correctament. El cartró s’havia de plegar i molts
ciutadans no ho feien. Vam decidir desbloquejar les tapes, però amb els contenidors el
més important és que la gent estigui disposada a fer-ho bé.
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ACTUALITAT
És una muntanya russa. Hi ha dies de molta
eufòria i d’altres en què no es veu tan clar.
Per a mi, el millor de tot, acabi com acabi el
procés, haurà estat la preparació i el dia del
referèndum de l’1-O. Hi va col·laborar molta
gent: des de les persones que van dormir als
col·legis electorals als que s’hi van quedar
tot el dia i ﬁns als que van fer possible que hi
hagués urnes i paperetes... Això va fer pinya,
tant a nivell local com nacional.
El 10 d’octubre Puigdemont va declarar i
després va suspendre la independència.
Et va agradar la decisió?
Va ser una situació primer de felicitat i en el
moment següent d’incertesa. Probablement
va ser una decisió sàvia. Potser és encertat
donar una última oportunitat al diàleg i a
la suposada mediació internacional, però
s’haurà de veure com es concreta perquè el
Govern espanyol sembla no tenir cap intenció de negociar res.

També t’encarregues de la Regidoria de
Cooperació Internacional. Quins són els
grans eixos de la Regidoria?
Bàsicament en té dos: d’una banda, el suport directe a projectes que es duen a terme
a països del sud –un 70% del pressupost de la
Regidoria-, i d’altra banda, la sensibilització.
Volem conscienciar i apropar la gent a les
problemàtiques dels països del sud. Volem
aconseguir que, amb el coneixement, cadascú aporti el seu granet de sorra.
Aquest any s’ha canviat la destinació de
les Estades Solidàries. Com ha anat l’experiència a Palestina?
Ha anat molt bé, però només hi ha anat una

EL MILLOR DE TOT,
ACABI COM ACABI EL
PROCÉS, HAURÀ ESTAT LA
PREPARACIÓ I EL DIA DEL
REFERÈNDUM DE L’1-0
persona. Ens sorprèn que hi hagi poca demanda per part de la gent. Primer vam pensar que l’estada d’un mes era massa llarga i
ho vam reduir, però, tot i així, no tenim la
demanda que nosaltres esperem.
La baixa participació podria fer desaparèixer aquestes dues beques?
No està sobre la taula. Encara que hi hagi
pocs candidats, les experiències són sempre
molt enriquidores i que tenen un bon retorn.
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De fet, és una de les condicions: les dues
persones becades han de compartir la seva
experiència per aconseguir que no sigui una
activitat individual, sinó compartida.
Això és materialitza a les Jornades de
Cooperació Internacional d’aquest any. Hi
ha alguna novetat enguany?
Com cada any, canvia el tema. Enguany hem
triat la feminització de la pobresa. La majoria de les persones en situació de pobresa
són dones. Volem reﬂexionar-hi. L’estructura és molt semblant a la d’altres anys.
A quin tipus d’iniciatives es destina el
0,7% del pressupost municipal?
La tria la fem a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Demanem els
projectes que estan pendents de subvencionar i la comissió en fa una tria. Donem suport a entre sis i vuit projectes i són variats:
tant d’àmbit geogràﬁc, a l’Àfrica, l’Amèrica
del Sud o l’Amèrica Central, com de temàtica, amb iniciatives educatives, mediambientals o de gènere.
L’Ajuntament d’Alella treballa amb banca
ètica? El PAM preveu que s’incrementin
els recursos gestionats per aquest tipus
d’entitat.
A dia d’avui, només el pressupost destinat al
0,7% de Cooperació Internacional es diposita en un compte de banca ètica. De moment,
és l’únic que fem. No es preveu que ho augmentem per al pressupost de l’any vinent.
Com estàs vivint la situació política de
Catalunya?

Acabarà bé al procés per als que volen un
estat independent?
Crec que sí. La gent vol decidir i construir un
país diferent que vagi a favor del poble. Sóc
optimista i crec que ens en sortirem.

PERFIL
La teva principal virtut? Saber escoltar.
I el teu principal defecte? Pensar molt
les coses i dubtar massa sobre la decisió
que he de prendre.
Quin do t’agradaria tenir? Poder parlar
fàcilment amb persones que no conec.
Un personatge històric que admires?
Les persones que han cregut en la seva
causa i han actuat amb honestedat.
Qui t’ha fet políticament? L’entorn és el
que m’ha anat conﬁgurant, ningú concret
no m’ha inﬂuenciat.
Com et deﬁneixes espiritualment? Atea
o agnòstica.
Vi o cervesa? Depèn del moment, totes
dues coses m’agraden.
Quina llengua parles amb els pares? I
amb els ﬁlls? El català.
S’ha publicat alguna mentida sobre tu
o s’ha fet córrer algun rumor que t’hagi molestat? Que jo ho hagi vist, no. Però
tampoc tinc cap perﬁl a les xarxes socials,
així que no ho sé.
Et guia algun lema? Intentar ser honesta
amb mi mateixa i amb les meves idees.
De la resta de regidors de l’Ajuntament, quin seria el millor alcalde?
L’Andreu és un excel·lent alcalde.

ACTUALITAT

L’aparcament de Can Calderó
reobre a mitjans d’octubre,
tres mesos més tard del previst
ÒSCAR PALLARÈS
Tot i que inicialment es comptava que
l’aparcament de Can Calderó reobrís durant
el mes de juliol, ﬁnalment està previst que
pugui tornar a funcionar a mitjans d’aquest
mes d’octubre.
El motiu d’aquest endarreriment és la
introducció d’una modiﬁcació en el traçat
per part del Departament de Territori i Sostenibilitat a darrera hora. L’alcalde, Andreu
Francisco, explica que “tot i que la Generalitat havia aprovat el traçat, quan va venir a
veure l’obra va manifestar que considerava
que l’encaix podia comportar algun risc per
a la mobilitat, i es va treballar en una solució alternativa per tal de suavitzar molt
més el traçat en aquell punt”.
Va ser aleshores, després d’aquesta modiﬁcació que demanava la Generalitat, que
va caldre negociar amb els propietaris de
Can Boquet perquè cedissin 24m2 de terreny de la seva ﬁnca. Andreu Francisco
apunta que es va optar per la negociació ja
que, puntualitza, “si aquesta petició s’hagués fet per la via de l’expropiació, hauria estat molt més lenta”. Aquestes negociacions

VEÏNS I COMERCIANTS DE
LA ZONA, DESCONTENTS
AMB LA GESTIÓ QUE S’HA
FET DEL SECTOR
amb Can Boquet van tenir lloc al juliol, es
va arribar a un acord i ara s’està ﬁnalitzant
l’encaix i la connexió que surt des de l’àmbit
inicial del projecte d’urbanització.
L’Alcalde apunta que, durant els dies que
va durar la Festa de la Verema, el consistori
va arribar a un “acord puntual amb l’empresa promotora perquè es poguessin utilitzar
excepcionalment les places dels aparcaments d’aquest àmbit, tot i que entrant per

ÒSCAR PALLARÈS

Una modiﬁcació del projecte per part de la Generalitat, la responsable
de l’endarreriment

un altre accés”. I afegeix Francisco, “encara
que la gent veia que l’aparcament de Can
Calderó es podria utilitzar, aquests espais
no es podien tornar a fer servir ﬁns que no
es pogués certiﬁcar que l’obra està correctament ﬁnalitzada”. A mitjans d’octubre, i
un cop l’Ajuntament va poder certiﬁcar la
recepció de l’obra, es va poder obrir el nou
carrer –que porta per nom el de Miquel de
Calderó– i tornar a utilitzar les seves 130
places de l’aparcament de Can Calderó de
manera deﬁnitiva.
Mentre va durar el tancament provisional als dos aparcaments de la zona de Can
Calderó, l’Ajuntament va mantenir habilitat
un aparcament alternatiu a la parcel·la de la
Riera Principal, 30, situada entre els carrers
de Charles Rivel i la plaça d’Antoni Pujadas.
Queixes veïnals
Aquest endarreriment ha provocat malestar entre alguns dels veïns de la zona. Un
exemple és el que explica Enric Soler, veí
de Can Calderó, que apunta que “les esca-

les que comuniquen Alella Vinícola amb
les escoles està bruta, ningú no la neteja.
A més, els fanals estan instal·lats, però no
han funcionat mai. Des que ha començat
el curs són molt utilitzades pels nens i ara,
quan canviïn l’hora, la canalla les haurà
de baixar a les fosques a la sortida de l’escola”. Resignat, Soler conclou que “estem
vivint aquí des del 2 de juny i ens hem
passat quatre mesos amb l’aparcament i
el carrer tancats. No hi ha un cartell amb
el nom del carrer i, per alguna raó, és com
si la nostra adreça no existís i no podem
fer segons quines gestions, com fer-nos
la targeta sanitària europea. A més, Correus encara no reparteix cartes a aquesta
comunitat”.
A més a més dels veïns, també alguns
comerciants del centre han alçat la veu
perquè han notat un descens important en
les vendes durant els mesos en què l’aparcament ha estat tancat. També es queixen
de manca d’informació al respecte per part
de l’Ajuntament.
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ACTUALITAT

Alella salva les urnes
Concentració a la plaça de l’Ajuntament del dia 3 d’octubre per condemnar la repressió policial contra els participants en el referèndum
d’autodeterminació.

ÀLEX ASENSIO
L’1 d’octubre, Catalunya va celebrar un referèndum d’autodeterminació. A les cinc en
punt de la matinada ja hi havia desenes de
persones a les portes de les seus electorals
garantir-ne l’obertura, davant les amenaces
de la ﬁscalia general de l’Estat. Poc després
van arribar els encarregats d’obrir els equipaments i les persones voluntàries que farien de representants de l’administració per
garantir la infraestructura de la votació.
A quarts de set van fer acte d’aparició diverses parelles de Mossos d’Esquadra. Van
demanar als concentrats si tenien intenció
de resistir i si esperaven mantenir el gruix
de la mobilització durant tot el dia. “Tenim
instruccions de precintar els col·legis, de
manera que hi intervindrem quan ens sigui
possible”, van advertir.
A les 9h es van constituir les meses amb
les primeres persones que hi havia a la cua,
i poc després es va iniciar la votació. Quan
es van obrir portes, tothom havia vist a través dels dispositius mòbils les imatges en
directe de l’acció repressora de la Guàrdia
Civil contra els veïns de Sant Julià de Ramis
per impedir que hi pogués votar el president
de la Generalitat, Carles Puigdemont. Bastonades, censura informativa, vidres trencats
i segrest d’urnes.
A aquella primera exhibició de violència
se n’hi afegien de noves: Sant Carles de la Ràpita, Mont-roig del Camp, Alcarràs, Callús,
Aiguaviva... Pertot, el Govern espanyol sem14

brava el terror. El president Mariano Rajoy
aﬁrmava que “hemos asestado un duro golpe
al referèndum que se pretendía perpretar
contra el Estado de derecho”, mentre la vicepresidenta Soraya Saenz de Santamaría
assegurava que es tractava d’una “actuación
proporcionada”. A la ﬁla, una noieta amb
ulls plorosos i la veu trencada ensenyava el
mòbil als pares: “Mirad, están pegando a
personas ancianas!”. Segons el delegat del
Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo,
aquella era “la feina que no fan els Mossos”.

ELS VOTANTS ES VAN
CONJURAR PER DEFENSAR
PACÍFICAMENT ELS COL·LEGIS ELECTORALS
A l’agressió física i emocional s’hi afegia
la guerra cibernètica. Durant tot el dia, els
servidors habilitats per la Generalitat van
patir els atacs sistemàtics de la Guàrdia Civil, que eren contrarestats amb l’obertura
de nous servidors i claus d’accés quilomètriques. L’estira i arronsa alentia les cues, i, ja
ben avançada la tarda, va forçar l’activació
del cens manual.
“Sembla que ho tinguem tot en contra”,
es lamentava una dona aixoplugada sota un
paraigües. “Avui el cel plora per Catalunya”,
observava una altra. Aliens al xàfec, cada

cop hi havia més gent, indignada i corpresa, disposada a exposar el seu cos als cops.
“Ens volen fer tornar 50 anys enrere. De cap
manera!”
Resistència passiva
La jornada va avançar lentament i pesada,
amb un auricular a l’orella i un ull al Twitter,
i va donar peu a l’intercanvi de vídeos i a
moltes converses creuades sobre les malifetes de l’Estat. “S’estan guanyat a pols la
declaració unilateral d’independència”.
Des de primera hora, informacions contradictòries feien presagiar que la Guàrdia
Civil s’hi personaria d’un moment a l’altre.
De seguida, es van repartir papers numerats
de l’1 al 100 entre les persones que hi havia
a la cua perquè no abandonessin el lloc ﬁns
que algú altre les rellevés.
L’objectiu era protegir el col·legi de l’assalt de la policia, però sobretot es tractava
de preservar les urnes com a símbol suprem
de la democràcia. “Salvant els vots, que són
l’expressió de la sobirania popular, salvem la
dignitat”, aquesta era la reﬂexió. Els plans de
contingència davant d’aquest escenari eren
molt rudimentaris, cercant possibles amagatalls o vies d’escapatòria. A mitja tarda,
la consigna era tancar-se amb pany i clau
dins el local de votació, i defensar les urnes
a través de la resistència passiva.
Contra l’acusació del PP i la premsa espanyola d’utilitzar els nens i les persones grans
com a “escuts humans”, els apoderats dels

ACTUALITAT

Malgrat la intimidació de l’Estat i el poder econòmic, la majoria del poble
defensa l’essència de la democràcia des del convenciment que no hi ha justícia
social sense alliberament nacional
LAURA NADEU

Recompte clandestí
A la tarda els nervis estaven a ﬂor de pell.
Els Mossos temien per la integritat de les
persones. “Nosaltres no els podrem aturar.
Estan embogits i no escolten”.
En aquests context, a quarts de sis es van
buidar les urnes sota supervisió dels presidents de mesa i dels apoderats acreditats
pels partits i organitzacions que donaven
suport a la convocatòria, i es va prosseguir
amb la votació ﬁns a les 19h. A aquella hora
es va adoptar la decisió de concentrar les
votacions en una sola seu al centre sociosanitari de la Gavina, al barri del Canonge,
després que algunes fonts informessin que
“furgonetes de la policia espanyola baixaven
per l’autopista en direcció al Baix Maresme”.
A les portes dels col·legis, l’ambient era
d’emotivitat i orgull. I el clam, unànime: “Hem
votat”. Hi va haver, també, aplaudiments per
als Mossos, que acte seguit van precintar els
locals de titularitat pública. A l’escola Fabra,
els agents van plorar d’emoció.
A les 20h, dins del recinte de la Gavina
encara quedaven més de 50 persones per
votar en l’única mesa que encara funcionava.

A fora, l’empoderament del poble es resumia en un càntic: “Els carrers seran sempre
nostres”.
A continuació es va fer el recompte de
vots, en una ubicació que no podem revelar, amb els accessos viaris protegits amb
maquinària agrícola per impedir la irrupció
de la policia.

ÒSCAR PALLARÈS

partits van donar prioritat absoluta a les famílies amb nadons i infants, els ancians, les
embarassades i les persones amb mobilitat
reduïda o convalescents. L’empeny per votar
de la gent gran va provocar algunes llàgrimes i va ser reconegut amb l’aplaudiment
espontani de la resta d’electors.

La Generalitat va garantir la compra i
distribució d’urnes i paperetes.
Al voltant de les 22h, els representats locals
d’ERC-Sumem per Alella, PDeCAT i Alternativa per Alella-CUP, van comparèixer a
la plaça de l’Ajuntament per donar a conèixer-ne l’escrutini. El total de sufragis va ser
de 4.178, el 59% del cens: 3.818 a favor del

sí, 240 partidaris del no, 26 nuls i 94 blancs.
A l’hora dels discursos, l’alcalde, Andreu
Francisco, va acusar l’Estat espanyol de “demofòbic” pel fet “d’haver intentat segrestar
la democràcia i robar el vot a molts ciutadans”. Francisco va apel·lar “a la unitat de
tots els demòcrates al llarg dels propers mesos” i va demanar “un aplaudiment especial
per als 240 demòcrates que han votat a favor
del no”. Esteve García-Ossorio, del PDeCAT,
va destacar els fets positius i negatius de la
jornada: “Tindrem memòria i no ho oblidarem”, va dir. Per la seva banda, Oriol Font,
en nom de la CUP, va destacar que Alella
havia acollit veïns de Barcelona i d’altres
municipis que no havien pogut exercir amb
normalitat el seu dret al vot, i va lloar especialment la implicació dels alellencs d’altres
nacionalitats “tot i que no podien votar pel
fet que es neguen a sol·licitar la nacionalitat
espanyola perquè volen ser persones lliures
i no pas súbdits d’una monarquia”.
Aturada de país
L’endemà, dia 2, unes 300 persones es van
concentrar davant l’Ajuntament per condemnar la violència policial exercida durant la
jornada electoral, que va deixar prop d’un
miler de ferits i contusionats a tot Catalunya.
També a Dosrius, Sant Iscle i Sant Cebrià de
Vallalta, on la policia va carregar contra els
electors, i a Calella i Pineda, que van exigir
l’expulsió de la soldadesca dels hotels on
s’allotjava.
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El dia 3, sindicats i partits minoritaris van
convocar vaga general, mentre les entitats
que conformen la Taula per la Democràcia
van organitzar una Aturada de país davant
les administracions i els centres de treball.
A Alella el seguiment va ser massiu. No es recordaven tantes persianes abaixades des de
l’atemptat de l’Hipercor, l’any 1987. Llevat del
carrer d’Àfrica, la major part de comerços i
establiments van romandre tancats, igual
com tots els equipament municipals, docents

L’ALCALDE DEMANA AL
PSC QUE REFLEXIONI I LA
SEVA REGIDORA CONDEMNA EL 155
i sanitaris. Al centre urbà i la plaça d’Antoni
Pujadas, una vintena de persones va fer una
cassolada itinerant, convidant els empleats
de les oﬁcines de Correus, un supermercat i
dues cadenes de forns de pa a solidaritzar-se
amb les víctimes de l’1 d’octubre.
A la tarda, unes 800 persones es van aplegar a la plaça. Després de llegir-ne el manifest, s’hi van interpretar diverses cançons de
pau i la poetessa Mercè Giralt, especialment
present per a l’ocasió, va llegir un dels seus
poemes. Com ja és habitual, es van corejar
crits d’independència, acompanyats d’un
d’inèdit ﬁns ara a Alella: Fora les forces
d’ocupació. Entre el públic, una persona abillada amb la bandera espanyola, amb total
normalitat, i alguns exregidors socialistes,
com Joan Xirau i Jaume Loscos, inequívocament allunyats de les tesis actuals de la
formació.
El PSC, en la corda ﬂuixa
La tebior del PSC i el seguidisme del PSOE ha
situat en el punt de mira el pacte de govern
entre ERC i Alella Primer, la marca blanca del
PSC. Des de l’oposició, PDeCAt i Alternativa
16

Regla elemental per a la resolució de conﬂictes:
‘No es pega’.

per Alella-CUP n’exigeixen el trencament, L’entorn cupaire pressiona l’alcalde perquè
oimés quan la ruptura no afectaria la gover- es produeixi un canvi d’orientació de les ﬁnabilitat perquè els republicans disposen de nances públiques en favor de la banca ètica i
majoria absoluta, amb 7 dels 13 regidors del l’economia social que dugui a replantejar-se
plenari.
la contractació del servei municipal d’aigua,
Tant l’alcalde com la socialista Glòria en mans d’Agbar, i del subministrament elècMans n’han parlat. L’acusació de sedició i tric. Francisco recull el guant i es comproel consegüent ingrés a presó, el passat dia met a traslladar-ho a la pròxima assemblea
16, dels presidents de l’Assemblea Nacional de l’AMI, de la qual n’és un dels vicepresiCatalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cul- dents, perquè els efectes de l’acció siguin
tural, Jordi Cuixart, per part de l’Audiència d’abast nacional. Si bé treu ferro al trasllat
Nacional espanyola ha atiat el foc. Aquell de seus socials fora de Catalunya, l’alcalde
vespre, el repic de cassoles va estremir el no descarta res, com ara “passar d’Endesa a
país i el dia 18 s’encenien 200.000 espelmes Factor Energia o a la cooperativa de consum
a la Diagonal. No hi ha hagut cap ultimà- Som Energia”. Els cupaires també posen el
tum, però Francisco ha manifestat a Mans la focus sobre la concessionària d’autopistes
seva “disconformitat total amb la posició del Abertis, que en els darrers dies podria entrar
PSC-PSOE” i li ha sol·licitat “que reﬂexioni”. dins l’òrbita de Florentino Pérez. I mentre
El límit tàcit és l’activació oﬁcial de l’article tot això es cova, el passat dia 20, un grup
155 de la Constitució
per intervenir l’autogovern. Mans diu
que es troba “al mig
d’un Govern del PP
amb reminiscències
franquistes i d’uns
partits independentistes que han anat
massa al límit”. Defensa la continuïtat
al govern perquè “és
un acord local en
beneﬁci del poble”,
Simpatitzants de les entitats sobiranistes van fer cua per retirar
però admet que el
diners dels caixers.
155 és una línia vermella. “Si el PSC no
s’hi oposa, ja no podré callar més”.
de socis d’Òmnium i l’ANC i diversos ciutadans a títol individual van formar cues
davant les sucursals bancàries del BBVA,
Canvis estructurals en el model de gestió
Des d’Alternativa per Alella-CUP es proposa Caixabank, Sabadell i Santander per retirar
d’articular un moviment de coordinació a diners, en la primera acció directa pacíﬁca
escala local, similar als Comitès de Defensa de la Crida per la Democràcia per advertir
del Referèndum sorgits en molts barris i po- el Govern espanyol dels riscos d’aplicar el
bles, per tal d’establir una agenda d’accions 155 per a l’estabilitat econòmica, així com
al municipi i no haver d’anar a remolc de les per forçar l’alliberament dels presos polítics
catalans.
convocatòries barcelonines.
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El sabotatge cibernètic per part de l’Estat va causar llargues cues a l’hora de
votar i va obligar a activar el cens manual.
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La transformació de
Cal Governador, pendent
de la redacció del PMU1
“La qüestió no està aturada, però els esdeveniments s’aniran succeint a la velocitat
que la propietat cregui convenient”, explica l’Alcalde

da. Així doncs, entre altres aspectes, el
document recollirà si les ediﬁcacions que
van tirar endavant els escolapis en aquest
àmbit a mitjans del segle XX s’han de man-

l’Ajuntament i haurà de rebre el vistiplau
deﬁnitiu de la Generalitat.
L’Alcalde subratlla que “van fent passes,
la qüestió no està aturada, però els esdeveniments s’aniran
succeint a la velocitat que la propietat
cregui convenient”.
En aquest sentit,
conﬁa que el PMU1
pu g u i ent r a r a
l’Ajuntament al llarg
de 2018. Francisco
conclou que, dins
d’aquest mandat, –
per tant, abans de
maig de 2019– “no
sabem si hauran
començat les obres,
però estic segur que
ja tindrem la maqueta i sabrem com
serà la Torre del
Governador un cop
rehabilitada”.
ÒSCAR PALLARÈS
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Fa pràcticament un any que es va consumar la compra de tota la ﬁnca de la Torre
del Governador per part de l’empresa Alebian XXI, propietat
de l’empresari rus
Vadim Sukharev.
Aquesta operació
té per objectiu convertir la Torre del
Governador en un
hotel de luxe. Una
solució que té una
doble ﬁnalitat: rehabilitar aquest patrimoni i, per tant,
aturar la degradació que pateix la
Torre del Governador i, a la vegada,
donar-hi una viabilitat econòmica.
Fa uns mesos
que Alebian XXI
ja està intervenint
en el manteniment
dels jardins i, segons apunta l’alcalde, Andreu Francisco, ja ha traslladat la voluntat de fer una intervenció per
millorar la seguretat i evitar el fet que es
pugui entrar a la ﬁnca. A banda d’aquesta
actuació i possiblement abans que s’acabi l’any, la propietat podrà començar a fer
feines de neteja, desbrossament, retirada
de runa, etc., per anar avançant en el que
haurà de ser la futura restauració de Cal
Governador.
Francisco recorda que s’ha de dur a terme la redacció del Pla de Millora Urbana
(PMU1), en què es deﬁniran els paràmetres
per tirar endavant el futur complex hoteler
i l’ampliació del passeig de Marià Estra-

tenir o són prescindibles. El PMU1, un cop
enllestit, haurà de ser aprovat pel Ple de

ANDREU FRANCISCO:
“NO SABEM SI HAURAN
COMENÇAT LES OBRES, PERÒ
MITJANS DE 2019 SABREM
SEGUR COM SERÀ LA TORRE
DEL GOVERNADOR UN COP
REHABILITADA”

La ﬁnca, en mans
d’Alebian XXI
Ca l Gover nador,
abandonada des de
l’any 2000, va superar el darrer escull per
deixar de ser una zona degradada ara farà
un any, al novembre de 2016. L’empresa
Alebian XXI, que des de maig de 2015 ja
era propietària de part dels jardins, completava l’operació de compra de la parcel·la
en què es concentren la major part de les
ediﬁcacions de la ﬁnca. La intervenció del
Marquès d’Alella, Juan Peláez, va ser clau
per desencallar el tema i aconseguir que
tota la ﬁnca, de més de 30.000m2, passés
a mans d’un únic propietari, condició necessària per poder donar viabilitat a la rehabilitació i desenvolupament del sector.
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IMATGES DE
LA FESTA MAJOR
FOTOS: QUICO LLUCH

Tibada de llibant.
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Bubble football al polisportiu.

Food Trucks a l’Hort de la Rectoria.

Festa Holi Colors.

Nit de Swing.

Quico Lluch fent el tradicional cremat.

La ﬁra, a la Riera Principal.

Guerra Guarra.

Lliurament del Pistó d’Or pòstum al trabucaire Josep López.
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IMATGES DE LA
FESTA DE LA VEREMA
FOTOS: QUICO LLUCH

Tallada de raïm a la Vinya Testimonial.
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Ball a la Plaça d’Antoni Pujadas.

Inici del correfoc infantil.

Isma Prados, pregoner de la Verema 2017.

Correfoc.

Tapes i vi al Celler Jordana.

Trabucaires, davant de Can Lleonart.

Sopar a la fresca durant la Mostra Gastronòmica.

Festa de l’escuma.
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QUÈ FA...?

Què fa… Carlota Coloma?
ALBERT ALABAU
La Carlota és una alellenca de les de bressol i solera. El seu segon cognom és Artés.
“No hase falta desir nada más”, que digué
en Bernd. Però, per què dediquem aquest
article a la Carlota? Doncs perquè
per sobre de dur el cognom que duu,
la Carlota és una empresària d’èxit
al capdavant de 15-L Films, la seva
productora cinematogràﬁca independent.

Maria Rodés, compositora i cantant en plena efervescència en aquell moment, necessitava rodar un videoclip. I ells, enduts per
l’energia que els corria per dins, es van llançar de cap a fer-ho possible. Un cop rodat,
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rodar, fer el muntatge, l’edició, el so, tot ﬁns
que l’obra veu la llum. Aleshores se la promociona, se n’obté distribució, es va a festivals, etc...”, explica la Carlota. És realment
complicat... sobretot perquè dediques molt
de temps a fer pitching, o el que resumidament vindria a ser aconseguir ﬁnançament, i a fer de psicòleg
entre totes les parts involucrades
en un projecte, que acaben sent-ne
moltes. Doncs això, que es dediquen
a fer que les coses passin. I és que ja
ho diu el savi: “Los Catalanes hacen
Orígens
cosas.”
Després d’haver iniciat Filosoﬁa a
I, concretament, què fan a 15-L?
la UB, va decidir demanar el trasllat
Doncs van començar donant coa la UPV, prosseguint amb la seva
bertura a la seva passió, el cinema
formació des de Sant Sebastià. El
documental-ﬁcció, per després esdetemps que passà allà va resultar insvenir una referència a Barcelona pel
trumental per deﬁnir-se vocacional
que fa al Service, o el que ve a ser la
i, a posteriori, personal i professiindustria internacional de la publionalment. I és que, en retornar, va
citat, bàsicament perquè se’ls dona
combinar els estudis de Filosofia
bé, perquè estan ben connectats i
amb els de Cinema a l’extint Centre
perquè Barcelona té de tot (hores
d’Estudis Cinematogràﬁcs de Catade llum, bones comunicacions, pots
lunya (CECC). Allà fou on conegué
trobar-hi tot tipus de localitzacions
l’Adrià Lahuerta, qui esdevingué
per a rodar, ...) i, sobretot, té molta
primer la seva parella i, tot seguit,
tirada a nivell internacional.
el seu soci a 15-L Films.
Així ha estat com s’han repartit
Però, com s’arriba a muntar
els rols a mesura que han anat creiuna productora cinematogràﬁca?
xent: la Carlota duu les regnes de 15“Doncs gràcies a la necessitat i la
L, enfocada a la producció artesana,
il·lusió”, confessen rient tots dos.
entre d’altres, de docu-ﬁccions com
Aprofundim. Durant la seva forl’aclamada Pequeñas Mentiras Piamació al CECC, el 2008 van decidir
dosas (disponible a www.ﬁlmin.es);
passar un temps a Cuba assistint
i l’Adrià està més centrat en Münchals tallers especialitzats de la Eshausen Productions, societat enfocuela Internacional de Cine y Telecada al negoci Service per Espanya,
visión (EICTV), centre fundat per
Estònia, Letònia i Finlàndia, i a traGabriel García Márquez el 1986.
vés de la qual han guanyat diversos
Amb una clara vocació internacipremis, d’entre els que cal destacar
onal, aquesta escola dona cabuda A dalt, Carlota Coloma al seu estudi. A sota, en ple rodatge.
el rebut al Festival Cannes Lions el
a grans personalitats del món del
2013 per un anunci rodat per un procinema que actuen com a profesductor ﬁnès.
la discogràﬁca els enfrontà amb la realitat:
sors, així com a alumnes d’arreu del globus,
I és que, com confessen, “Service és molt
necessitaven un segell per publicar el videoentremesclant-se tots durant setmanes amb
bèstia, molt intens, dona molta exposició i
clip. “I el vam muntar!”, exclamen a l’uníson
cubans becats, apartats de tot i enmig d’un
posa molts recursos sobre la taula perquè la
la Carlota i l’Adrià. Així nasqué 15-L Films,
oasi a Sant Antonio de los Baños, al sudpublicitat mou molts diners. És el que t’asproductora que rep el nom a partir de l’adreoest de l’Habana. I què va passar a Cuba?
segura poder viure, mentre 15-L dona molt
ça de casa seva.
“Essencialment, i a diferència dels missatde plaer i molt de gaudi, però és menys proges apocalíptics que rebíem a Barcelona on
ductiu en termes econòmics. En qualsevol
tothom t’anima a no intentar-ho i a perdre
Però, què fa una productora?
cas, volem trencar el clitxé que no es pot
la fe, allà tot era positivisme, il·lusió i opor“Una productora fa una mica de tot, fa que
viure del documental, perquè sí que es pot!”.
tunitats. Ens van insuﬂar en vena les ganes
les coses passin... des d’aconseguir ﬁnanI ara què? Doncs ho haureu d’esbrinar
de fer coses”, confessa amb entusiasme la
çament per a totes les fases d’un projecte
vosaltres mateixos seguint d’a prop la CarCarlota.
cinematogràﬁc –que és una de les més imlota i l’Adrià. Talent, entusiasme i ganes que
I acabats d’aterrar a Barcelona, els esportants i complexes-, fins a gestionar el
pronostiquen molts èxits.
perava una sorpresa: la seva bona amiga
guió, muntar l’equip, escollir localitzacions,
23
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A toc de campana
L’històric campanar de l’església de Sant Feliu d’Alella va ser el protagonista de
la trobada de campaners del Maresme que, el passat 3 de setembre, va aplegar
campaners de Vilassar de Dalt, Argentona, Mataró, Cabrils, Teià i Alella

JOAN RIAMBAU
Les campanes són veus vives del passat,
els sons que des de fa segles han identiﬁcat
pobles i ciutats abans que els nostres carrers s’omplissin de brogit. Amb els seus tocs
també ordenen les hores del dia des de l’alba
ﬁns al capvespre i són memòria de la vida
(recorden els difunts, donen la benvinguda
als nounats, avisen dels perills i anuncien
les festes) des de molt abans de l’existència
de les omnipresents xarxes socials que monopolitzen la comunicació avui.
I cada poble, cada campaner, allà on les
campanes no han estat mecanitzades o han
callat, tenen els seus tocs i repics propis: tocs
de festa i d’agonia; de foc i de temporal; de
missa i per cridar el sagristà... Afortunadament, des de fa uns anys, ﬁnalment les campanes semblen haver despertat un interès patrimonial i són objecte d’estudis interessants
com la tesi de Francesc Llop, entre d’altres.
El seu so forma part del nostre paisatge sonor, de la nostra memòria sentimental i de
la història.

A Alella tenim la sort de comptar amb una
llarga nissaga de campaners que es remunta
al segle XIX i suma ja sis generacions. Actualment toca les campanes en Pere Xarrié
Ferrer, com abans ho havien fet el seu pare
Francisco Xarrié Oliveras i el seu avi Pere
Xarrié Ribas, i abans també havien estat campaners en Francesc Xarrié Ventura, l’Antoni
Xarrié Godàs i l’Antoni Xarrié (originari de
Premià de Dalt).
Es conserven nombrosos tocs locals, com
el de bateig i el de morts (que indica si el difunt és home, dona o infant, i si és solter o
casat), el toc d’oració a les vuit del matí i el
d’àngelus al migdia (fa anys hi havia també
un toc d’oració al vespre), els tocs d’avís mitja
hora i un quart d’hora abans de la missa, els
repics de festa del dissabte i del diumenge a
les dues, i els repics de festa del Nadal i el de
24
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“CADA POBLE, CADA
CAMPANER, TENEN ELS SEUS
TOCS I REPICS PROPIS”

Un moment de la trobada.

la Festa Major, amb les quatre campanes. A
aquests tocs s’hi ha afegit també enguany el
de santa Madrona, creat per en Pere Xarrié i
en Benjamí Sanahuja.

I comptem amb un ric patrimoni de campanes: les tres del rellotge, dues per tocar els
quarts i una més gran, per a les hores, foses
a Lima el 1772 per Manuel d’Amat i Junyent
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Balada, de la Comissió de la trobada de campaners del Maresme.
Els participants en aquesta trobada van
apostar per incrementar el nombre de pobles
participants i difondre la informació sobre el
món de les campanes, i van recordar algunes
ﬁgures desaparegudes com Francisco Xarrié i Oliveras (1918-2015), campaner d’Alella;
en Salvador Grau i Tort (1964-2016), que va
participar a Vilassar en la recuperació del
toc de difunts d’abans de 1936; i en Jaume
Bardavio i Colomer (1932-2016), impulsor de
la recuperació dels tocs tradicionals de Teià.

Benjamí Sanahuja.

Pere Xarrié.

(1704-1782), virrei del Perú, i donades a Alella
el 1840; i el joc de quatre campanes fetes de
nou entre els anys 1940 i 1948 (Madrona, la
més grossa, amb un diàmetre de 100cm, que
dóna a la plaça de l’Ajuntament; Felisa, que
dóna a la plaça de l’Església, i les dues campanes petites, Núria i Joaquima, que donen
al mar). La Felisa es va batejar el 1940 amb
el mateix nom que tenia l’antiga campana del
segle XV, que es va fondre durant la guerra
civil. El 1942, apadrinada també per Agustí Sensat i Madrona Estrada, es va batejar
la Madrona, «de cuatrocientos cuatro kilogramos, sin contar cabezal y contrapeso».
I les dues campanes petites, foses per «la
acreditada casa Nieto de Francisco Usiels de
Barcelona», es van batejar el 1948, una apadrinada per Joaquima Soler –la Quimeta de
Can Bragulat– i en Francisco Arenas (amb
els noms de Joaquima Facunda Francisca), i
l’altra per la Núria Soldevila i en Joan Ferran,
alcalde d’Alella, amb els noms de Núria Mercè Montserrat (tot i que actualment hi ﬁguren
el noms “Núria, Maria de Mercedes, Susanna”). I, a banda de les de l’església parroquial,
hi havia campanes a diverses cases pairals
i capelles, com la Josefa de Can Calderó, les
dels Escolapis, la de la Gaietana o la de Can
Teixidor, o el campanar de Can Cortès que
va haver de deixar de tocar les hores.
Iniciatives al voltant del món de les campanes com les que s’han dut a terme des de
Can Manyé, la Biblioteca d’Alella o la Coral
Municipal, amb la bonica cançó La noia de
la taronja (una composició de Brando Borràs
basada en una llegenda que Salvador Artés
havia publicat a la seva cèlebre secció La
campana de les hores d’aquesta revista), i

sobretot la tasca d’en Pere Xarrié i l’entusiasme d’en Benjamí Sanahuja, ens permeten
gaudir de les campanes locals. Com diu la
dita, no és tard mentre toquen hores.

CEDIDA

Trobada de campaners
Enguany, a més, Alella ha acollit la segona
trobada de campaners del Maresme que es va
iniciar amb un toc de campanes de benvinguda creat per a l’ocasió, i en Fede Salas, regidor de cultura, i mossèn Josep Fàbregas van
inaugurar, a la rectoria, una exposició sobre
la història de les campanes i els campaners
d’Alella. Entre els assistents, a més dels campaners convidats, hi havia en Jaume León,
president de la Confraria de Campaners de
Catalunya, organitzadora de la trobada d’Os
de Balaguer que acull els campaners de tot
Catalunya; en Joan Fondevila, gran coneixedor del món de les campanes, i Josep-Maria

Tocs i repics del Maresme
Cada poble i cada campaner té els seus tocs i
repics propis, i a toc de campana, a hora ﬁxa
i amb gran puntualitat, l’acte principal de la
jornada va ser una exhibició de tocs comentats des de la plaça. Es va poder sentir el toc
de bateig d’Alella, a càrrec d’en Pere Xarrié
i en Benjamí Sanahuja, i es va poder veure
com la Madrona “s’assenta” (s’atura boca
amunt) de forma espectacular. Els campaners
de Cabrils, Jaume Tolrà i David Galceran, que
representen dues generacions de l’oﬁci, van
fer sonar el toc de festa. En Josep Samon va
interpretar els tocs de difunts i de festa que
ha recuperat de la gent gran de Vilassar. Un
dels campaners més joves de la comarca, en
Jordi Colomer, d’Argentona, va protagonitzar
un innovador toc de festa. I l’exhibició es va
cloure amb els tocs de bateig i de festa de
Teià, a càrrec de Joan Tarradas, Miquel Mas,
Salvador Mateu i Juli Vilaplana.
Cada campana fa el seu so, però en aquesta trobada, fent sentir les veus dels pobles de
la comarca, les campanes d’Alella van desmentir aquells que, com diu una altra dita,
«no coneixen més campanes que les de la
mateixa parròquia». Malgrat les revolucions
tecnològiques, aquestes velles veus de coure
encara tenen corda per a anys i es fan sentir
més enllà de valls i muntanyes, de poble en
poble, amb la seva llengua universal, a través
dels temps.

Exposició als baixos de la parròquia.
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L’autenticitat que vindrà

QUERALT MORROS

Vinicultura amb ulls d’artista, del 7 de setembre al 15 d’octubre a Can Manyé

A dalt, les obres de Jordi Mitjà, a Can Manyé. A la imatge inferior, Atuell per rituals amb eines per gravar el cos.

QUERALT MORROS
El vi requereix temps; l’art, segons Jordi Mitjà, també. Temps i identitat. Vint-i-cinc peces
corroboraven aquesta convicció a Allò que
vindrà: traços paisatgístics, troballes familiars, l’empremta del territori present des del
sauló ﬁns a la bota, de la rapa al vent
de foranell. Tria minuciosa
d’un ampli projecte d’investigació plàstica contextualitzat a la DO
Alella, totalment
inèdit, producció
pròpia de l’Espai
d’Art i Creació
inaugurada durant la Festa de
la Verema d’enguany.
Fruit d’una
destacable immersió vinícola,
l’ex posició abra çava diverses línies
discursives indagant en
conceptes com l’ancestralitat o la certesa; construccions
escultòriques sobre els orígens del vi –incloent-hi la seva ritualitat– elaborades amb
subproductes descartats provinents de vi-

nyes i cellers. Sarment, brisa, parra, ceps,
pòsits transformats en pigment...; matèries
orgàniques sobrants que prenien una nova
vida mentre mostraven –reivindicaven– les
seves múltiples possibilitats artístiques a
través de tècniques clàssiques com la ceràmica, el dibuix o el gravat. “Treballar
aquests elements potser seria
el primer que obviaríem,
però em vaig obligar a
incorporar-los, són
un repte. Es tracta
d’una tipologia
d’obra volgudament primitiva,
molt de la terra”, emfatitzava
Mitjà.
El mimetisme amb l’entorn
naixia de gestar i
deixar macerar les
composicions a l’exterior. A L’efecte Coriolis –un perfecte exemple– apreciàvem sobre paper
un mosaic atzarós, però volgut,
d’impactes ocasionats per branquillons que
tanmateix combinaven incisions de metall
incandescent, mètode ja distintiu de l’artista.

Si més no, llaurar a mans –com bé recollia el
nom d’una dotzena de fragments de sòl cuit
posats en reguitzell– esdevenia fonamental.
Així, atuells, canaleres i embuts d’aparença
quasi arqueològica provaven l’interès per “la
part més salvatge, més performàtica” del procés creatiu.
Però, què és el que està per venir? Resultat d’una mirada particular on s’hi amagaven
“moltes complexitats i un rerefons ﬁlosòﬁc”,
la gran pregunta podia resoldre’s observant
la sala alellenca des d’una perspectiva de
conjunt. En paraules de Jordi Mitjà, un retorn a allò que ja és; dedicació, ser meticulós,
reinventar-se en la singularitat, la diferència.
“En el món del vi, com en el món de l’art,
sobreviurà la gent més autèntica”.

Literatures amb sentits a Can Magarola
Les característiques de l’exposició duien la
cita mensual a un nou emplaçament dimecres
27 de setembre. Dedicada a la labor de dues
llibreries maresmenques, la trobada es va celebrar al celler de Can Magarola amb Núria
Dòria, de Dòria Llibres, i Lluís Vila Torrent, de
La Llopa, conduïda per Montse Serra i arrodonida amb una copa del 3 de Testuan 2016.
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Rere la petja del mestre Millet

FONS LLUÍS MILLET I PAGÈS I LLUÍS M. MILLET I MILLET. CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE L’ORFEÓ CATALÀ (CEDOC)

Enguany es commemora el 150è aniversari del naixement del fundador de l’Orfeó
Català l’any 1891, autor del Cant de la Senyera el 1896, director de la Revista Musical
Catalana el 1904 i impulsor del Palau de la Música Catalana el 1905.

Lluís Millet llegint al despatx de casa seva, c. 1930.

ÀLEX ASENSIO
Lluís Millet i Pagès va ser una ﬁgura venerada
pels seus contemporanis. Compromès amb el
país i la cultura, va ser un gran divulgador de
l’ensenyament de la música popular i el cant
coral. Al Masnou, la seva vila natal, l’Ajuntament li ha retut homenatge amb diverses
activitats. Bona part del text que llegireu a
continuació reprodueix el contingut de l’exposició El Masnou del mestre Millet, que es
va poder visitar de 31 de març al 8 de juny a
la seu de l’associació Gent del Masnou.
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Una societat dinàmica
El Masnou de la segona meitat del segle
XIX és un municipi nou de trinca fruit de
la segregació dels barris mariners de les
parròquies de Sant Martí de Teià i de Sant
Feliu d’Alella.
Aleshores, la vila supera els 4000 habitants i protagonitza un important desenvolupament social i econòmic esperonat pel
comerç transatlàntic. Bona part dels oﬁcis
hi tenen relació directa o indirecta: boters,
serradors, corders, mestres d’aixa, calafats

i mariners. L’activitat mercantil és afavorida
pel Col·legi del Comerç que dirigeix el professor Francesc Flos i Calcat, així com per
l’escola de pilots dels mestres Villà.
A les drassanes masnovines es construeixen vaixells de tota mena: pollacres,
bergantins i corbetes. En paraules de Víctor
Balaguer, el Masnou esdevé una “república
de marins” amb una nòmina de prop de 800
capitans amb cognoms il·lustres com Estapé,
Fàbregas, Ferrer, Isern, Maristany, Millet, Pagès i Sensat, entre d’altres.
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FONS LLUÍS MILLET I PAGÈS I LLUÍS M. MILLET I MILLET (CEDOC)
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ARXIU HISTÒRIC DE L’ORFEÓ CATALÀ (CEDOC).

MUSEU MUNICIPAL DE NÀUTICA DEL MASNOU / JOSEP R. CASALS

Aquest és el destí que Símbol vivent del catalanisme
Lluís Millet i Pagès té Lluís Millet és un home de la Renaixença:
reservat, com l’avi, el ideològicament conservador, paternalista i
pare i bona part dels jeràrquic en l’aspecte social, i rigorós i pergermans. En Titit de feccionista en l’artístic i professional. El seu
cal Xiquet és el petit pensament descansa sobre tres pilars: la cade sis xicots. Neix talanitat, la tradició religiosa i la recuperació
el 1867 a la casa que del cant coral popular com a base i essència
Salvador Millet i Es- d’una escola nacional de música.
En la seva obra, el “tríptic radiant de Pàtapé havia fet edificar el 1858 al carrer tria, Fe i Amor” es cavalca pertot. Tot i estar
del Lavadero, prop proper a la Unió Catalanista i més tard a la
de l’església de Sant Lliga d’Enric Prat de la Riba i Francesc CamPere, però la inesta- bó, Millet roman ﬁdel al catalanisme gairebé
bilitat causada per la místic de les Bases de Manresa que predica
Recreació històrica de les drassanes del Masnou de mitjan segle
tercera guerra carlina la germanor de tots els catalans en la llengua
XIX a la platja d’Ocata.
(1872-1876) els obliga i la fe.
D’aquest ideal i de la seva amistat amb el
a traslladar-se a BarA aquest dinamisme hi contribueix també celona, on, d’altra banda, hi ha fondejat el vai- poeta Joan Maragall, amb qui comparteix esl’entrada en servei, l’any 1848, del ferrocar- xell insígnia de la família: la goleta-pollacra tades al Montseny, neix el Cant de la Senyera,
ril entre Mataró i Barcelona, amb parades Araucana.
convertida en l’himne oﬁciós de Catalunya
al Masnou-Alella i Ocata. El nou mitjà de
A partir d’aquí, tot canvia. A ciutat sent la cada cop que són prohibits Els Segadors.
transport afavoreix el tràﬁc de mercaderies vocació musical i la missió
i és clau en la generalització del fenomen de espiritual de recuperar i
l’estiueig a les poblacions del Maresme per prestigiar el cançoner repart de les classes acabalades de Barcelona. ligiós de caire popular. De
En aquell moment, la contrada compresa jove, pren classes amb el
entre el Besòs i la Tordera és anomenada la mestre Felip Pedrell i ven
Costa de Llevant i tota ella viu “de cara al sol solfes en una botiga de
i la mar blava”. Lluís Millet hi veu un joiell partitures i instruments,
curull de pobles “de llargs carrers assolellats però el seu entorn no ho
de cases encantades a la remor bressolant veu clar: “si no es vol emde les onades” i li posa la seva pròpia banda barcar, almenys que es
sonora: “La música de la Costa de Llevant deixi de romanços i estuhauria de tenir un serenitat tota salabrosa diï números”.
[...] Hauria de tenir l’alegria dels tarongers
Al Masnou només hi
fruitats, i la puresa blanca dels ametllers estiueja, però s’hi sent
ﬂorits, i la patriarcal vetustat del garrofer vinculat i compra la casa
Partitura manuscrita del Cant de la Senyera.
centenari”.
pairal als seus germans. Lluís Millet i Pagès. Llibre d’or de l’Orfeo Català, 1918.
Aquesta visió utòpica, però, no oculta les També hi troba l’amor. El
convulsions socials i econòmiques causades 1900 es casa amb la Dolors
per les guerres carlines, la incipient lluita de Millet i Villà de cal Xec. Ell té 33 anys, i ella, L’any 1900, en motiu d’una actuació al Liceu,
classes o la irrupció de la navegació a vapor, 18. Tenen tan sols un ﬁll, igualment anome- l’Orfeó Català recupera el penó de la instituque certiﬁcarà la crisi de la marina de vela nat Lluís, que també serà director de l’Orfeó ció, que li havia estat comissat per l’adminislocal. A partir de 1880, el Masnou és un micro- Català. Un any després de la naixença, mor la tració de l’Estat. Millet evoca l’ovació del púcosmos que reprodueix els vaivens del país. mare i una ﬁdel serventa, Albina Amigó, cuida blic: “L’embarg de la senyera fou l’espurna que
L’eclosió del republicanisme i el catalanisme de l’infant. La seva inﬂuència i abnegació són encengué la foguera [...] La senyera deslliurapolítics donarà vida a un nou batec ciutadà decisives per a pare i ﬁll.
da de les mans del ﬁsc va ser l’emblema de
i a un ric teixit associatiu amarat d’aquestes
la pàtria deslliurada [...] Allò era com l’esclat
ﬁliacions ideològiques, tant en el vessant prod’un amor empresonat de molt temps. Era una
gressista com conservador.
exaltació amb fons d’amor i ràbia perquè la
gloriﬁcació de la senyera, en aquell moment,
Del timó a la batuta
signiﬁcava la gloriﬁcació de Catalunya”.
La nissaga Millet és originària del llogaret
Pocs anys abans, el 1897, el masnoví Angascó de Betabesa, a l’antic bisbat de Comentoni Sunyol i Pla promou un acte de suport a
ge; mentre que el cognom Pagès procedeix
la revolta contra els turcs a Creta i a favor de
del Rosselló. El 1664 trobem documentat el
l’annexió de l’illa a Grècia en què actua l’Orfeó
casament entre Joan Millet i Isabel Elies a la
Català per decisió expressa del president i el
parròquia de Teià. D’aquell immigrant occità,
director, els germans Joan i Lluís Millet. El
que enviuda i s’esposa en segones núpcies
Missatge dels catalans al rei dels hel·lens diu
amb Paula Carles, de Premià, deriven les
així: “Si Catalunya tingués vot en lo concert
quinze branques familiars que trobem instalde pobles ara més que may se posaria de la
lades al Masnou el segle XIX. Entre totes van Retrat de nuvis de Lluís Millet i Pagès i
vostra banda; que massa ha tingut de saber,
Dolors Millet i Villà, 1900.
donar més de 50 capitans.
per desgràcia nostra, lo que es una dominació
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Record i homenatge
Lluís Millet deixà escrit que “la pretensió de
l’artista a ésser universal amaga sempre la
impotència d’ésser conegut a casa seva”. No
és el seu cas. El mestre és profeta a la seva
terra, i des de ben d’hora.
El 1897 el Casino de Masnou i el Centre
Coral Unió Masnouenca el nomenen soci honorari i rep el reconeixement del seu poble
cada cop que hi fa cap. L’alcalde Pau Estapé
i Maristany l’acull a casa seva i l’Ajuntament
en ple li obre les portes i li ofrena una corona de plata gravada. Més endavant li lliura
Lluís Millet i Pagès amb els seus alumnes,
la clau de la vila. Les atencions són mútues
c. 1900.
i l’Orfeó correspon estrenant La Bandera
Catalana i traient per
primer cop del Palau
el penó de l’entitat.
Tot això s’esdevé el
tercer agost consecutiu que els cantaires actuen al teatre
del Circ, on ara hi
ha La Calàndria. I
encara oferiran cinc
gales més en vida del
mestre Millet: una al
Circ, una altra a la
torre Amat i tres al
Casino els anys 1899,
1902, 1910, 1912 i 1918,
La família de Lluís Millet i Pagès amb Maria Canals i Jaume
respectivament. En
Sampera a la Conreria, el 1935.
aquesta darrera data
i deixebles seus com els músics Enric Grana- es dóna el seu nom al carrer on va néixer.
dos i Antoni Pérez Moya, la cantant Conxita
Cal interpretar també com un homenatge
Badia o la pianista Maria Canals. I de l’altra, cada cop que el Masnou el convida a dirigir
prestant suport a expressions culturals com el Cant de la Senyera, com succeeix la tarda
les caramelles, les sardanes i les societats co- de l’Onze de Setembre de 1927. Estant prorals. El 1912 impulsa l’Orfeó de la Catequística, hibides per la dictadura les concentracions
que té el seu amic Josep Pujadas Truch com davant l’estàtua de Rafael Casanova a Barce-

FONS FOTOGRÀFIC DE L’ORFEÓ CATALÀ. (CEDOC)

El llegat masnoví
Com a hereu intel·lectual de Josep Anselm
Clavé, la missió de Millet és propagar la música del poble i per al poble, de manera que
ben aviat obté la benedicció del gran públic.
A aquest fet contribueixen decisivament
les coneixences personals i el suport ﬁnancer
del seu germà Joan, que presideix l’Orfeó de
1893 a 1902 i li’n dóna una nova orientació que
el porta a actuar per tot Catalunya.
Aviat la seva persona es confon amb l’Orfeó, i tots dos –músic i institució– són coneguts i estimats arreu. També a l’estranger. El
seu exemple inspira l’emigrant masnoví Enric
Botey i Puig, primer president de l’Orfeó Català de Mèxic, l’any 1906. Amb la ﬁgura de
Millet passa el mateix que amb mossèn Cinto Verdaguer, amb qui compon el Cançoner
escolar del col·legi Sant Jordi fundat el 1898
per Flos i Calcat a Barcelona: el primer on
s’implanta l’ensenyament en català.
Al Masnou recull la tradició oral de dues
cançons: el Cant dels ocells que el mestre
hauria sentit per boca de la seva dida Griselda, i el rosari que les dones de la vila cantaven
el dia de sant Antoni de Pàdua mentre feien
puntes de coixí.
Si el Masnou viu llavors una incipient
vida musical no és pròpiament perquè Millet
en sigui el dinamitzador, però hi col·labora
per dues vies. D’una banda, facilitant les actuacions a la vila de l’Orfeó Català i d’amics

a president, i el 1929 dóna suport a una nova
associació d’Amants de la sardana. També
col·labora amb els compositors locals Jaume
Sampera, Grau Maristany, Felicià Maresma,
Silveri Fàbregas i Martí Cabús.

FONS MARIA CANALS I ROSSEND LLATES (CEDOC)

estranya, per a no aburrirla sempre més y a
tot arreu ahont sia, tant si ve de turchs com
de cristians”.
Després dels anys prometedors de la Mancomunitat arriben la desfeta de l’Estatut de
1919, la dictadura de Primo de Rivera i la
Segona República. Per als militars, Millet és
massa catalanista, i per a les esquerres, massa clerical i tradicionalista, així que s’adapta
a les circumstàncies imbuït en el seu món de
relacions epistolars i de recerca, composició
i direcció musical.
L’esclat de la Guerra Civil el duu al Masnou fugint del brogit de la ciutat i, més tard,
també dels bombardejos. Aquí topa amb els
incontrolats. El juliol de 1936 “surt al terrat i,
en veure l’església en ﬂames, aixeca el puny
i maleeix els incendiaris. Està disposat a enfrontar-s’hi”, però el seu ﬁll li ho impedeix
tancant-lo a casa amb pany i clau.
Amb la victòria del general Franco, les
noves autoritats organitzen una audició al
Palau de la Música que s’obre amb la interpretació de l’himne falangista Cara al sol i
que Millet dirigeix amb els braços immòbils.
Un cop comès aquest oprobi, el règim bandeja l’Orfeó de l’esfera pública ﬁns a 1946.
Entremig es produeix la mort del mestre, el
1941, coincidint amb el cinquantè aniversari
de la fundació de l’entitat, que passa sense
pena ni glòria.
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Actuació davant l’Ajuntament del Masnou, el 30 de juny de 1918, i descobriment, el
mateix dia, de la làpida que dóna el nom de Lluís Millet al carrer on hi la casa en la qual
va néixer el mestre.

CERQUEM LES ARRELS / ÑITO VALERO

El músic Melcior Rodríguez d’Alcántara, al
centre, amb la família Gaza a la seva casa
d’Alella.
el seu amﬁtrió. Gaza és, al seu torn, tresorer de l’Associació Catalanista d’Excursions
Cientíﬁques l’any 1889 i del Centre Excursionista de Catalunya entre 1901 i 1905. Seves
són les postals de masies i esglésies d’Alella,
Teià, Tiana, Vallromanes i la Val d’Aran, entre
més, editades per l’Associació Protectora de
l’Ensenyança Catalana; sota el patrocini del
col·legi Sant Jordi de Flos i Calcat.
La dictadura franquista enterra tot aquest
bagatge cultural i espiritual, ﬁns que a les acaballes del règim i sota l’empara de l’església es
programa un concert anual de nadales entre
1972 i 1977 a càrrec dels nois i noies de l’escola de cant de l’Orfeó Català, sota la direcció
de Josep López Esparbé. Finalment, el 10 de
març de 1979, Lluís Millet i Millet ofereix al
Casal d’Alella una audició del cor de l’Orfeó
amb un repertori variat que s’inicia amb el
Cant de la Senyera, de Millet i Maragall, i
conclou amb la Sardana de les Monges, de
Morera i Guimerà.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE L’ORFEÓ CATALÀ (CEDOC)

sible rivalitat, el 18 d’agost de 1918 ambdues
formacions homenatgen conjuntament el seu
patró dedicant-li una placa commemorativa
al carrer de Dalt, que encara avui porta el seu
nom. Malauradament, “la trajectòria dels dos
grups es veié suspesa amb l’esclat de la Guerra Civil i ja no es reprengué”.
En l’altre extrem de l’escalafó social, al
Centre de Documentació de l’Orfeó Català es
conserva la correspondència entre el marquès
d’Alella i la junta directiva de l’entitat, amb
diverses missives dels anys 1908 (excusant
la seva absència de la festa de benedicció de
la sala de concerts del Palau), 1910, 1911, 1917,
1922 i 1925 (la majoria, per fer-hi aportacions
econòmiques). Ferran Fabra i Puig n’esdevé
soci vitalici. Com el seu pare Camil, ell també
té un paper actiu en la vida social i cultural
barcelonina, tant en la seva faceta de mecenes
com en el vessant polític: és senador pel partit
liberal i, més endavant, alcalde de la ciutat
entre maig de 1922 i setembre de 1923.
El cercle d’amistats de Millet s’amplia a
Vilassar de Mar, on estiueja el compositor
Enric Granados, Sant Pol de Mar, on sojornen Amadeu Vives i Enric Morera, i Teià, on
Epíleg: notícies esparses d’Alella
A Alella, la inﬂuència de Millet resta supedita- cerca refugi la pianista Maria Canals, alumna
da a l’ombra de Clavé. Segons reporta Sandra seva, durant la Guerra Civil. A Alella hi troSànchez a Cants i danses populars (L’Alella bem el poeta Àngel Guimerà, que s’hostatja
d’abans, 1999), “la música popular en el nostre a la masia de can Serra, aleshores propietat
de Francesc Figueras. Guimerà és soci
protector de l’Orfeó i
manté una estreta relació amb el mestre.
Segons la crònica de
La Vanguardia del
7 d’agost de 1895, al
primer de concert de
l’Orfeó al Masnou,
“a más de la colonia
veraniega y vecinos
que asistieron á esa
ﬁesta, fueron muchas las personas que
expresamente vinieron de la capital,
viéndose entre las
Catalanitat i republicanisme: els cantaires del Cor Nou cofats
tales al laureado poamb barretina i l’estendard de La Igualdad, amb el triangle i dues
eta señor Guimerá”.
mans estretes.
A més de teatre, el
dramaturg escriu
poble té un dels seus orígens en la fundació, llibrets d’òpera i moltes de les seves obres
l’any 1860, de la Sociedad Coral Alellense, tan inclouen música incidental i parts musicals,
sols 10 anys després de la primera societat generalment composta per Enric Morera, que
coral catalana” per part del músic i activista també hi adapta com a sardanes alguns dels
republicà, la qual cosa dóna idea de la pre- seus poemes.
Pels volts de 1916 tenim documentada a
sència a Alella d’un contingent rabassaire i
obrer vinculat a la vinya i la incipient indústria Alella la presència del compositor Melcior Rodríguez d’Alcántara com a hoste del fotògraf
tèxtil local.
Aquell primer grup de cantaires seria co- Alfred Gaza i Rosselló. A més de pianista i
negut més endavant com el Cor Vell, en opo- crític musical de La Renaixensa i La Vansició a la fundació, l’any 1901, del Cor Nou: la guardia, Rodríguez d’Alcántara és un gran
Sociedad Coral La Igualdad. Malgrat la pos- excursionista; passió que comparteix amb
lona, el teatre del Casino acull un recital de
l’Orfeó Atlàntida d’Hostafrancs. Entre el públic hi ha el mestre Millet, al qual se sol·licita
que pugi al faristol per aclamació unànime
del públic. L’aplaudiment és apoteòsic.
Després de no poder-ho fer en les visites
prèvies de l’Orfeó del 1947 i el 1957, el Cant de
la Senyera es torna a entonar el 1967 coincidint amb els actes del seu nomenament com
a ﬁll predilecte i la col·locació d’una placa
commemorativa a la façana de la casa pairal.
El 1977 té lloc la inauguració dels jardins
presidits pel monument en honor seu que hi
ha a l’avinguda de Cusí i Fortunet i se celebra
un concert a l’església en què el ﬁll, Lluís Millet i Millet, cedeix la batuta de la direcció de
l’Orfeó a la tercera generació de la nissaga, el
nét Lluís Millet i Loras.
Finalment, el curs 1978-1979 entra en
funcionament l’escola Lluís Millet, situada al
barri del Bell Resguard. D’aquesta manera
es compleix la voluntat expressada el 1937
per la comunitat educativa i l’Ajuntament del
Masnou a la Generalitat republicana.

ALFRED GAZA
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La família de Lluís Millet i Millet, amb ell a
la dreta, i Frederic Mompou, al centre, a la
plaça de l’Ajuntament d’Alella, 1979.
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‘La Pietat Desplà’
Eduard Serra ens fa arribar una col·laboració al respecte del quadre de Bermejo a què
vam dedicar un extens article al número de juliol de la revista

XAVIER SIVECAS / MUSEU DE LA CATEDRAL DE BARCELONA

a cavall i darrere, Nicodemus. La creu en A l’esquerra de la tela, Sant Jeroni, ben reEDUARD SERRA
conegut pels seus atributs; la vestimenta
La nomenada Pietat Desplà és certament el calvari. Tot ﬂaixos de l’Evangeli.
La mirada mística: la tempesta que de cardenal; el llibre dit la Vulgata –ell va
una gran obra d’art. El pintor, Bartolomé
s’allunya. El Jordà, el riu de la vida per mitjà traduir la Bíblia del hebreu al llatí- i el lleó
Bermejo, va saber interpretar i plasmar de
de quan feia penitencia en el desert. Era el
manera excel·lent el que li va demanar el del baptisme. La nova Jerusalem.
Els personatges: al centre, la Pietat sant admirat per l’ardiaca Desplà, suposo
seu contractant, l’ardiaca de la catedral
que tant per la seva esde Barcelona, en Lluís
piritualitat com per la
Desplà i Oms.
seva erudició i saviesa.
La pintura anava
A la dreta, en Lluís
destinada a la capella
Desplà –l’ardiaca que
de casa seva, el seu
seria també conseller
lloc d’oració diari, i
del rei, president de la
el mossèn sabia molt
Generalitat i senyor i
bé el que volia. Li va
rector d’Alella–, ageexplicar detalladanollat, amb la mirada
ment al pintor el que
seria, meditativa i convolia que representes
templant l’escena com
l’obra, i aquest ho va
a través del temps.
interpretar perfectament.
Quan hom es posa
La mort i la vida
davant la pintura i la
Encara ens queden les
mira, es queda desmirades sobre la mort i
concertat al moment.
la vida: en Lluís Desplà
Vaig anar a veureva fer pintar una obra
la amb els tres nets
per tenir present la
–em feia il·lusió conmort –hi ha un ossera
templar-la amb ells–,
entre ell i Maria- i per
però no crec que sabés
dir-se cada dia, quan
explicar bé tota la reel mirava i es veia, que
presentació. La petita
la vida se li acabaria
em va dir que era molt
igual que el poder que
bonic, que havia après
ostentava –era una
moltes coses i que els
per sona i mpor ta nt
animals semblaven
tant en l’estament eclede veritat. L’altra, tres La Pietat de Bartolomé Bermejo. Museu de la Catedral de Barcelona.
siàstic com en el públic
anys més gran, es va
i social, i només li queadonar que el quadre
daria el que hagués
transmetia molta tristesa, em va dir que –com ha de ser-, Maria i Jesús verament atresorat amb la fe i la caritat.
li havia agradat la fauna i la ﬂora que s’hi transmeten dolor i tristesa. Aquesta Pietat Aquest relat pintat també fa un gran elogi
veien, i que era impressionant la restaura- va ser pintada 9 anys abans que Miquel Àn- a la vida. Li va fer pintar a Bartolomé Berció que mostrava un vídeo a l’entrada del gel esculpís la del Vaticà.
mejo una naturalesa exuberant: hi ha remuseu. El net gran no va dir res, ni piu, s’ho
presentades 51 espècies deferents d’arbres
va quedar tot per a ell.
i plantes i 22 classes d’animals. D’aquesta
manera ens diu que la naturalesa és obra de
Déu i que s’ha respectar i preservar.
Moltes mirades
La Pietat Desplà està custodiada pel muLa veritat és que l’obra té moltes lectures,
seu de la catedral de Barcelona i, a primers
moltes mirades.
d’any, per mitjà del mecenatge de la FundaLa religiosa: Jesús mort en braços de
ció Banc Sabadell va ser restaurada i ara
Maria desconsolada. A dalt, a la muntanya,
està exposada per al gaudi de qui la sàpiga
l’entrada al sepulcre custodiat per un solvalorar.
dat amb la seva llança. Josep d’Arimatea,

ELS PERSONATGES: AL
CENTRE, LA PIETAT –COM
HA DE SER–, MARIA I JESÚS
VERAMENT TRANSMETEN
DOLOR I TRISTESA
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El globus de paper
dels senyors
imatge immortalitza part de la família permet copsar també diferències entre
RAMON ANGLADA
Sense patiments a l’hora de posar el plat a en el moment d’encendre el teixit, sovint amos i masovers: la roba de feinejar, destaula i sense la necessitat d’haver d’afron- amarat d’alcohol, de l’interior del globus gastada i fosca, dels masovers contrasta
tar interminables jornades de treball, per que havia de permetre el seu enlairament. amb el blanc dels vestits llargs de les seexemple a l’hort o a
la vinya, els membres de la burgesia
barcelonina i els
titulars de negocis
cada vegada més
pròspers gaudien
d’una intensa activitat social i foren
els pioners d’infinitat de noves formes de lleure com
el croquet, la fotograﬁa o la conducció de vehicles de
motor. Activitats
que s’intensificaven amb el trasllat
d’aquestes famílies
a les seves cases
d’estiueig com les
d’A lella. Per als
masovers, que cuidaven les terres i la
casa tot l’any, s’intensiﬁcava la feina
i per a la resta de
veïns s’obria el període de convivència i friccions amb
la colònia d’estiueEl patriarca Casimir Rull envoltat de part de la seva extensa família i i els masovers alellencs.
jants.
La fotogra f ia
que us presentem
a continuació recull un d’aquests mo- Fer volar globus de paper, de colors i di- nyores; i la pell ben blanca d’aquestes,
ments de lleure al jardí d’una Torre Rull buixos diversos, fou una tradició que es amb la morenor del matrimoni de masod’Alella impossible d’identificar. D’es- va consolidar el dia de Sant Joan com a vers acostumats a treballar sota el sol.
querra a dreta trobem Casimir Rull, la manera de donar la benvinguda a l’estiu. Pel que fa als vincles familiars, Mercedes
masovera de la casa, Cèlia Raspall amb Una fotograﬁa del Fons Roman Guasa que Raspall estava casada amb Salvador Rull,
l’autor de la fotograﬁa. Casimir Rull era
un vano a la mà, un individu ajupit sense
el pare de Salvador i Eulàlia Rull, entre
identiﬁcar perquè no se li veu la cara, el
altres ﬁlls, i estava casat amb la italiana
masover enﬁlat dalt d’una escala aguanGaetana Vinzia. Finalment, Cèlia i Matant el globus, l’arquitecte Manuel Joanuel Joaquim Raspall eren germans de
quim Raspall, Mercedes Raspall, Eulàlia
Mercedes.
Rull i una altra dona no identiﬁcada. La

EL VESTUARI ERA EINA DE
DIFERENCIACIÓ SOCIAL EN
AQUELLS TEMPS
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Donant la benvinguda a l’estiu a la Torre Rull d’Alella
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Raül Moya
El del bar del mercat
LAIA DE BOBES / FOTO: JORDI FARRÚS
«Però no només això», reconeix en Raül: «si jo hagués tingut més
En Raül Moya, el del bar del mercat, va venir a parar a Alella als vuit militància hauria pogut continuar en el mundillo, però sempre he
o nou anys –«No ho he sabut mai», confessa–, quan els seus pares sigut molt còmode: a mi m’agradava la vida de grup, viatjar, els
s’hi van traslladar des de Cerdanyola, a una casa del carrer del Mig concerts... però estudiar més seriosament no em va venir de gust».
mentre acabaven de construir les adossades del Caprabo. Va fer el
I així és com arribem al bar de la plaça: veient que no podia
tercer i el quart curs d’EGB a les escoles Fabra, ﬁns que el van fer continuar amb la música si no era fent un esforç enorme d’acfora... tampoc no ha sabut mai ben bé per què: «Cada dos per tres tualització, i com que no volia tornar al món de la publicitat i el
la professora cridava els meus pares, però jo no havia fet mai res disseny –«Només seure a l’ordinador em provocava mal rotllo:
de dolent... si era un cagat! Crec que era més per la gent amb què tinc clar que no ho vull fer un altre cop», diu convençut–, mort el
anava», conclou. La qüestió és que a partir de cinquè va seguir els seu pare i tancada l’agència familiar, es van plantejar amb la seva
estudis a Barcelona, a la Pérez Iborra, un centre que funcionava mare buscar un local on obrir una cafeteria o una gelateria, i quan
a base de disciplina fèrria i aplicant mètodes pedagògics de la ve- va sortir l’oportunitat del mercat la van aproﬁtar. Ell no venia del
lla escola. «Em van amargar l’adolescència», comenta –ep!, sense món de la restauració, però això no l’espantava: «Es com no harancúnia–, i afegeix: «Contra l’educació basada en els càstigs i la ver estudiat mai literatura, però haver llegit molt», diu, «et fas el
por, fas pinya amb els companys, i també va haver-hi algun profes- teu criteri a partir de l’experiència», de manera que quan va obrir
sor molt bo i bona persona que va ajudar; per això en guardo un tenia molt clar el que volia: «Que la gent se senti bé quan ve aquí»,
bon record». Sens dubte per la inﬂuència
explica, «i si els ofereixes bon producte a
d’aquest passat, els seus dos ﬁlls, de quatre
un preu raonable i els tractes bé, tornen».
i vuit anys, van actualment a una escola
Porta des de fa deu anys la paraAmb aquesta ﬁlosoﬁa i un parell de decisiactiva, de les que treballen per projectes,
ons valentes sobre l’oferta gastronòmica
deta-bar del mercat municipal, una
que des del punt de vista pedagògic és en
–apostar pel vi d’Alella (exclusivament) i
talaia privilegiada per conèixer la
el pol oposat a la del seu passat.
pels platets cuinats, en lloc dels vermuts i
gent del poble i els grans i petits
Estudiar fora del poble no li va impedir,
aperitius que tan de moda estan–, ha acabat
però, continuar fent-se amb els alellencs de
convertint nombrosos clients en amics, la
esdeveniments de la vida local.
la seva edat : «Amb els amics d’aquí sempre
qual cosa de vegades esdevé un problema!:
Fisonomista i xerraire, tracta a la
hi vaig tenir molt vincle: tota la meva gent,
«Abans ja era una mica així, però és que ara
gent com li agrada que el tractin
la colla, era d’Alella. No tinc cap record que
surto a comprar una bombeta o el pa i m’hi
a ell. Té interessos i coneixements
per a mi Alella fos un poble-dormitori», diu.
estic una hora! Bé, això em passa aquí i a
Tot i que el que ell volia en acabar el
tot arreu: que jo parlaria ﬁns i tot amb les
dispersos i variats, i té un passat
BUP era estudiar disseny, per allò de que
pedres...».
musical que l’ha portat als escenaris
ja hi estava posat va cursar el COU sense
Ser una cara visible amb dots de relacide grans festivals musicals com
massa ganes i va passar la Selectivitat; i un
ons públiques va fer que acabés posant-se
a guitarrista de grups de renom.
cop aprovada va optar pels estudis universien la política local: la Glòria Mans va propotaris. «Jo tenia al cap fer ﬁlosoﬁa, o música,
sar-li afegir-se com a independent a la seva
o sociologia, però al ﬁnal vaig estudiar en
llista en les darreres eleccions municipals.
funció del que tenia a casa: publicitat, perquè els meus pares tenien «En aquell moment jo no votava socialista, però penso que als pouna agència», comenta; això li va facilitar començar a treballar en bles tiren més les persones que els partits, i vaig anar de número
aquest món. «Però la meva manera de ser no va amb aquell estrès 4», explica. Però en va sortir escaldat i va acabar plegant. «Va ser
i vaig deixar-ho al cap de cinc anys», diu. També va ajudar-hi el una experiència nefasta! Em vaig veure ﬁcat en un merder amb
fet que, paral·lelament, tocava la guitarra, i no era un aﬁcionat pamﬂets, una recollida de signatures contra mi... Al ﬁnal tot va
qualsevol: acompanyava els Élena, Miki Puig, Refree... Li anava caure pel seu propi pes, però jo ho vaig passar molt malament»,
bé: tant, que a l’agència es van cansar d’haver de donar-li dies de
diu, i no es planteja tornar-hi.
festa per poder anar als concerts, i va haver d’escollir; i va triar la
Xerraire i tastaolletes, en el sentit literal i en el ﬁgurat –«De vemúsica, que el va portar pel món i pels escenaris de grans festivals: gades em veig una mica com els humanistes del renaixement, amb
«França, Rússia, Espanya; Benicàssim, el Primavera Sound... M’ho interessos molt variats», diu–, té el rau-rau d’obrir un altre local en
he passat molt bé», resumeix. Aleshores, amb 25 anys, va anar a algun altre lloc, potser en un altre mercat del Maresme, i li ronda
viure sol al Masnou, on se n’hi va estar nou.
algun altre projecte que encara no té clar: «Tinc al cap idees, però
La manera com va arribar a la música va ser també mig caprici no sé què passarà: fa uns anys que no m’agrada fer plans; prefereixo
del destí: en Raül és de l’última generació en què era obligatori per deixar-me portar sense». També té ganes de tornar a fer de monitor
als nois fer el servei militar; per evitar haver d’incorporar-s’hi quan de taitxí i txikung, i si pogués viure sense treballar se n’aniria a la
li tocava oﬁcialment, va apuntar-se a l’Aula de músics per poder muntanya a llegir, escoltar música i entrenar en les arts marcials.
demanar pròrrogues per estudis, i la jugada li va funcionar, així «La vida canvia molt; el que estudiïs no és el que faràs», reﬂexiona,
que ﬁnalment no va fer mili.
«jo ara tinc un bar, però vaig estudiar música... i si ara hi tornés,
Com a guitarrista li anava bé, dèiem... ﬁns que la cosa va co- estudiaria medicina xinesa i osteopatia»; al ﬁnal, es tracta de fer
mençar a davallar, en part perquè el mercat musical va canviar. el que un vol i deixar-se conduir pel corrent de la vida.
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2.100 km per
França sobre
una moto 125cc
de trenta anys
Oriol Font relata l’aventura de les seves
vacances en solitari

TEXT I FOTOS: ORIOL FONT
La revista Alella m’ha proposat explicar el viatge amb la meva moto 125cc de 30 anys pels
espais naturals del centre i sud de França.
De primeres m’hi vaig negar atès que aquesta
experiència no compta ni amb l’èpica ni amb
l’exòtica de què es presumeix als grans viatges, però precisament per això potser és interesant: de la mateixa manera que una capsa
de cartró convertida en nau espacial pot fer
somiar els nens durant dies, la mística domèstica, l’aventura de proximitat d’una moto vella
i uns dies lliures té aquest punt romàntic de
les descobertes sense pretensions.
Equipatge mínim
La preparació del viatge tenia poques premisses: l’equipatge mínim, la moto en bon estat
(gràcies Brutau’s!), dormir a l’exterior sempre
que fos possible i, com a únic límit, retornar
a casa al cap de deu dies.
El vehicle tenia la seva pròpia història: un
regal de fa 15 anys del pare entusiasta d’una
de les més belles amistats que tinc el privilegi de viure. I amb la moto em regalava la
rondalla de les seves aventures arreu fa anys,
precisament amb una moto com la meva. Així
doncs, també un petit homenatge a ell i a tots
aquells que de la quotidianitat en fan màgia.
Carregat amb càmera de fotos, mapa, un
llibre, el sac de dormir, hamaca, un parell de
mudes, tallavents, carmanyola i navalla, vaig
enfocar cap a França.
Al cap de 2 dies de sortir d’Alella via Andorra, vaig arribar a casa d’amics a Tolosa
on vaig poder desfer-me de part dels objectes
considerats inicialment imprescindibles, però
que el dia a dia em van descobrir sobrers com
el fogonet, la màrfega i un llibre extra que estava destinat a no ser obert.
Canvi de plans
Des d’allí, la primera idea era fer quilometres i
quilometres amunt, però de seguida les grans
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com porxos de cases, ponts i remolcs van esdevenir aixopluc quotidià per passar l’estona
de tempesta llegint Calders o fent un mos a
l’embotit i al formatge regional acompanyat
de pa de llenya.
Amb el canvi d’estratègia, vaig arribar a
l’Ardeche, i vaig baixar el Tarbes des del naixement a l’alta muntanya ﬁns a Millau (passant a reverenciar la roca de rocafort per la
seva incalculable aportació a la humanitat),
després vaig separar-me del Tarbes –prop
d’Albi– per fer via cap a Tolosa per acomiadar viatge, rius i amics i tornar a Catalunya
via Bossòst i el port de la Bonaigua.

carreteres es van mostrar desagradables i
sorolloses, i el paisatge alimentava el desig
de deixar-se perdre. Així que amb l’ajuda de
Google Maps va sorgir una nova regla improvisada: transcórrer sempre que fos possible
per camins i corriols, i deixar que fossin les
sensacions les que escollissin cap a on anar
més que no pas el destí prèviament ﬁxat per
a l’etapa.

“UNA REGLA IMPROVISADA:
TRANSCÓRRER SEMPRE QUE
FOS POSSIBLE PER CAMINS I
CORRIOLS, I DEIXAR QUE FOSSIN
LES SENSACIONS LES QUE
ESCOLLISSIN CAP A ON ANAR”
I així és com, entrant al Quercy i vorejant la
Dordogne, vaig arribar a la regió de l’Aubergne per tramuntar els seus estratovolcans i
prats de verdor esglaiadora (i mostrar la personal admiració pel seu deliciós formatge
blau).
Si els paisatges ens eren amables, no era
així la meteorologia. En menys de dos dies va
passar de ser el ﬁnal d’estiu més calorós des
de l’inici del segle XX a ser una tardor avançada i avantatjada amb caiguda de temperatures
de més de 15 graus. De manera que la bonica
benvinguda amb màniga curta va passar a
ser una improvisació constant de com trobar
noves capes per protegir-me del fred i l’aigua,
ﬁns al punt que vaig haver de parar en una
botiga de poble a comprar guants d’esquí i
mitjons de caçador o córrer cap a un centre
d’informació de muntanya per desentumir les
mans i el cul vora l’estufa de pellets; i dels
apassionants descansos al ras estirat en una
hamaca amb mosquitera i embolcallat com
una ofrena humana a les besties de la nit, vaig
passar als roncs i a les converses disteses en
refugis i albergs de joventut.

Un parell de dies de repòs
Finalment, la insistència de la pluja em va
convèncer que tremolar xop sobre la moto
per obstinació era una autèntica tonteria, i
em vaig regalar un parell de dies de repòs
a Puy-en-Velay, punt de partida del camí de
Sant Jaume francès i ciutat mística per mèrits
propis. L’espiritualitat de la ciutat volcànica
va fer esquerdes en la meva militància atea
practicant ﬁns al punt de vèncer-la temporalment i exposar els meus desitjos i pors en el
recolliment màgic de la capella de sant Miquel
d’Aiguilhe.
Tot veient que la precipitació no parava
i que una mica de misticisme està bé, però
que tampoc no cal abusar, vaig haver de canviar l’estratègia per afrontar la pluja: estudiar l’enemic i continuar el viatge. Una vegada
après que bàsicament es tractava d’oratges
de poc més de 20 minuts seguits de calma
durant un parell d’hores, vaig decidir fer ruta
normal i, quan comencés l’oratge, saltar de la
moto per resguardar-me sota el primer element prou ample com per cobrir-me. Així és

Descoberta tranquil·la
Total: 2.100 quilometres conduits a uns
50km/h de mitjana amb parades cada dues
hores (o quan notava aquell sorollet especial i,
en tocar la carcassa del motor amb el palmell
de la mà, conﬁrmava que millor no temptar la
sort); molt de temps per pensar i imaginar; la
descoberta tranquil·la de paisatges impressionants i solitaris; i la sensació de que si bé la
natura persisteix, el camp, la vida de pagès
tal com resta al nostre imaginari, almenys al
Sud de França està prop a desaparèixer per
envelliment, abandó o transformació.
I com no podia ser d’altra manera el costat
humà: les retrobades i les coneixences fetes
mentre el motor refredava, la dels pagesos i
peregrins, però sobretot la dels nets i besnéts
d’exiliats que viuen allí, en part orfes també
de la seva pròpia història, amb desconeixement de la llengua dels avantpassats que mai
no es van atrevir a transmetre i la ràbia contra
Franco encara ben viva, com si tot allò no
hagués acabat d’acabar.
I sí, contra tot pronòstic, un dels desitjos
exposats tímidament a la capella ja s’ha fet
ben realitat. No vull abusar, Sant Miquel, però
ja que hi som... Tu, això que passa per aquí
aquests dies com ho veus?
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“Allò que t’apassiona t’omple i deixa
de ser una feina, i així ho transmets”
La jove sommelier entre les barriques que fan la funció de taula a La Companyia d’Alella.

SIGRID GUILLEM
Ens trobem a la vermuteria Xavi Estrany d’Alella. Més enllà d’una entrevista, compartim una
bona estona amb un vi de la DO Alella que
totes dues coneixem. És un blanc de pansa
blanca amb nervi que encaixa amb encert
amb la conversa. Inquieta i apassionada, la
seva veu és una ràfega d’energia i encomanadís entusiasme. Segura, afable i alegre, al
rostre sempre hi té un somriure. L’Elisabet
Vidal Larosa (Barcelona, 1986) –“tothom em
coneix com l’Eli”– va arribar amb els pares a
Alella quan tenia vuit anys, però ja no se n’ha
mogut –“tinc les arrels aquí”-. Tampoc la seva
germana ni el seu germà. De pare americà i
mare catalana, a Alella ha crescut i fa vida;
hi té la seva colla d’amics i hi ha forjat la seva
carrera professional. Combina la docència a
l’Escola Hamelin amb tallers de tast i activitats vinculades al sector vinícola, en el qual
s’ha format al costat de la també sommelier
Rosa Vila. I enguany ha engegat un negoci de
venda de gelats i torrons al Mercat Municipal
d’Alella amb la seva parella, l’Àlex, amb qui
també inicia una nova etapa personal. “M’he
casat fa poc i tenia molt clar que tant el jutjat
com la celebració havien de ser aquí”, m’expli40

ca. I van triar un restaurant del poble “perquè
tenia la garantia que els vins que es servirien
serien de la DO Alella”. Com s’ho fa per arribar
a tot? “Doncs amb ganes de viure i fer”, em diu.
Se la veu feliç. Brindem.
Explica’ns, qui és l’Eli alellenca?
Em sento d’Alella, estic molt vinculada al
poble. Els pares van decidir encertadament
que anéssim a l’Escola pública Fabra, veníem
d’una escola concertada. Podíem anar al collegi a peu i de seguida vaig fer el meu grupet
d’amigues. Aquí va començar el meu vincle
amb el poble. Estar a l’Escola Fabra i a l’Institut d’Alella ha estat una etapa molt bonica
de la meva vida. També vaig jugar al Bàsquet
Alella ja que el meu pare era jugador de bàsquet, però mai no he destacat per ser massa
bona jugadora. Tot i així tenia el compromís i
sempre anava a entrenar.
Has crescut al poble, hi has teixit el teu
nucli d’amistat i hi fas vida, però a Alella
també has forjat la teva carrera professional. És on sempre has treballat?
Sí. Pel fet de ser mestra i parlar anglès em va
sortir feina al Hamelin amb només vint-i-un

anys, i hi segueixo treballant. La meva primera feina, però, va ser a l’Arcada, amb la Rosa
Vila, per recollir diners i poder viatjar. Vaig
treballar també a l’Escola d’Adults d’Alella
com a auxiliar de conversa i donant classes
d’anglès de preparació a les proves d’accés a
la universitat, i en una aula d’acollida de nens
estrangers. Era molt joveneta, només tenia 18
anys i era un repte per a mi. Ha estat una de
de les feines que més m’han agradat, però que
vaig deixar per fer un Erasmus.
Jove, inquieta, volies veure món... i imagino que t’agrada molt viatjar
Sí! És curiós que porti deu anys amb la mateixa feina –diu amb convenciment i contenta-.
He viatjat bastant. Vaig fer un voluntariat a la
Xina durant sis mesos i un Erasmus a Itàlia.
Em va donar la seguretat de gaudir del moment, però també la certesa que el meu lloc
estava a casa i que volia tornar-hi, tenia moltes
idees.
Què vas estudiar?
Educació social. La feina sortint era limitada
i, dins aquest món, vaig descobrir que m’agradaven molt els nens. I vaig fer educació infan-
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Eli Vidal:
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til. Quan m’estava formant com a educadora
social també vaig estar una temporada a la
residència Les Hortènsies. Assistir persones
sense autonomia em va donar un punt de vista
molt diferent.
I com entres en contacte amb el món del
vi?
Diria que la meva primera copa de vi va ser
al Renaixement, sopant amb la meva millor
amiga ara fa molts anys. I em va agradar molt.
Recordo que era un pansa blanca de Marquès
d’Alella. Realment ningú t’ensenya a gaudir
del vi, i sembla que quan ets jove i comences
a sortir el que toca és prendre un cubata o una
beguda d’alt grau alcohòlic.
Els meus pares no bevien vi. I no me n’havien
donat a tastar, a casa se’n bevia per Nadal i
poc més. Tot i que les meves àvies sí que en
bevien. Després hi ha la inﬂuència de l’entorn.
A la zona on vivim hi ha molta vinya. La Festes
de la Verema, la Companyia ….
I se’t va despertar el cuquet
Sí… A entendre que el vi és més que una simple beguda. D’on ve? Com s’elabora? També
va coincidir que llavors es començava a fer el
Grau Superior en Comerç i Màrqueting Enològic a l’Institut d’Alella i m’hi vaig inscriure.
Era la segona promoció. El primer dia que
vaig tornar a l’Institut se’m van despertar un
munt de sensacions i records! Devia tenia 26
anys, m’hi vaig tornar a sentir molt acollida…
L’Oriol Artigas em va ensenyar molt. Fa una
feina molt bona, és un gran apassionat del vi
i elabora amb ànima i des del cor…
El viticultor Oriol Artigas ha estat un referent per a tu, però t’has format i has madurat en aquest sector al costat de la Rosa
Vila. Com sorgeix aquest vincle?
Dues persones han estat clau per a mi, l’Oriol
i la Rosa. La Rosa em va obrir un altre món.
Havia de fer pràctiques i la Rosa de seguida
se’m va oferir. I vaig tenir la sort de començar
amb ella i ja no la vaig deixar anar de la mà. Va
ser un cicló d’energia positiva, un huracà del
món del vi. He après molt amb ella. La Rosa ja
és família per a mi, una persona imprescindible. Em va empènyer a estudiar sommelieria,
va ser molt insistent, ﬁns i tot em va dir “ho
has de fer per mi”.
I per què creus aquesta insistència?
Ella veia que m’apassionava el vi i que tenia
capacitat per comunicar aquest món a la gent,
per fer tastos, que tenia il·lusió i idees… I no
devia voler que em quedés amb el curs d’Alella només. És una dona amb gran empenta,
carisma i molt intuïtiva. Pot fer que algú a
qui no li agradi el vi li agradi. I vaig estudiar
sommelieria a distància. Una experiència molt
bona. Em va permetre sortir de la DO Alella i
de l’àmbit català.

Què és el que més t’agrada o t’atrau del
món del vi?
La historia d’un vi és el que més m’apassiona.
Des del moment que l’olores ﬁns que el tastes
t’explica tantes coses! I més enllà de tecnicismes, crec que és el que més li agrada a la gent,
conèixer quina era la intenció de l’elaborador
per poder valorar-lo plenament. Quan faig un
tast sempre explico la història del celler.
Una de les altres coses que m’agraden del món
del vi és que mai en sabré prou. És una formació continuada i il·limitada. I que així segueixi!
El millor vi?
Per a mi els millors vins són els d’Alella. Me’n
sento amﬁtriona perquè marquen els meus inicis. I són els que recomano d’entrada. Si nosaltres que som d’aquí no els promocionem, qui ho
farà? Em refereixo als del conjunt del territori
de la DO Alella: hem de sortir i explicar què són
els nostres vins, el terrer, el territori…
I la gent d’aquí s’ho creu, ho sent així?
Potser no tot el que caldria, però sí… Quan
vaig als restaurants, a les tabernes… veig que
la gent demana vi d’aquí. O la Festa de la Verema mateix… També és cert que la gent es
mou per modes, pel boca orella, pels premis,
els punts Parker...
Una recomanació als cellers d’aquí
Millorar l’enoturisme, l’oferta. Requereix
temps, feina i energia, sí. Tenen unes vinyes,
cellers i vistes precioses, i la gent no els va a
buscar. Activitats com les que es fan per la
Festa de la Verema o el Cicle Vi+ les podrien
estar fent constantment. Atraure els estrangers que arriben a Barcelona; el beneﬁci, després, és per a tot el poble. Per la resta, sóc jo
qui aprenc d’ells. Tenen molt per ensenyar i dir,
estan fent molt bona feina. Com també des de
l’Ajuntament d’Alella, el CRDO i el Consorci de
Promoció Enoturística del Territori DO Alella
i l’Oﬁcina de Turisme. Estan sent molt actius.
Es fan moltes activitats, i recomanaria a altres
municipis dins la DO que també n’oferissin.
Amb la Rosa Vila vau iniciar els tallers de
tast Enotast i Mostast per a l’Ajuntament
d’Alella que, a l’actualitat, són activitats
consolidades. Ara a més, fas l’Enotast en
anglès.
Sí, porto els Mostast, tallers de most per a
nens i nenes on se’ls explica la cultura del vi.
Tinc nens que segueixen venint des que vam
començar. I aquest any hem introduït els wine
tastings, per iniciativa de l’Andreu Francisco i
la Regidora de Turisme Isabel Nonell.
El públic és estranger?
Sí, la gran majoria són estrangers que resideixen a Alella. Volem apropar la cultura del vi a
tothom i també fem una tasca d’acollida, que
se sentin del poble.

Eli, tens vocació de mestra, d’ensenyar.
Aparentment dispars, l’ensenyament reglat i els tastos de vins tenen en comú
l’exercici de donar a conèixer, la comunicació i l’aprenentatge.
Sí, exactament. Fer descobrir als nens coses
noves és els que més m’agrada. Com també
veure algú que per primer cop identiﬁca alguna cosa en un vi.
M’agrada molt fer tastos, especialment quan la
gent és principiant: veure com es concentren,
com se’ls il·luminen els ulls, com somriuen
quan els agrada, com de sincers són quan un
vi no els agrada. Sovint hi ha la por a dir que
un vi no agrada. Està bé la sinceritat de qui
diu el perquè no li agrada un vi.
T’has plantejat mai deixar l’ensenyament
per centrar-te en el món del vi, o a l’inrevés?
Són feines que em puc combinar i, per tant,
no he de decidir si una o altra. M’aporten coses diferents. Allò que t’apassiona t’omple i
deixa de ser una feina, i també ho transmets.
Ser mestra m’omple molt, és una feina que no
podré deixar. És igual de vital per a mi que el
món del vi.
Enguany has fet realitat un nou projecte:
una parada de gelats i torrons artesans al
Mercat Municipal d’Alella.
Sí. Va sorgir com una idea meva quan el meu
germà buscava feina, per donar-li una sortida.
Però ﬁnalment té la feina de la seva vida a
l’Alella Vinícola, la que volia després de ferhi pràctiques. L’Àlex m’ha recolzat molt i és
un projecte que ens ha unit, l’hem tirat endavant. M’ha permès també conèixer la vida
al mercat.
Explica’m, què t’ha donat el món del vi
ﬁns a dia d’avui?
Molts bons moments, el gaudi de la companyia de la gent i calma. Perquè sóc bastant cul
inquiet. M’ha ajudat a ser més pausada i més
atenta; a aprendre a canalitzar els meus sentits
i a ser-ne més conscient. També a apreciar la
feina que hi ha al darrere d’un vi i de qualsevol
producte.
I què has après dels nens?
A ser pacient. Els nens busquen comprensió i
volen que estiguis per ells; que els “mimis” i els
facis una carícia, un somriure; que els escoltis
i estimis. L’empatia entre ells és bàsica perquè
funcioni una aula. Dono molta importància a
treballar molt les emocions i l’autoestima. (…)
M’agradaria envellir i poder veure en què s’han
convertit els meus alumnes…
Hi ha qui em pregunta com m’ho faig per fer ho
tot. Doncs amb ganes de viure i fer. Em llevo
feliç cada matí i faig. No em llevo cansada ni
preocupada.
Sempre dic: La felicitat és un actitud. Tu tries.
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De vegades, la vida et posa al davant grans històries, les destapa i te les serveix en una
copa. Això és ben fàcil de trobar-s’ho a Alella, una de les regions del món vinícola més
petites, on tot apassionat del bon vi coneix el nom Marﬁl i en recorda més d’una anècdota

Alella Vinícola,
generosa, seca i dolça

Un vista del celler Alella Vinícola desconeguda per molts. La foto està presa des d’un dels nous pisos de Can Calderó.

TEXT: ESTER BACHS
FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS
Un gran celler al mig de la riera, un ediﬁci
d’estil modernista o un restaurant renovat on
menjar una bona carn a la brasa i un pa torrat
sucat amb tomàquet. Són algunes de les imatges que podem tenir de la Vinícola; però a dins

s’hi cou molta història: aquest 2017, l’Alella
Vinícola fa 111 anys. És el celler més antic de
la DO Alella! I malgrat els obstacles i les crisis que ha patit al llarg de la seva trajectòria,
la vida al celler sempre ha estat molt activa.
Qui a Alella no té un familiar o conegut que
no hagi passat o fet la verema a la Vinícola?

Els inicis com a cooperativa, generosos
A principis de segle XX, concretament el
1906, trobem els gèrmens del que serà un dels
cellers més mítics de la viticultura catalana,
amb tresors líquids com els blancs generosos
de la marca Marﬁl, que han portat el nom
d’Alella ﬁns a l’altra punta del món. La pròpia
43

LA DO ALELLA AVUI

història vitivinícola d’Alella, de gran passat
romà, demanava un arquitecte que estigués
a l’alçada per ajudar a crear l’emblema de
la regió. I així fou com va caure a les mans
de Jeroni Martorell, deixeble de Domènech
i Muntaner i de Puig i Cadafalch, l’encàrrec de
dissenyar aquest celler. L’obra va durar una
mica més d’un any: Martorell començava a fer
càlculs i plànols el setembre de 1906, i el novembre de l’any següent ja s’inaugurà l’Alella
Vinícola, la societat cooperativa amb caràcter de sindicat agrari de tota l’àrea alellenca.

“SENS DUBTE, EL MARFIL
ERA EL VI DE BARCELONA,
EL VI DE MODA DE MITJAN
SEGLE PASSAT”
Des dels inicis s’aposta per l’elaboració de
vins de qualitat. El celler va donar feina a
moltes famílies i, com no podia ser d’altra
manera, els vins de la cooperativa es van fer
populars. Molt: tothom reconeixia les ampolles llargarudes, de tipus alsacià, amb la
marca Marﬁl. Fins i tot el rei Alfons XIII en
bevia. Ara bé, la joia de la corona del celler

han estat sempre aquelles ampolles de color
ataronjat on maduraven uns vins dolços i
generosos que no podien faltar a les sobretaules del diumenge o per endolcir les hores
ﬂuixes de la setmana.
Sens dubte, el Marﬁl era el vi de Barcelona, el vi de moda de mitjan segle passat,
que va viure moments molt dolços aleshores:
triomfà a l’Exposició Universal de Barcelona del 1929 i era una icona que traspassava
fronteres, ja que s’exportava per tot el continent europeu, americà i asiàtic, amb una
producció abundant, que rondava el milió
d’ampolles l’any.
Josep Bassas: més de 40 veremes
i milions d’ampolles a l’esquena
Però no tot han estat ﬂors i violes. Ens ho
recorda Josep Bassas, un dels personatges
més carismàtics d’aquest celler i probablement l’home per les mans del qual més
ampolles de Marﬁl deuen haver passat. Des
de ben jovenet, en Bassas ja despuntava al
celler: era un vailet de 14 anys, menut i inquiet, que ajudava virtuosament a netejar les
grans tines de fusta i a agilitzar la feina de la
cadena d’embotellament. El seu pare també
treballava al celler i aviat va veure com el noi
es guanyava la conﬁança de tothom.

Els característics arcs catenaris d’Alella Vinícola ens recorden l’origen modernista del celler.
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Xavi Garcia.

A ﬁnals dels anys setanta van arribar
temps durs i, tot i el passat daurat de l’Alella Vinícola, la cooperativa va començar a
ﬂaquejar. «L’especulació pel sòl va fer que
molts pagesos preferissin vendre’s les terres
per construir-hi urbanitzacions i xalets. Així
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Samuel Garcia.

doncs, començava a perdre socis, les vinyes
minvaven i la gent es buscava altres feines
a la construcció o a la ciutat. Canvis i més
canvis, també a dins de celler», explica en
Bassas.
En aquella època, la direcció de la cooperativa va decidir renovar el parc de botes i bocois. Les antigues «les va eliminar,
perquè ja no podien seguir utilitzant-les de
velles”. Per substituir-les van incorporar l’última moda del moment: els dipòsits d’acer
inoxidable. Això va comportar també un
canvi d’estil dels vins, que no va ser gaire
ben acceptat de bones a primeres. D’aquesta manera, afegint-hi la forta competència
d’altres productors, els Marﬁl van passar en
pocs anys de ser els protagonistes de moda a
esdevenir un actor més del mercat; un mercat que, a més, s’estava tornant molt ferotge.
Ja se sap que en tota història, els herois
tenen èpoques complicades i conﬂictes... i
la cooperativa d’Alella va acabar tancant les
portes com a tal el 1998.
Adéu a la cooperativa; hola empresa
familiar, seca i dolça
La privatització va ser la via perquè no es
perdessin els orígens vitivinícoles de la regió
alellenca. L’antic celler passà a mans de la
família Garcia Muntané aquell mateix any
1998. Avui, encara els dos germans Xavier i
Samuel Garcia continuen amb aquest llegat
històric.
«Va ser a ﬁnals dels noranta que el meu
pare va comprar la cooperativa com una
oportunitat de negoci, i tota la meva vida
va canviar», explica el Xavi. «No teníem ni
idea de fer vi, i vam conﬁar en els pocs treballadors que quedaven a la casa, que eren
els que millor coneixien l’empresa; entre ells,
el Bassas», continua explicant.

Josep Bassas.

Mentre es formava com a enòleg i geòleg,
s’involucrava enèrgicament al celler; combinava dues de les seves passions, la ciència i
el camp. «El vi t’atrapa, i tenir l’oportunitat
de fer-lo a casa teva és extraordinari», comenta. Els primers anys van ser els de situar-se al negoci, recorda: «El món del vi no
l’acabes d’entendre d’un dia per l’altre, i encara l’estic entenent! Al principi vam comp-

“L’ESPECULACIÓ PEL SÒL
VA FER QUE MOLTS
PAGESOS PREFERISSIN
VENDRE’S LES TERRES”
“VA SER A FINALS DELS
ANYS NORANTA QUE EL
MEU PARE VA COMPRAR LA
COOPERATIVA COM UNA
OPORTUNITAT DE NEGOCI,
I TOTA LA MEVA VIDA VA
CANVIAR”
tar amb l’assessorament de Mas Martinet,
amb el Josep Lluís Pérez Verdú, per fer un
pas més enllà a nivell qualitatiu dels vins, començar a elaborar negres de qualitat... I per
això necessitàvem bona matèria prima, raïm
de qualitat. Vam intentar engrescar el pagès,
pagant-li un preu alt pel raïm: donàvem unes
200 pessetes el quilo (1,20½) perquè veiés
una bona oportunitat de guanyar-se la vida
al camp i no es venguessin més terres. Cal

dir que en aquella època es pagava a 30 pessetes/kg (0,18½). i avui dia s’està pagant a 0,60
½/kg. Volíem mantenir les marques, no perdre
els Marﬁl. I volíem capgirar la seva imatge
del passat i tornar les ampolles de Marﬁl
allà on havien estat sempre: a les taules de
restaurants, a l’exportació... Ens ha costat 18
anys d’inversió, amb errors i encerts, però
és el nostre deure amb Alella i és el que es
mereix.»
Van ser pocs els pagesos que van accpetar la proposta i la batalla va passar, doncs,
a aconseguir vinya. Aquí entra en joc l’altre
germà, el Samuel, que després de fer el servei militar s’incorpora a l’empresa familiar, i
de forma natural passa a ocupar-se d’aqeusta qüestió. Li agrada Alella. «Era un poble de
vinyes», diu i,encara que no ho explicita, es
nota que coneix totes les vinyes de la zona
com la palma la mà. «Vam tornar a plantar a
dalt de la Vall de Rials, on antigament hi havia hagut vinyes, potser menys productives
però resistents, i amb una viticultura més
similar a la de costers del Montsant o del
Priorat, que diﬁculta la verema mecanitzada; ho collim tot a mà», explica. Orgullós de
les vinyes plantades i recuperades, algunes
força velles i repartides en feixes, destaca
que a l’estrella de la casa, la varietat pansa
blanca, li agrada aquesta terra de sorra poc
fèrtil, el sauló. El clima també té un paper
important i no només satisfà als turistes!:
«És molt estable i, malgrat que la sequera
fa patir, s’equilibra per la humitat del mar».
L’èxit del sentit comú
L’objectiu era clar, però no fàcil: reconduir
la situació de l’antiga cooperativa sense que
es perdés l’essència d’Alella.
Els Garcia van investigar com eren les
antigues ampolles d’Alella, els vins Marﬁl
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que encara trobaven, estudiant les aromes Vinícola que pretén perdurar i renovar amb també elabora els negres Costa del Maresme
i sabors d’aquelles apreciades ampolles de la gamma de les marques Marﬁl per als vins i Vallmora.
Tots aquests vins tenen el seu procés
Gualda i Violeta, generós sec i generós dolç, blancs i Ivori per als negres.
Així, sota el paraigua de la marca Marﬁl d’embotellat i envelliment en les mateixes
que tothom desitjava a les seves festes i celebracions. Sorpreses i bona fortuna: van hi trobem els blancs Sec i Clàssic, el Rosat, instal·lacions. També l’etiquetat, que setrobar-ne algunes ampolles arraconades l’escumós Blanc de Noirs, l’escumós Rosat gueix les normes dels diversos països on
s’exporta, de manera que sovint
i una bota vella amagada en un
pots trobar alguna ampolla Marforat del celler; encara tenia les
ﬁl amb un text en anglès o xinès.
mares de vins que havien madurat
La producció és d’entre 90.000 i
durant generacions, i això va fer
100.000 ampolles l’any. Tot i que la
possible ressuscitar els generosos
xifra dista de la de l’època daurai el Violeta Marﬁl. La iniciativa va
da del segle passat, recordem que
ser tot un èxit: «L’escassa proel celler ja no és una cooperativa,
ducció dels generosos Marﬁl els
i la família és qui cultiva les vinyes
fa gairebé objectes de culte, ﬁns
en diferents parcel·les repartides
el punt que quan embotellem, les
entre Alella, Teià, Tiana i Sant
ampolles ens duren tan sols unes
Fost de Campsentelles.
setmanes a la venda»
La identitat dels vins Marﬁl
Quan les coses es fan ben feparla per si sola. Si li preguntes
tes, els reconeixements també
al Josep Bassas pel vi pel qual més
arriben. Els vins d’Alella Vinícola
afecte té, contesta amb fermesa
aconsegueixen any rere any bones
que el Marﬁl Clàssic: «Per simpuntuacions en les guies més prespatia i enyorança, és el que a mi
tigioses del sector, la inﬂuent The
sempre m’ha encantat. Representa
Wine Advocate de Robert Parker,
molts anys d’història en aquesta
l’espanyola Peñín, la Guia de Vins
zona, és el clàssic d’Alella i ho serà
de Catalunya, els premis Vinari
per molts anys més. Un vi blanc
dels vins catalans, entre d’altres.
amb una mica de dolçor, que al paI d’aquí a recuperar contactes amb
ladar agrada a tothom» El Xavi
distribuïdors internacionals, que
s’hi afegeix: «Els vins que més
lloen la bona feina dels Garcia.
m’agrada elaborar són els blancs
Actualment, s’exporta el 60% de
de pansa blanca i garnatxa blanca.
la producció, distribuint les amCada any són un repte i em motiva
polles en països com Bèlgica, el
fer-los millor. I també em fascinen
Regne Unit, Holanda, diversos
els rancis i dolços, que són molt
estats dels EUA, la Xina, etc.
tradicionals i s’elaboren a l’antiPendents de cada detall, a la
ga: aixafem el raïm amb els peus,
Vinícola han apostat des de ben
ﬁltrem amb malles... potser són
aviat per mostrar el que estaven
mètodes més imperfectes, però
fent. I a principis dels 2000 naixia
Premsa de cargol encastada a la paret, que es conserva a la part
per a aquests vins són virtuts»,
un altre espai dins el celler: el resalta d’Alella Vinícola.
assenyala.
taurant. «Estava clar que havíem
de fer bons vins, aixecar la marca
i que la gent ens visités i els tastés. Per això i els dolços i generosos: Generós Sec, Gene- Properament...
decidim obrir un restaurant propi, que ha rós Semi, Violeta i Molt Dolç.
A més del nou restaurant i la imminent oberanat creixent amb les activitats enoturístiL’oferta de l’Ivori, amb vins de ﬁnca, pre- tura de la botiga-bar per culminar la visita
ques i culturals».
senta dues versions: Blanc i Negre. I tot ple- al celler, als Garcia els agrada treballar amb
El restaurant, especialitzat en cuina ca- gat s’acaba d’arrodonir amb el Mayla, un vi gent a qui li apassiona el vi. «Hem d’oferir
talana de producte i qualitat, s’ha renovat fa rosat d’agulla amb fermentació natural. En novetats al consumidor i als nostres comenpoc, després del fortuït incendi del passat les millors anyades, també l’Alella Vinícola sals, ja que aquesta és la nostra raó de ser,
mes de març. Cap vicissitud desanima els
i s’ha d’estar al dia». En l’àmbit dels aperigermans Garcia, que sobre els pilars de contius, que darrerament estan molt de moda,
tinuar amb la tradició alellenca han aconseun dels projectes que més èxit té és el vermut
guit aixecar de nou la sala. La Vinícola, el
Barbarosso, elaborat amb garnatxa negra, i
nom que rep ara el restaurant (abans Celler
el Barbabianca, de pansa blanca, que fan en
Marﬁl), és una part del projecte que també
col·laboració amb dos bons amics.
inclourà un espai de botiga més versàtil i
I tornant a la viticultura, han identiﬁcat
desenfadat, per poder-hi comprar i fer un
noves varietats de raïm. Les estan estudiant
cafè o unes tapes a tothora.
amb l’Institut de la Vinya i el Vi (INCAVI) per
donar-los nom i veure’n les característiques,
saber si són ancestrals i com viniﬁcar-les. De
Els vins
moment, els Garcia ja viniﬁquen un vi amb
Reunir història i tradició, transmetre la terra
aquest varietal únic. Concediu-los temps per
d’on venen, prestigiar-la... Pas a pas, s’han fet
tastar-lo. Esteu tots avisats!
realitat els objectius d’aquesta nova Alella

“L’ESCASSA PRODUCCIÓ
DELS GENEROSOS MARFIL
ELS FA GAIREBÉ OBJECTES
DE CULTE, FINS EL PUNT
QUE QUAN EMBOTELLEM,
LES AMPOLLES ENS DUREN
TAN SOLS UNES SETMANES
A LA VENDA”
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El testament de Francesc
Ferrer i Guàrdia
Redactat a la capella del Castell de Montjuic hores abans del seu afusellament,
perseguia un objectiu principal: mantenir viu el seu llegat pedagògic
i de pensament
RAMON ANGLADA
El vespre del 12 d’octubre de
1909 es comunicava al pres
Francesc Ferrer i Guàrdia la
pena de mort i, poc després,
entrava a la capella del Castell
de Montjuïc on passaria la seva
última nit. A les 9 del matí del
dia 13 era afusellat al fossar de
Santa Amàlia per soldats del
Batalló número 13 de Mallorca
escollits per sorteig. Havia estat
condemnat a la pena capital pel
delicte de rebel·lió militar en ser
considerat el cap i màxim responsable de la Setmana Tràgica, revolta que del 26 de juliol a
l’1 d’agost de 1909 havia sacsejat
Barcelona i, en menor mesura,
altres indrets del país. I és en
aquesta última nit, envoltat de
símbols religiosos que demanaria que retiressin sense èxit i
de sacerdots que veieren com es
rebutjaven els seus serveis espirituals, quan Ferrer dictaria
el seu testament. Un document
conegut i publicat, però de gran
valor ja que ens permet conèixer les prioritats del pensador
veient que el temps se li acaba,
al mateix que deixa entreveure
la seva esfera més personal. Si
ho desitgeu, podeu consultar el
text íntegre de les seves últimes
voluntats a: revistaalella.cat.

CEDIDA

Civil Modesto de Lara, que es
mostraria sorprès per la seva
educació i fermesa, tot destacant que “toda la noche la pasó
escribiendo. En las primeras
horas de la mañana, cuando
terminó, fueron algunos jefes
y oﬁciales del castillo a la capilla, para acompañarle un rato,
para ofrecerse, para distraerle. Se conversó de la misma
manera que pudiera hacerse
en un casino”. El mateix Modesto de Lara publicaria l’any
1917, sota el pseudònim de Ladera, l’obra Fechas de sangre,
dos semanas de anarquía en
España, convertint-se en un
testimoniatge molt valuós de
les últimes hores de la vida del
pedagog alellenc.
Un testament que, tal i com
hem vist, presentava un seguit
de curts paràgrafs, just abans
de les clàusules testamentàries habituals, que expressaven
amb claredat la forma de pensar del condemnat. En el primer, Ferrer tornava a destacar
la seva innocència “convencido que antes de muy poco
tiempo será públicamente reconocida”; continuava amb el
desig que no es fes cap mena
Francesc Ferrer i la seva última parella, Soledad Villafranca.
de manifestació ni política, ni
religiosa davant del lloc del
seu enterrament “porque conA la capella esperant l’execució
evitar uns primers paràgrafs que recollien sidero que el tiempo que se emplea ocupánLa matinada del 13 d’octubre de 1909, al llarg part del seu pensament. La ﬁlla petita de Fer- dose de los muertos sería mejor destinarlo a
de pràcticament 4 hores, Ferrer faria testa- rer, Sol, destacaria al seu llibre Vida y obra mejorar la condición en que viven los vivos”;
ment davant del notari Ricard Permanyer, de Francisco Ferrer, com el seu pare va ser el tercer punt expressava la queixa per la
Degà del Col·legi de Notaris de Barcelona, ja tractat amb deferència pel notari i com esta- inexistència d’un forn crematori a diferènque cap altre notari de la ciutat va acceptar bliren una conversa sobre els seus allunyats cia d’altres grans ciutats europees. Ferrer
voluntàriament aquesta tasca. Tot i que va punts de vista sobre la religió que, posterior- reclamava la necessitat de la desaparició
advertir el condemnat que qualsevol decla- ment, va ser recriminada pels sacerdots pre- dels cementiris per forns o altres sistemes
ració de caire polític i religiós podria signi- sents a la capella. Un altre dels testimonis de destrucció de cadàvers per tal de millorar
ﬁcar l’anul·lació del testament, no va poder d’aquelles hores fou el tinent de la Guardia la higiene, un dels objectius perseguits tam47
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era una vídua rica de profundes creences
religioses que, a poc a poc i amb alguns entrebancs, establiria una estreta relació amb
Francesc que la portaria a la decisió de ﬁnançar el nou model d’escola que defensava
amb tanta passió el seu amic espanyol. A la
seva mort li deixava, a més de l’esmentat pis,
Un llegat repartit de forma desigual: les
accions per un valor aproximat de 600.000
restes de l’Escola Moderna
pessetes de l’època per tal de poder obrir un
Les clàusules freqüents en tot testament arcentre de l’Escola Moderna.
ribaven després d’expressar la determinació
Per tant, bona part del que ara llegava
de pagament de tots els seus deutes –un cop
Francesc Ferrer i Guàrdia ho havia rebut
comprovada la seva veracitat– i del nomenade l’herència de madame Meunier. Ferrer,
ment del parell de marmessors que haurien
sempre contradictori, acceptava ara una
de vetllar pel compliment de les seves darreherència amb l’argument que serviria per
res voluntats. Tots dos eren persones propeimpulsar el seu prores al testador. Cristóbal
jecte pedagògic. L’any
Litran Canet, periodista i
1902 havia renunciat
escriptor d’idees llibertàa la dels seus pares –
ries, que havia treballat
unes 1.250 pessetes-,
a l’editorial de l’Escola
tot al·legant que la
Moderna, i el pensador
successió de béns era
William Heaford amb qui
contrària a les seves
Ferrer havia mantingut un
idees.
intens intercanvi epistolar
Tornant a Portet,
i havia compartit vivènciel que semblava una
es en les seves estades a
herència destacable
Londres. El mateix Heaa priori presentava,
ford havia ajudat Ferrer
però, un seguit de cara seleccionar llibres per
regues com els deutes
a l’editorial, com és el cas
de l’editorial, les accide The garden of chilhood.
ons pignorades pel
Stories. d’Alice M. ChesBanc d’Espanya com
terton. Marmessors que
a garantia d’un préseren també comptadors,
tec i la hipoteca sobre
liquidadors i partidors de
el pis de París com a
l’herència per tal d’evitar
garantia de dos présla intervenció judicial sotecs més. Malgrat tot,
bre els seus béns.
el llegat representava
El llegat de Francesc
un capital destacable
Ferrer i Guàrdia era el d’un
que permetria tirar
home de bona posició, amb
endavant l’activitat
propietats immobiliàries,
de l’editorial “conforterres, la casa editorial i
me a mis ideas, que
accions repartides entre
ya conoce”. Un dels
Espanya i França, però
paràgrafs més llargs
també amb càrregues com
del testament detalla
diferents préstecs conceles obres ja revisades i
dits gràcies a la garantia
que s’haurien de publide part d’aquests béns. Un
car el més aviat possitestament que perseguia
ble. Entre ells, els tres
un doble objectiu: refer les
primers volums de la
restes de l’Escola ModerEnciclopedia Popular
na donant un nou impuls
o els llibres portats
a l’editorial que s’hauria
d’Anglaterra el juny
d’encarregar de difondre
de 1909 –on es troel seu pensament, i deixar
baria amb Heaford i
en la millor posició econòKropotkin– localitmica possible a una part
La signatura de Ferrer apareix a les darreres pàgines del testament.
zats en aquell mode la seva família, no pas
ment, amb les seves
a tota.
Anem a pams, la part més important de Jeanne Ernestine Meunier. Tot i no haver es- corresponents notes, al mas Germinal de
l’herència anava a parar a Llorenç Portet To- tat mai parella, aquesta alumna de les seves Montgat. Un apartat que es tancava amb la
bau –anarquista vigatà exiliat a Liverpool– classes d’espanyol és convertiria en una de recomanació de publicar una revista o diari
setmanal centrat en l’educació racionalista
amb l’objectiu d’assegurar el manteniment les dones de la seva vida. Jeanne Ernestine
del que quedava del seu projecte pedagògic.
Amb l’Escola Moderna tancada i prohibida
des de 1906 –Ferrer fou empresonat aquell
any a Madrid acusat de participar indirectament en l’atemptat contra Alfons XIII el
dia del seu casament, ﬁns que ﬁnalment fou
absolt-, de l’obra de la seva vida només quedava l’editorial Publicaciones de la Escuela
Moderna. Portet, a més de l’esmentada editorial, rebria 600 accions de la companyia
Fomento de Obras y Construcciones; 432
accions de la societat Catalana General de
Crédito i el pis de la Rue des Petites Écuries
número 11 de París. Habitatge que Ferrer
havia rebut en herència el 1901 de mans de

COL·LEGI DE NOTARIS DE CATALUNYA

bé per l’Escola Moderna; ﬁnalment, un nou
desig, que no es portés a terme l’exaltació
de la seva ﬁgura, tot destacant que només
s’haurien de lloar els fets que hagessin permès millorar el bé comú.
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La família
Pel que fa a la família, l’interès de Ferrer
estava clarament centrat en Soledad Villafranca Los Arcos, la que en aquell moment
era la seva companya, i el seu germà Josep.
Les seves tres ﬁlles apareixien al testament,
entre algun que altre retret, només a causa
de l’obligatorietat legal de la legítima. A Soledad –jove mestra navarresa de l’Escola Moderna des de 1902– li llegava 100 accions de
Fomento de Obras y Construcciones, 70 d’un
total de 500 estaven guardades a la caixa de
seguretat que Ferrer tenia al Crédit Lyonnais de París; el dret d’ús, durant tota la seva
vida, del pis del mas Germinal que ocupaven
junts; el seu mobiliari i aixovar; i, ﬁnalment,
el piano de la casa. Pel que fa al seu germà
Josep, l’instituïa hereu universal deixant-li
“todos mis restantes bienes muebles e inmuebles, créditos, derechos y acciones”. En el
cas que el seu germà no volgués o, per motius legals, no pogués acceptar l’herència,
la seva dona, Maria Fontcuberta, ocuparia
el seu lloc. En aquest sentit tota prudència
era poca ja que la família de Josep Ferrer,
Soledad Villafranca i el seu germà, i altres
individus vinculats a l’editorial de l’Escola
Moderna, com Mariano Batllori, el traductor
Anselmo Lorenzo i el marmessor del seu testament Cristóbal Litran, havien estat desterrats primer a Alcanyís i ﬁnalment a Terol a
inicis d’agost de 1909. El testament identiﬁca
com a domicili de Josep, Soledad i Cristóbal
Litran l’adreça del Paseador del Ferial número 16 de Terol. Després dels primers intents
de detenció fallits, el Governador Civil va optar per aïllar Francesc Ferrer del seu cercle
més íntim. Finalment, la detenció es produiria la nit del 31 d’agost de 1909 per part del
sometent d’Alella prop de Can Jonc. Tornant
a l’herència, Josep Ferrer i Guàrdia rebia les
propietats del seu germà a Catalunya: el mas
Germinal –comprat per Francesc el 1903 tot
posant-li el nom de la novel·la d’Émile Zola
que explicava les duríssimes condicions de
vida dels miners del carbó francesos: “En
aquell estret racó, prop de sis-cents metres
sota terra, germinava una revolta”-; i “el
bosque de alcornoques sito en término de
Alella” adquirit l’any 1906. Gràcies a la Escritura de inventario de los bienes relictos por
Francisco Ferrer Guardia de 1912 podem
saber que el bosc del testament era una ﬁnca
de 4 hectàrees amb vinya i alzines anomenada Turó del Canonge i situada ben a prop
de l’inici del terme de Vallromanes. Si Josep
Ferrer acceptava aquestes dues propietats
havia de cedir 100 accions de Fomento de

ÒSCAR PALLARÈS.

i el sindicalisme on s’anunciarien de forma
exclusiva les noves publicacions de la casa
editorial. Llorenç Portet, en el cas d’acceptar
l’herència, s’havia de fer càrrec de totes les
despeses generades en aquest procés.

Una de les publicacions de la seva editorial
destinada directament a les escoles
Obras y Construcciones, les 100 restants del
total de 500 que, com ja hem vist, es trobaven dins d’una caixa de seguretat de París,
a Llorenç Portet, encarregat de reactivar
l’activitat de l’editorial de l’Escola Moderna.

LA PART MÉS IMPORTANT
DEL LLEGAT CERCAVA
EL RESSORGIMENT DE
L’EDITORIAL DE L’ESCOLA
MODERNA
LES SEVES TRES FILLES
APAREIXEN NOMÉS
AL TESTAMENT PER
L’OBLIGATORIETAT DE LA
LEGÍTIMA
La part més petita de l’herència era per a la
família més directa, les seves tres ﬁlles, que
rebien 2.000 pessetes per cap. Un llegat que
apareixia al testament a causa de l’obligatorietat de la legítima i que anava acompanyat d’un prec: que no acceptessin aquests
diners tot recordant que tot allò provinent
de l’herència rebuda de madame Meunier
havia d’anar destinat en exclusiva a l’impuls

de l’Escola Moderna. D’aquesta manera Ferrer reconeixia que bona part dels seus béns
provenien, com ja hem vist, del llegat que
ell mateix havia rebut el 1901 d’aquesta rica
vídua catòlica, i aproﬁtava per desmentir
una vegada més la brama de l’engany per
obtenir els seus diners. Unes ﬁlles que tornaven a aparèixer al testament dins dels
punts on es feia esment al llegat que havia
de rebre Llorenç Portet. En un d’ells, Ferrer
demanava que, en cas de necessitat, ajudés
la seva família segons el seu propi criteri,
tot puntualitzant que dues d’aquestes ﬁlles
ja tenien els seus propis medis de vida “en
conformidad que ellas lo entienden y que
son, ni de mucho, conformes con mi modo
de ver”.
Del matrimoni amb Teresa Sanmartí
Guiu –l’únic de Ferrer perquè les lleis espanyoles no contemplaven el divorci– van néixer set ﬁlls. Dos moriren després de néixer
i la resta foren Trinidad, Paz, Luz, Carlos i
Sol. L’únic noi moriria a París el 1892 i l’any
següent ho faria Luz, fet que va suposar una
forta sotragada per a un matrimoni que feia
aigües. Després d’anys de tensió, d’amenaces de suïcidi i de rebuig de l’activitat maçònica i política del seu marit, es produiria
el trencament. Tal com explica Sol Ferrer,
el 12 de juny de 1894, Teresa disparava tres
trets a Francesc en saber que dues de les
seves ﬁlles havien embarcat direcció Austràlia on viurien amb Josep: “Se oyen tres
disparos y Ferrer se desploma sobre la acera. Lo llevan a una farmacia. Dos balas de
reﬁlón en el hombro, una tercera que le ha
atravesado el pecho sin afectar ningún órgano vital. Curará, sin embargo, en pocos
días”. Després d’aquest fet la separació es
faria deﬁnitiva, tot i que Ferrer no presentaria denúncia.
Així doncs, en el moment de redacció del
testament només quedaven vives Trinidad,
Paz i Sol. Tres ﬁlles que havien tingut un
contacte relatiu amb el seu pare. Paz, en
1892, i Trinidad, en 1894, van ser enviades
a viure a Austràlia amb el seu tiet Josep. La
petita, Sol, quasi no el va conèixer perquè
primer va ser criada per una dida a un petit poble rural francès i després del tiroteig
marxaria a viure amb la seva mare, que havia refet la seva vida amb l’aristòcrata Serge
de Mering, a Sant Petersburg. Un informe de
la policia francesa de 29 d’octubre de 1909
–recollit per Juan Avilés a Francisco Ferrer
y Guardia. Pedagogo, anarquista y mártir–
detallava la complicada situació de Trinidad, que el seu pare esmentava al testament,
i recollia detalls sòrdids de la seva vida. La
ﬁlla gran malvivia a París amb Émile Coty,
home casat amb qui tindria quatre ﬁlls. Informe que, sense gaire miraments, donava
validesa al rumor que Trinidad s’havia convertit en l’amant de Josep Ferrer a Austràlia,
49

ARRELS
que ho havia emmascarat amb un casament
amb un dels seus treballadors a canvi de
diners. Aquest suposat marit impostat és el
que Trinidad havia abandonat a Barcelona
amb la seva filla Dafne, per començar una
nova vida a París.
Finalment, per tancar l’apartat familiar,
cal parlar d’un altre personatge que apareix
esmentat al testament, el nen conegut amb
el nom de Riego. Nascut l’any 1900 de la relació entre Léopoldine Bonnard i Francesc
Ferrer no fou mai reconegut pel seu pare.
Aquesta alumna de les seves classes d’espanyol, amiga de Jeanne Ernestine Meunier, i
una dècada més jove que el seu professor,
es convertiria en la companya sentimental
del pedagog alellenc entre 1899 i 1905. Riego –en honor del militar i polític liberal
Rafael del Riego-, que finalment acabaria
adoptant el nom de Léopold Bonnard, va
ser abandonat pel seu pare l’any 1905 amb
només 5 anys quan Ferrer trencava la rela-

ció amb la seva mare per iniciar una nova
vida al costat de la jove Soledad Villafranca. Dins del llegat destinat a Llorenç Portet
apareix fins a dues vegades el nom de Riego.

LES ÚLTIMES VOLUNTATS
DE FERRER PERMETEN
CONÈIXER TAMBÉ LA SEVA
CONVULSA VIDA PERSONAL I
LES FIGURES DE SANMARTÍ,
MEUNIER, BONNARD I
VILLAFRANCA
Tot i no deixar-li res en herència, l’inclou en
la llista de familiars a qui caldria socórrer
en cas de necessitat. Apareix també en els
detalls del repartiment d’accions guardades

a la caixa de seguretat de París. Sembla que
Francesc Ferrer canviaria a última hora
els seus pensaments ja que el paquet de
50 accions de la Sociedad de Fomento de
Obras y Construcciones amb el rètol “para
Riego” finalment també van a parar a les
mans de Portet tot fent esment que “cuales cincuenta acciones manifiesto no estar
destinadas a nadie como pudiera indicarlo
dicha inscripción”.
Després de l’assassinat de Francesc
Ferrer i Guàrdia, la tramitació de la seva
herència va patir multitud d’entrebancs
ja que els béns seguiren embargats i s’hagueren d’afrontar les peticions d’indemnització per les destrosses patides durant la
Setmana Tràgica. Unes últimes voluntats
que es compliren a mitges i que generaren
una onada de crítiques per la gestió del seu
llegat, amb publicacions sobre el tema incloses. En parlarem al proper número de
la Revista.

El testament, font documental imprescindible
El Col·legi de Notaris de Barcelona aquest estiu va organitzar una mostra de testaments de personatges famosos. Entre d’altres hi figurava el de Francesc Ferrer i Guardia. Un document prou conegut entre els estudiosos però que, mercès a l’exposició, ha
tornat a posar-se d’actualitat entre el gran públic. En aquest article, Ramon Anglada,
de Cerquem les Arrels, ens comenta aquest testament abastament en un escrit que
tindrà continuïtat amb una segona part que publicarem en el proper número. Si algun
lector sent més curiositat per aquest testament pot adreçant-se al web revistaalella.
cat on podrà trobar, en format pdf, les pàgines d’aquest document així com la transcripció escrita del seu contingut.

IMATGES CEDIDES

Léopoldine Bonnard i Riego, fill
no reconegut de Ferrer. Francesc
i la seva filla gran Trinidad.
Finalment, part de la família
l’any 1898: Trinidad, Francesc
Ferrer, Paz, Maria Fontcuberta
amb el seu fill Lleó, i el seu marit
Josep Ferrer. Fotografia retocada
per tal d’obtenir aquesta imatge
familiar ja que l’original captava
un grup molt més nombrós.
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El dret a l’educació

Aula d’una escola a Hundures.

TEXT I FOTOS: COMISSIÓ DE COOPERACIÓ
Des de la Comissió de Cooperació Internacional som conscients de l’important paper
que juga l’educació en el desenvolupament
humà. Per aquest motiu, al llarg dels anys
hem anat subvencionant, des de l’Ajuntament d’Alella, projectes educatius de cooperació al desenvolupament.
Un dret essencial
El dret a l’educació, juntament amb el dret
a l’alimentació, a l’aigua potable i a la salut
conformen els quatre drets bàsics sobre
els quals es fonamenta el desenvolupament
d’un territori o d’una comunitat. La situació
en què es trobin aquests drets deﬁnirà els
nivells de pobresa i desigualtat existents.
Per tant, podem deﬁnir l’educació com
un dret essencial que, el 1948, ja va ser recollit a la Declaració Universal dels Drets
Humans, així com també a la Convenció sobre els Drets de la Infància el 1989. Tothom
tenim dret a l’educació i a accedir a totes les
oportunitats que permet sense cap tipus de
discriminació.
L’any 2016 les Nacions Unides presentaren un nou programa de desenvolupament
sostenible amb la deﬁnició dels 17 Objectius

de Desenvolupament Sostenible per acomplir al 2030. El quart dels seus objectius és
“Garantir una educació inclusiva, equitativa
i de qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom”.
Clau en l’índex de desenvolupament
humà
L’índex de desenvolupament humà és una
eina creada pel Programa de les Nacions
Unides per al Desenvolupament (PNUD)
per mitjà de la qual es pot mesurar el nivell
de desenvolupament humà i, per tant, de pobresa dels diferents països. Les variables
utilitzades són l’esperança de vida, la tassa
d’alfabetització i el PIB per càpita.
Tot això evidencia el paper clau que juga
l’educació en el desenvolupament d’una comunitat o d’un territori, ja que contribueix
decisivament al benestar de les persones
i permet l’accés a formes de coneixement
que poden millorar el benestar propi i el
col·lectiu.
Directament lligat amb la lluita per una
vida digna
Garantir el dret a l’educació és obrir la porta a poder sortir del cicle de la pobresa,

contribuint així a eradicar les desigualtats
entre el Sud i el Nord.
Actualment encara tenim dades esfereïdores que ens mostren el llarg camí que ens
queda per recórrer:
- Al món, 103 milions de joves no tenen
un nivell mínim d’alfabetització.
- Més de la meitat dels infants que no
s’han inscrit a l’escola viuen a l’Àfrica
subsahariana.
- Són les nenes i les dones les que més
diﬁcultats tenen per accedir a l’educació
arreu del món; aproximadament un terç
dels països empobrits no ha assolit encara
la paritat en l’educació primària1.
Per intentar millorar aquestes dades, hi
ha molta gent, ONGDs, institucions i països
que, des de fa anys, sumem esforços lluitant contra la discriminació i l’analfabetisme per tal de poder garantir una educació
inclusiva, universal, equitativa i de qualitat.
L’accés al coneixement afavoreix la participació, la defensa dels drets individuals
i col·lectius, augmenta la qualitat de vida i
redueix la vulnerabilitat de les persones i
els grups humans respecte a diverses instancies de poder o a altres grups. En deﬁnitiva, és una aposta en la lluita per la dignitat
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Classe a una escola del Senegal.

personal i col·lectiva de pobles i territoris.
Tenir garantit el dret a una bona educació
ens situa de iguals a iguals amb la resta
d’interlocutors, i ens atorga les eines que
ens converteixen en subjectes actius del
nostre propi desenvolupament.
Sumem esforços
Des d’Alella hem posat el nostre granet de
sorra amb el cofinançament de diversos
projectes educatius en països del Sud.
Un d’ells és el projecte “Construcció
d’un ediﬁci per a l’escola John Cook del municipi de Villanueva” a Hondures, executat
per l’ONGD Acció Solidària i Logística del
2013 al 2014.
Villanueva és un municipi que ha anat
creixent sense una planiﬁcació urbanística
adequada ni un augment dels serveis bàsics
com a conseqüència de l’huracà Mitch el
1998, i de l’augment d’empreses maquiladores2 a la zona. El creixement no planiﬁcat
de la població ha comportat un augment en
la demanda d’escolarització en un municipi
no preparat per a assumir-ho. El col·lectiu
de mestres i l’associació de mares i pares
de l’escola John Cook van fer la demanda a
Acció Solidària i Logística per tal d’arranjar
el centre educatiu de manera adequada.
El projecte ha aconseguit dotar l’escola amb la infraestructura suﬁcient per tal
que les classes puguin desenvolupar-se de
forma digna. La construcció ha tingut en
compte sobretot la climatologia de la zona,

Una escola hundurenya.

adaptant tota l’escola al medi. Alhora, per
pal·liar la manca a la zona de serveis bàsics com el clavegueram, s’ha construït una
fossa sèptica a l’escola per donar sortida a
les aigües brutes. Per tal de desenvolupar
el projecte, a l’ajuda internacional s’hi han
sumat les aportacions econòmiques i tècniques locals de la Junta de Agua y Escuela i de l’Ajuntament de Villanueva, més el
treball voluntari dels alumnes de l’Institut
Oﬁcial de Villanueva i de l’associació de mares i pares de l’escola.

“DES D’ALELLA HEM
POSAT EL NOSTRE
GRANET DE SORRA AMB
EL COFINANÇAMENT DE
DIVERSOS PROJECTES
EDUCATIUS EN PAÏSOS
DEL SUD”
Un altre és el projecte “Construcció d’un
centre de secundària i batxillerat al barri
de Thiaroye” als afores de Dakar, Senegal,
executat per l’ONGD Fundació Educació
Solidària l’any 2015.
Thiaroye és un barri dels afores de Dakar que neix degut a la forta immigració
procedent de les zones rurals i dels països
veïns a la recerca d’una feina a la capital. La

zona, fortament poblada, té més del 50% de
població jove i escassos centres educatius
de secundària i batxillerat. Tant és així que
abans de la realització del projecte hi havia una llista d’espera de 200 alumnes per
a entrar a primària i de 50 per a secundària.
Aquest ha estat el motiu que ha portat Educació Solidària a formular aquest projecte,
que ha construït un mòdul nou amb sis aules. Aquesta primera fase de la construcció
ha permès que l’alumnat de secundària –
que utilitzava els espais del centre de primària– pogués prosseguir la seva formació
a les noves aules; alhora, el centre de primària ha pogut ampliar les places de tots
els cursos afavorint l’escolarització de més
infants i joves del barri.
Actualment, els estudis de batxillerat al
barri són molt escassos i el jovent té limitacions a l’hora d’accedir-hi. Això provoca que
hagin de desplaçar-se a altres barris o municipis, encarint l’escolarització i sent una
sobrecàrrega per a les famílies. Per aquest
motiu el projecte continua vigent amb l’objectiu de poder garantir l’accés a l’educació secundària i preuniversitària durant
els propers anys. Amb la construcció d’un
centre de secundària i batxillerat es podrà
garantir que més de 800 infants i joves de la
zona puguin anar a escola i aconseguir que
el barri tingui una educació de proximitat
i de qualitat, afavorint les ràtios per aula,
millorant les metodologies d’ensenyament
i reforçant les capacitats del professorat.

1. Dades extretes de la web de l’Organització de les Nacions Unides www.un.org
2. Les maquiladores són empreses processadores instal·lades en zones franques exemptes de tota obligació ﬁscal i de l’adequació a la legislació laboral. El capital inversor
sol ésser d’Estats Units, Xina o Corea del Sud. Aquesta indústria s’encarrega fonamentalment de la producció tèxtil, de calçat, d’alumini, d’orfebreria i de tabac destinada a
l’exportació als mercats d’Estats Units o d’Europa.
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COL·LECCIONISTES

Lourdes Elena
Sorres de platges del món
FITXA
Nombre de peces: més de 70.
Inici de la col·lecció: 1994.
Primera peça: sorra de a platja de
Cancún.
Una peça destacada: la primera mostra,
la del viatge a Mèxic, és la més especial
També col·lecciona: porters automàtics
antics, càntirs i pedres de riu.

gen andalús, explica ben orgullosa que gairebé té
mostres de totes les platges de la seva terra. La
més recent, la de la Platja de la Caleta de Cadis,
d’on són els seus pares.
De la geografia espanyola en té un bon
grapat: de totes les illes Canàries, les Balears i
pràcticament de tota la costa de l’Estat: “Només
em falta alguna mostra de la Comunitat valenciana!”, diu la Lourdes. Però la seva col·lecció no té
fronteres. Les platges del Carib, del Mar del Plata
a l’Argentina, de l’illa de Sardenya o de Dubai
també tenen un lloc a casa seva.

I com s’ho fa per recopilar tantes mostres? No
tots els viatges els fa ella. La Lourdes demana a
amics, familiars i coneguts que sempre que viatgin arreu del món recordin que ella fa col·lecció
de sorra de platja i n’hi portin una petita mostra.
La seva és una col·lecció curiosa que ella explica amb molta satisfacció. “El que més m’agrada
de la sorra són els seus colors, el seu aroma i que
cada mostra t’explica una història diferent!”. Ho
diu amb un somriure contagiós i amb una gran
passió per la col·lecció que va començar amb el
seu marit just quan s’acabaven de casar.
I precisament el Martin, el seu marit, és qui
s’encarrega de que la col·lecció llueixi a casa de
la família. Després d’acumular durant un temps
les mostres d’arreu del món, el Martin va decidir,
amb el vistiplau de la Lourdes, que podrien disposar les diferents sorres per capes en grans gerros
que ara exposen el menjador de casa. En tenen
uns quants, que deixen veure els colors, els tons
i les textures de totes les mostres. Una història
i una col·lecció que va començar amb el viatge
de noces i que, tot i el pas del temps, segueixen
fent tots dos.

IMATGES CEDIDES

Carla Riverola
Les platges de Cancún i un viatge de noces. L’entorn idíl·lic per relaxar-se, emprendre nous projectes, pensar en el futur i, per què no, per començar
una col·lecció. La Lourdes Elena es va trobar en
una situació semblant ara fa ja 23 anys. Acabava de casar-se i, gairebé sense ni adonar-se’n, al
mateix temps que començava una nova etapa
a la seva vida, també iniciava una de les seves
passions: col·leccionar sorra de platja.
“Va ser una casualitat, no estava previst!”,
exclama somrient. Ho diu per explicar que ella
i el seu marit, el Martín Borruey, no tenien cap
voluntat de posar-se a col·leccionar res. Quan
van arribar del viatge de noces, van trobar a la
maleta tota la sorra que havia quedat enganxada
a la roba, les tovalloles i les sabates. I en comptes
de tirar-la, van pensar que podrien guardar-la de
record. I, així sense voler-ho, fa més de dues dècades que col·leccionen sorra de platges d’arreu.
La col·lecció de la Lourdes és un recorregut
per les costes del món. La primera mostra va ser
la de Cancún, però després la va seguir un llarg
etcètera. Tantes com més de 70. La Lourdes, d’ori-
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TASQUES DIPLOMÀTIQUES

Ja en van unes quantes
Eudald Serra
Si alguna cosa m’han ensenyat les xarxes socials des que aquestes juguen un paper destacat
en la nostra societat és, primer de tot, a intentar separar el gra de la palla. En segon lloc, a
comptar ﬁns a deu i, si cal, ﬁns a cinquanta
abans d’escriure qualsevol bajanada de la que
després ens en podem penedir. I en tercer lloc,
a entendre que aquestes no sempre són un
ﬁdel rèﬂex de la realitat.
Les xarxes socials et
connecten a qualsevol part
del món a l’instant, a través
d’elles circula informació de
qualsevol tema, i les qüestions de més actualitat poden
ser tractades des d’una forma acurada i reﬂexiva ﬁns a
la més impulsiva, fora de to
i ofensiva.
Les xarxes són mitjans
de comunicació i expressió
i, sovint, també es fan servir de forma irreﬂexiva, on
bona part dels seus usuaris
ens deixem portar per les reaccions i emocions del moment que genera l’actualitat
que ens toca més d’a prop.
És per això que, a banda
de saber destriar les informacions que són veraces
de les que no ho són, una
feina lamentablement cada cop més habitual
i complicada en xarxes com Twitter, és també
rumiar-se bé el que es vol dir, sobretot quan
s’està parlant d’una qüestió delicada i que pot
ferir més d’una sensibilitat.
I no cal dir que si tot això ho hem d’intentar
aplicar quan interactuem a les xarxes a títol
individual, quan es fa en nom d’una institució,
entitat, associació o un partit polític, la respon-
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sabilitat hauria d’estar multiplicada per cinc.
Quan piules a Twitter, t’expresses a Facebook o a Instagram representant un col·lectiu
en concret, la cura que s’ha de tenir hauria
de ser màxima, bàsicament perquè no parles
només en nom teu sinó també en nom d’un
grup de persones a les quals representes a
través d’aquell compte.
És per això que, tot i haver passat ja unes
quantes setmanes, no deixo d’estar sorprès,

per dir-ho d’una forma suau, pel comentari
que el Partit Popular d’Alella va penjar a les
xarxes el passat 17 d’agost, poc després dels
macabres atemptats de Barcelona i Cambrils,
relacionant aquests amb el moviment independentista a Catalunya.
D’entrada ja és xocant que aquest comentari es faci en nom de tota una agrupació local
d’un partit polític i no a nivell personal; en

segon lloc, que s’aproﬁti un fet tan tràgic i
luctuós com un atemptat terrorista per barrejar-ho amb una qüestió política d’àmbit de
país i, per acabar, que amb aquest comentari
es criminalitzi de forma miserable una idea o
visió política.
I tot plegat, expressar aquesta opinió al
cap de poc d’haver-se produït els atemptats
on ni els nervis ni les emocions del moment
poden ser-ne una justiﬁcació.
Però més enllà d’aquestes consideracions, el més
greu de tot és que aquesta no és la primera vegada
que aquesta formació política al nostre poble té una
sortida de to d’aquestes
dimensions. Encara molts
recordem la felicitació de
Nadal penjada a Facebook
l’any passat, presidida per
una bandera espanyola de
l’antic règim.
Sé que al cap de poc
de publicar-se el comentari
a les xarxes, aquest va ser
eliminat i la responsable
d’aquest partit a Alella es
va disculpar, tot afegint,
però, que no pensava dimitir del seu càrrec com li
han demanat la resta de
les forces polítiques representades a l’Ajuntament.
Sempre és bo demanar disculpes i reconèixer que has comès una errada, però quan no
es tracta de la primera vegada, les disculpes
costen molt més de creure.
I és que una vegada, sent ben pensats, es
pot tractar d’una relliscada, però dues, ja té
una defensa molt més difícil. I aquí ja entraríem
en el terreny de la mala fe.
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Els polítics i les xarxes socials
Jordi Prat
La comunicació via xarxes socials al nostre poble
és tot un fet: tots o quasi o tots els grups polítics
–i alguna persona, com si ho fos– comuniquen dia
a dia, de manera de vegades demencial, les seves
pròpies realitats polítiques –i, sovint, personals– a
tots els ciutadans que tenim la sort de viure i gaudir del nostre poble i tenir uns regidors i regidores
tant summament actius i connectats.
Gent D’Alella darrerament ha canviat la seva
política de comunicació, és més incisiva, potser
amb menys contingut, però més ﬂuida. Els Socialistes de la Gloria Mans estan desapareguts en
combat: sembla que les xarxes socials no són el seu
fort i, potser, tampoc respondre algun correu on
els hem convidat a respondre algunes preguntes
per elaborar aquest article. La CUP –densa, com
sempre– publica, i hem de suposar que aquells
que realment s’interessen pel que
passa al poble ho llegeixen. El PdeCat comunica de manera avorrida,
la Bloss ens esparvera a nosaltres
i a tota l’opinió publica catalana i,
ﬁnalment, el nostre Alcalde confon
la comunicació institucional amb la
personal i fa del seu perﬁl de Facebook un mur de lamentacions.
Segons l’Oriol Font de la CUP,
entre el Facebook i el Twitter es
comunica de manera efectiva
amb un 35%-40% per cent de
tot l’electorat, la resta es fa a la
plaça del poble amb el tan manit
besamans de l’Andreu Francisco
–omnipresent al carrer– o amb
les paradetes dels diferents grups
polítics que proven de rascar vots i
familiaritats a cop de globus, bolis
i somriures.
Però la pregunta que ens hem
de fer tots aquells que som usuaris del 2.0 i que ens fa mandra parlar amb qualsevol dels grups polítics d’Alella, és ﬁns a quin
punt la direccionalitat d’aquesta comunicació ens
sorprèn per efectiva o per defectiva. També ens
hauríem de preguntar sobre la seva direccionalitat,
la indiscriminabilitat que els grups i les persones
polítiques en fan, i també si el seu ús no està
desvirtuant el cap de premsa de l’Ajuntament o la
funcionalitat de l’Ajuntament en si, per exemple.
Parlem de la CUP o de l’Oriol Font o de l’Oriol
de Gouges? Parlem de com ell comparteix la informació de la CUP i de com aquesta informació es
decideix en una mini assemblea. A qui m’escolto
més i amb qui tinc més feedback: decididament les
persones, i més si són coherents, tenen més força
que unes sigles. La direccionalitat s’acompleix amb
elles, i mai amb les sigles o els estaments: heu
provat de fer una instancia a l’Ajuntament? Heu
provat d’escriure al mur de Facebook de l’Alcal-

de? Les respostes són diverses perquè l’exposició
al problema o al ridícul o a la feina ben feta és
diferent. El 2.0 té una visibilitat extrema i la instancia, no.
Gent d’Alella o la Mercè Marzo estan equivocats o ho han estat ﬁns ara, de la mateixa manera
que el PdeCat i la seva comunicació marmòria, o
els Socialistes de la Mans amb l’absència d’aquesta. Si haguéssim de buscar dos comunicadors
efectius a les xarxes, a Alella hauríem de parlar de
la Sra. Bloss i de l’omnipresència de l’Andreu Francisco, que no d’ERC. La darrera vegada que vaig
tenir noticies d’ERC fou a través d’un pamﬂet que
vaig rebre a casa, amb 4 gràﬁcs i carregant-se tota
la feina de l’oposició. L’Andreu Francisco comunica
tan bé que ja no es vota ERC sinó que es vota –els
que estem al 2.0– la imatge pràcticament inefable
i totpoderosa d’un Andreu que respon a tot.

Titllar el nostre Alcalde de cacic és més aviat
bèstia, però que l’ús que en fa de la comunicació
n’és, no ho és. Suposo que no estarà d’acord. Però
els grups polítics del poble han arribat tard. L’Andreu va començar a comunicar de manera efectiva
via Twitter i Facebook fa molt més temps que la
resta, i aquesta partida la té guanyada a tots. Què
els queda als demés? A la CUP, la comunicació de
qualitat amb l’aspiració que alguns més –a banda
dels que estem interessats– siguin capaços de llegir
una ratlla més del que és raonable en una societat
tan curtplacista com la nostra. A Gent d’Alella els
queda una comunicació més incisiva, més guerrillera, que malauradament no pega gaire amb el
seu electorat. La resta? La resta van tan tard que
ja han perdut aquesta guerra abans de lliurar-la;
excepte la Bloss, que comunica millor que ningú.
Parlem de com comunica l’Ajuntament? No
comunica. Perdoneu, però si parlem de comuni-

car parlem d’establir un diàleg? Si. Doncs aleshores no comunica; potser l’Ajuntament enuncia,
penja tres fotos i poca cosa més.
A tots ens encanta i ens posa més veure el
nostre Alcalde amb una samarreta mullada ple
de coloraines amb la joventut dels esplais fruint de la festa major. L’exhibicionisme franciscà,
mesurat i amb objectiu s’orquestra de manera perfecta; sempre és allà i respon i enuncia
abans, ﬁns i tot, que la institució a la qual dona
servei. L’autobombo de la personalitat política,
sigui la de l’Oriol Font, de la Mercè Marzo o
de l’Andreu és més important que la institució,
el partit o les sigles. I, en aquest, cas el nostre
Alcalde fa i desfà d’una manera genial sempre.
Si tens un problema amb uns mosquits tigre, jo
t’envio una brigada; si hi ha un forat al carrer del
Rost, vindré a mirar-ho, Maria; si el pàrquing de
Can Calderó no s’obre, jo t’explico
perquè i, ﬁns i tot, si creu que fas
un mal us del seu mur, t’ho diu
i –el pitjor o millor de tot– si és
a Austràlia et contestarà algú del
seu entorn més proper. El mur del
nostre Alcalde sempre té una resposta, efectiva o no, a qualsevol
diatriba o malson que tinguis.
Hem de reconèixer que la seva
presencia és permanent: comunica, ho fa bé, retalla els espais i no
deixa gaire espai de maniobra.
Potser l’única solució per a la
resta dels grups polítics és aproﬁtar l’espai que ell –i no parlo de
ERC– ha creat. Les forces polítiques d’Alella haurien de començar
a buscar exposició pública al 2.0 a
través del mur del nostre Alcalde.
Sembla, però, que l’única persona
que aproﬁta aquesta via és el Sr.
Bernal, el representant extraoﬁcial
de C’s a Alella. Ho fa amb poca gràcia i menys
encert, però és l’únic que ho fa.
Parlant amb la Mercè Marzo, l’altre dia em
deia que l’Alcalde la té bloquejada al Facebook.
Altres van dir-me que no volien perdre el temps
amb ell. Quina imatge volem enviar quan el nostre Alcalde que fa ús del seu Facebook de manera institucional bloqueja la primera força política.
Us imagineu en Rajoy blocant el Sánchez: un país
de pandereta el del nostre municipi.
Si un Regidor val 250 vots (ponderats) i l’Andreu té 3.370 amics –el que es diu amics, tampoc-, suposem que 1.500 són d’Alella, i tot just
la Marzo en té 1.200, 500 deuen ser d’Alella, i
gent d’Alella en té 500 (son els mateixos???!!!!),
la Partida la té guanyada l’Andreu. Si hi sumen
una botigueta, un partit de extremistes antisistema, i un partit polític local sense ideologia, el 2.0
més la botiga i el besamans guanyen de carrer.
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AVUI TASTEM...
Raventós d’Alella Blanc Allier

Quant en
demanes?

100% chardonnay és un dels pocs vins del celler Raventós d’Alella
que no és fet amb pansa blanca. I tot un clàssic de la casa. Elaborat premsant el raïm sencer i macerant el 50% del most amb les
pells per extreure’n el màxim d’aromes. Fermentació molt lenta a
temperatura controlada, 50% en barriques de roure francès Allier,
i 50% en dipòsit d’acer inoxidable. La major part del raïm procedeix d’una única ﬁnca, Can Matons, a Santa Maria de Martorelles,
on es troba el celler. A la vista es mostra groc palla amb reﬂexes
daurats, molt lluminós i de gran densitat glicèrica. Té un aroma
net, de fusta cremosa amb matisos de lies i notes ﬂorals. Boca
elegant, cremosa i fumada; tot plegat, acompanyat de records
d’herbes aromàtiques.

Àlex Maruny & Liona
Bridge. 2017

LA PARRÒQUIA AVUI
Montse Donada
Després d’un estiu que ha alentit les activitats que duu a terme la parròquia –encara
que no totes– reprenem, un altre cop, el
ritme habitual d’esdeveniments que marquen el nostre dia a dia ajustant-lo sempre
als diversos temps que marca la litúrgia durant l’any.
Vam solemnitzar la nostra Festa Major amb
el tradicional Oﬁci Solemne en honor del
nostre Patró Sant Feliu. Enguany la missa
va ser presidida pel Vicari Episcopal Mn.
Segimon García, i vam comptar amb la
sempre generosa col·laboració de la Coral
Polifònica Joia d’Alella i l’assistència d’una
representació de les nostres autoritats
civils encapçalades per l’Alcalde, Andreu
Francisco.
La vigília del dia de Sant Feliu hi va haver un
Repic de campanes a càrrec del campaner
Pere Xarrié.
El diumenge 3 de setembre va tenir lloc,
a Alella, la 2a Trobada de campaners del
Maresme. Després del toc de benvinguda
es va inaugurar, a l’Espai de la Rectoria,
l’exposició “Campanes i campaners”, que
ha estat oberta ﬁns a la Festa de la Verema.
Acabada la inauguració i després de l’Oﬁci
de diumenge, va tenir lloc una exhibició de
tocs de campanes: tocs de difunts (mort
d’home casat, mort d’home solter, dona
casada, dona soltera, un albat), toc de festa, toc de bateig, etc.
El dia 27 d’octubre a les 20 hores es farà, a
l’església, un recital líric a favor de Càritas.
El recital serà a càrrec dels Amics de l’Opera de Girona i constarà de peces d’òpera
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i de sarsuela interpretades pels cantants:
mezzo, Gina Reyner; soprano, Maria Casado; baríton, Jorge C. Tello i pianista, Santi
Escura.
La recaptació anirà destinada al projecte
ADAFRUIT, que dóna fruita i verdura fresca
a les famílies que atén Càritas.
A partir del primer dissabte de novembre,
dia 4, tal com es fa cada any, la missa vespertina passarà a les 19 h en comptes de
les 20 h com es fa durant l’estiu.
Moviment parroquial des de l’1 de gener
ﬁns al 30 de juny d’enguany:
Bateigs: Marc Molina Barrios, Marc i Martina Velasco García, Ana Castro Molina,
Sandra Vélez Morent, Marc Puyada Blanes,
Dan Borrás García, Leidi Elisabeth Castillo Cumbicus, Gala Miralles Peláez, Lucía
Yáñez Núñez, Martín Royo Alvarez, Nico
Villanueva Guillén i Nil Martínez Piqué.
Casaments: Eduard Martí Miret amb Ingrid
Saldo González, Albert Collet Cabré amb
Esther Barnadas Solé, Josep Fontanella
Mata amb Ariadna Canudas Casals, Elies
Téllez Benítez amb Rose Marie Guardian
Ravina, Xavier Ponté Valldecabres amb Sara
Maria Alvarez Brosse, Marc Marí Lladó amb
Cristina Lluch Condal i Juan García Rovira
amb Carolina Rodríguez Aroca.
Defuncions: Carolina Llauger Batlle, Rosa
Bosch Turró, Maria Tuxuera Font, Rosario
Tarridas Bosch, Josep Prat Figueras, Miguel
Lima Pérez, Eliseo Pérez Platero, Manuel Suero Caro, Julieta Martínez Escalada,
Jacoba Rubio Gargallo, Andrés Huertas
Gutiérrez, Joan Arenas Arenas i Teresa
Suñé Giralt.

Òscar Pallarès
Un fart de riure. Un llibre
molt “tonto”, d’aquells
que es llegeixen en una estona... que es converteix
en una molt bona estona! Se suposa que són converses reals de l’actor Àlex Maruny, des d’un perﬁl
de Wallapop fals, amb venedors de rampoines diverses als que pren el pèl de manera divertidíssima.
Alguns li segueixen el rotllo, d’altres l’engeguen
i d’altres es reivindiquen com a autèntics pirats.
Dissenyat i maquetat per la Lyona i guarnit amb
les il·lustracions desenfadades de Marta Puig. Recomanable!

El camí de les
aigües
Carme Martí
Amsterdam. 2017
Òscar Pallarès
Un cant a la cuina feta
amb amor i un deliciós
homenatge a les àvies
treballadores que mai no
es van deixar vèncer per les adversitats del seu
temps. Recepta a recepta, vivència a vivència, El
camí de les Aigües ens proposa un viatge carregat d’olors i de sabors a les nostres arrels, a la
nostra infantesa. Una novel·la memorable que
ens descobreix la vida de la cuinera Maria Badia
al llarg del segle XX a partir de la mirada de la
Laura en l’actualitat.

DISC
Renaldo & Clara
Els Afores
Bankrobber / 2017
Albert Alabau
No us deixeu enganyar
per la referència dylanesca. Aquest quartet de Lleida són fruït de la millor escola folk britànica. I sí, aquest nou disc és
una delícia. Dels que entren sols. Dels que pots
escoltar mentre llegeixes. Dels que pots escoltar
mentre planxes. Dels que pots escoltar conduint.
Dels que pots seure, vi en mà, a degustar un
diumenge a la tarda mentre no fas res més. Res
més. Nota de tast: Fent amics és una peça sublim
que entra com un vi jove fresc en plena verema.
La resta… l’hauràs d’escoltar. Deliciós.
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La fam

CEDIDA

Jordi Ribas
Aquesta intervenció del “Gobierno” era anome- cuinaven amb el vi que tothom tenia guardat en
Encara no fa 80 anys i motivats per la nostra ter- nada racionament i el control de tots els aliments
una bota petita.
rible Guerra Civil, Alella, com tot el país, va viure va durar des de l’any 1939 ﬁns al 1952 més o
Els “menús” habituals
greus moments de canvis que ens van portar a menys.
la bancarrota i a la devastació total. Pot semDurant aquells anys, el pagès havia de decla- Les amanides, sense oli, eren a base d’algun enblar –sobretot al jovent– que el que es diu aquí rar tota la collita, però molts d’ells n’amagaven ciam sembrat en algun petit tros de terreny o
són històries rares comentades exageradament. tanta com podien, perquè tot el que no es de- algun màstec tendre collit a la vinya enmig dels
Doncs res d’això. Només deixant el marge d’er- clarava podia anar cap el mercat negre a preus ceps. Però el menjar bàsic eren les farinetes, que
no eren més que blat de moro –amagat a les auror adequat, el que expressa aquest escrit és la molt més avantatjosos.
toritats– triturat en forma de sèmola. Es posava
crua realitat. Entre la crisi de Postguerra i la crisi
Lògicament, els que disposaven de collites
viscuda aquests últims anys hi ha una diferència per a ús propi torejaven la gana, però en les a l’olla, es bullia i es menjava, també sense oli,
tal que no es pot ni comparar.
ciutats la situació era punyent. Tant com per en forma d’una sopa espessa que costava molt
La fam és molt dolenta, i Alella en va patir haver-hi dones pels carrers de Barcelona anunci- de pair amb el consegüent perill per a la salut.
Un altre aliment que es consumia era el
molta. Malgrat això, la gent tenia tanta por i ant amb una cançoneta el producte que venien:
brou bufat, que era el suc reestava tan ablanida per aquella
sidual de la cuita de botifarres
salvatge lluita que, ni per això,
i altres parts del porc. Però no
no aixecava la veu tot i que,
n’hi havia sempre perquè no es
més d’un dia, a moltes cases
matava cada dia, ni molt menys.
els costava posar el plat a taula
Aquell suc era molt alimentós, ja
a l’hora dels àpats.
que el greix surava per sobre de
Tot i la cruenta guerra, la
la perola on es coïen les botinecessitat no va aparèixer vivafarres, i també molt barat, tant,
ment ﬁns un cop es va acabar.
que ho podia comprar tothom.
Sembla ser que un dels motius
La gent anava a buscar-lo a les
va ser que, mentre va durar, es
cansaladeries amb un pot, i
varen anar consumint els exceomplir-lo costava uns deu cèndents –que eren molts– protims de pesseta. Aquest costum
cedents de l’anomenat “temps
venia de molt antic i totes les
normal”, ﬁns que aquestes sobotigues que mataven porc en
bres, produïdes en una època
Aspecte que tenia el pa de racionament en el millor dels casos.
venien. Passada la gran gana, ja
de certa prosperitat, es varen
més cap aquí, el regalaven peracabar. (L’expressió “temps normal” es va encunyar mentre va durar la guerra. “tengo pan, hay pan blanco, tengo pan...” Ve- què era un producte rebutjable que no servia
nien llonguets i sempre estaven vigilades per la per a res i s’havia d’eliminar. Al ﬁnal ja ningú en
Actualment no s’usa.)
policia; si les agafava, els conﬁscava el producte demanava i era llençat perquè realment era un
Sense cultius ni subministres
i les portava a la comissaria. Costa de creure,
menjar molt bast.
Un dels motius més importants d’aquella situa- però ﬁns i tot es deia que Barcelona havia quedat
ció tan dolenta era que molts camps de cultiu sense rates perquè anaven bé per fer l’escudella. El pa
van quedar sense conrear perquè, acabada la
Als pobles com Alella també es passava Com és lògic, el pa –aliment importantíssim–
guerra, molts homes en edat de treballar o ha- gana, però qui més qui menys criava conills amb anava racionat. La gent disposava d’una cartilla
vien mort o estaven presoners o mobilitzats. Sí, l’herba que donava el camp, tenia alguna ovella que tenia uns cupons que havia d’entregar al
mobilitzats. Perquè encara que sembli mentida, que la canalla anava a pasturar o mantenia ga- forner per poder recollir el seu pa i, després,
pagar-lo a un preu baix. El forners tenien l’oblien ﬁnalitzar la lluita, els que havien anat a la
gació d’enganxar els cupons en unes fulles i enguerra van ser obligats a fer la mili, que volia dir
viar-les al Gremi de forners, que era qui controque havien de fer la instrucció i servir la “pàtria”
lava tot aquell tripijoc. En els pitjors moments
lluny de casa seva durant dos o tres anys més.
no n’hi havia pa cada dia i algun dia es passava
Els ponts sobre els rius havien estat volats
sense. La qualitat era ínﬁma i rarament era de
pels exèrcits en les seves retirades, fent molt diblat. Per suplir el blat, la farina era de blat de
fícils les comunicacions i el transport d’aliments.
moro, de sègol o d’ordi, cereals molt difícils
Va ser en aquell moment quan es va presentar
d’obrar i de coure amb mínimes garanties de
el problema en tota la seva magnitud. Faltava
qualitat.
de tot: cereals, carn, animals, maquinària, llavors
Hi havia persones que anaven a peu a buscar
per sembrar... és a dir, la necessitat més peremppa d’estraperlo a molts quilòmetres lluny amb
tòria. El sector primari fallava per raons òbvies.
una mena de patinets que s’havien fabricat ells
El racionament
mateixos, i el venien a la gent d’Alella. Com tamAleshores tots els aliments de primera necessitat llines amb les poques sobres del menjar de les bé hi havia gent, sobretot dones, que amagat
van passar a ser intervinguts pel govern espa- cases com algun gra de blat de moro i algun
entre el seu cos i enmig dels vestits, portaven
nyol. Era la manera teòrica que el menjar anés tomàquet mig podrit. D’aquesta manera es po- unes bosses d’arròs del Delta, esquivant la Guàrmés ben repartit. Teòrica, perquè en la realitat dien endolcir una mica les festes de Nadal i la dia Civil, que eren els que tenien l’encàrrec de
aquella llei només anava bé per a quatre ja que, Festa Major, celebrant-les menjant pollastre i tot. vigilar aquests moviments clandestins.
malgrat tots els controls existents, l’anomenat
Però per més amatents que estiguessin, el
Les cases que tenien vinya –quasi totes– en
estraperlo funcionava a ple rendiment.
comptes de cuinar amb oli –que no n’hi havia-, negoci clandestí funcionava a tot arreu ja que a

ALS POBLES TAMBÉ ES
PASSAVA GANA, PERÒ QUI
MÉS QUI MENYS CRIAVA
CONILLS, TENIA ALGUNA
OVELLA O MANTENIA
GALLINES
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les botigues hi havia ben poca cosa per comprar da, Can Jaume, La Cooperativa, els dos forns, Ca hom i llençant xocolatines i cigarrets a la gent,
a no ser que fos d’estraperlo.
l’Hereu Vell, Ca la Miquela, Can Petroli i alguna que corrien a collir-los.
Molts d’ells, italians, varen restar aquarteHi havia gana, tanta com perquè un pot de altra, tenien llibretes plenes de deutes dels seus
conserva, per més anys que tingués, era consu- clients que pagaven al cap de la setmana o quan rats a Cal Marqués. Tots soldats rasos, perquè
mit sense manies. No caducaven mai i gràcies podien. Les carnisseries, que venien molt poc, els oﬁcials estaven allotjats en cases particulars,
oﬁcialment “convidats” a tota pensió. Però per
que n’hi hagués. No fa tants anys que hi ha també tenien llibreta.
data de caducitat en els envasos de conserves...
Més d’un comerciant, com en el cas de Ca la més que fossin soldats rasos, a cal Marqués,
almenys al migdia, hi havia
Es menjaven també faves
ranxo per dinar, especialment
seques de llavor, plenes dels
macarrons italians. Molta gent
anomenats “morruts”, que
d’Alella anava a menjar-ne pereren uns insectes que es trobaquè l’exèrcit es mostrava geven dintre la fava. Les faves es
nerós en aquest aspecte i els
posaven en remull moltes hoconvidava a dinar.
res perquè es tornessin toves
Cal dir també que en Pei es poguessin coure i, quan
rón, president d’Argentina i
es coïen, els “morruts” suraamic personal d’en Franco, va
ven per sobre del suc de l’olla.
enviar blat a Espanya per valor
S’apartaven i a menjar s’ha dit,
de mil milions de pessetes, que
que la gana constrenyia.
Just acabada la guerra, la
en aquell temps era una barmainada de cinc, sis i set anys
baritat de diners, i va ajudar a
no coneixien encara els plàmitigar una mica aquells anys
tans, les olives, els caramels
terribles.
ni res que pogués atraure
Productes de la terra
l’atenció d’un nen llaminer. A
Els rics de debò no van conèiCan Jana venien saltamartins
xer la desfeta que va produir
a cinc cèntims de pesseta, que
la guerra perquè van emigrar
era el que els pares podien doa països on hi havia pau. Però
nar als seus ﬁlls com a regal.
Ban municipal informant de l’entrega de targetes de racionament.
la gent de ciutat que es va queTambé venien regalèssia per
dar aquí, encara que fos rica,
poder rosegar una estona.
Les parades del mercat feien llàstima i les
Librada amb l’àvia Salomé al front –que era molt tenia seriosos problemes per omplir la panxa.
peixateres de Montgat venien a Alella a vendre
bona dona-, quan tenia la llibreta plena la llença- Així doncs, el que podia, si tenia alguna ﬁnca als
verats, perquè peix més car no es podia comprar. va per no veure què li devien i en començava una afores –a Alella n’hi havia unes quantes– anaaltra. I és que la majoria de la gent no pagava va a recollir els fruits dels arbres que hi tenien
Caritat
perquè realment no podia. Per a la Salomé era sembrats o, quan era el temps, anaven a buscar
Per les cases, però sobretot pels comerços –que, una manera encoberta de fer caritat...
bolets al bosc. Les pebrasses, per més que fossin
en teoria, eren la gent amb més possibles– pasuns bolets picants i poc agradables al paladar,
sava gent demanant caritat i, com que en venia Els macarrons italians
eren uns bolet collits i menjat de gust. Les fulles
un darrere l’altre, es va encunyar una frase com Els “nacionals”, guanyadors de la guerra contra de col eren menjades primer i després, també
els republicans, van arribar a Alella pel Torrent els tronxos. Tot bullit, menjat amb fruïció i sense
a resposta a la seva petició.
“Una gràcia de caritat, si us plau”, deien. La Vallbona, però el gruix de les tropes, enﬁlades amanir, perquè –ho he dit repetidament– no hi
dalt dels cotxes blindats i les tanquetes, van bai- havia oli.
resposta preparada era: “No en podem fer”. I
xar per la Riera dos dies
moltes vegades era veritat!
Les botigues de comestibles com Ca la Libra- més tard, saludant tot-

Dones del poble dedicades a treballs socials, acabada la guerra.
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D’esquerra a dreta: Rosa Casals, Antònia Bruy, Dolors Figueras,
Josefa Homs, Ramona Bruy, Paquita Riera i Carmen Soriano, amb
el delegat de l’Auxilio Social a Alella

CERQUEM LES ARRELS
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‘Tarjeta de abastecimiento’ de Jordi Molas Bonamusa.
Els masovers de les ﬁnques grans, quan venien
els amos, els omplien les senalles de menjar
quasi cada setmana. No es pot dir que aquests
masovers fossin rics, però com a mínim menjaven correctament i tenien oportunitat de guanyar algun diner amb els productes que treien
dels horts. Com a conseqüència, al consistori
sempre hi havia algun masover ocupant càrrecs d’importància perquè eren la gent amb
més possibles, els més importants del poble i
comptaven amb la protecció dels amos, als que
tampoc els desagradava gens aquesta situació.
A càrrec de la Falange o del Consistori –no
sabem qui pagava– es va organitzar un menjador als baixos de l’antic ediﬁci de l’Ajuntament
sota el nom de Auxilio Social, que consistia en
fer dinar per a la mainada de les cases més necessitades. Sembla ser que les dones que tenien
cura d’aquesta activitat ho feien gratuïtament.

tir. Algú va morir de
tuberculosi i altres,
pocs, van ser picats
per l’anomenat piojo
verde, anunciat amb
pasquins per tot el
poble per fer notar
la seva presència
perniciosa. Fruit de
guerres i desastres
naturals, aquest insecte produïa una
mena de tifus que, si
no es combatia, podia arribar a provocar
la mort. Es veu que
aquest poll no era
verd, però com que
qui el va dibuixar als
pasquins el va pintar
de color verd, tothom

l’anomenava així.
De polls n’hi havia també dels altres, dels
que els nens actuals porten del col·legi, i la gent
pelava al zero el cap de la canalla per evitar-los.
També hi havia sarna, que es posava a la part
de darrere dels genolls. La gent deia: la misèria
cria polls. I era veritat. I tot era per causa de la
fam, una terrible fam, seqüela de la guerra que
va fer tant de mal.

La recuperació
Però, de mica en mica, la cosa es va anar arreglant i cap als anys cinquanta ja començava a
haver pa a les ﬂeques a un preu raonable. Pa
que es deia de “reservistes”, tot i que ningú
sabia què volia dir aquesta paraula. Era un pa
integral, fet amb tot el segó, que a la gent no li
agradava gaire, però com que hi havia gana, el
menjaven contents. La paradoxa és que aquest
pa actualment està de moda i a preus molt més
El piojo verde
cars que el pa blanc.
Malgrat tanta penúria, la gent, molt prima,
També va començar a haver més feina i a
a empentes i rodolons tenia la seva vida més estar millor remunerada. Hi havia bitllets de
o menys arreglada i quasi tothom va subsis- pesseta i de dues pessetes, i en van fer un de
cinc on hi havia un home
dibuixat, que era barbut
i amb molt de cabell.
D’aquell bitllet se’n deia
“afaitar i tallar cabells”,
un duro, que era el que
cobrava el barber per fer
aquesta feina.
La gent, que havia
quedat més aviat prima
per la manca d’aliments,
passats els anys cinquanta es va començar a engreixar i fer més bona
cara. Algú massa i tot...
Finalment es van anar
solucionant les coses i va
arribar la normalitat, es
va acabar l’estraperlo i
De les activitats de l’Auxilio Social local en tenia cura la Secció
algú ja es va poder comFemenina de FET y de las JONS.

Un ‘haiga’, un cotxe de ‘nuevo rico’.
prar la nevera i el Sis-cents. Els primers que es
van vendre costaven seixanta cinc mil pessetes
–ara no arribarien als quatre cents euros-.
Sempre hi ha gent a qui, en els mals temps,
les coses li van bé, i en aquells moments també
va passar. A qui va tenir empenta i coneixences
no li va costar gaire sortir-se’n, sobretot acabada
la Guerra, quan quasi no hi havia de res i estava
tot per fer.
Llavors van aparèixer els anomenats “nuevos
ricos”, que ja tenien cotxe americà i estiuejaven a Tossa de Mar. D’aquests cotxes se’n deia
“haiga” perquè es veu que quan els compraven
deien: “el mas caro que haiga”.
Malgrat l’evident millora que es palpava, es
va fer famosa una frase que deia: “Els somnis
dels espanyols acaben allà on comença la realitat americana.”
Malgrat l’evident benestar de què gaudeix
molta gent actualment, potser la famosa frase
encara és vigent...

L’estraperlo
És molt curiós l’origen de la paraula estraperlo, que prové d’una operació fraudulenta que van cometre els senyors Strauss i
Perlowitz abans de la guerra. De la barreja
d’aquests dos cognoms es va formar una
paraula que va servir per posar nom durant
tota una generació a una manera clandestina de comercialitzar: ESTRAPERLO.
Aquests dos senyors van fabricar una ruleta electrònica que feia trampa, i la van
promoure amb la implicació de polítics de
primera línia. Hi va haver un gran escàndol
de corrupció a alts nivells, tan gran que va
ser molt conegut i comentat arreu del món
i, ﬁns i tot, es va dir que havia propiciat la
Guerra Civil espanyola.
Més tard, en el lèxic popular, va aparèixer
la paraula estraperlista per anomenar la
gent que traﬁcava al mercat negre amb els
aliments escamotejats a la intervenció del
Govern i després venuts a preus molt alts.
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Modiﬁcat el projecte de reforma
del Camp de Futbol Municipal
Les obres que havien de començar al juliol, començaran a ﬁnals
de novembre i se substituirà la gespa
Imatge actual del Camp de Futbol Municipal Joaquim Cumellas.

JOSEP VIDAL
El passat 22 juliol d’aquest any havien de
començar les obres de reforma al Camp de
Futbol Municipal d’Alella Joaquim Cumellas.
El projecte bàsic, redactat per l’arquitecte
Salvador Ribas i aprovat el 23 de febrer d’enguany per la Junta de Govern de l’Ajuntament
d’Alella, incloïa una reforma integral de l’ediﬁci social i de la zona del bar, la construcció de lavabos públics al nivell superior de
la graderia, una remodelació de l’accés que
permetria l’entrada d’ambulàncies o altres
serveis eventuals d’emergència o seguretat
al terreny de joc, i la instal·lació d’un altell
per emmagatzemar el material esportiu que
utilitzen les entitats. Havia de costar poc
més de 300.000 euros i havia de suposar una
millora considerable de l’estat de les installacions que, recordem, ja van ser parcialment
reformades fa dos anys.
Les alternatives dels clubs
Segons declaracions de la regidora d’esports,
Glòria Mans, “les diferents operacions que
en principi s’havien de fer per tal de realitzar
aquesta sèrie de millores, havien de deixar
gairebé la meitat del terreny de joc ocupat
per una bastida durant una part de la temporada”. En principi, des d’abans de l’estiu, el
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camp ja no havia d’estar habilitat per a jugar
partits de futbol ni de rugbi a camp sencer, i
no havia d’estar-ho fet ﬁns ben entrat el 2018.
En conseqüència, els clubs que utilitzen la
instal·lació es van veure obligats a prendre
una sèrie de decisions que ja vàrem explicar
en l’anterior número de la Revista.
L’Alella CF, l’entitat amb més esportistes
del Camp Municipal, va decidir que el primer equip marxava a entrenar i a jugar al
Camp Municipal Pere Gol de Badalona. Els
altres equips de futbol onze (Infantil, Cadet,
Juvenils i Veterans) havien de fer al mateix
al camp del Bufalà, també a Badalona. Els
equips de futbol set, en principi, havien de
seguir jugant i entrenant a Alella, a la part
del terreny de joc que restava habilitada, tot
i la prevista instal·lació de la bastida. El club
també va haver de prescindir d’organitzar el
ja tradicional Campus d’Estiu que, segons
explica el vice-president, Manel Domínguez,
“suposa una font d’ingressos important en el
pressupost del curs”.
La Unió Esportiva Alella, per la seva banda, va tancar un acord amb el CD Masnou
per convertir-se en el seu ﬁlial i per jugar la
competició oﬁcial al Camp Municipal d’esports del Masnou, encara que segueix, i en
principi volia seguir, entrenant com a mínim
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dos dies a la setmana al Municipal d’Alella.
El Rugby Alella, davant la impossibilitat de
trobar un camp municipal proper adaptat o
pagar el lloguer d’un terreny de joc privat, va
comunicar a la Federació Catalana de Rugbi
i als seus rivals la intenció de jugar tots els
partits de la temporada a camp contrari, tant
els que el calendari marcava com a local com
els de visitant.
Les obres no van començar...
Així doncs, totes les parts ho tenien tot previst per a què el 22 juliol arribessin els operaris al camp municipal i comencessin unes
tasques de reforma que, per diferents motius,
esperaven que duressin el menys temps possible. Però va arribar el dia esperat i al camp
no hi havia ni rastre de la constructora que
havia de dur a terme el projecte. “No sabíem
què passava i ningú no ens ho explicava”,
explica Manel Domínguez. Un error burocràtic en la licitació va fer que l’empresa es
tirés enrere i que s’hagués de començar des
de zero un nou procés de concessió.
Aquest fet va provocar, durant l’estiu i a
les portes de la nova temporada, intranquillitat en les tres entitats, sobretot entre les
famílies dels jugadors del futbol base de
l’Alella CF. L’Ajuntament va obrir ràpidament

una nova licitació i va introduir una novetat important. El projecte ampliava el seu
pressupost ﬁns a superar els 600.000 euros i
no només incloïa la reforma de la seu social
i de l’accés, sinó també una substitució de
la gespa artiﬁcial i la instal·lació d’un nou
sistema d’il·luminació més modern. “Creiem
que, després del que ha passat, era la millor
solució per a tots”, defensa Glòria Mans.
Canvi dels llums i la gespa
Aquesta ampliació del projecte va ser rebuda
amb bona predisposició per tots els implicats, sobretot pel Rugby Alella, que portava
anys sol·licitant un canvi de gespa i la installació d’una superfície de recent generació
que s’adapti millor a les condicions de la dis-

UN ERROR BUROCRÀTIC
EN LA LICITACIÓ VA FER
QUE L’EMPRESA ES TIRÉS
ENRERE I QUE S’HAGUÉS DE
COMENÇAR DES DE ZERO UN
NOU PROCÉS DE CONCESSIÓ
Plànols de la reforma pendent.

EN LA NOVA LICITACIÓ, EL
PROJECTE AMPLIAVA EL SEU
PRESSUPOST FINS A SUPERAR
ELS 600.000 EUROS

situació ha generat en els socis i pares, el
vice-president del club, Manel Domínguez,
ha fet una petició a l’Ajuntament: “Volem que
l’alcalde o la regidora d’Esports vinguin a

explicar tot el que ha passat als pares del
nostre club”. Glòria Mans s’hi mostra predisposada: “no tenim cap problema en anar a
explicar a les famílies i a qui calgui el que
ha passat”.
Des de la Unió Esportiva Alella se celebra que s’hagi introduït la substitució de la
gespa artiﬁcial i la instal·lació d’un sistema
d’enllumenat més modern i eﬁcaç al projecte inicialment previst. En el seu cas, la
modiﬁcació i endarreriment de les obres no
suposa cap problema ni cap novetat, ja que
ja tenien presa i acordada amb el CD Masnou la decisió de jugar els partits en territori
masnoví, i passés el que passés ja tenien clar
que jugarien tota la present temporada allà.
De fet, ja han disputat diversos partits al
Municipal del Masnou i seguiran entrenant
dos dies a la setmana a Alella encara que
comencin les obres.
El Rugby Alella també valora molt positivament l’ampliació del projecte de reforma,
especialment l’esperat canvi de gespa. Actualment, igual que la majoria d’equips de
l’Alella CF, segueix entrenant i jugant amb la
normalitat habitual al camp municipal d’Alella a l’espera de saber quan serà el moment
que els treballs dels operaris els obligaran
a haver de sol·licitar jugar com a visitants.
Segons el que expliquen des del club, hi ha
la possibilitat que ﬁns al desembre o, ﬁns i
tot, al gener encara puguin seguir jugant a
Alella. Els entrenaments els seguiran fent a
Alella, passi el que passi.

ciplina. No obstant això, ha endarrerit l’inici
de les obres ﬁns al mes de novembre i el seu
ﬁnal ﬁns a probablement l’inici de la propera
temporada, tirant per terra la planiﬁcació
que havien fet els clubs abans de l’estiu i que
havíem explicat aquí.
D’aquesta manera, a dia d’avui, tots els
equips de futbol base i els veterans de l’Alella
CF (amb l’única excepció del primer equip)
segueixen jugant i entrenant al camp municipal, a l’expectativa de saber quan hauran
de realitzar el trasllat parcial que tenien
previst. Davant la inquietud que aquesta
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Arrenca la competició
PEP VIDAL
Des de principis d’octubre els equips federats alellencs han anat començant les seves
respectives competicions oﬁcials. Aquest
curs tenim un total de 37 equips esportius
alellencs federats, un més que la temporada

passada, que segueixen integrats per més de
350 esportistes que competiran setmana rere
setmana per diferents punts de la geograﬁa
catalana lluint el nom de poble. L’entitat amb
més equips és, una temporada més, l’Alella
CF amb 12, però enguany va seguida de ben

prop per l’Alella FS, que ha experimentat un
gran creixement en els últims dos anys i ja
compta amb 11 conjunts. El Cadet Femení del
Vòlei Alella serà un dels reclams principals
d’aquesta temporada ja que jugarà a Preferent, la màxima categoria del vòlei català.

EQUIP

CATEGORIA

INICI

FINAL

Alella CF Primer Equip
Alella CF Cadet
Alella CF Infantil
Alella CF Aleví A
Alella CF Aleví B
Alella CF Aleví C
Alella CF Aleví D
Alella CF Benjamí A
Alella CF Benjamí B
Alella CF Benjamí C
Alella CF Prebenjamí
Alella CF Veterans
Unió Esportiva Alella (ﬁlial CD Masnou)

Quarta Catalana Grup 5
Segona Divisió Grup 26
Segona Divisió Grup 34
Tercera Divisió Grup 24
Tercera Divisió Grup 26
Tercera Divisió Grup 39
Tercera Divisió Grup 27
Segona Divisió Grup 14
Tercera Divisió Grup 21
Tercera Divisió Grup 22
Lliga Prebenjamí Grup 42
Primera Divisió Vallés-Maresme Grup Sud
Quarta Catalana Grup 6

30 de setembre-1 d’octubre 2017**
7-8 d’octubre 2017
7-8 d’octubre 2017
7-8 d’octubre 2017
7-8 d’octubre 2017
7-8 d’octubre 2017
7-8 d’octubre 2017
30 de setembre-1 d’octubre 2017
7-8 d’octubre 2017
7-8 d’octubre 2017
7-8 d’octubre 2017
2-3 de setembre
30 de setembre-1 d’octubre 2017

5-6 de maig 2018
9-10 de juny 2018
9-10 de juny 2018
9-10 de juny 2018
9-10 de juny 2018
9-10 de juny 2018
9-10 de juny 2018
2-3 de juny 2018
9-10 de juny 2018
12-13 de maig 2018
9-10 de juny 2018
26-27 de maig 2018
5-6 de maig 2018

Bàsquet Alella Sènior A
Bàsquet Alella Sènior B
Bàsquet Alella Sots-21
Bàsquet Alella Júnior
Bàsquet Alella Cadet
Bàsquet Alella Infantil
Bàsquet Alella Mini
Bàsquet Alella Pre-Mini

Tercera Catalana Grup 4
Campionat de Barcelona Grup 2
Preferent Fase Prèvia Grup 1
Campionat de Barcelona Nivell A Grup 1
Campionat de Barcelona Fase Prèvia N. D Grup 2
Campionat de Barcelona Fase Prèvia N. C Grup 7
Campionat de Barcelona Fase Prèvia N. C Grup 18
Campionat de Barcelona Fase Prèvia N. D Grup 3

16-17 de setembre 2017
16-17 de setembre 2017
16-17 de setembre 2017
23-24 de setembre 2017
30 de setembre-1 d’octubre 2017
30 de setembre-1 d’octubre 2017
30 de setembre-1 d’octubre 2017
30 de setembre-1 d’octubre 2017

19-20 de maig 2018
12-13 de maig 2018
17-18 de març 2018*
19-20 de maig 2018
16-17 de desembre 2017*
16-17 de desembre 2017*
16-17 de desembre 2017*
16-17 de desembre 2017*

Alella FS Sènior A
Alella FS Sènior B
Alella FS Juvenil A
Alella FS Juvenil B
Alella FS Cadet
Alella FS Infantil
Alella FS Aleví
Alella FS Benjamí A
Alella FS Benjamí B
Alella FS Sènior Femení
Alella FS Juvenil-Cadet Femení

Segona Catalana Grup 1
Tercera Catalana Grup 2
Tercera Divisió Grup 2
Tercera Divisió Grup 3
Tercera Divisió Grup 2
Tercera Divisió Grup 5
Segona Divisió Grup 1
Lliga Benjamí Grup 3
Lliga Benjamí Grup 4
Primera Catalana Grup 1
Primera Catalana Grup 2

7-8 d’octubre 2017
7-8 d’octubre 2017
7-8 d’octubre 2017
7-8 d’octubre 2017
7-8 d’octubre 2017
7-8 d’octubre 2017
7-8 d’octubre 2017
7-8 d’octubre 2017
7-8 d’octubre 2017
7-8 d’octubre 2017
7-8 d’octubre 2017

26-27 de maig 2018
26-27 de maig 2018
26-27 de maig 2018
26-27 de maig 2018
26-27 de maig 2018
26-27 de maig 2018
26-27 de maig 2018
23-24 de desembre 2017*
23-24 de desembre 2017*
26-27 de maig 2018
26-27 de maig 2018

Rugby Alella Masculí
Rugby Alella Femení

Divisió d’Honor Catalana Grup E
Lliga Femenina Grup B

7-8 d’octubre 2017
7-8 d’octubre 2017

2-3 de desembre 2018*
18-19 de novembre 2018*

Vòlei Alella Sènior Masculí
Vòlei Alella Sènior Femení
Vòlei Alella Cadet Femení

Primera Catalana Grup B
Quarta Catalana Grup F
Preferent Grup 4

30 de setembre-1 d’octubre 2017 ** 27-28 de gener 2018*
30 de setembre-1 d’octubre 2017 27-28 de gener 2018*
30 de setembre-1 d’octubre 2017 27-28 de gener 2018*

*La classiﬁcació determinarà l’accés a un campionat posterior.
**Els fets ocorreguts a Catalunya durant el diumenge 1 d’octubre van obligar a ajornar la disputa de la primera jornada.
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POLIESPORTIU

L’activitat esportiva a Alella, aturada
el 3 d’octubre
Una àmplia majoria de clubs, federacions i
associacions esportives de Catalunya es van
adherir a la crida a l’aturada general feta per
diverses entitats, sindicats i organitzacions
del país. Alella no va ser una excepció i tots

els equipaments esportius van romandre
tancats i no es van fer entrenaments ni activitats. L’Alella CF, ﬁns i tot, va fer públic
mitjançant les xarxes socials un comunicat
en què manifestava el seu suport a la vaga.

BIKE-TRIAL

Max Serra es proclama campió del món
infantil de bike-trial
El jove ciclista Max Serra es va imposar en
la prova principal de la categoria infantil en
els Jocs Mundials de la Joventut que es van
celebrar a Viborg (Dinamarca) organitzats
per la Unió Ciclista Internacional (UCI) el
primer cap de setmana d’agost. L’alellenc va
ser el primer classiﬁcat de la classiﬁcació ge-

neral amb un total de 19 peus, dos menys que
el també català Pol Cabré-Verdiell i quatre
menys que el japonès Haru Ogura, que van
completar el podi. D’aquesta manera, Max
Serra aconsegueix complir el seu objectiu
principal de la temporada i assoleix el seu
primer gran èxit a nivell internacional.

MOTOCICLISME

dis al Campionat d’Espanya de Minivelocidad PreMoto4, Millán ha estat un dels dos
espanyols escollits. Les proves al circuit
de Tabernas podrien obrir-li les portes de
la Red Bull Rookies Cup, certamen que
se celebra juntament amb el Mundial de
MotoGP en els circuits europeus del campionat i al qual podria aterrar amb només
tretze anys.

L’Escola d’Iniciació Esportiva va obrir
les seves portes un curs més durant la
primera setmana d’octubre. El programa
d’activitats ﬁsicoesportives per a nens i
nenes d’entre 5 i 12 anys organitzat per la
Regidoria d’esports de l’Ajuntament d’Alella, ofereix nou modalitats poliesportives
diferents amb l’objectiu de promocionar
l’activitat física, cognitiva i social entre els
més joves. La novetat d’aquest any és una
nova activitat anomenada Esports outdoor que es realitza a l’exterior del Pavelló
Municipal d’Esports. S’afegeix als ja consolidats com l’atletisme, el futbol sala, la
gimnàstica rítmica, el judo, el patinatge,
el rugbi o el taekwondo; i al Mou-te i Balla, l’activitat que combina ball, expressió
i elements gimnàstics que es va posar en
marxa el curs passat i que es manté també
enguany..

UNAY OLMO va fer un triplet que va
donar un gran triomf al Benjamí A de
l’Alella CF en el derbi de la primera jornada de lliga de Segona Divisió contra
el CD Masnou.
ANNA GIRALT torna a l’Alella FS i
és el reforç de luxe del Femení per
tal d’intentar l’ascens de categoria.
L’equip també torna a comptar amb
l’experiència de Gisela Traby.
POL REDONDO va ser un dels grans
protagonistes de l’estrena triomfal de
la Unió Esportiva Alella a Sentmenat
(0-6) marcant dos gols. Nacho López
també va fer un doblet.

BÀSQUET

El CB Guinardó, campió del Torneig
de la Verema
Amb motiu de les festes de la Verema, el cap
de setmana del 9 i 10 de setembre, el Club
Bàsquet Alella va organitzar el tradicional
torneig de pretemporada al Pavelló Esportiu Abelardo Vera en les categories Sots-21 i
Sènior. En aquesta edició, els convidats van
ser el Mataró i tres conjunts barcelonins:
el Santa Eulàlia, el Guinardó i l’Stucom.
Dissabte 9 de setembre es van disputar les
semiﬁnals, amb triomfs del Guinardó da-

Comença un nou
curs

P R O TAG O N I S T E S

Àlex Millán podria córrer la Red Bull
Rookies Cup l’any vinent
La gran promesa del motociclisme alellenc,
Àlex Millán, va saber fa unes setmanes que
ha estat seleccionat per a participar en les
proves d’accés a la Red Bull Rookies Cup
que es duran a terme a Almería entre els
propers 16 i 19 de novembre. Després d’una
molt bona temporada en la qual s’ha proclamat campió de la Copa Rodi Dirt-Track
en categoria 85cc i ha aconseguit tres po-

ESCOLA D’INICIACIÓ
ESPORTIVA

vant del Santa Eulàlia i de l’Stucom contra
l’Alella. A la ﬁnal de diumenge, el Guinardó es va imposar per 71-55 i es va endur
el trofeu. Va ser la darrera prova dels alellencs abans d’afrontar l’estrena a Tercera
Catalana i després d’haver jugat també la
Copa Maresme. Els alellencs no van poder
guanyar en el debut a casa contra el Cabrils,
però en el primer desplaçament van aconseguir superar el Santa Susanna.

ORIOL BRUTAU va tornar a participar
en la tradicional cursa de resistència
de les 24 hores de la Vall del Tenes,
aquest cop formant part del Team
Martínez.
EDGAR OLIVARES va ser el millor
classificat de la delegació del Club
Serra Marina-Alella que va córrer la
cursa de la Mercè amb un temps de
36 minuts i 5 segons que li va donar la
82a posició.

63

CARRER CHARLES RIVEL, 6
08328 - ALELL A, BARCELONA
TELÈFON: 937 37 97 87
R E C E P C I O N @ H OT E L A R R E YA L E L L A .C O M
W W W . H O T E L A R R E YA L E L L A . C O M

DISPOSEM DE SALES PER A REUNIONS I CURSOS

J A H A S TA S TAT
L A NOST R A CUIN A?

