
Hi ha qui la sap 
més llarga que 
aquest regle

Per als joves 
alellencs un pis de 
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un tant per cent 
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retrats s’han pintat 
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dels anys 60
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Al 60 de la rambla 
d’Àngel Guimerà 

trobem Celler 
Jordana

La revista Alella 
acaba de tombar la 
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Lloc on tothom fa el que 
vol, on hi ha un gran 
desordre i un gran 

desgavell

XL és una talla de 
roba de vestir; en 

canvi, per als romans 
era el núm. 60 El temible Tiger 

alemany de la Segona 
Guerra Mundial pesava 

60 tones

El Seat 60_ pel 
camí ha perdut un 

zero

L’any passat l’Astèrix 
en va fer 60

Babilònia basava les 
matemàtiques en el 
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Una hora té 60 
minuts, ni més 

ni menys

Ben mirat, 60 
segons de temps 
perdut no és cap 

gran cosa

Amb 60 punts, 
en bàsquet, ho 
tenen clar de 

guanyar
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En un triangle 
equilàter, els tres 

angles fan 60º

a
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NOU TREN DE RENTAT, MÉS SUAU I MÉS EFICIENT!
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a Alella. 
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Futur incert
Ja us ho he explicat unes altres vegades. Malgrat un estol imprescindi-
ble de col·laboradors, el nucli essencial dels qui fem les revistes Alella i 
Papers de vi som unes poques persones. Fent servir la metàfora del Sr. 
Serra fa molts anys: es poden comptar amb els dits de la mà i enca-
ra en sobra algun. És per aquest motiu, i també per raons d’equilibri 
econòmic, que ambdues publicacions són bimestrals, una cada dos 
mesos de mitjana, en total sis l’any.

Això significa que cada vegada que tanquem un número i el portem 
a impremta, tot seguit mirem de tancar el de l’altra capçalera corres-
ponent. I un altre cop comença el cicle que ha de fer que, al cap de 
dos mesos, puguem enllestir un número nou de cadascuna de les dues 
capçaleres.

Tot això fa que aquest editorial i els articles que es refereixen a temes 
d’actualitat estiguin subjectes als esdeveniments que no paren d’ocórrer. 
Aquests darrers anys hem tingut unes quantes ocasions d’haver de 
tancar el número quan la vida col·lectiva estava immersa en circum-
stàncies en què el futur era incert. Fins ara era degut als fets del que de 
moment hem convingut a anomenar el Procés. Però aquesta vegada 
les circumstàncies extraordinàries ja no són tan sols d’àmbit nacional o 
estatal. La pandèmia del coronavirus és d’àmbit mundial. Els fets que ens 
està tocant viure no els podria haver imaginat ni el millor guionista de 
ciència-ficció. En aquest sentit, recordem que una veïna d’Alella va ser 
la primera víctima mortal a Catalunya relacionada amb el coronavirus. 
Expressem el nostre condol als familiars i amics.

Des de la nostra modesta posició quan parlem d’un daltabaix que 
afecta tota la humanitat, hem decidit sortir, arribar al nostre públic, amb 
els continguts que havíem estat preparant. És amb aquest propòsit que 
escrivim aquest editorial, i a continuació ja anirem determinant, tal com 
hauran de fer totes les persones, empreses i organitzacions, quina serà 
la millor manera d’encarar el futur.

Seixanta anys
El tema estrella d’aquest número havia de ser i és l’assoliment del seixan-
tè aniversari. Emprem conscientment la paraula assolir, perquè estem 
orgullosos que mercès a l’esforç de tants alellencs que ens van precedir 
i dels que els vam prendre el relleu, hem aconseguit aquesta gesta. Cer-
tament ens havíem engrescat amb la petició que el ple de l’Ajuntament 
d’Alella havia fet a la Generalitat perquè es concedís la Creu de Sant 
Jordi a l’Associació Cultural Revista Alella. No ha pogut ser. La concessió 
estava limitada a quinze entitats i al nostre país afortunadament hi ha 
molts altres col·lectius mereixedors d’aquesta distinció. Ens han dit, tal 
com figura al reglament, que un cop presentada una candidatura resta 
oberta i, si un any no s’atorga la distinció, pot ser que sigui els següents. 
Tant de bo, però tampoc cal capficar-s’hi. La cosa més important, i 
sobretot tenint en compte les circumstàncies extraordinàries que com 
dèiem ens han tocat viure, és intentar assegurar la continuïtat de les 
publicacions. Missió que fins ara ja era prou difícil i que esperem poder 
continuar assolint.

Agraïments
Així que tancarem aquest editorial amb un capítol d’agraïments. A l’Enric 
Satué perquè, tal com va fer en el 25è, en el 30è i en el 40è aniversari, 
ens ha preparat una portada commemorativa d’aquest 60è aniversari. 
A tots els integrants del ple de l’Ajuntament d’Alella del mandat passat 
que van aprovar per unanimitat la petició de la Creu de Sant Jordi a 
la Generalitat de Catalunya. També el nostre agraïment a les seixanta 
personalitats locals i nacionals, sobretot de la cultura i la comunicació, 
que van adherir-se a la sol·licitud. Reconeixement i gratitud que també 
ens plau fer arribar a totes les persones que van fer i fan possible aquesta 
revista, i que fem extensiu a tots els anunciants, subscriptors i lectors. 
El conjunt de tots els esmentats ha fet i continua fent possible aquest 
petit miracle comunicatiu que es diu revista Alella.

Ramon Ruiz Bruy
Director

PRIMERA PLANA

EDITORIAL



4

Diem de tota la vida... i no pot ser més veritat. Aquest 
any El Cafè de Baix celebra el 240è aniversari. Heu de-
cidit fer-ho amb una nova oferta nocturna?
Sílvia: Bé, no ho hem fet per això, però ha coincidit en el 
temps i ja em sembla una bona manera de celebrar-ho. 
Sempre hem mirat d’adaptar-nos a les circumstàncies i ara 
feia uns quants anys que no hi havia demanda a les nits. 
Però ara la situació ha canviat i, amb la màxima voluntat 
de servei, hem mirat de crear una oferta que s’adapti al 
que ara demana el públic. De moment, obrim les nits de 
dijous, divendres i dissabte. De cara a l’estiu obrirem cada 
nit excepte la del dimecres, que és el nostre dia de descans. 

I per fer-ho, has fitxat Xavier Casas. Xavier, explica’ns 
qui ets i com és la teva cuina.
Tinc quaranta-dos anys i soc veí del Masnou. Vaig formar-
me de ben jovenet a l’Institut Gastronòmic de París. He 
treballat en uns quants restaurants de diversos estils i he 
anat forjant la meva manera de fer. M’agrada molt fusionar 
cultures, però basant-me molt en el producte de qualitat i 
proximitat i en la cuina mediterrània. L’equip de la nit de 
Can Duran compta també amb el pastisser Enrique Cámara, 
que és cosí de la Manoli de la Magrana, i el cuiner David 
Coma. Fa anys que treballem junts i ens entenem molt bé. 

Sílvia, com és l’oferta de les nits de Can Duran?
La idea era que fos absolutament diferent de la del Duran 
de sempre. L’equip és diferent i tots els plats de la carta 
de nit són diferents de la del migdia. És com si fos un altre 
restaurant... però al lloc que ja coneixeu!
Hi trobareu plats elaborats amb producte de temporada i 
de proximitat. Tan de proximitat que el pa és de l’Artés i el 
peix del Mercat d’Alella, per exemple. Tapes, platets per 
picar, per compartir, i per acompanyar amb un vi d’Alella. 

Quins són els teus plats estrella, Xavier?
M’estimo molt tots els plats que creo, però veient la res-
posta del públic d’aquestes primeres setmanes sembla clar 
que certs plats gaudeixen d’un èxit extraordinari. L’amanida 
tèbia de favetes baby, el carpaccio de vedella farcit de foie, 
l’hummus amb guacamole, el pop a la graella, el tàrtar de 
tonyina, el xai desossat cuit a baixa temperatura i les ham-
burgueses gurmet en són uns bons exemples.

I les postres?
Tenim molta sort de comptar amb l’Enrique! Pots menjar 
creacions de primer nivell de pastisseria, assegut a la taula 
del Duran i com a perfecte final d’un bon sopar. La panna 
cotta amb melmelada de roses, el test de tiramisú amb 
sorra de xocolata o el lingot de gintònic són per llepar-se’n 
els dits!

Àngel Guimerà, 18 · 08328 ALELLA
Tel. 93 555 10 45 
restaurantcanduran.com

#lesNitsdeCanDuran
El restaurant d’Alella de tota la vida es reinventa a les nits amb una oferta 100% 
renovada. Conversem amb Sílvia Gibernau Duran i Xavier Casas, la mestressa 
del Duran i el nou xef que s’ocupa de l’oferta gastronòmica de les nits.

PUBLIREPORTATGE

#lesNitsdeCanDuran
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AMPLIACIONS A LA PISCINA?

M’agradaria que un directiu del centre es-
portiu o algun responsable de l’ajuntament 
m’informés en quin punt es troba l’ampliació 
de les instal·lacions.
Fa més d’un any se’n va fer molta publici-
tat i es van penjar uns plànols al vestíbul 
superior.
Es va tancar la sala d’espera i es va co-
mençar a desmuntar el terra exterior.
Transcorregut tot aquest temps, l’ampliació 
està aturada i la sala d’espera tancada, 
cosa que representa una gran molèstia als 
usuaris, sobretot quan fa mal temps, i les 
tanques exteriors  estan trencades i no pro-
tegeixen. Al sostre de l’edifici hi ha aigua i 
brutícia.
Els usuaris ens mereixem tot això, tenint en 
compte que les tarifes no són de les més 
econòmiques?
Suposo que si per alguna raó important 
s’han aturat les obres, el mínim que haurien 
de fer és deixar-ho com estava.
Hi guanyaríem en seguretat i neteja.

Enric Soler

PINACLES DE L’ESGLÉSIA

Si m’ho permeteu, només voldria pun-
tualitzar i aclarir el tema dels pinacles de 
l’església tractat a la secció Fototeca del 
número anterior de la revista (Alella 363, 
pàgina 45). A la ressenya que fa Òscar Pa-
llarès sobre aquests pinacles em sembla que 
abans s’hauria d’haver informat bé del per-
què es van retallar. Certament que va ser 
una solució salomònica, però no per mo-
tius estètics, sinó per motius de seguretat, 
perquè els dos pinacles es trobaven molt 
malmesos i estaven a punt de caure. En el 
seu moment es va informar el bisbat i van 
venir uns arquitectes a mirar-s’ho. Aquests 
pinacles s’havien de fer nous, però la pa-
rròquia té altres prioritats com és el mante-
niment de les teulades i de tot l’edifici. Estic 
totalment d’acord que s’haurien de reparar 

i deixar-los en el seu estat original. Esperem 
que en un futur es pugui resoldre. 
Aprofito l’avinentesa per felicitar-vos per 
l’excel·lent revista i per la vostra bona fei-
na. Em sembla que és una bona eina per 
conèixer el nostre poble i la seva gent.
Moltes gràcies i salutacions cordials. 

Mossèn Josep Fàbregas

AVÍS IMPORTANT
Conscients de la situació excepcional provocada pel COVID-19, la revista Alella, seguint l’exemple de tants recursos cultu-
rals i publicacions que han adoptat mesures semblants, excepcionalment, es podrà consultar gratuïtament en línia des del 
mateix moment de la seva publicació en paper. Tan aviat com sigui possible durem els exemplars impresos als punts de 
venda i també a correus perquè els faci arribar als subscriptors.

CARTES

FOTODENÚNCIA

COMPLIR LES NORMES 

Ho veig cada dia. Cada dia. De fet, no he 
hagut d’estar més de tres minuts espe-
rant fins que algú ho fes per poder captar 
aquesta foto. A l’aparcament del costat 
del Caprabo gairebé hi entren més cotxes 
contra direcció que per l’entrada correcta. 
Després ens queixem que la policia posa 
multes amb afany recaptatori, però és 
que si ens passem les normes pel forro... 
Ja són diverses les vegades que he estat a 
prop de xocar de cara amb un cotxe que 
ha entrat per la sortida per estalviar-se el 
minut que costa fer la volta i entrar per 
on toca. Potser sí que caldria posar un 
policia a la sortida de l’aparcament que 
posés unes quantes multes...

Sílvia Virgili

CARTES
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DEL POBLE

Èxit dels Pastorets després d’anys 
fora dels escenaris
Tot i que els Nens d’Alella els van representar el 2014, feia anys que el 
grup de teatre Pàmpol del Casal d’Alella no interpretava els Pastorets. 
L’últim cop va ser el 2008. Aquest Nadal van tornar a pujar a l’escenari 
per representar aquest classic nadalenc, en la versió de Josep Maria 
Folch i Torres. I l’èxit va ser rotund: totes les entrades venudes en les 
tres funcions programades a l’Espai d’Arts Escèniques. L’obra, que va 
dirigir Marta Vendrell, va acabar amb llargues ovacions del públic a 
les més de setanta persones (entre actors i col·laboradors) que van fer 
possible la tornada dels Pastorets a Alella, que el tancament del Casal 
va forçar que es deixés de representar. 

Un joc de geocerca per conèixer 
el Maresme de manera sostenible
El Consorci de Promoció Turística del Maresme s’ha apuntat al geo-
caching, un joc a l’aire lliure de cerca de “tresors” al món real amb 
l’ajuda de dispositius GPS. Els participants poden localitzar tresors als 
geoamagatalls, seguint els deu itineraris per la comarca de la Guia de 
la iaia del Maresme. S’han d’anar responent preguntes online i, quan 
s’encerten, es reben les coordenades fins a aconseguir la localització 
final dels llocs. A Alella el tresor s’amaga a Can Lleonat, on es troba 
situada la seu del Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO 
Alella i també l’Oficina de Turisme. Amb aquesta proposta, el consorci 
vol promoure el turisme familiar amb un compromís amb la sostenibili·
tat turística i ambiental. 

Marc Clavero, un ballarí alellenc 
a Los Angeles

Va néixer l’any 1993 a Alella, però el 
Marc Clavero ha deixat el poble per 
anar a Los Angeles. Es vol convertir 
en un ballarí professional. Ha rebut 
una oferta per treballar per a una de 
les quatre millors agències de ball 
de Hollywood i ara està pendent de 
gestionar el visat i els permisos per 
poder signar el contracte de feina. 
En declaracions a la revista Alella ha 
explicat que la passió li va néixer l’any 
2008, quan al bus de tornada d’una 
excursió de l’escola va veure la pel·
lícula You got served, on apareixen 

ballarins de breakdance, i des de llavors va saber que aquell era el seu 
destí. “Tot és possible si ens ho proposem, creiem en nosaltres matei·
xos i ens hi esforcem al màxim.” 

Raül Moya presenta a Alella el 
seu primer disc en solitari 
Després de tocar amb Élena, Refree i Miqui Puig, Raül Moya ha decidit 
llançar el seu primer disc en solitari, que porta per títol La nueva era 
glaciar. Deu anys després, i com Clint Eastwood a Sense perdó, torna 
a buscar els músics, i grans amics, que el van acompanyar per enregis·
trar el disc que van presentar l’1 de febrer a l’Espai d’Arts Escèniques 
Casal d’Alella: Mashville, folk·rock americà amb aires del Maresme. 
Abans de la banda de Moya va actuar Tiananmen, amb Mark Ullod 
a la bateria, un grup de rock intens i melangiós amb melodies pop 
enganxoses.  

Alella, entre els municipis més cars 
de la demarcació de Barcelona
El Maresme bat rècords i situa tres poblacions en les primeres posici·
ons del rànquing d’habitatges més cars, entre ells Alella. Sant Vicenç 
de Montalt és el municipi amb l’habitatge més car de la província de 
Barcelona, amb un preu mitjà de 736.954 euros, segons revela un 
estudi de la companyia de serveis immobiliaris Housell. A Sant Vicenç 
el segueix Cabrils (695.901 euros), Sant Just Desvern (649.978 euros) i 
Alella, amb una mitjana de 622.900 euros.  

Prop de 15.000 euros per fer front 
als danys del ‘Gloria’
L’ajuntament haurà de destinar 14.535 
euros per fer front als danys ocasio·
nats pel temporal Gloria del mes de 
gener, que va obligar, per exemple, a 
tancar els centres escolars alguns dies. 
Els diners es destinaran a pagar les 
feines fetes per les diferents empreses 
de serveis per a la tala i retirada d’una 
setantena d’arbres i branques caigu·
des a la via pública, l’arranjament amb 
terra de diferents llocs del municipi, 
com els aparcaments de sorra de la 
Riera i Can Calderó, el clavegueram 
de la Riera i l’adequació de la porta 
d’accés de vehicles al Camps d’Esports 
Municipal. Aquestes despeses 
podrien augmentar si hi hagués im·
previstos en l’execució de les obres. 
L’ajuntament ha demanat acollir·se al programa d’ajuts que la Diputació 
de Barcelona ha posat en marxa per als ajuntaments que han de fer 
front a les situacions d’emergències causades pel Gloria. 

Els col·lectius antifeixistes d’Alella 
i el Masnou es presenten en públic
Els col·lectius antifeixistes d’Alella i el Masnou es van presentar en 
públic el 21 de febrer al Casal Popular de la Mina del Masnou. L’acte 
va comptar també amb ponències per analitzar el feixisme i el seu 
desenvolupament als Països Catalans i es va parar atenció a escala local. 
L’historiador alellenc Ramon Anglada, membre de Cerquem les Arrels 
i redactor de la revista Alella, hi va parlar de la repressió franquista al 
poble i de la brutalitat dels falangistes alellencs amb una ponència breu 
de caràcter històric. L’acte es va tancar amb música i un sopar popular.
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Llucifer i Satanàs maquinant un pla contra Lluquet i Rovelló.
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Un arbre tombat al cementiri.
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DEL POBLE

L’alellenca Rosa Agenjo inaugura 
una exposició a Premià de Mar
Rosa Agenjo, pintora alellenca d´arrels alsacianes, va inaugurar el 2 de 
febrer l’exposició Primilia al Museu d’Estampació de Premià de Mar. La 
mostra posa en relleu el passat històric d’aquesta localitat a través de 
la recreació de la dona a l’època romana. Primius, antic nom romà de 
Premià de Mar, pren cos en una noia jove que Rosa Agenjo retrata en 
l’entorn domèstic, però també com a vinyataire, filòsofa, arquitecta, 
jurista, deessa i sacerdotessa. 

La Policia Local deté cinc persones 
i frustra dos intents de robatori en 
domicilis
Dues intervencions de la Policia Local d’Alella, amb la col·laboració 
de la Policia Local del Masnou i dels Mossos d’Esquadra, van per·
metre evitar com a mínim dos robatoris en domicilis i detenir cinc 
persones acusades d’un presumpte delicte de robatori amb força en 
grau de temptativa. La primera actuació va tenir lloc el 12 de gener 
a la matinada quan un veí, que circulava amb cotxe pel municipi,  va 
alertar la policia que havia vist dues persones sospitoses encaput·
xades enfilant·se a la tanca perimetral d’un habitatge d’Alella. La 
policia va iniciar la persecució, que acabar amb la detenció de tres 
persones, els dos encaputxats que intentaven saltar la tanca més 
una tercera persona que els donava suport esperant dins un vehicle 
per fugir. Dos dies després, el 14 de gener a la matinada, la policia 
va detenir dues persones més després que un veí veiés a través del 
seu sistema de seguretat dues persones manipulant el pany d’una 
porta. Un dels agents va resultar ferit de consideració en una mà 
mentre saltava una tanca. 

Més i millor connexió amb 
Barcelona
La comunicació d’Alella amb Barcelona, i entre els municipis veïns 
de Teià i el Masnou, ha millorat substancialment des del 2 de març, 
quan va entrar en funcionament l’ampliació del servei de les línies 
e19 (Vilanova·Vallromanes·Alella·Barcelona) i la 648 (Teià·Alella·el 
Masnou·Barcelona), amb sis expedicions més per sentit en cadascuna 
de les línies. En el primer cas, la línia passa de 20 a 26 expedicions 
per sentit els dies laborables i la seva afluència no para d’augmentar. 
L’any 2019 va transportar 210.132 viatgers, un 8,52% més respecte a 
l’any anterior. La línia que també passa per Teià transportava 19.366 
viatgers l’any 2015 i al 2019 ja n’eren 69.202.  

L’Agrupació d’Astronomia d’Alella
celebra el Dia de la Dona en la 
Ciència 
L’Agrupació d’Astronomia d’Alella (AAA) va organitzar l’11 de febrer 
un cinefòrum amb la pel·lícula Hidden figures, basada en fets reals. 
La jornada, organitzada amb la col·laboració de la Biblioteca Ferrer i 
Guàrdia i la Tribu Feminista d’Alella, coincidia amb el Dia Internacional 
de la Dona i la Nena en la Ciència. El film parla de tot un seguit de 
dones que van fer càlculs matemàtics extremadament precisos que van 
ajudar la NASA en la cursa espacial. 

Tornen els Tres Tombs a Alella 
La tradicional festa dels Tres Tombs es va tornar a celebrar a Alella, el 
26 de gener. Cavalls, ponis, carruatges i un esmorzar amb traginers 
van omplir d’activitat el matí de diumenge. La festa, organitzada per 
la colla de Trabucaires d’Alella, va començar amb un esmorzar de 
traginers a la riera principal, davant la plaça d’Antoni Pujadas i, just 
després, va començar l’exhibició dels membres de la fundació Cavall de 
Troya. Els nens van poder gaudir d’una passejada amb poni. La tradició 
es va acabar amb la benedicció dels animals a càrrec del mossèn Josep 
Fàbregas, a la plaça de l’Ajuntament. 

S’ha mort Pep Montalvo
El 4 de març ens va colpir la mort de Pep Montalvo, a 84 anys. Molt 
popular a Alella, va tenir una vida cultural i associativa important al 
poble, fa trenta anys, quan era al capdavant de la colla de gegants i 
capgrossos i era el pal de paller de la colla de diables. Montalvo es va 
vincular al poble d’una manera molt activa i donant suport a la joven·
tut d’aquell moment. També va participar en un munt d’ocasions en la 
representació dels Pasto·
rets, sempre en el paper 
de Simeó. Montalvo era 
Mosso d’Esquadra i havia 
estat el cap de guàrdia del 
Parlament de Catalunya; 
va ser qui va anar a buscar 
el president Tarradellas a 
Saint·Martin·le·Beau per 
tornar al país. Diversos 
mitjans de comunicació 
es van fer ressò de la 
seva mort i el president 
Puigdemont va publicar 
un tuit en record seu. 
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Una de les obres d’Agenjo que forma part de l’exposició.

Pep Montalvo amb la seva companya, 
Núria Cornudella.
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DEL POBLE

El ple dona suport a Quim 
Torra i Oriol Junqueras
En sessió extraordinària i amb caràcter d’ur·
gència es va reunir el ple el 16 de gener. 
L’objectiu: aprovar una moció presentada 
conjuntament per ERC, JxCat i la CUP per 
rebutjar la decisió de la Junta Electoral Cen·
tral d’inhabilitar el president Quim Torra per 
la sentència dels llaços grocs i de negar la 
condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras. 
La moció es va aprovar amb el vot favorable 
dels tres grups proposants i l’abstenció de 
Gent d’Alella i el PSC. La regidora de Ciu·
tadans, Susana Alonso, no hi va assistir.  

JxCat, Gd’A i el PSC propo-
sen instal·lar càmeres de 
vigilància per combatre els 
robatoris
Els grups municipals de JxCat, Gent d’Alella 
i el PSC van proposar al govern fer un es·
tudi per instal·lar càmeres de videovigilàn·
cia amb “caràcter immediat” per prevenir i 
perseguir robatoris en domicilIs. És una de 
les mesures que preveia la moció conjunta 
que van presentar al ple del febrer, tot i que 
el text no va tirar endavant. De fet, el go·
vern hi va introduir esmenes per modificar la 
moció, que finalment van acabar canviant el 
sentit del text i els grups proposants s’hi van 
abstenir. Des d’un principi el govern s’havia 
mostrat contrari a encarregar l’estudi, pel 
cost que té, i a la instal·lació de les càmeres, 
perquè “per arribar a ser una mesura fun·
cional s’hauria d’omplir el poble”. “Quantes 
càmeres hauríem de posar?”, va preguntar 
l’alcalde als grups proposants. Tant JxCat 
com Gd’A i el PSC van criticar “l’apropiació” 

de la moció des del govern i es van emplaçar 
a continuar treballant per posar fi a “l’alar·
ma social que hi ha en molts barris pels ro·
batoris”. 

Susana Alonso deixa 
el càrrec de regidora i Toni 
Bernal n’agafa el relleu
La fins ara representant de Ciutadans a 
l’Ajuntament d’Alella, Susana Alonso, ha 
decidit deixar el càrrec com a regidora. Va 
formalitzar la renúncia a l’acta el 16 de fe·
brer. Alonso va encapçalar la llista de Ciu·
tadans a les últimes eleccions municipals 
i, amb ella, el partit taronja va entrar per 
primer cop a l’Ajuntament d’Alella. L’alcal·
de, Marc Almendro, va donar compte de la 
seva renúncia al ple del 30 gener i va agrair 
la feina feta per la regidora durant aquests 
mesos. Amb la seva marxa, va ser el núme·
ro dos de la candidatura, Toni Bernal, qui el 
27 de febrer va prendre possessió de l’acta 
de regidor.  

El regidor del PSC tindrà 
dedicació parcial

El regidor del PSC 
Cristóbal Zueras ha 
canviat el règim de 
retribucions. Des del 
començament del 
mandat cobrava no·
més per assistencia 
al ple, però des del 
plenari del gener té 
dedicació parcial. Ara 

rebrà una retribució bruta anual de 10.200 

euros, dividits en dotze pagues. La dedicació 
serà del 35%, com ja fan els portaveus de 
JxCat, Esteve Garcia·Ossorio, i el de la CUP, 
Mark Ullod.  

Els càrrecs electes podran 
votar al ple telemàticament
Els regidors de l’ajuntament podran votar 
de manera telemàtica quan, per motius de 
salut o per permisos de maternitat o pa·
ternitat, no puguin assistir al ple. És el que 
estableix el Reglament Orgànic Municipal 
(ROM) i ara un decret d’alcaldia ho ha regu·
lat. Entre més requisits, s’estableix que el vot 
a favor, en contra o l’abstenció s’ha d’enviar 
al secretari general del consistori mínim una 
hora abans de la sessió plenària. S’hi podran 
acollir els que estiguin de permisos, emba·
ràs o hospitalització per malaltia o accident. 
La mesura va ser aprovada per unanimitat al 
ple de gener.  

Alella, municipi feminista
Des del 27 de febrer Alella ja és oficialment 
un municipi feminista. És la declaració que 
va fer el ple de l’ajuntament, amb l’aprova·
ció d’una moció per unanimitat de tots els 
grups. Al text s’acorda fer visible el compro·
mís del poble amb les demandes del movi·
ment feminista i establir clàusules per evitar 
la bretxa salarial entre homes i dones. També 
es demana defensar públicament la contra·
ctació pública i privada de persones LGTBI i 
dones migrades i racialitzades per evitar·ne 
la discriminació laboral i garantir que la con·
tractació pública recaigui en empreses i enti·
tats que acreditin unes condicions laborals i 
salarials dignes. 

DEL PLE

Una veïna d’Alella, primera víctima 
mortal del coronavirus a Catalunya
Al mateix temps que els mitjans de comunicació catalans es feien 
ressò de la primera mort per COVID·19 del país, l’Ajuntament d’Alella 
emetia un comunicat que deia: “El Departament de Salut de la Gene·
ralitat va comunicar ahir, 6 de març, de  la mort d’una veïna d’Alella, 
de 87 anys, afectada pel coronavirus. La dona, que patia malalties 
prèvies, va ingressar dijous en estat greu a l’Hospital Germans Trias 
i Pujol de Badalona, amb un quadre de febre i insuficiència respira·
tòria. Les proves realitzades van diagnosticar·li una pneumònia bilate·
ral, i tot i el tractament al qual va ser sotmesa, l’evolució no ha estat 
bona i ha acabat morint. Un familiar de la víctima es manté ingressat 
en el mateix hospital.” Aquest va ser el primer toc d’alerta seriós que 
vam rebre els alellencs. Un parell de setmanes més tard va arribar 
l’ordre de confinament de tota la població.  

Foto dels nadons 
nascuts a Alella 
l’any 2019
Com cada any, convoquem els pares de criatures nascudes 
durant el 2019 per fer una foto tots plegats que publicarem al 
proper número de la revista Alella (abril·maig).
Data: dissabte 9 de maig. Hora: 12h
Punt de trobada: Plaça de l’Ajuntament

En cas de pluja, la convocatòria tindrà lloc el dissabte 16 de maig.

Si la situació de confinament no permet fer la foto, farem 
una nova convocatòria més endavant. 
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“Han creat les condicions 
per fer-me dimitir”

CARLA RIVEROLA
Ha estat només set mesos com a regidora 
de Ciutadans a l’ajuntament. Era el primer 
cop que el seu partit hi obtenia representa-
ció. Però el 16 de gener va comunicar que 
renunciava a l’acta de regidora. Diu que se’n 
va per discrepàncies amb el partit i per les 
pressions que ha rebut durant tots aquests 
mesos del seu número dos. Amb ella repas-

sem l’experiència al consistori i les lluites 
internes dins de Ciutadans.  

Per què has decidit plegar?
Me’n vaig perquè una part del meu partit, que 
tenia la responsabilitat de donar-me suport 
com a regidora, no ho ha fet. I és més: ha 
permès que el número dos de la llista entor-
pís la meva feina. Però continuo afiliada a 

Ciutadans. Em sento del sector crític, que 
creu que Ciutadans ha de tornar als orígens, 
ser molt més al centre i actuar amb menys 
estridències.

Vols dir que l’ara regidor, Toni Bernal, ha 
intentat posar-te bastons a les rodes?
Sí. No ha ajudat el projecte de Ciutadans 
a Alella, i a mi no m’ha ajudat gens. Amb 
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Entrevista amb Susana Alonso, ex regidora de Ciutadans 
a l’Ajuntament d’Alella

Susana Alonso, sempre somrient, asseguda a un banc del Parc Gaudí. 
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la seva actitud ha fet que molta gent hagi 
deixat el partit al poble, per exemple. M’es-
tava dificultant les coses i el partit ho per-
metia. Publicava coses a les xarxes socials 
en nom de Ciutadans Alella que jo no havia 
autoritzat i el partit no li va retirar les con-
trasenyes. 

Creus que has perdut el suport del partit?
No tinc el suport d’una part de qui sí que 
l’hauria de tenir: dels qui em van animar a 
presentar-me. Ho vaig fer perquè els meus 
vincles amb Alella fa temps que són impor-
tants. Mai m’havia volgut presentar enlloc, 
però a Alella m’ho vaig plantejar i vaig aca-
bar dient que sí. 

Des de quan notaves la falta de suport? 
Espero gairebé des del primer dia que em 
preguntin què necessito. Ha estat una bata-
lla contínua, ja des de la campanya de les 
municipals. 

I per què et van animar a presentar-t’hi?
No ho sé. M’hi posen, surto com a regidora 
i, d’alguna manera, em diuen: “Apanya’t.” Al 
final, amb qui m’entenia era amb els com-
panys de l’ajuntament. De vegades sense ni 
preguntar a l’equip de govern ja tenia respos-
ta. I amb els grups de l’oposició el mateix. I, 
això, amb el meu partit no m’ha passat. 

O sigui, que tenies més bona relació amb 
el govern i l’oposició que amb el teu partit?
Sí. M’ha tocat una part del partit que té unes 
altres aspiracions i que no s’ha preocupat 
dels regidors dels pobles petits. A Ciutadans 
hi ha dos corrents, i crec que molts afiliats 
encara no s’han assabentat que n’hi havia 
més d’un. M’he dedicat a fer-ne difusió en la 
mesura que he pogut, però fins fa alguns dies 
alguns ni tan sols coneixien el corrent d’Igea 
[Francisco Igea, líder del sector crític i vice-
president de Castella i Lleó], que és molt més 
moderat i que dona importància als afiliats.

Sorprèn que Toni Bernal també se situa en 
aquest corrent crític…
I dona suport a Arrimadas? No té sentit. 
Feia difusió a les xarxes de tendències d’una 
banda, després de l’altra… Confonia la gent, 
deia que deixaria de ser afiliat… No ha aju-
dat gens. Els cartells de la campanya els vam 
penjar la Teresa, que havia de ser la cap de 
llista, i jo. Totes dues soles. 

Com ho has viscut?
Estic bastant disgustada. La feina m’agrada-
va i que crec que la feia bé. Entendre’t amb 
tots els grups de l’oposició i amb el govern, 
fora de les ideologies polítiques, és molt difí-
cil. A més, Ciutadans Alella funcionava molt 
bé. Però no puc fer una feina per a un partit 
que no em representa ara. 

Era una situació insostenible?
Per a la meva honestedat, sí. Podria haver 
continuat, perquè tenia molt bona relació 
amb tothom, però no em semblava honest. 
Era regidora per un partit polític, tot i que 
sense cap suport ni solució. 

Han forçat la teva dimissió?
Totalment. Han creat les condicions per fer-
me dimitir i Toni Bernal s’ho ha treballat 
molt. Diria, fins i tot, que m’ha fet bullying. 

Què ha suposat per a tu ser regidora?
L’experiència ha estat meravellosa. L’equip 
de govern, tot i ser diferents políticament, ha 
anat sempre un pas endavant en les meves ne-
cessitats. He tingut totes les informacions so-
bre el funcionament de l’ajuntament sense ni 
tan sols demanar-les. Abans que el meu partit. 

Et planteges donar-te de baixa de Ciuta-
dans?
De moment no. Som molts els disconformes 
i volem introduir un gir al partit. Estem can-
sats de crispació. M’he pogut entendre amb 
tots els grups municipals, també n’hi ha 
d’altres que ho han fet en més ajuntaments. 
Marxar del partit seria l’opció més fàcil. He 
deixat l’acta perquè el partit no em donava su-
port, no perquè no em senti de centre i liberal. 
Crec que podem donar guerra dins el partit. 

Però Inés Arrimadas ha guanyat les primà-
ries amb el 77% dels vots. Veus possible 
un canvi?

Només hi va votar la meitat. La gent està molt 
descontenta i hi ha poc debat intern. De tots 
els afiliats d’Alella, en queden un o dos. Ja 
veurem com van les pròximes eleccions, en 
què tot fa pensar que anirem amb el PP. Els 
crítics creiem que Ciutadans ha de continuar 
sent Ciutadans, i no el PP o el PSOE.

I veus viable que això canviï perquè t’hi 
sentis còmoda?
A mi m’importa el partit. Continuarem 
dient el que no ens n’agrada i esperarem 
l’oportunitat de girar la truita. No serà fàcil, 
perquè els mitjans els tenen els que lide-
ren el partit. Però vindran unes eleccions 
i, això sí, si ens fusionem amb el PP i surt 
bé, me n’aniré. Això no va amb la meva idi-
osincràsia.

Creus que en el futur Cs tindrà més regi-
dors a l’ajuntament?
L’entrada de Cs va ajudar a repartir el joc. 
Però, avui per avui, ho veig difícil. El regidor 
no sap ni per on anar. Tot dependrà de les 
pròximes eleccions, en què Cs pot quedar 
gairebé sense representació. 

Et quedes amb ganes de tirar endavant al-
gun projecte?
Estic a l’última de moltes coses socials i a 
l’ajuntament ja saben que poden comptar 
amb mi. Com a regidora m’hauria agradat 
poder continuar treballant en la seguretat. 
Vaig treballar-hi en la moció conjunta que 
vam presentar l’oposició. No sé com hauri-
en vist al partit la iniciativa, perquè, en tot 
aquest temps, sense tenir cap suport, m’he 
negat a presentar les mocions que em dema-
naven, relacionades amb l’independentisme. 
A Alella no tocaven. 

Amb què et quedes de tots aquests mesos?
Amb tota la feina que he fet, que crec que ha 
estat productiva. M’he sentit molt respecta-
da. 

L’alcalde va reconèixer la teva feina. És 
poc comú l’elogi a l’adversari en aquests 
temps…
Sí. Em va dir que quina pena que marxés, 
després de divertir-nos tant al sopar de Na-
dal de l’ajuntament. Teníem bona relació. Si 
el govern feia alguna cosa bona, jo ho deia. 
També amb l’oposició. La CUP, per exemple, 
proposava canvis al projecte de la bibliote-
ca sobre l’accessibilitat de les persones amb 
cadira de rodes. A mi tant m’és que ho digui 
la CUP, si està bé està bé. 

Descartes tornar a la política?
De moment sí. Falten quatre anys perquè tin-
gui aquesta opció. Continuaré dient el que no 
m’agrada, això també és fer política, encara 
que sigui fora de les institucions. 

“EM SENTO DEL SECTOR CRÍ-
TIC, QUE CREU QUE CIUTA-
DANS HA DE TORNAR ALS 
ORÍGENS, SER MOLT MÉS AL 
CENTRE I ACTUAR AMB MENYS 
ESTRIDÈNCIES”

“LA FEINA M’AGRADAVA I 
QUE CREC QUE LA FEIA BÉ. 
ENTENDRE’T AMB TOTS ELS 
GRUPS DE L’OPOSICIÓ I AMB 
EL GOVERN, FORA DE LES IDE-
OLOGIES POLÍTIQUES, ÉS MOLT 
DIFÍCIL”

“M’HE NEGAT A PRESENTAR 
LES MOCIONS QUE EM DEMA-
NAVA EL PARTIT, RELACIONA-
DES AMB L’INDEPENDENTISME. 
A ALELLA NO TOCAVEN”
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“Si no estàs d’acord amb 
el partit, sempre pots ser regidor 
no adscrit o deixar la cadira”

CARLA RIVEROLA
Toni Bernal era el número 2 de la candida-
tura de Ciutadans a l’Ajuntament d’Alella. El 
partit va entrar per primer cop al consistori 
amb un regidor i Bernal va quedar-ne fora. 
Però hi ha entrat després de la renúncia de 
la fins ara portaveu, Susana Alonso. Bernal 
respon sense pèls a la llengua i les seves res-
postes sorprendran els qui el recorden pels 
seus punyents comentaris a les xarxes soci-
als. Una etiqueta que ara, com a regidor, mira 
de deixar enrere. 

Pensaves que acabaries sent regidor a 
l’Ajuntament d’Alella?
No. Potser sí quan em van posar com a núme-
ro dos a les llistes municipals. Era possible 
obtenir vots suficients per tenir dos regidors. 

A Alella som només uns vint militants, però 
ens van votar més de quatre-centes perso-
nes. Però mai m’hauria imaginat ser regidor. 
No tenia cap aspiració política i, de fet, ja 
m’agradava ser a l’altra banda, com a públic 
al ple. 

Com encares la nova etapa?
Ja vaig dir a l’alcalde que estava més còmo-
de com a veí, perquè ara com a regidor ja no 
podria fer tantes preguntes, fotre-li canya… 
Com a polític, crec que s’han de mantenir les 
formes, ser més tranquil i serè. Tot i que a la 
política hi ha molta falsedat. Ara la política 
és màrqueting. 

Una dinàmica que promouen tots els par-
tits, inclòs el teu. 

Hi participem tots, desgraciadament. Jo en 
soc crític, però m’han dit que si no es fa no 
s’arriba a la gent. Però crec que el bon polític 
pot dir les coses d’una manera molt diferent 
de com es diuen ara. 

És el primer cop que Ciutadans entra al 
consistori, però de fet ja eres una persona 
coneguda al poble, sobretot per la teva ac-
tivitat a les xarxes socials…
Soc conegut perquè aquí es vivia molt tran-
quil fins que algú va decidir que el poble era 
només independentista. I precisament jo 
soc conegut per la lluita antiindependentis-
ta, perquè no m’agradava que hi hagués una 
estelada o propaganda partidista a l’ajunta-
ment. Volia defensar els meus drets, el ma-
teix que demanen els independentistes. Jo no 
veig que a Alella hi hagi repressió. 

Quina oposició faràs?
Intentarem fiscalitzar la feina de la majoria 
absoluta del govern, que compleixi el que va 
prometre i que, en algunes coses, encara que 
no ho sembli, hi coincidim. Per exemple en 
habitatge. És un objectiu comú que els joves 
es puguin quedar a viure al poble. 

Quines són les prioritats de Ciutadans per 
a Alella?
Amb el govern podríem coincidir en temes 
socials. A Ciutadans intentem que els recur-
sos de l’ajuntament es destinin a tres grans 
partides: sanitat, educació, gent gran i habi-
tatge, però amb una bona gestió i abaixant 
impostos. Hi ha moltes despeses que es po-
den reduir. Un veí que ha treballat com a tèc-
nic de Cultura a la Generalitat em deia que el 
nou casal ens costarà sang, suor i llàgrimes 
tota la vida. Mai serà rendible i sempre hi 
haurem d’abocar molts  diners.

I què hauries fet si haguessis estat l’al-
calde?
Es podria haver ampliat la capacitat perquè 
fos rendible o construir-lo mancomunada-
ment amb el Masnou i Teià. Potser caldria 
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Entrevista amb Toni Bernal, regidor de Ciutadans

Durant aquest mandat, fem les fotos que acompanyen les entrevistes als regidors a comerços 
alellencs. Malgrat Marc Almendro ja va triar fer la seva sessió fotogràfica a La Companyia, Toni 
Bernal va insistir que féssim la seva al mateix establiment. Per a ell, La Companyia és un lloc 
especial perquè és el seu primer record d’Alella: quan era petit i vivia al Masnou, els diumenges 
hi pujava amb autobús amb el seu pare per comprar vi Roura. 
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tenir un centre cultural per als tres pobles 
i que cada ajuntament hi aportés una part.  

Quins projectes t’agradaria tirar endavant?
Estic molt a favor dels pressupostos parti-
cipatius. En això em poso al costat de Gent 
d’Alella, que els ha defensat sempre. A Bar-
celona també els han engegat aquest any. 
M’agradaria que l’ajuntament escoltés els 
barris i que la informació que rebés s’apli-
qués a les polítiques públiques. Ja sé que hi 
ha despeses que estan tancades, però hi ha 
actuacions locals que podrien sortir de les 
demandes dels veïns. Així la gent veuria que 
hi ha una aplicació pràctica dels impostos 
que paga. 

Sorprèn venint d’un partit com Ciutadans. 
Són propostes normalment associades a 
les esquerres i, de fet, poses Barcelona 
com a exemple, on governen els comuns. 
A Ciutadans va guanyar un corrent de pen-
sament de centredreta, comandat per Albert 
Rivera. Però aquest era un partit de centre-
esquerra que va néixer, d’alguna manera, per 
substituir un PSC cada cop més independen-
tista. Potser no hem sabut explicar bé el nos-
tre programa. 

Quina ideologia diries que té el teu partit?
Si mires el programa, és un partit liberal, de 
centre i progressista. Però és un partit que 
s’ha d’adaptar. Desgraciadament, en els úl-
tims dos anys hem anat massa cap al cen-
tredreta i la dreta. Hem volgut substituir un 
espai que no era el nostre. Hauríem d’haver 
estat sempre un partit frontissa. 

Per tant, no et sents còmode amb els pac-
tes amb Vox?
Soc dels que pensa que Vox és un partit po-
pulista. Jo no pactaria amb un partit com 
aquest. Però, com a regidor has de fer el que 
diu el partit. Hi pots estar d’acord o no. Si no 
hi estàs d’acord, el que has de fer és deixar 
de ser afiliat de Ciutadans i ser regidor no 
adscrit o deixar la cadira a un altre.  

I això és el que vols fer? De les seves pa-
raules s’intueix certa incomoditat amb el 
partit. 
Incomoditat no, però soc dels crítics de cen-
treesquerra. Sempre he dit el que no m’agra-
dava. Crec que s’ha de ser honest amb les 
idees d’un mateix. No defensaré coses inde-
fensables. 

Però això el pot portar a ser regidor no 
adscrit durant aquest mandat?
No crec. No canviaria Ciutadans per cap par-
tit. S’ha de ser honest i consegüent i no defen-
sar coses en què no creus. Soc al partit que 
soc perquè no trobo cap partit més còmode. 
Un amic volia crear Vox Alella i li vaig dir 

que mai seria en un partit d’extrema dreta. El 
PP també m’ho va proposar quan va dimitir 
l’Annerose, però mai militaria en un partit 
corrupte, ni al PP ni al PSOE. 

Quin serà el pilar de la teva oposició?
Al debat de les municipals em van definir 
com el moderat de Ciutadans. Però se’m 
confonia el que feia abans com a veí amb 
la meva feina d’ara. A l’ajuntament intenta-
ré ser fiscalitzador, revisaré com es fan els 
pressupostos i intentaré que ERC compleixi 
les seves promeses. M’agradaria, també, que 
la gent vingués a Alella no sols pel vi, sinó 
també pel seu patrimoni cultural. També in-
tentaré introduir el debat sobre el model de 
poble que volem. Em fa por que l’hotel de la 
Torre del Governador, que atraurà gent d’alt 
poder adquisitiu, faci apujar encara més els 
preus de l’habitatge. 
I com es tria el model de poble?
Els referèndums i les consultes estan molt 
de moda. Potser se’n podria fer alguna. El 
govern s’enduria més d’una sorpresa. No sé 
si la gent està a favor de la macroconstrucció 
de la Serreta. 

Quina relació tens amb l’alcalde i el go-
vern?
Ens hem saludat i hem parlat al ple. De fet, 
amb ell tinc una anècdota de quan era petit. 
La seva mare va comprar el pis on vivia jo al 
Masnou i el Marc va estar dormint al sofà de 
casa meva. I amb la resta del govern, l’any 
passat vaig anar de públic al ple i vaig fer 
una pregunta sobre les ocupacions. La Laura 
Ribalaiga em va dir que amb el meu partit (jo 
encara no era regidor) no s’hi podrien posar 
mai d’acord. Em va sorprendre la resposta. 
Desgraciadament, tot es mira sota el prisma 
independentista. Tenim el problema dels po-
lítics que són a la presó, dels exiliats, i tot 
això condiciona la vida política a Catalunya. 
No sé si se solucionarà amb la taula de diàleg. 

Has demanat consell a la teva predeces-
sora?
Ella coneixia el meu perfil punyent i actiu i 
em deia que si algun dia arribava a regidor, 
hauria d’intentar ser més políticament cor-
recte. Ella ha tingut perfil modèlic perquè 
ningú li podrà retreure res. És una treba-
lladora incansable i intentaré seguir la seva 
feina. 

“AMB EL GOVERN PODRÍEM 
COINCIDIR EN TEMES SOCIALS”

“SOC DELS CRÍTICS DE CEN-
TREESQUERRA. NO DEFENSA-
RÉ COSES INDEFENSABLES”

“SOC AL PARTIT QUE SOC PER-
QUÈ NO TROBO CAP PARTIT 
MÉS CÒMODE”

PERFIL
Va néixer el 17 de gener de 1968 a Sant 
Gregori (Gironès). Però amb un any els seus 
pares, fins llavors masovers, es van traslla-
dar a Barcelona. Té un germà que simpatit-
za amb la CUP. Va arribar a Alella fa vint-i-
cinc anys, perquè els pares de la seva dona, 
a qui va conèixer estudiant empresarials 
a la universitat, van venir-hi a viure. Però 
sempre ha tingut relació amb el poble. De 
petit estiuejava al Masnou i amb el seu pare 
pujava a Alella amb autobús a comprar vi a 
la Companyia. D’Alella li agrada la tranquil-
litat i que els seus dos fills, de quinze i dis-
set anys, puguin anar pel carrer amb bici. 
Treballa al BBVA i juga a futbol dos cops la 
setmana. Una “vàlvula d’escapament”, diu, 
per a l’estrès.

ÒSCAR PALLARÈS



14



ÀLEX ASENSIO
La incapacitat per frenar l’extensió del coro-
navirus ha centrat el focus informatiu de les 
darreres setmanes i ha postergat les notícies 
relacionades amb el procés. Però l’Estat mai 
no decep, i, quan gairebé tothom a Catalu-
nya ja tenia coll avall la necessitat d’assumir 
sacrificis personals i col·lectius per evitar el 
col·lapse del sistema de sanitari, la reacció 
tardana, insuficient i centrifugadora del Go-
vern de Pedro Sánchez ha tornat a alimentar el 
distanciament entre les institucions catalanes 
i espanyoles. L’enèsim desencontre serà, sens 
dubte, el més greu de tots els que s’han produït 
des de la retallada de l’Estatut, senzillament 
perquè aquest cop es cobrarà vides humanes 
que una coordinació responsable podria haver 
estalviat. 

Fins llavors, la gestió de l’emergència sa-
nitària havia tornat a qüestionar la capacitat 
del Govern efectiu per afrontar les situacions 
complexes, oimés després de la concatenació 
d’esdeveniments i de les reiterades i erràtiques 
rodes de premsa protagonitzades pel president 
Quim Torra i els titulars de Sanitat, Alba Ver-
gés, i d’Interior, Miquel Buch.

El 12 de març, per exemple, una filtració 
a la premsa va obligar a avançar a divendres 
la clausura dels centres educatius a tot Cata-
lunya, quan inicialment estava prevista per 
dilluns. 

Aïllar Madrid o tancar Catalunya
El 13 de març, la comunitat de Madrid con-
centrava, amb 2.004 casos diagnosticats, el 
48% dels positius per coronavirus d’arreu de 
l’Estat. A Catalunya n’eren 323, el 9%. Davant 
la indolència del Govern espanyol per aïllar 
la població de la capital, tal com havien fet 
prèviament la Xina a Wuhan o Itàlia a la Llom-
bardia, a les xarxes socials es van multiplicar 
les veus que demanaven interrompre el pont 
aeri i la connexió amb l’AVE, sota l’etiqueta 
#TanquemCatalunya.

Des del seu exili a Bèlgica, el president 
Carles Puigdemont ho deixava clar en un tuit: 

“La decisió de mantenir Madrid oberta és una 
greu irresponsabilitat. Cada hora compta. La 
seva concepció radial de l’Estat és anacrònica, 
ineficient i perillosa. Sabem poques coses del 
virus, però ja ha quedat demostrat que aïllar 
els focus principals té resultats positius”. 

Aquell vespre, Torra va demanar el “confi-
nament solidari” de tot el país, bo i admetent 
que només seria efectiu si el Govern espanyol 
hi “col·laborava”; un anunci que molts catalans 
van desatendre per marxar a les segones resi-
dències i que Pedro Sánchez també va desoir 
quan la tarda del dissabte 14 de març el con-
sell de ministres va declarar l’estat d’alarma 
“a tot el territori nacional, sense restriccions 
territorials”.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va 
augurar que el Reial Decret “serà molt posi-
tiu” per “tenir una marc general per contenir 
el contagi” perquè totes les administracions 
“més que mai anem coordinades i totes a 
una”. Des de l’entorn dels comuns, l’exdiputat 
Joan Coscubiela i el regidor de Presidència 

de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, 
van qualificar d’“absurda” la sol·licitud de 
“tancament” de ports i aeroports,  tot i que 
es tractava d’una demanda compartida per la 
presidenta de les Balears, Francina Armen-
gol, i per la vicepresidenta del País Valencià, 
Mònica Oltra, que governen les respectives 
comunitats amb el suport de Podem. 

Un nou article 155
L’estat d’alarma arrabassa les competències 
autonòmiques en matèria de Sanitat i Trans-
ports i faculta l’exèrcit espanyol a intervenir 
“en casos de força major”, com ara garantir 
el subministrament alimentari. A més, les 
policies locals queden automàticament “sota 
les ordres directes” del ministre de l’Interior, 
Fernando Grande Marlaska. En el cas de Cata-
lunya i el País Basc, aquesta instrucció afecta 
també els Mossos d’Esquadra i l’Ertzaintza. 

Aquell mateix vespre, el Molt Honorable 
i el lehendakari Íñigo Urkullu van parlar-ne 
telefònicament i van coincidir a criticar la 

El coronavirus alimenta el 
distanciament amb l’Estat
La crisi generada per la propagació del COVID·19 tensa la corda amb Madrid i deixa 
en segon pla la inhabilitació del president de la Generalitat, la taula de negociació, el 
judici al major dels Mossos i la sortida dels presos polítics per anar a treballar

LA CRÒNICA

15

CEDIDA
Amb poc més de 120.000 habitants, la capital del Rosselló no havia viscut una jornada de 
protesta tan multitudinària des de la Revolta dels Vinyataires de 1907.
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“invasió de competències”. Segons Torra, “la 
recepta del president Sánchez és confinar la 
Generalitat. No podem acceptar que el Govern 
espanyol confisqui les nostres competències. 
Necessitem suport; no recentralització”, ja que 
“això va de la salut i la vida de les persones i 
no de proclames patriòtiques”. “La Constitució 
no és un fàrmac”, reblava.

El vicepresident del Parlament, Josep 
Costa, va parlar obertament de “cop d’estat 
camuflat” i va acusar “l’esquerra plurinaci-
onal [en al·lusió a Unidas Podemos]” de “no 
saber gestionar una emergència sense aplicar 
el 155”.  Tan o més contundent es va mostrar 
Puigdemont, per a qui “el virus del centralisme 
no descansa ni en temps de pandèmia. Greu 
error de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. El 
que havia de ser un govern que obrís un temps 
nou recorre al vell recurs de llançar-nos la 
Constitució pel cap. Diàleg? El monòleg de 
sempre. Irresponsables!”

No perdem el Nord
Tot i els esforços de l’Estat i dels seus adver-
saris polítics per deixar-lo en fora de joc, el 
president Puigdemont manté viva la legitimi-
tat de l’1-O i empeny la batalla en el terreny 
judicial contra la repressió de l’Estat. 
El passat 28 de febrer, gràcies a la seva con-
dició d’eurodiputats, ell i els consellers Toni 
Comín i Clara Ponsatí van tornar “a trepit-
jar terra catalana com a persones lliures, 
després de més de dos anys i tres mesos a 
l’exili”. L’endemà, a Perpinyà, el Consell per a 
la República va organitzar un míting que va 
congregar entre 200.000 i 150.000 persones 
al Parc de les Exposicions: l’acte polític més 
gran celebrat mai a la Catalunya Nord; Una 
cita amb la història, segons el titular del di-
ari L’Indépendant, o Capital per un dia de 
l’independentisme, segons Libération. Prè-
viament, Puigdemont fou convidat a la llotja 
d’honor del club de rugby de la USAP i rebut 

pel batlle de la ciutat, Jean-Marc Pujol, i per 
la presidenta del departament dels Pirineus 
Orientals, Hermeline Malherbe, abillats amb 
les bandes tricolors de la República Francesa.

L’ANC d’Alella hi va fletar tres autobusos, 
un dels quals va patir les llargues cues que es 
van formar a la frontera a causa dels controls 
policials i va arribar a l’acte de Perpinyà gaire-
bé a misses dites, si bé va poder sentir el dis-
curs de Puigdemont: “La República Catalana 
és l’única que pot posar fi al règim monàrquic 
franquista. Preparem-nos per guanyar la lluita 
definitiva”, va clamar.

En contra del que s’havia dit, no va ser un 
acte de partit amb la vista posada en un pos-
sible avançament electoral al Principat, com a 
conseqüència de la inhabilitació de Torra. Es 
van emetre missatges enregistrats dels pre-
sos polítics –de tots, llevat de Dolors Bassa i 
Carme Forcadell–, del cantant mallorquí Josep 
Valtònyc, dels membres dels Comitès de De-
fensa de la República (CDR) Tamara i Adrià 
Carrasco, i dels altres activistes detinguts el 
23-S acusats de terrorisme. Comín va fer una 
crida a “la mobilització i a preparar la confron-
tació democràtica, pacífica i no violenta amb 
l’Estat” i Ponsatí va elogiar els joves que van 
participar a la “batalla d’Urquinaona” i va asse-
gurar que la taula de diàleg és “una enganyifa 
per fer creure que el conflicte està encarrilat”. 

A Perpinyà es va donar cita la plana ma-
jor del Govern i de JxCat, amb els presidents 
Torra i Mas en primera fila. També hi eren 
Ernest Maragall, d’ERC, Antoni Castellà, de 
Demòcrates, i Guillem Fuster, de Poble Lliure, 
integrat dins la CUP. Com ja va passar amb 
el famós tuit de les 155 monedes de plata 
després de la declaració d’independència del 
27-S, Gabriel Rufián va tornar a incendiar les 
xarxes dient a Puigdemont que “està molt bé 
que t’aplaudeixin a Perpinyà, però el repte és 
que t’aplaudeixin a Cornellà”.   

Aquest cop, qui va desautoritzar-lo va 
ser la periodista i 
act iv ista cultura l 
Júlia Taurinyà: “Si 
conegués la situació 
sociolingüística del 
català a Perpinyà, la 
seua taxa d’atur, de 
pobresa, d’immigra-
ció i de vot d’extrema 
dreta... No s’atreviria 
a fer aquesta compa-
ració etnicista i clas-
sista. Perquè guanya 
Perpinyà. De lluny”. 
La prova és que el 15 
de març, a la primera 
volta de les eleccions 
municipals, el Front 
Nacional va ser la 
primera força amb 
el 36% sufragis. 

Èxits a Europa
En contrast amb la persecució judicial a l’Es-
tat espanyol, el front exterior segueix repor-
tant bones notícies per a l’independentisme.
El 19 de desembre, el Tribunal de Justícia de 
Luxemburg va ratificar l’informe de l’advocat 
general de la Unió Europea i va dictaminar 
que Oriol Junqueras va adquirir la condició 
d’eurodiputat en el moment de la seva elecció, 
sense necessitat de jurar la Constitució espa-
nyola o d’assistir a la sessió constitutiva del 
Parlament a Estraburg. Arran de la sentència, 
les institucions catalanes i els partits inde-
pendentistes en van demanar l’excarceració 
“immediata”, però el mateix tribunal que el 
va condemnar a 13 anys de presó, en perfecta 
sintonia amb el pronunciament de la Junta 
Electoral Central (JEC) del 3 de gener, la va 
refusar perquè en el moment de la seva elecció 
ja s’havia iniciat el judici i aleshores, segons 
“el dret nacional”, no gaudia d’immunitat. 

En tot cas, la sentència del TJUE va obrir 
les portes de l’Eurocambra als altres euro-
diputats amb causes pendents al Suprem i 
va deixar en suspens les mesures cautelars 
adoptades l’1 de juliol per denegar-los la pre-
sa de possessió. L’endemà mateix, 20 de de-
sembre, Puigdemont i Comín es van acreditar 
com a parlamentaris, el 6 de gener van veure 
reconeguts els seus drets amb efectes retro-
actius i, finalment, el dia 13, obtenien l’acta 
i mostraven a l’hemicicle un cartell amb el 
lema Free Junqueras.

Immediatament després, el president del Tri-
bunal Suprem i del Consell General del Poder 
Judicial, Carlos Lesmes, va remetre un supli-
catori a la comissió d’afers legals del Parla-
ment Europeu per aixecar-los la immunitat i 
poder tramitar una quarta euroordre. Aquest 
suplicatori haurà de ser aprovat pel plenari i, 
sigui quin sigui el resultat de la votació, els 
exiliats ja es freguen les mans per l’oportuni-
tat que els brinda per donar visibilitat al cas 
català i per denunciar la judicialització d’un 
conflicte d’arrel política davant les instàncies 
i l’opinió pública internacional.

Ponsatí i Puig
Com era previsible, i a desgrat de les manio-
bres de la JEC per declarar vacant l’escó de 
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Els eurodiputats Comín i Puigdemont van 
reclamar l’alliberament de Junqueras.
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L’acte es va endarrerir més d’una hora perquè poguessin arribar els 
autocars retinguts.
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Clara Ponsatí, el 31 de gener l’Eurocambra 
li va reconèixer la condició d’eurodiputada 
arran de la nova distribució d’escons després 
de la sortida de la Gran Bretanya de la Unió 
Europea. Ella també s’exposa a la concessió 
del suplicatori. De fet, el 5 de març es va sus-
pendre fins al 18 de juny el judici per a la seva 
extradició que se seguia a Escòcia per esperar 
la decisió de Brussel·les.

Pel que fa al conseller de Cultura Lluís 
Puig, que no gaudeix d’immunitat, la justícia 
belga va separar el 3 de febrer la seva causa. 
El dia 24 va declarar al Palau de Justícia de 
Brussel·les, si bé el jutge instructor va ajornar 
fins al 30 de març la segona vista “per entrar-hi 
a fons”. Puig s’enfronta a 8 anys de presó, acu-
sat de desobediència i malversació.

Noves victòries 
El 3 de març, el TJUE va resoldre a favor de 
Valtònyc la qüestió prejudicial plantejada 
per la seva defensa al Tribunal d’Apel·lació 
de Gant, en considerar que Espanya no pot 
aplicar de manera retroactiva el codi penal de 
2015, que castiga més severament els delictes 
d’amenaces, enaltiment del terrorisme i injúri-
es a la corona pel quals va ser condemnat amb 
el codi vigent el 2012. D’aquesta manera, el 
judici per reclamar-ne l’extradició resta pràc-
ticament vist per sentència a Bèlgica.

El dia 13, el mateix Tribunal de Luxem-
burg va concloure que el jutge Pablo Llarena 
va vulnerar el dret a la defensa dels exiliats 
quan la tardor de 2017 va privar il·legalment 
els seus advocats, Gonzalo Boye i Jaume Alon-
so Cuevillas, de participar en la instrucció del 
judici per l’1-O. En concret, el TJUE considera 
que el dret a l’assistència lletrada no pot demo-
rar-se per la incompareixença de la persona 
acusada, encara que hagi estat citada a fer-
ho. D’aquesta manera, el TJUE dona la raó al 
jutge d’instrucció de Badalona que va plante-
jar la qüestió. Per la seva banda, el president 
Puigdemont va celebrat la sentència recordant 
que “porten violant els nostres drets des del 
principi” i que “han manipulat la justícia per 
assolir objectius polítics”.

Minoria nacional
Els últims revessos a la reputació del Regne 
d’Espanya han arribat de les Nacions Uni-
des i de la premsa suïssa. El 12 de març va 
transcendir l’informe elaborat pel relator de 
l’Organització de les Nacions Unides per a les 
Minories Nacionals, Fernand de Varennes, 
després de visitar l’Estat espanyol el 14 i el 15 
de gener de l’any passat. En aquest document, 
l’ONU reconeix que els catalans i els bascos 
són minories nacionals que s’han de tractar 
com a tals.

L’informe detecta “llacunes” i “omissions” 
en aspectes com ara la llengua i l’ensenya-
ment, que poden tenir un impacte negatiu en 
les minories, i indica a les autoritats espanyo-

les que caldran “més esforços i passos addi-
cionals” perquè hi ha “fets desafortunats que 
cal adreçar”. El relator celebra “el molt reeixit 
model d’immersió lingüística català”, nega que 
“instruir en una llengua minoritària sigui dis-
criminatori” i considera que la preeminència 
legal i constitucional del castellà és negativa 
perquè arracona les altres llengües. 

En l’àmbit polític, l’informe constata “un 
augment dels discursos d’odi, demonització 
i amenaces físiques contra membres de la 
minoria catalana” arran de la celebració del 
referèndum de l’1-O i denuncia que “contribu-
eixen a un ambient d’intolerància”, ja que “no 
es responen ni es persegueixen prou”. També 
demana a l’Estat que hi pari atenció i prengui 
mesures per acabar amb la “desconfiança cap 
a la policia i la judicatura”. Per acabar, l’infor-
me expressa la seva “preocupació” sobre el ju-
dici contra “figures polítiques i manifestants” 
independentistes i insta també l’Estat espa-
nyol a revisar el concepte de sedició perquè 
no persegueixi “la dissidència política amb 
càrrecs criminals”.

Corrupció reial
La crisi del coronavirus ha estat utilitzada per 
la majoria dels mitjans de comunicació espa-
nyols per amagar les vergonyes de la monarquia 
espanyola. El 3 de març, el diari Tribune de 
Genève revelava que el rei emèrit era el “bene-
ficiari”, des de l’any 2008, d’un compte amb 100 
milions d’euros que la fundació Lucum tenia a 
Panamà i que, segons el fiscal especial Yves 
Bertossa, hauria rebut de l’Aràbia Saudita en 
concepte de comissions per haver intercedit da-
vant les empreses espanyoles que van construir 
el tren d’alta velocitat entre Medina i la Meca 
per tal que abaratissin el preu de l’oferta. El 
propòsit d’aquesta societat offshore consistia a 
evadir impostos i ocultar la veritable riquesa de 
la família reial. El rotatiu suís també explicava 
que el 2012, coincidint amb l’escàndol per la ca-
cera d’elefants a Botswana, Joan Carles hauria 
transferit 65 milions del banc Mirabaud a un 
compte que la seva examant, Corinna Larsen, 
tenia a les Bahames, a canvi del seu silenci. 
L’afer esquitxaria també l’exdirector general del 
Centre Nacional d’Intel·ligència, Félix Sanz, a 
qui Larsen denunciarà a Londres per xantatge 
i amenaces perquè no desveli “secrets d’estat”, 
segons The Daily Mail. 

El 14 de març, el rotatiu britànic The Te-
legraph destapava que el rei Felip VI figurava 
com a “segon beneficiari” als estatuts de la fun-
dació i que ell en tenia perfecte coneixement 
des de feia tot just un any, quan els advocats 
de Larsen li ho van notificar. Però no ha estat 
fins ara que el monarca se n’ha desvinculat pú-
blicament: l’endemà mateix de fer-se pública la 
notícia, la Zarzuela va emetre un comunicat en 
què reconeixia l’existència d’un patrimoni al 
marge de “la legalitat o dels criteris de rectitud 
i integritat”, per la qual cosa el rei repudiava 

aquesta “herència” –un gest merament simbò-
lic perquè l’article 991 del Codi Civil impedeix 
fer efectiva la renúncia abans de la defunció 
del donant– i retirava l’assignació anual de 
194.232 euros que rebia el seu pare amb càrrec 
als pressupostos de l’Estat. 

Tot plegat ha motivat la petició d’una co-
missió rogatòria de la Fiscalia Anticorrupció 
espanyola a Suïssa per investigar un possible 
delicte de “suborn internacional” i deixa en 
entredit el republicanisme d’Unidas Podemos 
en moment extraordinàriament delicat a ni-
vell econòmic i social per als treballadors, els 
aturats, els autònoms, les petites empreses i 
els col·lectius més vulnerables. L’elecció de 
quatre ministres del PSOE per pilotar la crisi 
ha demostrat el paper secundari que té dins 
del Govern espanyol i el perill que serveixi de 
coartada als sacrificis que han de venir.

Porta del darrere
A la repressió de l’aparell judicial contra els 
servidors públics de la Generalitat s’hi afe-
geix el seu bandejament institucional per part 
del sistema polític espanyol. El 15 de març, 
la ministra de Defensa, Margarita Robles, va 
dir que Torra “no mereix ser considerat un 
responsable polític” i que “ha de quedar al 
marge de la vida pública” després que no va 
voler signar el comunicat conjunt de la resta 
de presidents autonòmics en què assumien el 
comandament únic de la crisi sanitària per 
part del Govern espanyol.

Un parell de mesos abans, Torra va ser 
inhabilitat per la JEC per haver penjat un llaç 
groc i una pancarta a favor de la llibertat dels 
presos polítics durant la campanya de les elec-
cions generals del 28 d’abril de 2019. La decisió 
de la JEC va ser molt controvertida perquè 

El dia que la Junta Electoral va ordenar les 
seves inhabilitacions, el grup municipal d’AA-
CUP va exigir que es respectessin els drets 
polítics de Torra i Junqueras, i els dels seus 
votants.
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es tracta d’un organisme administratiu, i no 
pas judicial, i el seu compliment va desfermar 
grans trifulgues entre JxCat i ERC. Finalment, 
el 27 de gener la Mesa del Parlament va retirar 
a Torra la condició de diputat, però l’informe 
dels lletrats de la cambra admetia que podia 
seguir exercint la presidència de la Generalitat 
fins que el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya resolgui el recurs que va presentar 
contra la primera resolució, dictada el 19 de 
desembre, que el condemna a 18 mesos d’inha-
bilitació i a una multa de 30.000 euros per de-
sobediència. Mentrestant, el PP li ha presentat 
una querella per “usurpació de funcions”.

Només de conèixer-se el pronunciament 
de la JEC, el 3 de gener, Puigdemont va piu-
lar: “Indignant, vergonyós. Els dos darrers 
presidents de Catalunya han estat cessats 
per Espanya, no pel Parlament. S’han acos-
tumat a decidir qui ha de ser president i qui 
no. Prou. És com el 155, però sense passar 
pel Senat”. També des de l’exili, el Consell per 
la República va denunciar que “la sobirania 
de les institucions catalanes no la pot decidir 
una junta polititzada sense escrúpols” i el seu 
vicepresident, Toni Comín, va reivindicar que 
“el president de la Generalitat el posa i el treu 
el poble de Catalunya”.

Poc després que el diputat Carlos Carri-
zosa acusés Torra de ser un “delinqüent” i un 
“okupa”, el 27 de febrer Eldiario.es va desta-
par que Cs tenia en nòmina al vocal de la JEC 
Andrés Betancor com a assessor, amb des-
patx propi, al Congrés. Aquest catedràtic de 
Dret va ingressar a la JEC l’octubre de 2017 a 
proposta de la formació que aleshores dirigia 
Albert Rivera i va intervenir en la votació de 
totes les reclamacions que el partit taronja hi 
va fer arribar, sempre en contra de l’indepen-
dentisme. Per aquesta raó, Torra va anunciar 
que presentarà una querella per suborn, preva-
ricació i delicte electoral contra Betancor per 
haver incomplert el règim d’incompatibilitats, 
i va posar en dubte la imparcialitat de les de-
cisions preses per la JEC els últims 2 anys. 

Els Mossos no seran sempre nostres
El 20 de gener va començar a la sala penal de 
l’Audiència Nacional el judici a la cúpula del 
cos dels Mossos d’Esquadra en què la Fiscalia 
sol·licita 11 anys de presó i 11 més d’inhabilita-
ció per al major del cos, Josep Lluís Trapero; 
el secretari general d’Interior, Cèsar Puig; el 
director general de la Policia, Pere Soler; tots 
ells acusats de rebel·lió, i quatre anys per a la 
intendent Teresa Laplana  com a responsable 
de l’operatiu policial a la seu de la conselleria 
d’Economia el 20 de setembre de 2017, acusa-
da de sedició.

Com ja va fer en la seva declaració com a 
testimoni al Tribunal Suprem durant el judici 
als membres del Govern pel referèndum de 
l’1 d’octubre, Trapero va recalcar que tenia 
un pla preparat dos dies abans per detenir 

Puigdemont després de la declaració d’inde-
pendència del 27-O en què es detallaven els 
comandaments i les unitats que havien d’ar-
restar els membres del Govern, però que el 
document es va destruir. 

El número dos de Trapero, el comissari 
Ferran López, va declarar que els Mossos 
se sentien “desemparats” pel Govern i va su-
bratllar que “van ser lleials” a la legalitat i les 
ordres judicials “fins al final”. L’exdirector ge-
neral de la Policia, Albert Batlle, va defensar 
“els principis de congruència, d’oportunitat i 
de proporcionalitat” dels Mossos durant l’1-
O i va assegurar que Trapero no era “afí” a 
l’independentisme.

En sentit contrari, el tinent coronel de la 
Guàrdia Civil Daniel Baena, que va ser el res-
ponsable dels atestats judicials, va relatar que 
Trapero va ser nomenat major per convertir 
els Mossos en una “estructura d’estat” adap-
tada i orientada a executar el pla de ruta inde-
pendentista. Per la seva part, el coronel Diego 
Pérez de los Cobos, coordinador de l’operatiu 
policial conjunt de l’1-O, va assegurar que hau-
ria destituït el major perquè posava “pals a les 
rodes” i que amb 10.000 agents hauria pogut 
tancat 2.000 col·legis, en comptes dels 383 que 
els Mossos s’atribueixen.

El 16 de març va tenir lloc l’última sessió 
abans que les parts elevin a definitives les seves 
conclusions provisionals. Quan es reprengui el 
judici, se sabrà si la Fiscalia ajusta la petició de 
pena al delicte de sedició, d’acord amb la sen-
tència del Suprem per l’1-O, en especial després 
que el responsable d’Interior durant l’aplicació 
de l’article 155, Juan Antonio Puigserver, des-
vinculés Trapero de Puigdemont.

Mentre se celebrava el judici a l’Audiència 
Nacional, el setmanari La Directa va publi-
car el 3 de març un ampli reportatge en què 
documentava l’espionatge massiu, de natura-
lesa “preventiva”, que la Comissaria General 
d’Informació dels Mossos hauria practicat des 
de 1998 sobre diverses organitzacions i col-
lectius de l’esquerra independentista, l’anar-
quisme i el moviments socials. Es tracta de 
500 informes confidencials que els Mossos 
pretenien destruir a la incineradora del Besòs 
i que traslladaven amb les furgonetes que la 
Policia Nacional va interceptar el 26 d’octubre 
de 2017, el dia abans de la declaració d’inde-
pendència.

600 investigats
Segons Alerta Solidària, més de 600 perso-
nes han estat citades a declarar als jutjats, 
casernes i comissaries des del 14 d’octubre, 
data en què es va fer pública la sentència del 
procés. La majoria són acusades de desor-
dres públics, coacció, atemptat a l’autoritat o 
danys contra la seguretat per haver secundat 
les accions massives de Tsunami Democràtic 
a l’aeroport i la frontera, o bé per participar en 
talls de carreteres i vies de tren, o els aldarulls 

de Barcelona. Aleshores es van detenir 241 
persones, 5 de les quals continuen en presó 
provisional –Charles Andrew Pittman, a Bri-
ans; Ibrahim, Mouhcine i Charaf, al Puig de 
les Basses, i Dani Gallardo, a Alcalá Meco– i 3 
més han estat deportades al Marroc, després 
d’haver estat tancades al CIE. 

Més enllà de les protestes postsentència, 
Òmnium Cultural xifra en 2.500 les persones 
que han estat “represaliades pel procés” des 
del setembre de 2017. Es dona la circums-
tància que en molts casos la Generalitat s’ha 
personat com a acusació particular i demana 
penes de presó superiors a la mateixa fiscalia, 
de fins a 46 mesos, com és el cas de les 8 per-
sones acusades pels Mossos d’accedir al parc 
de la Ciutadella el 30 de gener del 2018 durant 
la investidura fallida de Puigdemont o dels 9 
activistes que van protestar a Lledoners el dia 
que els presos van ser traslladats a Madrid.

Jové i Salvadó
Com ja va passar amb la consulta del 9-N, a 
banda de les responsabilitats penals, el 28 de 
febrer el Tribunal de Comptes va reclamar 4,1 
milions d’euros als polítics i diversos exalts 
càrrecs del Govern per l’organització del re-
ferèndum de l’1-O, en qualitat de responsabi-
litat comptable provisional. La fiança va ser 
coberta per la Caixa de Solidaritat, que també 
va assumir els 88.000 euros imposats pel jutjat 
d’Osca contra el conseller de Cultura Lluís 
Puig pel litigi de les obres d’art de la Franja 
conservades al Museu de Lleida i que van ser 
requisades per la Guàrdia Civil coincidint amb 
l’aplicació del 155. En canvi, el seu antecessor, 
Santi Vila, va haver d’aportar les escriptures 
de casa seva per a fer front a una fiança de 
216.000 euros. A més de les multes, ambdós 
estan acusats de desobediència i s’enfronten 
a dos anys d’inhabilitació, tot i que van actuar 
d’acord amb la llei de patrimoni cultural.

El carrusel repressiu continua amb el judi-
ci al TSJC dels homes de confiança de Junque-
ras a la conselleria d’Economia: el secretari 
general del Departament de Vicepresidència, 
Josep Maria Jové, i el secretari d’Hisenda, Llu-
ís Salvadó, als quals se’ls han imposat sen-
gles fiances de 2,9 i 1,6 milions pels delictes 
de desobediència, prevaricació, malversació 
i revelació de secrets. La instrucció assenyala 
Salvadó com a responsable de la creació d’una 
agència tributària pròpia i considera que Jové 
va ser el cervell de l’1-O i l’acusa d’autoritzar 
2,1 milions d’euros en despeses per dur-lo a 
terme, d’obtenir dades del cens que no podien 
ser tractades i de ser l’encarregat d’aconseguir 
el finançament necessari en cas que el sí a la 
independència guanyés el referèndum.

Taula de diàleg
Precisament Jové ha estat un dels negociadors 
amb el PSOE perquè la investidura de Pedro 
Sánchez i la taula de diàleg Estat-Generalitat 
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fossin una realitat, juntament amb la secretà-
ria general adjunta d’ERC, Marta Vilalta, i el 
portaveu a Madrid, Gabriel Rufián.

La taula reprén en part l’esperit de la de-
claració de Pedralbes del 20 de desembre de 
2018 i ha estat concebuda com un espai per 
“desescalar” un “conflicte polític” que inici-
alment era presentat com un “problema de 
convivència”. Ara, el PSOE es compromet a 
“desjudicialitzar-lo” i aposta per una “agenda 
del retrobament” que inclou 44 punts secto-
rials per blindar competències i millorar el 
finançament. La Generalitat, en canvi, hi 
porta la demanda d’un referèndum, l’amnistia 
dels represaliats i el seu reconeixement com 
a interlocutors. A més, JxCat va reclamar la 
presència d’un mediador internacional. 

Tot i les reserves de l’exili –Puigdemont 
va reclamar una negociació “entre iguals” 
i el conseller Puig va alertar que “si has de 
negociar amb presos i exiliats, estàs accep-
tant la rendició”– la primera trobada es va 
celebrar el 26 de febrer a la Moncloa amb els 
pesos pesants de cada delegació: Torra i el 
vicepresident Pere Aragonès, d’una banda, i 
Sánchez, els vicepresidents Carmen Calvo i 
Pablo Iglesias, i cinc ministres, de l’altra. Es 
va acordar que la taula es reunirà amb periodi-
citat mensual i de forma alternativa a Madrid i 
Barcelona, però la pandèmia del coronavirus 
a obligat a ajornar sine die la segona reunió.

Trencadissa sobiranista
Darrerament, la tibantor entre JxCat i ERC 
ha fet saltar espurnes, convenientment atia-
des a les xarxes socials per personatges com 
Ramón Cotalero, Joan Tardà i Gabriel Rufián. 
Entre els motius de fricció hi ha la decisió 
del president del Parlament, Roger Torrent, 
d’acatar i “no revertir” la resolució de la JEC 
i del TSJC a l’hora de retirar l’acta de diputat 
a Quim Torra, les dissensions sobre la figura 
del relator i la negociació dels pressupostos de 
la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona. 
Els acords entre el vicepresident Aragonès i 
Jessica Albiach, dels comuns, i d’Ada Colau 
i Ernest Maragall al cap i casal van obligar 
JxCat a sumar-s’hi davant la por d’unes no-
ves eleccions i el fantasma d’un nou tripartit. 
Tanmateix, la crisi del coronavirus hi ha afegit 
més incertesa i el 17 de març la portaveu del 
Govern, Meritxell Budó, admetia que, si cal, 
es tornaran a refer els comptes. L’endemà, 
Lorena Roldán, de Cs, exigia uns “pressu-
postos d’emergència” i Aragonès defensava 
que es tramitessin els actuals, ja que aporten 
3.000 milions d’euros més a despesa social, i 
es mostrava obert a fer-hi modificacions un 
cop aprovats. 

En el fons d’aquestes disputes rau la pugna 
per l’hegemonia sobiranista i la coexistència 
de dues estratègies diferents: l’independen-
tisme tranquil d’ERC i una part del PDeCAT 
encapçalada per Marta Pascal, i l’indepen-

dentisme màgic de JxCat i la Crida. ERC 
predica la necessitat d’aconseguir un marc 
d’estabilitat política i econòmica, arribant a 
acords amb l’Estat i altres forces polítiques, 
que permeti, a la llarga, “eixamplar la base” 
social de l’independentisme. D’aquesta mane-
ra, ERC pretén ocupar la centralitat política 
i esdevenir el pal de paller del pròxim govern 
autonòmic. Per contra, Puigdemont ja ho va 
deixar clar a Perpinyà: “La via unilateral és 
legítima, però és l’últim recurs que tenim. 
Aviat caurà el mantra que no som més del 
50% i haurem de superar la paret de l’Estat. 
Preparem-nos”. 

El pragmatisme d’ERC li ha reportat fiabi-
litat com a interlocutor amb els poders fàctics, 
però políticament li ha fet perdre el favor de 
Demòcrates –el seu portaveu, Antoni Castellà, 
ja ha dit que no repetiran coalició– i d’antics 
afiliats com els eurodiputats Miquel Mayol 
i Bernat Joan, l’exdiputat i alcalde de Mont-
blanc Josep Andreu o l’exregidor de Sant Joan 
de Vilatorrada Jordi Pesarrodona. Tots ells 
han impulsat la plataforma Independentistes 
d’Esquerres, que reclama crear una organit-
zació unitària “ideològicament transversal” al 
voltant de Puigdemont que “articuli i superi” 
les formacions actuals i doni suport al Consell 
per la República i a la internacionalització del 
conflicte. El col·lectiu es va presentar el 22 de 
febrer a l’Ateneu Barcelonès i ja compta amb 
prop de 6.000 adhesions de militants històrics 
del PSAN, com Josep Guia; del PSUC, com 
Eudald Carbonell; de Solidaritat Catalana, 
com Toni Strubell i Hèctor López Bofill, i de 
l’entorn de la CUP, com Julià de Jòdar i Blan-
ca Serra. També hi és el mataroní Pep Riera, 
fundador d’Unió de Pagesos, i el “cuiner de la 
terra” vilassarenc Genís Viada.

Presos al carrer
Mentre els partits independentistes segueixen 
demanant l’amnistia i Unidas Podemos plan-
teja una reforma del codi penal al Congrés 
que elimini els delictes de sedició i rebel·lió i 

obri les portes a un possible indult, les juntes 
de tractament de les presons catalanes han 
aplicat l’article 100.2 del reglament peniten-
ciari, que permet als interns anar a treballar, 
fer tasques de voluntariat o cuidar els seus 
familiars durant unes hores.

El 13 de febrer van sortir l’expresident de 
l’ANC, Jordi Sànchez, per col·laborar tres dies 
la setmana en una fundació contra l’exclusió 
social, i el líder d’Òmnium Cultural, per tre-
ballar a la seva empresa i fer voluntariat de 
dilluns a divendres. El dia 17 s’hi van afegir 
Carme Forcadell i Dolors Bassa, tres dies la 
setmana, per dur a terme tasques de volun-
tariat i tenir cura de les seves mares. El dia 
20, Joaquim Forn va començar a treballar a 
Mediapro els dies feiners. El 2 i 3 de març va 
ser el torn, respectivament, de Raül Romeva, 
que treballarà tres dies la setmana per a una 
associació privada que avalua els acords de 
pau de la guerra de Bòsnia, i Oriol Junqueras, 
que exercirà la docència també tres dies la 
setmana a la Fundació Universitària del Ba-
ges, a Manresa. Els últims a acollir-s’hi van 
ser Josep Rull, el 9 de març, que treballarà a 
l’assessoria jurídica d’una mútua vallesana 
i també farà tasques de voluntariat, i Jordi 
Turull, que des del dia 10 treballa en un bufet 
d’advocats de Terrassa.

En tots els casos, la Fiscalia es va oposar 
a aquesta mesura i va acusar la Generalitat 
de generar un “tercer grau encobert”. De mo-
ment, els jutges de vigilància penitenciària 
han rebutjat els recursos del ministeri públic i 
la consellera de Justícia, Ester Capella, ha ex-
plicat que actualment hi ha uns 400 interns a 
Catalunya que gaudeixen d’aquests permisos.

Activitat discreta
A escala local, l’independentisme treballa 
en dues línies: la cívica i la institucional. En 
l’àmbit ciutadà, es manté la transversalitat i la 
unitat d’acció. Bona prova d’això és l’autocar 
que va sortir d’Alella el 18 de desembre per 
participar en l’acció del Tsunami Democrà-
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Més de 150 Consells Locals per la República es van aplegar a la Sala de les Llibertats de Perpinyà.
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tic al Camp Nou, en ocasió del partit entre 
el Futbol Club Barcelona i el Reial Madrid, 
o la celebració de la tercera calçotada per la 
República, que el 16 de febrer va aplegar 300 
comensals a la plaça del poble.

Ara que el CDR està en estat d’hivernació, 
s’intenta posar en marxa un Consell Local per 
la República com a espai d’acció i d’articula-
ció política d’obediència estrictament cata-
lana. L’excursió del 29 de febrer a Perpinyà 
va finalitzar amb una reunió a la Sala de les 
Llibertats de Puigdemont i Comín amb més de 
150 coordinadors de consells locals, com els 
alellencs Albert Frago i Àngel Agustí.

Oficialment, els plens de l’Ajuntament 
continuen responent a una política partidis-
ta i els grups independentistes només acos-
tumen a posar-se d’acord quan cal aprovar 
declaracions institucionals. El 16 de gener, 
ERC-Sumem per Alella, JxCat i Alternativa 
per Alella-CUP van acordar una moció de 
rebuig a les resolucions de la JEC contra el 
president Torra i el mandat de Junqueras com 
a eurodiputat. Gd’A s’hi va abstenir, i Cs i el 
PSC no van comparèixer a la sessió.

Relleu a Cs
El 16 de gener es va fer pública la renúncia 
de la representant de Cs, Susana Alonso, per 
motius laborals. El seu lloc l’ocupa, des del 
27 de febrer, el número 2 de la candidatura, 
Toni Bernal. El nou regidor va prometre el 
càrrec i va oferir la seva col·laboració al Go-
vern per millorar la vida dels veïns i veïnes 
del poble. Bernal és un seguidor actiu a les 
xarxes socials dels Segadors del Maresme. En 
els darrers mesos, l’organització espanyolis-
ta que es dedica a retirar de matinada llaços 
grocs, estelades i pancartes de solidaritat amb 
els presos va actuar a Alella diversos cops en 
el marc de les autoanomenades “operacions” 
Porc groc (3 de desembre), Tramuntana (10 
de desembre), Hem tornat (17 de desembre), 
Govern Frankenstein (9 de gener), Nou rè-
cord (13 de febrer) i Tornado (28 de febrer).

En la seva estrena en el ple, Bernal va 
preguntar a l’alcalde quina relació mantindrà 
l’Ajuntament amb el col·lectiu de joves que 

manté ocupada la finca de la Gaietana amb la 
intenció de fer-ne un centre social, i va votar a 
favor de la resolució conjunta de tots els grups 
que declara Alella municipi feminista, amb el 
benentès que “el feminisme liberal no exclou 
l’home. És una batalla de tota la societat”.

Lluita feminista
L’11 de febrer, coincidint amb el Dia de la 
Dona i la Nena en la Ciència, l’Agrupació 
d’Astronomia d’Alellla va organitzar un ci-
nefòrum al Casal a l’entorn de la pel·lícula 
Hidden figures. El dia 13, dia dels enamo-

rats, la Tribu Feminista va dur a terme un 
acte a la plaça del poble per reivindicar “els 
amors que cuiden i les relacions ben trac-
tants i diverses que tenen en compte l’altre” 
i per denunciar la submissió i la imposició 
consumista que representa Sant Valentí. Per 
a les organitzadores, el mite de l’amor ro-
màntic perpetua els estereotips de gènere 
i és la base de les violències masclistes, ja 
que comporta l’acceptació i la justificació de 
comportaments abusius i desiguals. A més de 
llegir un manifest, les participants van retre 
homenatge a les víctimes de la violència mas-
clista i van elaborar un mural amb els rols i 
comportaments tòxics que cal combatre en 
les relacions afectives.

El 8 de març, la Tribu Feminista i les asso-
ciacions Montserrat Roig i Dones Solidàries 
van organitzar, amb el suport de l’Ajuntament, 
un matí farcit d’activitats i a la tarda van as-
sistir a la manifestació de Barcelona. 

Enguany, les reivindicacions feministes 
han produït efectes directes sobre alguns 
partits polítics. A l’assetjament psicològic 
denunciat per l’exdiputada de la CUP Mire-
ia Boya, que va posar en entredit l’efectivi-
tat dels protocols interns de l’organització, 
s’hi va afegir l’eclosió a les xarxes socials 
de l’etiqueta #MatxisEI en vígilies del 8-M. 
El hashtag feia referència als matxirul·los 
de l’Esquerra Independentista i va suposar 
la dimissió de l’alcalde d’Argentona, Eudald 
Calvo, el 4 de març, després de reconèixer 
que havia tingut “actituds masclistes en el 
passat”. De fet, la CUP ja l’havia expulsat 
com a militant el mes de desembre perquè 
no va voler renunciar al càrrec ni assumir 
les mesures reparadores. També ERC s’ha 
vist esquitxada per l’assetjament del cap de 
gabinet del Departament d’Acció Exterior, 
Carles Garcias, sobre diverses treballado-
res, la qual cosa va suposar la dimissió del 
conseller Alfred Bosch per haver ocultat el 
cas al president Torra i no haver activat els 
protocols interns de la Generalitat.  
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300 persones van participar en la calçotada per la República. Els beneficis es van destinar a la 
Caixa de Solidaritat.
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La vigília de Sant Valentí, la Tribu Feminista va denunciar la idealització de l’amor romàntic i el 
rerefons consumista de la celebració. 
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CRISTINA THIÓ
Fa més d’un any vàrem tenir l’ocasió de 
restaurar el rellotge de sol històric de Cal 
Doctor d’Alella.

Inicialment ens va sobtar molt que es 
volgués recuperar un rellotge repintat 
amb imatges i pintures inadequades que 
no coincidien amb el moment i valor de 

la masia. Així doncs, vàrem proposar re-
cuperar el vertader rellotge original que 
teníem la certesa que s’amagava sota unes 
quantes repintades, com passa un munt 
de vegades.

Ens van acceptar el desafiament i aquí 
va començar una magnífica feina i aventura 
de recuperació que va dur a terme l’equip 
multidisciplinari de Chroma.

Dues parts diferenciades
La feina va tenir dues parts ben diferenci-
ades; d’una banda, la recerca històrica per 
estudiar i descobrir si hi havia documenta-
ció que avalés la nostra teoria i, d’altra ban-
da, tota la feina d’arrencar el tros de paret 
que ocupava el rellotge modern, agafant el 
marge suficient, atès que teníem la certesa 
que el rellotge original havia de ser molt 
més gros i sobretot més allargat.

Documentant fotogràficament tot el pro-
cés de treball, vam començar engassant tota 
la zona que calia arrencar fent una graella 
numerada de zones més o menys geomè-

triques per facilitar 
el trencaclosques 
posterior. Posteri-
orment vàrem re-
tallar les divuit pe-
ces resultants amb 
una radial i les vam 
transportar en for-
ma d’entrepans de 
fusta al nostre ta-
ller de restauració 
(imatge 03).

Un cop al taller, 
i amb la documen-
tació gràfica troba-
da, vàrem rebaixar 
amb molt de comp-
te i diferents tèc-
niques cadascun 
dels trossos fins a 
quedar-nos amb el 
morter del final del 
XIX i principi del 
XX. Vam consolidar 

Façana i detall del rellotge de sol el 2008 quan es va reinterpretar l’antic dibuix sense 
documentació prèvia ni del procés.

Primeres fotografies del rellotge de sol realitzades per J. Cabanyes el 1931.

La recuperació del rellotge 
de sol de Cal Doctor
Cristina Thió, membre de Chroma, empresa dedicada a la restauració de patrimoni 
arquitectònic, ens explica el procés de restauració d’aquest element
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i reintegrar aquest morter per aconseguir 
una base ferma i vam poder, aleshores, 
desengassar i anar retirant repintats del 
davant.

Vestigis del rellotge modernista
Un cop feta aquesta tasca vam començar 
a trobar vestigis del rellotge modernista i 
vam procedir a fer-ne una plantilla sobre un 
acetat. Després de moltes hores de docu-
mentació i d’interpretació, vam aconseguir 
redibuixar el rellotge original. 

El darrer pas va ser traspassar la plan-
tilla sobre el parament d’estuc restaurat i 
fer la policromia final del rellotge per, final-
ment, corregir l’angle del gnòmon (barra de 
ferro que marca l’hora). 

Després d’un any de feina amb aturades 
a l’espera de confirmar recerques i docu-
mentació , a l’equip estem molt contents i 
satisfets d’haver col·laborat en la recupe-
ració d’aquest rellotge que es donava per 
perdut i que no estava ni catalogat. És im-
portant que aquestes feines, com a mínim, 
tinguin els informes previs d’equips mul-
tidisciplinaris que poden evitar caure en 
els repintats plàstics i en les falsificacions 
històriques que a voltes, sense cap mala 
intenció, acaben malmetent un patrimoni 
molt valuós i ric de la nostra arquitectura 
tradicional.

Us animem a tots i totes a col·laborar 
per salvaguardar patrimoni molts cops 
amagat i anònim de casa nostra. 

Engassat de parament del rellotge per a l’extracció i el transport. Un cop al taller, es realitza el 
desengassat i decapat de cada tros i es calquen les plantilles del dibuix original. 

Calc i realització d’una plantilla del dibuix original i reintepretació de les llacunes.

Traspàs de la plantilla i realització de la policromia amb pintures minerals.
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ALBERT ALABAU 
Sergi Bancells, conegut de petit com en Po-
nyboy per aleshores vailets del poble com un 
servidor, és un d’aquells alellencs de soca-rel 
que destaquen, entre moltes altres coses, per 
una curiosa història i una curiosa professió.

Comencem per les arrels
Besnet d’Antoni Pujadas, darrer alcalde re-
publicà d’Alella, net de Quimet Bancells, jut-
ge de pau i el “barber de baix” –a qui podem 
reconèixer gràcies al capgròs 
que l’honra–, i fill de Toni Ban-
cells, dibuixant i autor de l’es-
cut alat que llueix a les plaques 
dels carrers del nostre poble, en 
Sergi és un personatge ple d’his-
tòria i d’històries a pesar de la 
seva joventut.

Professional de la comuni-
cació, en Sergi va fer els seus 
primers passos en l’equip fun-
dador de la revista Vesània, un 
clàssic irreverent i inspirador 
de llibertat nascut al final del 
1992 a les Barrakes (més tard 
conegudes amb el ronyós nom 
d’INS Alella), i tot seguit al fan-
zine Ferrer en Guàrdia, per 
després continuar evolucionant 
des d’aquesta il·lustre tribuna, 
la revista Alella. Més tard fa-
ria el salt professional entrant 
al diari El Punt, primer com 
a corresponsal local a Alella 
i després cobrint concerts de 
pop-rock a Barcelona.

Creixement professional en 
un sector nínxol
A mitjan anys 1990, acabada 
d’estrenar la vintena, en Sergi va entrar al 
món de les revistes de perruqueria, a més 
d’escriure en publicacions de tirada estatal 
com Primera Línea i Man. Després d’uns 
quants anys, el 2007 va fer el salt internaci-
onal com a director editorial de la revista 
Estetica Magazine, en les seves edicions 
d’Espanya i Mèxic.

De la mà d’aquesta revista, a partir del 
2013 va ser nomenat responsable de l’edició 
dels EUA, una posició que el va dur a traslla-
dar-se a Miami amb la família. “Vam passar 
cinc anys vivint a Miami, cosa que per a la 
meva feina era fantàstic perquè una gran 
part dels meus viatges professionals eren –i 
són encara– dins els EUA, i per a la meva 

família no era un xoc cultural perquè hi ha 
molta gent d’origen llatinoamericà amb un 
estil de vida semblant al nostre. Però el meu 
fill gran jugava força bé a futbol –actualment 
milita a les files del Girona FC– i la família 
s’enyorava cada cop més d’aquí, i entre una 
cosa i l’altra ara fa dos anys vam decidir ple-
gar veles i tornar al poble”, ens explica. Des 
de fa dos anys, doncs, en Sergi exerceix de 
director editorial internacional d’Estetica 
Magazine, cobrint esdeveniments de perru-

queria i moda a tot el món, però sobretot als 
EUA, que és on hi ha més mercat, i viatja 
sobretot a Nova York, Los Angeles, París i 
Londres.

Així mateix, des de fa més de quinze anys 
és el secretari general de l’AIPP (Associació 
Internacional de Premsa de Perruqueria), 

que aplega una cinquantena de revistes de 
perruqueria i atorga uns importants premis 
del sector. Per una altra banda, des de l’any 
passat és ambaixador global dels Internati-
onal Hairdressing Awards, i ara viatja per 
tot el món promocionant-los i fent fins i tot 
de mestre de cerimònies als esdeveniments.

Però què té d’especial aquesta feina? 
Si una cosa ha enganxat en Sergi a aquesta 
professió és la gent: “Els perruquers són mei-

tat tècnica, meitat creativitat-pas-
sió. Et creues amb persones molt 
especials que acaben deixant-te 
marca. He treballat amb gent a tot 
el món que m’ha inspirat moltíssim, 
des de Lluís Llongueras (admirat 
i reconegut a tot el planeta) fins 
a Vidal Sassoon (que, a banda de 
donar nom a un xampú, va ser un 
avançat al seu temps en aquest sec-
tor), passant per genis dels negocis 
que han construït imperis interna-
cionals dels salons de bellesa. Co-
nèixer i poder escriure un parell de 
llibres amb gent com Raffel Pagès, 
la gran passió del qual ha estat ser 
un historiador de la professió (té un 
museu amb més de 15.000 articles, 
alguns de la prehistòria), és una de 
les millors coses que m’han passat 
i ha estat gràcies a la meva profes-
sió”, narra amb emoció en Sergi.

També ens explica el que no 
li agrada, com per exemple que la 
professió de perruquer no tingui 
el reconeixement que es mereix, 
víctima d’un estigma social. “No 
és un tema només d’Espanya, sinó 
que passa a tot arreu, semblant als 
cuiners abans del boom gràcies a 

gent com Ferran Adrià”, aclareix en Sergi.

El tancament d’un cercle?
Estàs en certa manera tancant el cercle amb 
l’avi Quimet? “No t’ho sé dir… la casa del 
barber de baix era com un centre social, hi 
havia gent que hi anava a petar la xerrada, i 
gent afaitant-se i tallant-se els cabells. I de 
petit hi passava força estones quan tornava 
de l’escola. Recordo molts diumenges, quan 
era tancada, que hi anava a fer els deures o a 
escoltar música. L’aire que s’hi respirava era 
especial. I, en certa manera, el meu ofici pot 
tenir una connexió amb aquesta essència de 
centre social que encara són les perruqueri-
es”, conclou. 

ÉS UN RECONEGUT 
PROFESSIONAL DE LA 
COMUNICACIÓ A NIVELL 
INTERNACIONAL EN L’ÀMBIT 
DE LA PERRUQUERIA

QUÉ FA...?

Què fa... Sergi Bancells?
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setmilionsimig.gencat.cat

El rànquing fDi 
Intelligence, del Financial 
Times, premia Catalunya 
per la capacitat de captar 
inversió i retenir talent.
#Setmilionsimig 

Font: FDIS European Cities and Regions
of the Future 2018/2019 del Financial Times.
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M. MERCÈ COMPTE 
Abans no es faci un estudi històric artístic 
actualitzat i complet del jardí com es mereix 
aquest fabulós espai verd d’Alella, i amb la 
voluntat de complementar i sumar valor i 
coneixement de l’espai, tant per al bé del 
patrimoni local –prou treballat també des 
d’aquesta revista com a la web de les Cases 
d’Alella– com, per què no dir-ho?, també en 
clau catalana i amb voluntat que s’inclogui 
als catàlegs generals, és d’interès esmentar 
alguns aspectes que hi són fonamentals i el 
fan singular.

Els jardins són un art
L’art del jardí, el podem entendre conside-
rant que els jardins són un art en si matei-
xos, tant en representació com en presen-
tació. Utilitzen uns codis i un llenguatge 
estètic i la seva expressió és alhora artística 
i simbòlica, com el que ens ocupa. En un 
jardí, més que parlar del verd, element que 
és la seva matèria viva, podem parlar també 
dels altres elements que hi són fonamentals 
per ordenació, ornamentació, simbolisme 
i fins i tot poètica: els elements de fàbrica 
(bancs, balustrades, escales, terrasses...), 
l’aigua com a element fonamental… A banda 
del recurs bàsic per donar vida al lloc, l’aigua 
és portadora d’uns quants valors sensorials: 
frescor, remor, visuals amb efectes òptics o 
especulars quan són làmines d’aigua, fonts 
i brolladors que centren la mirada i distribu-

eixen espais, cascades que donen una nota 
ancestral i romàntica, alhora, de la vida que 
emergeix de les profunditats, estanys i bas-
ses, recreacions naturals i artístiques que 
disparen la imaginació, la contemplació i 
el somni. L’altre art que és fonamental per 
articular el seu discurs i configuració és 
l’escultòric.

Volem fer un apunt especial en aquest 
cas als característics gossos disposats al 
jardí. És arran d’un article publicat a La 
Vanguardia el dia 12 de febrer de 2020 so-
bre el complex turístic de luxe projectat pels 
Escolapis, on es parla de la restauració in-
viable pel cost econòmic dels gossos que hi 
ha. Se’ls esmenta com a “gos assegut damunt 

CULTURA

Un dels gossos del jardí de Cal Governador de la terrassa.

Les escultures del jardí 
de Cal Governador 
i els seus gossos alaunt, 
alà o ‘Jennings Dog’
M. Mercè Compte i Barceló és historiadora de l’art dels jardins, membre del grup de 
recerca de Jardins i Jardiners: Art, Ciència i Ofici als Països Catalans, grup de la Institu·
ció Catalana d’Estudis Agraris (ICEA) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). A més, està 
inscrita al Diccionari d’Historiadors de l’Art Català (DHIEC). Ha escrit per a la revista 
Alella aquest article que aporta llum sobre la importància de les escultures del jardí 
de Cal Governador.
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un pedestal”. Aquesta descripció referma el 
poc coneixement que tenim molts cops del 
que veiem habitualment, i la conseqüència 
de no saber el possible valor real que tenen 
aquests objectes fins a poder-nos fer canviar 
la mirada que en tenim: passen de ser un 
objecte sense gaire connotació més enllà 
d’una mera ornamentació, a ser peces clau. 
Justament a aquest model de gos mai se li 
ha atribuït cap mèrit ni gaire més interès, tot 
i que sempre ha estat un dels elements que 
més han caracteritzat el jardí.

El fet és que quan l’hàbit diari és la re-
cerca en aquestes temàtiques i es treballa 
per posar en valor i fer conèixer els jardins 
històrics, el gros de dades historiogràfiques 
i fets històrics artístics acumulats de molts 
altres llocs poden donar informacions ad-
dicionals i nous coneixements per a altres 
jardins que potser no s’havia ni plantejat.

Les escultures donen claus de lectura 
del lloc
Les escultures al jardí, molts cops ens donen 
claus de lectura del lloc, ens situen en un 
temps i espai determinats. Segons l’estètica 
i què representen, hi podem veure el pas del 
temps i a quin període corresponen. I, apro-
fundint-hi, podem intuir un sentit al·legòric 
si hi veiem un possible programa i repertori 
iconogràfic. En aquest cas, el jardí ha cridat 
francament l’atenció per certs aspectes als 
quals ara donem forma i contingut.

Antoni Gaudí deia, en referència a l’escul-
tura al jardí, que “el millor objectiu d’aquest 
cas és, primer, l’escenografia i no l’escultu-
ra ornamental i, segon, que a un ésser, po-
sant-lo en escena, l’han d’acompanyar tots 
els accessoris”. I creiem que, en aquest cas, 
es compleix aquesta màxima. Potser els gos-
sos pertanyen a un conjunt expressament 
buscat? Ens fem aquesta pregunta no perquè 
sí, sinó pel fet extraordinari de veure’n tants 
exemplars junts, dotze de coneguts en un sol 
jardí. Això ens fa pensar que no sigui un fet 
tan anecdòtic ni deixat a l’atzar, sinó un ca-
prici ben mesurat. Mai fins ara s’ha donat a 
conèixer cap altre espai amb tants elements 
com aquests gossos junts. En aquest punt, i 
a tall d’exemple, hi posem en relació el jar-
dí del Laberint d’Horta de Barcelona, on el 
seu recorregut íntim condueix a través d’un 
programa iconogràfic i simbòlic (es podria 
considerar fins i tot hermenèutic) amb un fil 
de lectura mitològica que l’explica.

Analitzant aquest jardí, i fixant-nos en el 
període de reforma i lluïment a mans d’An-
toni Borrell i Folch –dit de passada, casat 
amb Mercè Coll i Pujol, cosa que el vincula 
amb una alta classe social i alhora amb un 
llinatge i uns propietaris d’un altre jardí ex-
cepcional a Badalona, el desaparegut de Can 
Coll i Pujol—, hi veiem una voluntat classi-
citzant molt en voga d’aquell moment, una 

mena de neoclassicisme en molts dels seus 
ornaments, amb notes de caràcter romàntic 
i en què es destaquen certes estructures hi-
dràuliques que marquen també els passeigs 
i placetes, les cascades i el llac, i que seran 
de màxim interès o l’escenografia buscada, 
com dèiem.

A les seves Metamorfosis, Ovidi ens 
detalla al mite d’Actèon i Diana que el lloc 
consagrat a aquesta deessa era situat en una 
vall plena de pins i xiprers, tot i que uns al-
tres clàssics diuen que eren rouredes. En 
un extrem situa una caverna boscosa na-
tural, amb un manantial que ressona a la 
dreta i que serà on prendrà els banys i on 
Acteó, erròniament, apareix i veu el que no 
li estava permès de veure amb els seus ulls 
d’humà, cosa que el porta a l’infortuni: és 
convertit tot d’una en un cérvol i així, com 
a bèstia de caça i sense possibilitat de tenir 
veu humana, al damunt se li tiren els seus 
propis cans: Melampus, Icnòbates, Pàmfa-
gos, Dorceu, Oríbasos, Nebròfonos, Lèlaps, 
Terò, Ptèrelas, Agre, Hileu, Nape, Pèmenis, 
Harpia, Ladó, Dromas, Cànaque, Esticte, 
Tigris, Alce, Leucó, Àsbolos, Lacó, Ael·lo, 
Toos, Licisce, Cipriota, Hàrpalos, Melaneu, 
Lacne, Labros, Agríodos i Hilàctor. No el van 
reconèixer com a amo i senyor, ferit primer 
per Melanquetes i tot seguit caçat per Te-
rodamant i Oresítrofos i la resta de la seva 
pròpia canilla. Així va ser com Diana es va 
venjar del seu ultratge.

És aquesta narració a la qual voldríem 
poder donar veracitat respecte al sentit del 
jardí: la distribució dels gossos, els racons 
i cascades d’aigua, la gran bassa, tot en un 
entorn de jardí boscós. Un altre element ens 
hi podria fer pensar: la vinculació del model 
dels gossos precisament a aquest mite, els 
molosos alaunt coneguts per la seva gran 
presència i adequats per a la gran caça.

Els Borrell i Folch eren cultes i il·lustrats
Recordem que els germans Borrell i Folch 
eren unes persones cultes i molt il·lustrades. 

Antoni Borrell i Folch, empresari i polític, va 
ser qui va comprar Cal Governador i sabem 
que el seu germà Marià Borrell i Folch, di-
buixant i professor, vinculat a a l’Escola de 
Belles Arts, membre de la Reial Acadèmia de 
Ciències i Arts de Barcelona –just a la sec-
ció d’arts–, va col·laborar estretament amb 
l’arquitecte General Guitart i Lostaló tant en 
la construcció de la nova i eclèctica mansió 
com en l’embelliment del jardí. Les lectures 
i el coneixement dels clàssics no els devien 
ser gens alienes: i per què no vestir el seu 
nou espai amb coneixement, art i cultura?

Si bé és cert que molts dels elements  
–com ara fonts i brolladors– ja provenien de 
l’època de Joan Queralt de Xammar, comte 
de Santa Coloma, la compra de Can Xacó 
Monnar va enriquir significativament el 
conjunt. Del jardí, ja en teníem constància 
també el 1842 amb la compra del nou propi-
etari Safont just al comte de Santa Coloma, 
on s’esmenta l’existència de jardins, arbres 
i jocs d’aigua. Aquestes dades corroboren la 
importància i voluntat expressiva del jardí 
en si mateix ja des de temps pretèrits.

Pensem, doncs, que si Antoni Borrell 
no es va estalviar esforços en l’edificació, 
tampoc devien ser menys els jardins. Su-
mant valors, veiem que els elements més 
reiteratius del jardí són les pinyes orna-
mentals, la gerreria i els gossos. A aquests 
són a qui dediquem aquesta mena d’estudi 
interpretatiu del jardí. La resta, com les es-
finxs i relleus, també de caràcter mitològic, 
donarien de segur per fer-ne una narració 
complementària.

Quant al model del gos, com hem avan-
çat i vinculat al mite relatat, és un molós, 
anomenat alaunt o alà segons una versió del 
model del Museu Pius Clementí del Vaticà o 
Jennings Dog segons la versió del Museu 
Britànic. Aquest model s’atribueix a una cò-
pia romana d’un original grec, de les poques 
que existeixen d’animals d’aquell període. Es 
diu que era originària de l’Epir, saquejat per 
Roma el 168 aC. El model del British pren el 

Una parella de gossos a l’entrada de Santa 
Maria Reina de Pedralbes de Barcelona.

Fotografia d’una parella de gossos a l’entrada 
del llac.
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nom de qui el va adquirir, Henry Constantine 
Jennings, a Roma. Ell mateix l’anomenà el 
gos d’Alcibíades erròniament. A causa de 
deutes del joc, va passar a mans de Char-
les Ducombre i va acabar formant part dels 

seus jardins a la mansió familiar durant cent 
cinquanta anys, abans no va ser venut al mu-
seu per 662.000 lliures el 2001. Aquest model 
anglès resta sense cua.

Al Museu Pius Clementí del Vaticà sí 

que es veu íntegre i el mateix model de gos. 
Val a dir que és un gos utilitzat per a orna-
mentació d’espais i de jardins, i també el 
trobem al parc de Canalejas d’Alacant i al 
Palau d’Ayete de Sant Sebastià, just de les 
mateixes dates en què els Borrell comencen 
les intervencions a Cal Governador. També 
tenim coneixement del de la Galeria dels 
Uffizi del segle III, i es té constància que ja 
eren exposats al segle XVI en aquest espai. 
Unes altres formes de transmissió d’aquest 
model sabem que es van donar a conèixer 
a partir de gravats de Sebastiano di Re. 
Per tant, no és una figura de gos qualsevol, 
sinó fruit dels referents artístics grecolla-
tins i revaloritzats durant el Renaixement. 
La nostra època neoclàssica deuria beure 
molt d’aquests referents artístics històrics, 
donant un plus en l’adquisició de rèpliques 
d’escultures clàssiques. No per casualitat 
proliferen aquestes figures en certs mo-
ments històrics. I ara moltes continuen es-
sent icones i referents nostres.

Més exemples a Catalunya
A casa nostra sabem de d’aquests matei-
xos gossos tant al jardí de la Torre Pardals 
d’Horta, construïda i dissenyada per l’arqui-
tecte Joan Rubió i Bellver i premiada el 1916, 
com a l’entrada del recinte de Santa Maria 
Reina a la Bonanova, del 1920, obra de l’ar-
quitecte i paisatgista Nicolau Maria Rubió i 
Tudurí i, posteriorment, per Raimon Duran i 
Reynals promogut per un altre pròcer, Josep 
Nicolau d’Olzina i Ferret, propietari entre 
altres espais del Castell de Can Feu de Sa-
badell i que va destinar esforços també en 
el disseny del seu jardí.

Totes aquestes dades exposades, paral-
lelismes i possibles atribucions, voldríem 
que fossin una contribució a un més gran 
coneixement d’aquest excepcional jardí i la 
seva valoració. Voldríem, a més, afegir més 
valor a la seva singularització, un apunt més 
a la seva història, per sumar així al seu valor 
altament paisatgístic, social i patrimonial 
també l’artístic i escultòric. Si fins ara ens 
saludaven uns “gossos asseguts” com a fidels 
guardians del lloc, ara ja sabem l’alt valor de 
la seva representació, l’origen i la qualitat 
artística, i el que representen probablement 
pel lloc. Una hipòtesi que, si no pot ser pro-
vada definitivament encara, com a mínim 
serà una possibilitat sense més intenció que 
voler destacar uns elements artístics que per 
nombre i disposició en aquest jardí sobre-
passen de llarg el fet habitual d’ornamenta-
ció. Potser el cost econòmic de la restaura-
ció, restitució o el que pertoqués en clau de 
restauració patrimonial és inassumible ara 
com ara, però qui sap si posant-hi un esforç 
addicional per al bé artístic i patrimonial 
podem canviar aquesta concepció, en tot cas 
per a aquest nou reconeixement. 

Autocrom amb escultura del gos al jardí de la Torre Pardals d’Horta de Barcelona.
Desapareguda. Col·lecció particular de Daniel Venteo

Escultura del Jennings Dog versió romana 
d’un original helenístic. Col·lecció del British 
Museum des de 2001.

Escultura del molòs d’un original helenístic 
del s.III a.C. trobat al 1777 a Italia.
Museu Pius Clementí del Vaticà.
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QUERALT MORROS 
Fer un projecte artístic sobre el Rost era 
una idea que Mercè Pomer, directora de 
l’Espai d’Art i Creació, rumiava d’uns anys 
ençà. El barri i les seves peculiaritats, els 
seus contrasts, racons i transformacions. 
Antoni Madueño va decidir emprendre’n 
el repte. Mesos de producció amb la par-
ticipació de l’Institut Alella i de l’Escola 
Fabra donaven pas a Nostos, el camí de 
tornada fins al 23 de febrer de 2020 a Can 
Manyé, una mostra —amb el camí escolar 
com a esquer— de doble vessant en retro-
alimentació: observació i record; record i 
observació.

“Ens ha dut a fer un viatge a través de 
la nostra memòria, a través dels paisatges 
de la nostra quotidianitat. Les experiències 
viscudes són per sempre i tenen un gran 
valor”, assegurava Pomer durant la inaugu-
ració. La proposta, construcció polièdrica, 
aplegava imatges i veus, elements, sensa-
cions. A la Fabra, nens i nenes de cinquè 
acompanyats pels seus fillols de P5 recorri-
en els carrers fins a l’escola fotografiant-ne 
els detalls, descobrint mirades noves sobre 
una ruta prou coneguda; mentre a l’institut 
gairebé tots els cursos de secundària, inclo-
sos els batxillerats, s’endinsaven en les pos-
sibilitats audiovisuals, eina per testimoniar 
les vivències del jo i de l’altre mitjançant 
entrevistes o reflexions personals.

Una aposta emocional
Sens dubte es tractava d’una aposta molt 
emocional que, malgrat parlar d’un espai 
concret —el Rost— amb la singularitat de 
cada relat transmès —d’alumnes i de ve-
ïns—, al·ludia alhora a quelcom universal. 
Nostos, el camí i la nostàlgia. Nostos, l’en-
torn i el seu impacte. A la sala observàvem 
la tria del material generat, presentat en 
una escenificació meditada. Com bé ex-
plicava Madueño, “hi trobem dos àmbits: 
l’interior o particular d’una casa i després 
l’espai del somni, l’espai oníric, evocant 
els primers records”. “Els alumnes s’hi han 
implicat amb una sinceritat i generositat 
impressionants. En sortim transformats, 
és un acte màgic i un acte de coneixement.”

Dels orígens, indrets i curiositats del barri, 
sense oblidar la tasca artística realitzada, 
se’n parlava el dimarts 5 al col·loqui d’An-
toni Madueño amb Mercè Pedemonte, ar-
quitecta-urbanista, i Anna Rosat, aparella-
dora. Pocs dies després, el diumenge 16 de 
febrer, tots tres en guiaven pel recorregut 
convidant a explorar l’organicitat del Rost, 
les connexions configuradores d’aquest lloc 
viu en constant canvi. 
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Imatge del cartell i una de les fotografies de Nostos, el camí de tornada.

D’esquerra a dreta: Mercè Pedemonte, Anna 
Rosat, Antoni Madueño i Mercè Pomer a la 
xerrada Tres mirades sobre el Rost.

‘Nostos’ o la universalitat 
des de la singularitat
El barri del Rost es converteix en marc de treball de la darrera exposició de Can Manyé

L’impacte de l’entorn on 
vivim o transitem. 
Algunes de les aportacions 
de l’Institut Alella:

“Tot i que passàvem pel mateix lloc, cada 
24 hores tot canviava. M’encantava veure 
com un paisatge podia variar tant només 
per com era el cel aquell matí. Sempre fè·
iem el mateix camí, però el camí sempre 
era diferent.”
“Quan baixàvem després de l’escola amb 
tots els amics recordo que ens agradava 
molt caminar pel barri del Rost, passar pels 
camins petits i estrets que hi ha entre les 
cases. En dèiem els camins secrets.”
“Els dies de pluja sense paraigües, quan 
sortíem de l’escola i havíem de tornar a 
casa, se’ns feia bastant difícil i buscàvem 
refugi allà on podíem del barri. Una altra 
característica que sempre recordaré són les 
olors, quan soc fora certes olors de menjar 
em transporten una altra vegada al Rost.”
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GISELA FERRER
En Jordi Farrús i la Lluïsa Grau han treballat 
junts durant molts anys. Ell fotògraf i ella 
dissenyadora, especialment de tèxtil, han fet 
molts projectes de moda i publicitat plegats. 
Actualment el matrimoni està ja prejubilat, 
però això no l’ha frenat a l’hora d’engegar 
una nova etapa en la seva vida. Es tracta del 
projecte Art-Unseen, una proposta fotogrà-
fica molt personal on connecten diverses de 
les seves passions, especialment la natura, 
el Japó i la música.

Fa un any que en Jordi i la Lluïsa van co-
mençar-hi a treballar i actualment es troben 
en fase de promoció. “Ja hem fet unes 250 
fotos i la pàgina web i les xarxes socials fa 
poques setmanes que estan actives”, expli-
quen. Tal com les descriuen ells mateixos, les 
obres que formen part del projecte pretenen 
“descobrir la màgia que s’amaga en allò que 
passa inadvertit” i mostrar la natura “en estat 
pur, amb les seves perfectes imperfeccions”.

Trobar la bellesa en cada detall
Art-Unseen és una col·lecció de fotografies 
macro –imatges de grans dimensions en re-

lació amb la mida real del subjecte fotografi-
at– que té la natura com a gran protagonista 
i també com a principal font d’inspiració. 

El motiu és molt senzill: tots dos són grans 
enamorats de la muntanya i els agrada molt 
fer excursions, sobretot pel vessant nord del 
Pirineu. A més, “la Lluïsa sempre ha estat 
una apassionada de les flors i les plantes”, 
explica en Jordi. És per això que ella sempre 
es fixa molt en les petites obres d’art que 
ens regala la natura i en la bellesa que s’hi 
amaga. Va ser seguint aquesta premissa que 
van començar a fotografiar cada peça, però 
d’una manera molt particular i personal. 
“Normalment les fotos de flors que es veuen 
són diferents, aquestes són més íntimes, és 
una aproximació més interna”, expliquen. 
Efectivament, qualsevol que vegi les foto-
grafies entendrà que no és una presentació 
habitual, no només per com s’ha capturat la 
imatge, sinó també pel que expressen.

Seguint una altra de les seves passions 
(el Japó), en aquest cas d’en Jordi, van deci-
dir recollir les fotografies en dos conceptes, 
Sabi i Reveal, partint de la filosofia japonesa 
wabi-sabi, la qual es basa a donar valor a 
tot allò que passa inadvertit i a entendre la 
imperfecció i el pas del temps com a bellesa. 
Això explica el nom del projecte, Art-Unse-
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Lluïsa Grau i Jordi Farrús.

Art-Unseen, 
un projecte fotogràfic 
molt personal
Jordi Farrús i Lluïsa Grau presenten la bellesa singular 
i única que amaga tot allò que passa inadvertit
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en, “l’art que no es veu”. “Intentem separar 
un tipus de fotografies que reflecteixen més 
el pas del temps en una planta, una fulla, 
una flor, etc. –Sabi–, i un altre que és la que 
revela la bellesa que hi ha en una flor normal 
i que moltes vegades no ens hi fixem –Reve-
al–”, detallen.

“A vegades ens enamorem de coses que 
són lluny i són magnífiques i fabuloses i no 
mirem què tenim al voltant”, valoren. Amb 
aquestes fotografies, la seva idea és obrir 
els ulls de tothom a l’observació. Per això, la 
presentació que en fan pren molta importàn-
cia. Entre les imatges hi ha sobretot flors i 
plantes, però també han treballat, per exem-
ple, amb alls, un enciam, un kiwi o una pin-
ça d’estendre roba. La bellesa pot trobar-se 
amagada en molts racons i moments, fins i 
tot quan prepares una amanida.

En principi, les seves obres estan pensa-
des per a la decoració de gran format, tant 
per a hotels com per a llars. De fet, les dues 
primeres fotografies que han venut han vi-
atjat justament fins al Japó per decorar una 
casa particular.

Un treball de gran precisió
Darrere de cada imatge hi ha moltes hores 
de feina. No es tracta simplement d’agafar 
una flor i fotografiar-la. Cadascuna de les 
peces necessita un treball previ per deci-
dir la manera de presentar-la, de posar-la 
davant de la càmera, quin tipus de fons hi 
posaran, quina il·luminació és millor, si la 
faran sencera o només una part... Una vega-
da fet aquest procés, normalment dediquen 
tot un dia, o fins i tot dos, a fotografiar-ne 
una sèrie. I després ve la postproducció. En 
la part prèvia, la Lluïsa s’encarrega de pintar 
els fons sobre els quals col·loquen les peces. 
I a l’hora de fer la foto, hi té molt de pes 

l’equip i el coneixement tècnic d’en Jordi. “Jo 
respecto les parts més tècniques i ell respec-
ta les parts més boges”, explica la Lluïsa. És 
aquest equilibri el que fa que el matrimoni 
s’entengui tan bé treballant.

Dins de tot aquest procés de creació, hi 
entren en joc uns altres aspectes que con-
dicionen la fotografia. “Moltes vegades, des 
que comencem fins que acabem, una flor ja 
s’ha deteriorat –apunta la Lluïsa–. Però no 
ens fa res perquè diem que la natura és amb 
les seves perfectes imperfeccions. No cal 
buscar la flor que sembla gairebé de plàs-
tic.” Un hàndicap que sí que han de superar 
sovint és el vent, que pot moure el fons pin-
tat o la mateixa peça. Fins i tot la mateixa 
respiració, moltes vegades, pot bellugar una 
fulla, perquè es necessita ser-hi molt a prop 
per poder arribar a plasmar-ne els detalls 
més petits. “És preciós quan veus les venes 
que té una fulla, tots els seus secrets”, revela 
en Jordi.

La música, l’altra de les passions que 
conflueixen en aquest projecte, els acom-
panya durant els moments de treball. “Gai-
rebé sempre escoltem música mentre fem les 
fotos. Ens inspira i relaxa molt.” Per a tots 
dos, la música clàssica és molt important i 
fins i tot són socis de Músics en Residència, 
la iniciativa de música de cambra d’Alella.

En Jordi i la Lluïsa es mostren molt il-
lusionats amb aquesta nova etapa que co-
mencen, però deixen clar des de l’inici que 
no n’esperen crear una indústria. “Tampoc 
voldríem un èxit brutal i que ens demanessin 
fotos cada dia, perquè estaríem desbordats”, 
confessen. Art-Unseen és un projecte per 
gaudir i descobrir. A més, tenir un projecte 
“manté actiu i amb il·lusió, amb ganes de fer 
i cercar coses noves”, cosa que també veuen 
molt important en l’etapa en què es troben. 
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VÍCTOR GONZÁLEZ 
No sé si deu ser per la meva formació en 
filologia o per la meva feina en el sector edi-
torial, o per la meva passió pels llibres o, 
qui sap, si per mera herència genètica, però 
és entrar en una llibreria i sentir-m’hi bé, 
tranquil. Algú va dir que no hi havia cap lloc 
com una llibreria on la naturalesa humana 
fos tan dèbil, i potser és veritat. Però també 
ho és que ser dins d’una llibreria, amb totes 

aquelles veus parades al teu voltant esperant 
de ser activades i escoltades per tu, tantes 
històries que podrien ocupar el teu temps i 
enriquir-lo, que podrien portar-te a uns al-
tres mons, unes altres èpoques i unes altres 
vides, reconforta, et dona la tranquil·litat su-
ficient per saber que encara hi ha un lloc de 
seguretat. I ara el tenim a Alella. Que encara 
no el coneixes? Es diu llibreria QuatreCin-
cU, com els graus que demanava el foc d’en 

Guy Montag per cremar els llibres, i es troba 
al mateix centre del poble. Si encara no la 
coneixes, quina sort, perquè encara l’has de 
descobrir. No perdis més temps!

Mentre penso en tot això envoltat de tota 
mena de llibres (tot té cabuda a la Quatre-
CincU), entra a la llibreria la Rosa González 
Casademont. Potser algú ja la coneix, o l’ha 
vista pel poble amb la seva característica 
bicicleta i la cabellera a l’aire. Però la Rosa té 

CULTURA

Rosa González entre llibres a la llibreria QuatreCincU.

“La divisió entre art en 
majúscula i art popular 
no té cap sentit”
Entrevistem Rosa González, experta en literatura irlandesa
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tot un món desconegut al darrere, creat per 
ella mateixa, i no podíem estar-nos de des-
cobrir-lo. Nomenada doctora honoris causa 
en literatura per la Universitat Nacional d’Ir-
landa, la Rosa González és, probablement, 
la principal experta en literatura irlandesa 
del país. Em centro en la literatura, però 
podríem incloure-hi uns altres àmbits. Ens 
saludem, ens asseiem en dues cadires que 
ens ha disposat l’encantador Jaume i comen-
cem la conversa.

Del francès a l’anglès
Parlem de la seva infantesa a Girona, ciutat 
molt diferent de la d’ara (“era molt fosca”, em 
comenta), de com la llengua estrangera pri-
oritària era en aquella època el francès, dels 
viatges a França amb la seva germana on 
aconseguirien els seus primers exemplars 
d’obres de Baudelaire, Txékhov i Dostoievs-
ki, entre més. Li pregunto si tenien prou ni-
vell de francès per llegir aquells popes de la 
literatura. Em reconeix que no, però que ho 
intentaven. Chapeau per elles. Som a mitjan 
segle XX i la Rosa se’n va un any a Anglater-
ra, on descobreix la literatura anglesa. L’any 
següent hi tornarà, aquest cop a Barcelona, 
i s’inscriurà a Filosofia i Lletres, especialit-
zant-se temps després en llengua i literatura 
angleses. Per què no irlandeses? Fàcil: “No 
existia.” Va ser ella, juntament amb uns al-
tres col·legues del país, qui va començar a 
posar el focus en la literatura irlandesa, qui 
va crear un mitjà (estudiosirlandeses.org), 
qui va crear uns estudis, qui es va especia-
litzar com ningú ho havia fet mai. M’expli-
ca que les promocions de llavors eren molt 
reduïdes; que, a la seva època, molts es ca-
saven i ho deixaven a mitges. Ella no: es va 
casar a segon curs i va continuar. Caram si 
va continuar! Li pregunto si aquesta va ser 
la seva passió des del principi, per treure el 
tema de com els costa tant als joves d’avui 
trobar el seu camí. Em parla de les poques 
opcions que tenien per escollir en aquells 
temps i penso de nou en el llibre que dona 
nom al lloc on som, a la pregunta de si el fet 
que les ments es dispersin cada vegada més, 
que es redueixi l’attention span –com en 
diuen els britànics i ella em comenta–, és re-
sultat de la multiplicitat d’opcions a escollir; 
de si, en definitiva, reduir el món reduiria 
l’ansietat, la infelicitat que tant ens envolta. 
Coses de Bradbury, no meves.

De Bob Dylan a Tarradellas
La Rosa acaba la carrera, fa la llicenciatura 
i després el doctorat. En un món acadèmic 
extremadament reglat, una alumna a qui li 
resulta fàcil obtenir bones notes (“llegies el 
que tocava, ho reproduïes i treies matrícula”; 
senzill, veritat?) decideix que la seva tesina 
tindrà com a tema central la literatura de 
Bob Dylan. Sí, he dit literatura. No vull en-

trar en debats, i encara menys després de la 
concessió del premi Nobel com a reafirma-
ció d’un fet obvi: però, com pot ser que algú 
pensi que la cultura oral no pot ser literatura 
si l’origen d’aquesta està en la primera? Tots 
dos hi estem d’acord, i ella ho va demostrar 
molt abans que tot això embutxacant-se, 
quan va acabar la tesina, el premi extraor-
dinari. Premi, per cert, que li va lliurar Jo-
sep Tarradellas en el seu primer acte oficial 
havent tornat de l’exili. Em diu una cosa que 
no puc sinó subratllar: “La divisió entre art 
en majúscula i art popular no té cap sentit.” 
Ja tenim el titular.

Vull que m’expliqui coses de la literatu-
ra irlandesa i li trec el tema del nou boom 

d’escriptores joves irlandeses que s’estan re-
fermant mundialment i ocupen les primeres 
places dels llibres més venuts (el més clar 
exemple és Sally Rooney). Intento, amb això, 
que em parli de la part més desconeguda pel 
gros de la població, dels autors de qui no es 
parla, de tot el que hi ha al darrere d’unes 
figures que per certes raons destaquen, però 
que són només el cim d’una muntanya im-
mensa plena de molts altres noms. Ho acon-
segueixo i en surt el primer: Mervyn Peake. 
Mentre m’ajuda a escriure’l bé, deixa anar 
una frase lapidària: “Mervyn Peake és millor 
que Tolkien.” Res a dir. Sé que quan arribi a 
casa en buscaré el nom. Aquest també po-
dria ser un bon titular. Continuem parlant 
d’autors i entrem en un tema potser per a 
molts desconegut: la seva àmplia relació i 
correspondència amb autors de renom. I és 
que la Rosa, en el seus anys de professora, va 
portar a la seva classe, a xerrar amb el seus 
alumnes (més professores així, si us plau!), 
noms com Paul Auster, Kazuo Ishiguro i Ian 
McEwan. Ens quedem amb aquest últim i 

aprofitem l’avinentesa per preguntar-li so-
bre l’exposició que va fer en l’última edició 
de les Literatures amb Sentits. Parlem de la 
dificultat de trobar, durant la conversa amb 
un autor, claus o petits forats per entendre 
millor les seves obres. M’explica, en una 
anècdota d’aquestes que a tots ens agraden, 
que quan va quedar amb McEwan per fer-li 
l’entrevista ell no va començar a ser receptiu 
fins que ella no li va donar una copa de cava. 
Després aquella entrevista va ser seleccio-
nada per ell mateix per incloure-la al llibre 
Conversaciones con Ian McEwan (Gatopar-
do Ediciones, 2019): l’única entrevista que 
hi ha dins el llibre feta per algú del nostre 
país. No caic en una cosa que em diu poc 
després, i és que per comunicar-se amb els 
autors, per poder arribar-hi, la Rosa havia 
d’escriure una carta, en paper, a l’editorial 
de l’autor en qüestió, que l’editorial li donés 
l’adreça (resant perquè sabessin reproduir 
el remitent del sobre: en moltes ocasions es 
va trobar que l’havien retallat i posat tal qual 
al sobre que li enviaven) i llavors, amb sort, 
poder cartejar-s’hi.

Irlanda, Alella, la seva gent, el seu 
paisatge
Anem acabant la conversa amb més anèc-
dotes, com aquella succeïda amb un altre 
nom destacable de la literatura irlandesa (i 
sense cap traducció publicada aquí), John 
B. Keane. Va arribar al seu poble irlandès un 
dia de mercat, amb tot d’animals pel voltant, 
va entrar en un bar que ell regentava i va 
fer l’entrevista, que duraria hores, amb els 
amics de l’autor asseguts a la mateixa taula. 
Em parla d’Irlanda com a país, de com el ti-
pus de territori que hi predomina sembla que 
caracteritzi la ment dels seus habitants, dels 
seus autors. Em parla de cine i descobreixo 
que també n’és especialista. Se’ns acaba el 
temps i tinc la sensació que podria estar-me 
hores escoltant la Rosa, que queden molts 
temes al tinter i que vull saber-ne més. I és 
justament quan sortim de la llibreria que dei-
xem de parlar de literatura (és possible que 
hi hagi algun tipus d’encanteri literari dins 
la QautreCincU?), i és llavors quan parlem 
de la bellesa d’Alella, de com ella ara l’està 
descobrint de veritat amb les passejades 
amb bicicleta. Li dic que em fa ràbia que els 
joves no puguem viure aquí, que no ens ho 
puguem permetre. Em diu que a la seva filla 
li ha passat el mateix. I penso, quan ja me 
n’he acomiadat, que com a mínim hi ha algú 
que ha trobat aquí casa. Dic algú, però em 
refereixo a uns quants, a uns quants llibres 
que han trobat un lloc per quedar-s’hi. Espe-
rem que no per molt de temps, que aquesta 
sigui una estada transitòria dels llibres per 
acabar a les teves mans, a la teva llar. Ha 
nascut una llibreria a Alella i és la nostra 
missió omplir-la de vida. 

UNA ENTREVISTA QUE LI 
VA FER A IAN MCEWAN VA 
SER SELECCIONADA PER ELL 
MATEIX PER SER INCLOSA AL 
LLIBRE ‘CONVERSACIONES 
CON IAN MCEWAN’

TOT I VIURE-HI FA MOLTS 
ANYS, GONZÁLEZ CONFESSA 
QUE ARA ESTÀ DESCOBRINT 
ALELLA DE VERITAT TOT 
PASSEJANT-HI AMB 
BICICLETA
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Zarza, al pati de l’Escola la Serreta.
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“No som ni una escola 
tradicional ni funcionem 
tampoc únicament 
per projectes”
Entrevistem Montse Zarza, directora de l’Escola la Serreta
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ANNA BERENGUÉ 
Montse Zarza va estudiar magisteri i peda-
godia. És veïna de Mataró i té la seva plaça 
fixa de mestra en una escola d’aquesta ciu-
tat. Ha exercit de directora de l’Escola la 
Serreta durant cinc anys, però explica que, 
a final de curs, quan s’acabi el seu mandat, 
se n’anirà.

Abans de ser la directora de la Serreta 
ho va ser d’una escola de Sant Andreu de 
Llavaneres que es deia Labandària. Hi va 
treballar durant els deu anys que va exis-
tir, sis com a cap d’estudis i quatre com a 
directora. “També es tractava d’una es-
cola de només una línia, com la Serreta: 
va començar essent molt petita i va anar 
creixent, juntament amb els alumnes, 
l’equip docent i les famílies”, explica amb 
una certa nostàlgia. Mentre aquesta escola 
creixia, una altra escola del municipi per-
dia alumnes i, finalment, el Departament 
d’Ensenyament va decidir fusionar-les i 
es va acabar el projecte. Va ser aleshores 
quan li van proposar esdevenir la directora 
de la Serreta. 

Com descriuries aquests cinc anys des 
de l’arribada a l’escola?
Com que havia viscut el tancament d’una 
escola, que va ser una situació una mica 
traumàtica perquè havíem creat un pro-
jecte i vam veure com tot s’acabava, vaig 
venir a la Serreta amb moltes ganes. Vam 
fer moltes reunions amb els mestres per-
què volia saber per on agafar la direcció de 
l’escola, i ja que no havia estat escollida pel 
claustre sinó proposada pel departament, 
hi havia moltes coses de què parlar. S’ha-
via de fer un canvi i va ser força difícil, i 
encara que ara l’escola estigui anant molt 
bé i tingui molt bona premsa, em sento 
cansada i vull deixar que una altra perso-
na continuï conduint el projecte.

Quants alumnes hi ha escolaritzats? De 
quins municipis provenen?
En total són 211. Vam començar amb 160 i 
hem crescut molt. L’escola està ben consi-
derada i cada cop arribem a més famílies 
que la trien per portar-hi els fills. Ara ja fa 
sis anys que oferim tots els cursos des de 
P3 fins a sisè (quan l’escola va començar 
es van obrir classes des de P3 fins a se-
gon). Ara per ara, un 85% del alumnes són 
d’Alella. Però també en tenim uns quants 
dels pobles del voltant, com el Masnou, 
Teià i Montgat.

Com es compon el claustre? 
En total hi ha catorze places, i també te-
nim un mestre de religió. Hi ha mestres 
fixos i interins tant a infantil com a pri-
mària, i hi ha també una plaça estructural 
d’anglès, perquè és un dels projectes que 

intentem dinamitzar molt i hem començat 
a introduir aquest idioma en assignatures 
que no són la de llengua anglesa, com a 
laboratori i plàstica. I la cap d’estudis i jo 
estem en comissió, així que la nostra plaça 
no és aquí.

Quan es va inaugurar l’escola es va vo-
ler transmetre que seria bessona amb 
la Fabra. Ara mateix, què hi ha del cert?
Com que jo no hi era quan l’escola va obrir, 
no sé dir-te fins a quin punt es va voler pro-
moure aquest missatge al començament. 
Però la relació és molt bona. Potser des que 
la directora del Fabra és la Noemí, la rela-
ció és més estreta, ens entenem molt bé. 

Quant a activitats conjuntes, em fem 
algunes: la Sara, la professora d’anglès, 
va proposar de fer l’English Day, que ja 
fèiem a Llavaneres, l’escola d’on veníem 
totes dues. També és herència de la nostra 
antiga escola la celebració del Dia de la 
Pau, que ara també celebren a Alella totes 
les escoles.

Quin model educatiu heu seguit i què 
heu aportat el teu equip i tu en aquests 
anys? Heu tingut una bona experiència 
amb aquest model? 
Fem una cosa força mixta. No som ni una 
escola tradicional ni funcionem tampoc 
únicament per projectes. Quan vam arri-
bar aquí, hi predominaven els llibres de 
text i, gradualment, els vam intentar anar 
retirant. El primer any ja vam retirar el de 
música, i el segon any vam treure els llibres 
de medi natural i social. Poc després vam 
treure també els llibres de català i castellà. 

Ens centrem molt en el treball coope-
ratiu, sobretot en l’assignatura de medi, en 
què els alumnes treballen en petits grups. I 

aquest any hem introduït el projecte d’em-
prenedoria a cinquè, en què han de crear 
una cooperativa, i simulen tot el que es 
faria en realitat per crear-ne una de veritat.

Realment intentem que en els projec-
tes intervinguin més o menys les famílies, 
com per exemple amb el de biblioteca.

En relació amb les competències adqui-
rides pels alumnes de cara a seguir els 
estudis de secundària, com valores el 
nivell amb què els alumnes de la Serreta 
finalitzen els estudis de primària? 
Justament, crec que un dels punts forts de 
l’escola és que els alumnes en surten molt 
ben preparats, amb molt bones compe-
tències per iniciar l’educació secundària. 
A tot arreu hi ha alumnes que tenen més 
dificultats que uns altres per començar 
l’escolarització a l’institut, i aquí intentem 
ajudar-los al màxim. Una de les coses més 
bones de treballar per projectes és que els 
alumnes que no poden brillar tant en la 
part més “acadèmica”, ho poden fer per 
una altra via, i això fa que, en aquest sentit, 
cadascú pugui treure el millor que té.

Trobes a faltar recursos personals o ma-
terials d’alguna mena? Hi ha algun pro-
jecte que hauries volgut tirar endavant i 
que no hagis pogut desenvolupar?
L’ajuntament ens ajuda moltíssim i les 
instal·lacions que tenim són molt bones. 
Econòmicament disposem de molts re-
cursos sobretot gràcies a l’AMPA, que 
inverteix molts diners que ens permeten 
tirar endavant projectes perquè els nens 
treballin en grups grans o petits, i també 
de manera individual. Malgrat el robatori 
que vam patir fa algunes setmanes (van en-
trar a l’escola a la nit i es van endur un iPad 
i totes les tauletes noves d’aquest curs), 
continuem treballant a la mediateca amb 
els alumnes, però ara ho hem de fer per 
torns. De cara al curs vinent està previst 
comprar més material.

Realment, l’única cosa de què em po-
dria queixar és que necessitem més per-
sonal.

Quina opinió creus que té la població 
d’Alella de l’Escola la Serreta?
Tinc la sensació que és bona, perquè la 
gent hi va venint. Potser hi ha gent que 
tenia més expectatives que treballéssim 
més per projectes i que les famílies hi tin-
guessin més participació, però penso que 
en general l’opinió és positiva perquè hem 
fet grans canvis i que ens trobem en un 
moment prou dolç.

Espero que el següent director pugui 
mantenir la direcció que ara ha agafat l’es-
cola, ja sigui algú de fora o algun professor 
actual del centre. 

“L’ESCOLA TÉ BONA PREMSA, 
PERÒ EM SENTO CANSADA 
I VULL DEIXAR QUE UNA 
ALTRA PERSONA CONTINUÏ 
CONDUINT EL PROJECTE”

“UNA DE LES COSES MÉS 
BONES DE TREBALLAR PER 
PROJECTES ÉS QUE ELS 
ALUMNES QUE NO PODEN 
BRILLAR TANT EN LA PART 
MÉS ACADÈMICA, HO PODEN 
FER PER UNA ALTRA VIA”

CULTURA
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DOSSIER

RAMON RUIZ BRUY

Els responsables de la revista Alella som persones de costums. És evident que la publicació no ha parat d’evolu-
cionar al llarg d’aquests 60 anys, però el que volem dir és que, quan comprovem que una manera de plantejar 
la informació funciona, seguim aplicant els mateixos criteris. Hi ha seccions de la revista que venen gairebé 
des dels primers temps. I juntament amb les que hem anat creat al llarg dels anys, conformen l’estructura 
actual, fruit del temps i la maduració.

Així, ara fa 20 anys, quan vam editar el número commemoratiu del 40è aniversari vam publicar un article amb 
una estructura pràcticament idèntica al que esteu llegint ara. Tant és així que, pel que fa als primers 40 anys, 
ens hem limitat a actualitzar la informació de fa quatre dècades i afegir algunes portades que aleshores no hi 
van tenir cabuda. Això sí, en l’anterior ocasió les reproduíem en blanc i negre, i ara ho fem en color.

Podeu llegir a continuació, doncs, una petita història de la revista Alella il·lustrada amb portades significatives 
de cada època. Un cop més, la seva lectura ens torna a demostrar que la història de la revista i la del poble
d’Alella estan íntimament relacionades; seguint-ne una, segueixes l’altra. 

37

Núm. 1, gener de 1960
Neix un butlletí humil 
i senzill com les violes 
que perfumen les vores 
dels jardins, fruit de l’in-
tent de la junta directiva 
de l’Associació Cristia-
na d’Antics Alumnes i 
Amics de l’Escola Pia de 
mantenir viu el caliu i 
l’entusiasme necessaris 
per assolir plenament 
els objectius de la nostra 
associació.
Les mides de la pàgina 
són de 14,5 x 21 cm, i 
aquest primer núme-
ro aprofita tres de les 
quatre pàgines dispo-
nibles, la quarta de les 
quals queda en blanc. La 
composició és feta amb 
màquina d’escriure i el 
tiratge en ciclostil. Es-
crits i edició, tot és res-
ponsabilitat d’una sola 
persona: Eduard Serra 
i Güell.

Núm. 2, febrer de 1960
En aquest número apa-
reix el primer anunci: 
Fleca de Joan Duran, 
forn de la riera.

Núm. 3, març de 1960
Josep Maria Casals és 
el primer col·laborador 
del butlletí, la redacció 
(Sr. Serra) diu: Agraïm 
al bon amic i soci en-
tusiasta les paraules 
encoratjadores amb 
què ens ofereix el seu 
xamós treball la valen-
tia d’ésser el primer de 
fer efectiva la seva col-
laboració.

Núm. 8, agost de 1960
Creix el nombre de pà-
gines: 22. És el primer 
número extraordina-
ri. A més d’altres col-
laboracions, en trobem 
una sobre els terratrè-
mols a Alella, signada 
per Salvador Artés i 
Llobet.

Núm. 12, desembre 
de 1960
De mica en mica es van 
introduint les novetats, 
com la primera portada 
gràfica amb el següent 
missatge nadalenc: A 
tots desitja el nostre 

Butlletí un any 1961 ben 
ple, curull de gràcies i 
benediccions del cel.

Núm. 13, gener de 1961
Eduard Serra signa un 
prec: Fins ara totes les 
despeses que ha ocasio-
nat el nostre Butlletí han 
anat sobre les espatlles 
dels socis de la Secció 
Excursionista. Una de 
les maneres, i crec que 
no seria gravosa, seria 
trobar 60 socis o no so-
cis, perquè el Butlletí no 
deixa d’ésser un prestigi 
per a Alella, que es com-
prometessin a pagar 75 
ptes. l’any en anuncis o 
com a donatiu, i els que 
no puguin col·laborar 
d’aquesta manera po-
drien fer-ho amb unes 
quotes fixes de 5, 10, 
com més millor, com és 
natural, pessetes l’any. 
Crec que és un sacrifici 

molt petit i en canvi, no 
en dubteu, podríem fer 
una publicació digna, 
que enaltiria l’esperit 
cultural del nostre po-
ble. Com tots sabem, 
Alella va respondre a la 
crida del Sr. Serra i ja en 
aquest mateix número hi 
ha dues pàgines amb cinc 
anuncis publicitaris. El 
tàndem Salvador Artés-
Lluís Galera comença les 
seves col·laboracions 
històriques.

Núm. 18, febrer de 
1962
La revista ja compta re-
gularment amb un més 
gran nombre de pàgines. 
Ja fa algun número que 
el primer col·laborador, 
Josep Maria Casals, uti-
litza, per desdoblar-se, el 
pseudònim Jocamer. En 
aquest número trobem 
una col·laboració remar-
cable signada per P. Joan 
M. Parellada, monjo de 
Montserrat, actualment a 
Medellín (Colòmbia), que 
porta per títol Les grans 
màquines de calcular, 
els «robots» i la filosofia 
materialista. Es tracta 
d’un interessant article 
de divulgació que ara, 
al canvi de segle, ens 

dona una perspectiva de 
l’evolució espectacular 
d’aquestes branques del 
saber humà.

Núm. 21, maig de 1962
Un altre article remarca-
ble, un dels pocs d’escrits 
en castellà de la historia 
de la publicació, signat 
pel barón de Ribelles, 
presidente de la Fede-
ración Regional de Caza 
de Cataluña, porta per 
títol Del silencio del 
hermano lobo i fa una 
remembrança dels llops 
tot donant compte de la 
seva desaparició a casa 
nostra. També, amb la 
perspectiva deis anys, 
adquireix el valor de 
document d’una època 
en què els temes d’eco-
logia es veien des d’una 
perspectiva diferent de 
l’actual.

Núm. 22, juny de 1962
Una altra novetat, les 
cartes al director. Per 
començar en van ser tres, 
totes ben sucoses, però 
en destacarem un frag-
ment que, referint-se a 
uns projectats cursos de 
català, es pregunta si s’hi 
podran inscriure, també, 
senyores i senyoretes, 

Revista ‘Alella’, 60 anys
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puix que n’hi ha que hi 
tenen molt d’interès.

Núm. 23-24, juliol-
agost de 1962
S’engega la periodicitat 
bimensual, encara que 
durant tres números. La 
nova secció de cartes ha 
tingut èxit i ja se’n publi-
quen quatre de noves. 
Una d’elles, escrita en 
la llengua de Cervantes, 
contesta la del número 
anterior que demanava 
més il·luminació noctur-
na als carrers del poble, 
i que ens plau reproduir:
Els llums dels carrers
En el número de junio se 
decía que cuando la luz 
hace falta es para ver 
toda la noche, no hasta 
las doce, en los días de 
luna clara no hace falta 
luz eléctrica pero cuan-
do está nublo y no hay 
luna llena también se 
apagan muchas luces 
y el chunguista quiere 
saber por qué y yo se lo 
diré: a los que transi-
tan por las calles hasta 
las doce de la noche, es 
verdad que se merecen 
ponerles más luz; pasa-
da esa hora y después 
del horario oficial del 
cierre de establecimien-
tos, en cada pueblo, aún 
quedan algunos que, 
llamados por su nom-
bre, son los gamberros 
oficiales, y aunque les 
falten MUCHAS LUCES 
y cerebro, el Ayuntami-
ento no se las pone para 
que, andando, tropiecen 
en sus fechorías y los 
cojan los serenos, como 
hace poco. Además, por 
otra razón, por el ECO, 
y no me refiero al ECO 
sonante y cantante, al 
otro eco, al ECONÓMI-
CO. Si el Ayuntamien-
to de Alella tuviera un 
presupuesto de ingresos 
igual que el de Barcelo-
na, entonces tendría-
mos más luz, más agua 
y hasta más vino; así, 
confórmate con lo que 
tienes, cállate y vas que 
chutas.

Un Elicótero con H.
Es veu que aquesta carta 
va aixecar polseguera, 
perquè en el següent nú-
mero ja vam poder trobar 
tres cartes més que hi fe-
ien referència.

Núm. 25, setembre-
octubre de 1962
S’abandona la tipografia 
de màquina d’escriure i 
s’introdueix la d’im-
premta. Al peu de l’últi-
ma pàgina observem la 
signatura de I’empresa 
responsable del canvi: 
Imprenta Boada. Depósi-
to Legal B-24950-1962.

Núm. 27, gener de 
1963
El butlletí entra al seu 
tercer any de vida re-
cuperant la periodici-
tat mensual. D’aquesta 
edició, en reproduïm un 
fragment de la pàgina 9 
en què es dona compte 
dels preus de subscrip-
ció:
Caldria també recordar 
que un dels acords pre-
sos en l’assemblea fou 
que la quota mínima 
d’associat fos de 5 pesse-
tes mensuals; també fou 
acordar que tots els as-
sociats rebessin gratis el 
BUTLLETÍ; i que els no 
associats que s’hi vul-
guin subscriure paguin 
una quota mínima de 15 
pessetes cada semestre o 
bé de 30 pessetes l’any.

Núm. 36, desembre de 
1963
Després de quatre anys 
de butlletí, a punt d’enge-
gar una nova època, es fa 
balanç dels continguts 
fins ara publicats.
Tal com es fa palès en 

aquests darrers butlle-
tins, hi va haver polè-
mica sobre el bateig de 
la publicació que havia 
de substituir el butlletí. 
Ala d’Or i Vila d’Alella 
foren alguns dels noms 
suggerits, però finalment 
va guanyar Alella.

Núm. 37, gener de 
1964
Després dels diversos 
anuncis apareix el pri-
mer exemplar amb la 
capçalera Alella, primer 
de l’època tercera. En-
cara que repassem les 
dues primeres èpoques 
i no sabem distingir on 
acaba la primera i on 
comença la segona. La 
confecció continua en-
comanada a la impremta 
Boada i el format és de 
21,5 x 27 cm.
Per la seva vigència, re-
produïm un fragment de 
l’editorial: “Si algú, ara 
o més endavant, digués 
o pensés: encara hi fal-
ta tal o qual cosa, que 
sàpiga que des d’ara o 
més endavant, té la certa 
obligació de col·laborar 
amb nosaltres i així res-
tarà ple el buit que hagi 
notat. ALELLA resta 
oberta a tots els homes 
de bona voluntat, per 
això també confia trobar 
franca entrada en rotes 
les llars.”

Núm. 39, març de 1964
La revista es va perfecci-
onant. El sumari, junta-
ment amb els títols dels 
articles, inclou el nom 
dels autors.

Núm. 40, abril de 1964
Inclou una interessant 
entrevista al Sr. Lluís M. 

Rifà i Rierola, president 
d’Alella Vinícola: “[…] 
més aviat, sembla que 
tard o d’hora, Alella, 
com tots el pobles veïns, 
esdevindrà un eixam-
plis de Barcelona; la 
vinya, doncs, haurà de 
cedir el lloc a les cons-
truccions de torres i 
cases; aquesta previsió 
no ens ha de preocupar; 
tot ve d’una manera na-
tural, és una evolució 
que porta el signe del 
millorament, benvin-
guda sigui!”
Al mateix número, a la 
pàgina 6, remarquem un 
documental signat per 
Joan Rigual, prev., expli-
cant la segregació de les 
finques de Can Estela, 
l’Hort d’en Genís i Vall-
cirera de la parròquia de 
Tiana i l’agregació a la 
parròquia d’Alella.

Núm. 41, maig de 1964
Curiosa portada, amb 
la benedicció del terme. 
A dins apareix una en-
trevista amb l’aleshores 
rector, que explica els 
motius de la segregació 
parroquial que esmentà-
vem al número anterior.

Núm. 42, juny-juliol de 
1964
El nom d’Alella, per Lluís 
Galera. Entrevista amb 
Josep Arenas i Vila, Pa-
tatina. A la secció del 
poble, una notícia curi-
osa: la caça de dos gats 
mesquers a les munta-
nyes d’Alella.

Núm. 48, gener de 
1965
Una tímida incursió del 
color. A la coberta, la 
capçalera Alella és bla-

va, color que s’aprofita 
per imprimir els dos 
anuncis de la contrapor-
tada també en bicolor.

Núm. 49, març de 1965
Portada fotogràfica de-
dicada als ainus de l’illa 
d’Hokkaido, amb repor-
tatge signat pel germà
d’Eduard Serra, l’escul-
tor Eudald. El reportat-
ge es perllonga durant 
quatre números.

Núm. 51, maig de 1965
Il·lustra la coberta la 
fotografia guanyadora 
del concurs fotogràfic. 
A les pàgines interiors 
podem llegir la primera 
col·laboració d’en Pe-
pito.

Núm. 52, juny-juliol de 
1965
Coberta a color amb una 
esplèndida fotografia del 
carrer de Santa Rosa. El 
paper és de més gramat-
ge per tal de permetre 
una bona reproducció.
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Núm. 54, obtubre de 
1965
Portada dedicada a l’al-
tar major projectat per 
Gaudí per a l’església 
d’Alella. A dins, edito-
rial i sengles articles 
dedicats a l’arquitecte 
de la Sagrada Família, 
signats pels millors es-
pecialistes catalans del 
moment. Paral·lelament, 
aquells dies es va orga-
nitzar una diada dedica-
da a Gaudí i es va posar 
el seu nom a una plaça 
d’Alella.

Núm. 64, novembre de 
1966
A la coberta llegim: Nú-
mero extraordinari. En 
total, trenta pàgines, 
una tercera part de les 
quals es dedicaven al 
cinquantenari de l’es-
tabliment de l’Escola 
Pia a Alella. També ens 
assabentem que es deixa 
de publicar una secció 
clàssica i molt popular 
de la revista: La cam-
pana de les hores. Però 
sense cap més explica-
ció, la tornem a trobar 
al número següent.

Núm. 70, maig de 1967
Ens assabentem que 
Alella torna a comptar 
amb equip de futbol. 
Una altra nota curiosa: 
a partir d’aquesta data, 

la Caixa de Pensions 
obrirà cada dia.

Núm. 75, desembre de 
1967
Especial Nadal. Portada 
en color. Vint pàgines.

Núm. 77, febrer de 
1968
Ja feia un parell d’anys 
que anaven apareixent 
notetes refer ides a 
la nova autopista. La 
campana de les hores 
d’aquest número es 
titula Parlem de l’au-
topista. En números 
anteriors i successius 
el tema es tracta sovint.

Núm. 78, març de 1968
Coberta atrevida grà-
ficament, amb la re-
producció en bitò d’un 
projecte de vidriera de 
Mercè Serra i Busquets.

Núm. 79, abril de 1968
Coberta en color que 
reprodueix un fragment 
del Sant Jordi del pintor 
gòtic català Jaume Hu-
guet. Als crèdits podem 
llegir: fotolits cedits per 
Editorial Taber, lmpres-
sió Vera SA. En aquella 
època la fàbrica Vera 
posseïa una impremta 
i en algunes ocasions, 
com ara aquesta, va col-
laborar amb la revista 
Alella.

Núm. 83, setembre-
octubre de 1968
Especial verema, amb 
portada al·legòrica, di-
versos articles de caràc-
ter enològic i pròleg de 
Néstor Luján.
Al llarg d’aquest any 1968 
anem veient a les secci-
ons de llibres l’aparició 

de l’Enciclopèdia Cata-
lana i a la de discos co-
mença a sovintejar un 
nou gènere: la Cançó.

Núm. 84, novembre de 
1968
En un llarg i trist edito-
rial, Ramon Melé, Sch. 
P., rector de l’Escola Pia 
d’Alella, atès que la man-
ca de vocacions per a la 
vida religiosa és palesa, 
obliga a la supressió del 
batxillerat tal com fins 
ara s’havia ensenyat a 
casa nostra. A les pàgi-
nes interiors, un article 
de comiat a l’abat Aureli 
M. Escarré.

Núm. 86, gener de 
1969
Comencen a aparèixer 
tot un seguit de temes 
que tindran continuïtat 
als números vinents, 
com ara la construcció 
de pisos al Centre Mo-
ral (Cafè de Dalt) i la 
construcció d’un Casal 
d’Alella per la societat 
la Constància.

Núm. 90, maig-juny de 
1969
Portada i article dedicat 
a la I Exposició de Prem-
sa Catalana, que està 
vivint uns anys durs, 
però d’altra banda ben 
positius.
A l m at ei x nú mero, 
trobem un interessant 
article signat per Joan 
Manuel Bofill, Alella: 
un futur industrial. 
S’estrena així mateix 
una secció nova, De 
l’Ajuntament, amb la 
transcripció de les actes 
dels acords presos en les 
sessions de govern, això 
sí, en castellà.

Núm. 91, juliol-agost 
de 1969
Un número de luxe. 
Coberta en color amb 
l’esquema del Pla d’Or-
denació d’Alella, i a dins 
un ampli escrit signat per 
l’arquitecte redactor del 
projecte, Albert Marquès. 
Pels comentaris que hi 
podem llegir, tant en 
aquest escrit com en uns 
altres d’aquesta època 
sembla que aleshores 
el debat urbanístic més 
important era si s’havien 
d’establir o no indústries 
a Alella. Quant al pla pre-
sentat, la major part del 
territori municipal es pre-
veia com a urbanitzable.
Al centre del número, 
en commemoració de la 
festa major, hi trobem un 
díptic, en paper marró, 
imprès amb una imatge 
del sant en color i amb 
un escrit de Josep Maria 
Casals.

Núm. 96, gener de 
1970
A partir d’aquest núme-
ro l’editorial s’anomena 
Talaia. El color a les 
portades ja és costum 
des de fa uns quants nú-
meros. Gairebé sempre 
els gravats són cedits 
per Cromoherma i de la 
impressió en té cura la 
Industria Gráfica Vera 
i Gráficas Domingo en 
alguna ocasió. Des de fa 
un parell de números hi 
ha una col·laboració fixa 
nova, Reflexions d’un 
laic al postconcili, per 
Santiago Vendrell, i en 
aquest mateix número 
trobem un article titulat 
“La tia Tula” o el desco-
briment del llibre. El seu 
autor, Esteve Riambau.

Núm. 100, maig de 
1970
Quaranta-vuit pàgines 
farcides d’informació 
en què es destaquen els 
escrits d’un bon grapat 
d’intel·lectuals catalans 
celebrant l’efemèride. A 
la coberta, un dibuix 
aquarel·lat obra d’Eu-
dald Serra i Güell amb 
unes carpes d’inspiració 
japonesa, símbol de ne-
dar contracorrent.

Núm. 102, juliol-agost 
de 1970
El concurs per trobar 
una frase per promou-
re el nom d’Alella rep 
vuitanta-cinc aportaci-
ons, la guanyadora de 
les quals va ser Alella, 
celler del bon vi. A par-
tir d’aquest número la 
col·laboració d’Esteve 
Riambau porta per títol 
L’home del carrer.

Núm. 108, març de 1971
Portada a tot color amb 
una perspectiva dels pi-
sos projectats al Cafè de 
Dalt. A dins, anunci de la 
proximitat del comença-
ment de les obres.

Núm. 109-110, abril-
maig de 1971
Portada i escrits confi-
guren un monogràfic de-
dicat al prohom alellenc 
Isidre Pòlit i Buxareu.
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Núm. 114-115, setem-
bre-octubre de 1971
Per sol·licitud de l’ajun-
tament es publica en 
portada el plànol del 
Projecte d’Ordenació del 
Poble d’Alella. A l’interi-
or, una introducció del 
batlle, Jesús Barnadas, 
i la memòria descriptiva.

Núm. 118-119, gener-
febrer de 1972
Un anunci oficial de 
l’ajuntament comunica 
a la població l’immi-
nent començament de 
les obres de proveïment 
d’aigua i la construcció 
de la xarxa de clave-
gueram. El comunicat 
comença així: Tots els 
membres que formen 
la corporació muni-
cipal d’Alella tenim la 
satisfacció d’anunciar 
i d’advertir a la pobla-
ció importants esdeve-
niments. Ens admira la 
imatge de bloc i l’absèn-
cia de personalisme de 
l’alcalde.

Núm. 120-121, març-
abril de 1972
Curiosa notícia: l’oficina 
local de la Caixa funcio-
na integrada al terminal 
IBM-2972 connectat per 
línia telefònica directa 
a un potent ordinador 
electrònic. Aquest nou 
servei de reintegrament 
immediat permet d’ope-
rar-hi als mateixos titu-
lars de totes les agències 
urbanes de Barcelona i 
de les sucursals dotades 
de terminal, presentant 
solament la llibreta o el 
taló de compte corrent 
de qualsevol de les ofici-
nes de la xarxa de trans-
missió a distància.

Núm. 134-135, maig-
juny de 1973
A l’igual que en el nú-
mero anterior, l’ajun-
tament publica un ex-
tens comunicat fent 
balanç del resultat 
i l’acabament de les 
obres. Reunió informa-
tiva al Casal d’Alella, 
amb més de quatre-
centes persones, per 
ex pl ica r les noves 
instal·lacions de cla-
vegueram, enllumenat 
i aigua. L’Associació 
d’Antics Alumnes de 
les Escoles Pies dona 
un milió de pessetes 
al Casal d’Alella.

Núm. 138-139, setem-
bre-octubre de 1973
Portada i pàgines in-
teriors dedicades al 
mestre Pau Casals en 
la seva mort. Entrevis-
ta a Lluís Llach que va 
omplir de gom a gom 
el Casal d’Alella. Ja es 
comença a escalfar 
l’ambient per celebrar 
el mil·lenari d’Alella el 
1975.

Núm. 142-143, ge-
ner-febrer de 1974
Portada de temàtica 
futbolística en com-
memoració de la inau-
guració de les noves 
instal·lacions del camp 
de futbol d’Alella.

Núm. 145, octubre de 
1974
Portada i primera plana 
dedicades als problemes 
de la circulació. Comiat, 
en el seu traspàs, a Lluís 
M. Rifà que, amb el pseu-
dònim de M. Coll, durant 
molts anys va publicar 
reportatges, sobretot 
geogràfics, a les planes 
d’Alella. Homenatge a 
Joan Alsina, director 
jubilat de l’Escola Fabra.

Núm. 148, maig de 
1975
Ampli reportatge de les 
Festes del Mil·lenari, 
amb un díptic central a 
color amb diferents fo-
tos dels actes. Es mor el 
rector de la parròquia, 
mossèn Joan Rigualt.

Núm. 151, maig de 
1976
S’engega la quarta èpo-
ca. El país viu temps 
de canvis: Tot canvia, 
canvien els temps, can-
vien les persones, can-
vien les estructures, 
canvien els costums, 
i bé podem dir que 
estem en TEMPS DE 
CANVIS. A la revista 
no li toca, doncs, més 
remei que canviar. I, 
certament, es produeix 
un canvi: se sacrifiquen 
continguts clàssics, ni 
campanes ni homes del 

carrer. Llàstima que el 
nou relligat, a l’ameri-
cana, no aguanta el pas 
dels anys i a les revistes 
d’aquesta època els ca-
uen els fulls.
Es vol atraure l’atenció 
de tothom, en especial 
dels joves i, sacrificant 
la qualitat de la seva 
presentació i  tex t , 
s’intenta alleujar l’an-
goixant problema eco-
nòmic. Una polèmica 
molt viva aquells dies 
que apreciem a través 
d’aquest número i els 
següents és la possibi-
litat que es construei-
xin pisos a l’Hort de la 
Rectoria.

Núm. 153, setembre 
de 1976
A la coberta i al seu 
corresponent article es 
pregunta: On són les vi-
nyes d’Alella! Atenent 
la crida feta el número 
anterior s’incorporen 
dos nous col·laboradors: 
Maria Oleart de Bel i el 
dibuixant Antoni Ban-
cells.

Núm. 154, desembre 
de 1976
. . .a q u e s t a  é s  u n a 
d’aquelles coses que no 
passen cada dia, ni 
cada segle. És, potser, 
un fet únic cada mil 
anys... Joan Manuel 
Bofill dona uns terrenys 
perquè es permutin per 
l’Hort de la Rectoria, 
cosa que permet con-
vertir en espai públic 
aquest segon terreny.

Núm. 155, febrer de 
1977
A l’editorial: Persones 
que ja tenen ben fets 

e l s se ixanta anys, 
votaran per primera 
vegada en unes elec-
cions democràtiques. 
En aquesta època la 
revista va sortint sense 
periodicitat fixa i a les 
seves planes proliferen 
una gran diversitat de 
col·laboradors.

Núm. 158, setembre 
de 1977
Primera diada de l’On-
ze de setembre. Portada 
institucional i articles 
sobre el tema.

Núm. 161, juny de 
1978
Alella arrossegava dos 
problemes no resolts 
que la revista va saber 
sintetitzar en la portada: 
Dues edats, dos proble-
mes (la residència i les 
escoles).

Núm. 162, setembre 
de 1978
Ara la revista és trimes-
tral. L’editorial es titu-
la La revista Alella fa 
comptes... i no surten. 
I no s’amaga de publicar 
un balanç d’ingressos i 
de despeses amb un re-
sultat de 19.984 pessetes 
de dèficit. Solució: aug-
mentar en 100 pessetes 
la tarifa de subscripció, 
que passa de costar-ne 
200 a 300.

Núm. 164, març de 
1979
Editorial dedicat a les 
primeres eleccions mu-
nicipals. A la pàgina se-
güent es publiquen els 
noms i integrants de 
cadascuna de les dues 
llistes que es presenten 
a Alella.
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Núm. 165, juny de 
1979
A la portada: Una nova 
etapa comença per a 
Alella. 
Als crèdits veiem que 
el cos de redacció, el 
formen sis persones, 
i que la llista de col-
laboradors d’aquest 
número inclou quinze 
noms, dels quals desta-
quen els de dos joves: 
Joan Miquel Gomis i 
Pere Homs.

Núm. 166, setembre 
de 1979
A l’editorial: Ja tenim 
Estatut.

Núm. 173, estiu de 
1981
Alella ja té museu, i a 
la coberta de la revis-
ta veiem un dibuix de 
Can Magarola per cele-
brar-ho. A la secció Del 
poble ens assabentem 
de la inauguració del 
nou edifici de l’ajunta-
ment.

Núm. 175-176, hivern 
de 1981-primavera de 
1982
A l’editor ial, un re-
clam: Necessitem col-
laboradors pel que fa a 
l’apartat tècnic. S’ha de 
picar i compaginar la 
revista, i els membres 
del cos de redacció es 

poden comptar amb els 
dits de la mà, i encara 
en sobren.
Núm. 179, hivern de 
1982
Una conversa amb el Sr. 
Alsina, signada per Pere 
Homs i Eudald Serra. El 
tàndem va funcionar i 
en el número següent 
ja entrevistaven el Dr. 
Faus.

Núm. 180, primavera 
de 1983
Es publiquen els noms 
de les quatre llistes que 
es presenten a les elecci-
ons municipals: AP. CiU, 
el PSC i el PSUC.
Joves d’Alella organit-
za un debat electoral al 
Casal, el moderador del 
qual serà Esteve Riam-
bau.

Núm. 181, estiu de 
1983
Com no podia ser d’una 
altra manera, el núme-
ro inclou una entrevista 
amb el nou alcalde, Jo-
sep M. Casals, que presi-
dirà un equip de govern 
format pels membres de 
CiU-ERC i AP. En les car-
tes al director una lletra 
signada pel grup muni-
cipal socialista lamenta 
no haver pogut formar 
una coalició progressista 
amb CiU, ERC i el PSUC.

Núm. 186, tardor de 
1984
Es consolida una ten-
dència: el número de 
la verema és especial i 
disposa de més pagines. 
A les col·laboracions, en 
trobem una de titulada 
El problema de l’habi-
tatge a Alella, signada 
per Salvador Ribas.

Núm. 188, primavera 
de 1985
Especial commemora-
tiu dels vint-i-cinc anys 
de la revista. Coberta 
d’Enric Satué: Vint-i-
cinc anyades.

Núm. 191, hivern de 
1985
Continuen les crides del 
cos de redacció perquè 
el jovent s’acosti a la 
revista. Precisament 
un tàndem jove, Joan 
Miquel Gomis i Eudald 
Serra, inicia una nova 
secció: Esports.

Núm. 192, primavera 
de 1986
Número relligat amb 
grapa: des d’ara ja no 
ens quedaran els fulls 
a les mans.

Núm. 194, tardor de 
1986
En la relació de compo-
nents del cos de redac-
ció, hi trobem un nom 
nou: Ramon Ruiz Bruy. 
A la pàgina 3 hi ha una 
foto en color del monu-
ment a Colom i aquest 
eslògan: Alella amb 
Barcelona 92.

Núm. 195, hivern de 
1986
Reconversió d’Alella 
Vinícola amb una nova 
junta rectora presidi-
da per Pere Altimira, 
adquisició de Can Leo-
nard a mans de l’ajun-
tament, entrevista al 
Dr. Antoni Caralps i 
Massó... i una coberta 
amb un titular inequí-
voc: La revista va pro-
gressant.

Núm. 196, primavera 
de 1987
L’ajuntament dedica 
un homenatge al Sr. 
Serra i es descobreix 
la placa que dona el seu 
nom a un nou carrer. 
Presentació dels caps 
de llista a les eleccions 
municipals. Comença a 
publicar-se La cuina de 
la Roser.

Núm. especial elec-
cions, 11 de juny de 
1987
Els redactors treballen 
tota la nit, i l’endemà a 
les nou del matí es repar-
teix un número especial 
amb tots els resultats. 
Josep Maria Casals tor-
na ser alcalde d’Alella.
Núm. 197, estiu de 

1987
Com ja ha esdevingut 
costum, es publica una 
entrevista al nou alcal-
de. A la coberta, la briga-
da policial d’Alella posa 
per a la revista.

Núm. 198, tardor de 
1987
S’engega un nou espai 
de reflexió i d’opinió al 
voltant d’un mateix títol: 
Alella, on vas? La festa 
de la Verema enguany 
s’allarga d’un dia a dos. 
A la secció Del Poble hi 
podem contemplar unes 
impressionants fotos de 
cotxes destrossats per 
la rierada que es va pro-
duir el 4 d’octubre.

Núm. 199, hivern de 
1987
El cos de redacció incor-
pora Montse Serra. Po-
lèmica per la prohibició 
de la transmissió dels 
plens per TVA (Televisió 
d’Alella).

Núm. 200, primavera 
de 1988
Portada commemorativa 
signada per Jordi Alumà. 
La nova secció Alella, on 
vas? havia tingut molt 
bona acollida. S’orga-
nitza, partint d’aquesta 
mateixa qüestió, un de-
bat a la sala de plens de 
l’ajuntament.

Núm. 201, estiu de 
1988
Es dissol l’Associació 
d’Antics Alumnes i Amics 
de l’Escola Pia. En lloc 
seu es crea l’Associació 
Cultural Revista Alella, 
encarregada de continuar 
la tasca informativa local.

Núm. 202, tardor de 
1988
La revista torna a gau-
dir de bona salut, cosa 
que certifica un número 
de més de cent pàgines 
farcit d’informacions 
variades, entre les quals 
es destaca el monogràfic 
Especial esport, junta-
ment amb la portada 
dedicada a aquest tema 
i que signa Sara Milian.

Núm. 203, hivern de 
1989
Si al número anterior l’es-
port era objecte de trac-
tament monogràfic, ara li 
toca a l’ensenyament. A 
més, la revista inclou àm-
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plia informació de la crisi 
de govern municipal. La 
coalició CiU-ERC, que 
tenia majoria absoluta, 
es trenca i CiU pacta amb 
el PSC i IC.

Núm. 204, primavera 
de 1989
Senyor Serra, adéu... la 
revista es queda òrfena 
de la persona que la va 
crear i que durant tants 
anys va estirar el carro. 
A l’editorial, els seus 
companys renovaven un 
compromís antic: Ens és 
un honor i una satisfac-
ció col·laborar amb vós 
en aquesta tasca. Ara, 
com sempre, senyor 
Serra, podeu comptar 
de debò amb tots nosal-
tres per continuar-la. El 
nou director serà Este-
ve Riambau. A la llista 
d’integrants del cos de 
redacció, hi veiem un 
nom nou: Laia de Bobes.

Núm. 206, tardor-
hivern de 1989
La revista es fa ressò 
d’una nova crisi muni-
cipal: l’alcalde presenta 
la dimissió, però no és 
acceptada.
Josep Saurí perd les car-
teres de govern i Joan Re-
guant deixa l’ajuntament. 
Mentrestant, continuen 
els monogràfics: és el 
torn de I’oferta cultural.

Núm. 207, hivern de 
1988-primavera de 
1990
Trenta anys. Una porta-
da desplegable en tríp-
tic, idea d’Enric Satué 
i fotografiada per Jordi 
Farrús, retrata tretze 
alellencs que, com la 
revista, van néixer l’any 

1960. La Diputació de 
Barcelona ens atorga el 
premi Tassis-Torrent de 
premsa comarcal.

Núm. 208, estiu de 
1990
Els èxits esportius del 
futbol i del bàsquet fan 
que aquestes informa-
cions surtin de la seva 
secció habitual i es pu-
bliquin a la d’actualitat. 
Acompanya la revista el 
pòster en color comme-
moratiu de l’ascens del 
CF Alella.

Núm. 211, primavera 
de 1991
La legislatura que aca-
bava havia estat tan 
moguda i la situació de 
les forces polítiques a 
Alella era, en molts ca-
sos, tan inestable, que 
les eleccions següents es 
presentaven plenes d’in-
terrogants. La portada 
del número corresponent 
d’Alella va voler simbo-
litzar aquesta expecta-
ció mitjançant un gros 
interrogant que deixava 
entreveure un fragment 
del conegut quadre El 
crit d’Edvard Munch. Al 
costat, sis petits cercles 
contenen els retrats dels 
siscaps de llista.

Núm. especial eleccions 
27 de maig de 1991

Per segona vegada, els re-
dactors d’Alella treballen 
tota la nit i l’endemà al 
matí es reparteix un nú-
mero especial amb tots 
els resultats: S’haurà de 
pactar.

Núm. 212, estiu de 
1991
Es clou el cicle electoral 
amb l’entrevista al nou 
alcalde. L’altre titular que 
comparteix portada és 
Inquietud en el comerç, 
que es compon d’unes 
quantes informacions, 
una de les quals fa refe-
rència al naixement de 
I’Associació de Comerci-
ants i Botiguers d’Alella. 
S’anuncia la presentació 
del llibre Alella, recull 
d’imatges per la Festa 
Major.

Núm. 213, tardor de 
1991
Portada dedicada a la 
rierada. Però aquest 
cop l’aigua no només 
s’havia endut cotxes, 
sinó que també una vida 
humana.

Núm. 215, primavera 
de 1992
Primera plana en to 
conciliador per fer re-
capacitar sobre la in-
tenció de construir un 
aparcament soterrat 
per a només quaranta-
vuit cotxes a la plaça 
de l’Ajuntament. Jun-
ta ment a mb aquest 
número s’obsequia els 
subscriptors amb un 
exemplar del llibre an-
tològic que recull una 
selecció dels articles 
signats pel nostre di-
rector Esteve Riambau 
sota el nom de L’home 

del carrer. Així mateix, 
s’informa del nomena-
ment de Riambau com 
a fill adoptiu d’Alella.

Núm. 216, estiu de 
1992
La revista Alel la es 
mulla i fa una portada 
denúncia. Les posici-
ons al nostre municipi 
s’han radicalitzat i es 
produeixen ferides que 
trigaran temps a cica-
tritzar.

Núm. 219, primavera 
de 1993
Apareix en portada una 
notícia que omplirà mol-
tes planes en futurs nú-
meros: el soterrament 
de la riera.

Núm. 220, segon tri-
mestre de 1993
Especial immigració. 
Alella no és aliena a un 
dels fenòmens d’aquest 
incipient final de segle: 
l’establiment entre nos-
altres de persones vin-

gudes d’altres latituds 
culturals.

Núm. 222, quart trimes-
tre de 1993
S’introdueixen consi-
derables millores en el 
paper, la reproducció 
fotogràfica i el relligat 
de la revista.
L’Alella, on vas? signat 
per Joan de Frias aixe-
ca polèmica entre els 
botiguers, que se senten 
atacats en uns moments 
d’incertesa dels seus ne-
gocis.

Núm. 223, primer tri-
mestre de 1994
Esteve Riambau ens dei-
xa. La portada, una foto 
de Jordi Farrús, porta 
per títol Adéu a l’home 
del carrer. El format pas-
sa a ser DIN A4, de 21 x 
29,7 cm.

Núm. 224, segon tri-
mestre de 1994
Assumeix la direcció Ra-
mon Ruiz Bruy. Portada 
i ampli dossier sobre les 
obres de soterrament de 
la riera i taula rodona so-
bre l’esport a Alella. S’in-
corpora el retrat fotogrà-
fic fet per Jordi Farrús a 
la secció de Personatges. 
Als crèdits, dos nous col-
laboradors: Àlex Asensio 
i Sergi Bancells.

Núm. 225, tercer tri-
mestre de 1994
El fet més destacat de 
l’estiu va ser l’incendi 
d’una desena part del 
terme d’Alella. A la festa 
de la Verema greu desen-
contre entre els diables i 
el regidor de cultura, per 
primera i única vegada 
no hi haurà correfoc. 
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Núm. 227, primer 
trimestre de 1995
Torna a començar el ci-
cle electoral. Articles a 
l’interior i en portada ens 
presenten els sis candi-
dats a l’alcaldia.

Núm. especial eleccions 
29 de maig de 1995
Tercer especial. CiU re-
cupera el crèdit perdut.

Núm. 228, segon tri-
mestre de 1995
Entrevista al nou alcalde, 
Antoni Caralps. A més, 
aquest número inclou 
dos pòsters commemo-
ratius dels ascensos dels 
equips de futbol i de fut-
bol sala.Acompanyava 
també aquest número 
una revista feta per una 
colla de joves en un taller 
de periodisme organitzat 
per Alella durant la cele-
bració de la fira d’entitats 
joves Uala! La seva cap-
çalera: Ferrer de Guàr-
dia. Mesos després la pu-
blicació evoluciona cap a 
una altra d’anomenada 
Ferrer en Guàrdia, ja 
deslligada d’Alella, fan-
zine de vida curta, però 
d’intens record.
La revista participa per 
primer cop en l’Aplec de 
l’Arròs.

Núm. 231, primer 
trimestre de 1996

El cas Vera, un article 
signat per Montse Ser-
ra, trepitja alguns ulls de 
poll. Polèmiques també 
són les que genera l’alcal-
de amb les seves ocur-
rències genials. La recla-
mació de l’antiga Alella 
de Mar n’és la primera. Ja 
fa tres números que s’hi 
havia incorporat Cristina 
Armengol.

Núm. 232, segon tri-
mestre de 1996
Soterrament de les rieres 
d’Alella. Comencen les 
obres.

Núm. 236, segon tri-
mestre de 1997
CF Alella: 75 aniversari 
i ascens a segona.

Núm. 239, primer 
trimestre de 1998
La Cooperativa s’acaba, 
el Marfil continua. Una 
nova secció d’astronomia 
a cura de l’Agrupació 
d’Astronomia d’Alella.

Núm. 240, segon tri-
mestre de 1998
L’interès que aixeca la 
possible construcció 
d’una gran superfície a 
Can Vera fa que aquest 
número sigui el més ve-
nut de tota la història 
d’Alella, amb més de 
mil cent exemplars col-
locats.

Núm. 241, tercer tri-
mestre de 1998
Nova crisi a Convergèn-
cia: Caralps rep un ulti-
màtum, o es comporta o 
no arriba a les eleccions.

Núm. 242, quart trimes-
tre de 1998
Una efemèride no vol-
guda: A-19, trenta anys 
pagant.

Núm. 243, primer tri-
mestre de 1999
Asseiem en una taula els 
alcaldables d’Alella.

Núm. especial eleccions 
14 de juny de 1999
CiU, riera avall.

Núm. 244, segon tri-
mestre de 1999
Entrevista a Salvador Ar-
tés, nou alcalde d’Alella.

Núm. 247, febrer de 
2000
Nova època. Quarantè 
aniversari. Portada no-
vament d’Enric Satué. 
Nou format: 23 x 32 cm. 
Nou paper: reciclat sense 
estucar. Nova maqueta-
ció: de Sergi Bancells. 
Nous redactors en cap: 
Àlex Asensio i Cristina 
Armengol, que substi-
tueixen Montse Serra i 
Laia de Bobes. La secció 
d’astronomia és signada 
per Òscar Pallarès.

Núm. 248, març-abril 
de 2000
Portada dedicada a l’emi-
gració extracomunitària, 
es publica el retrat d’un 
bon grapat de nouvin-
guts, molts pocs d’ells vi-
uen actualment a Alella. 
Un nou redactor: Ramon 
Anglada.

Núm. 249, maig-juny 
de 2000
Abans del Photoshop, 
un fotomuntatge a la 
portada: Gran Hotel Cal 
Governador.

Núm. 251, octubre-
novembre de 2000
La mítica portada de 
Joan Marqués anuncia 
el final de les obres de 
soterrament de la ri-
era.

Núm. 254, maig-juny 
de 2001
Andreu Francisco (30 
anys) substitueix Fran-
cesc Lluch al capdavant 
del comitè local d’ERC.

Núm. 256, octubre-
novembre de 2001
Boscos o vinyes? Porta-
da i articles a l’interior. 
Una llarga carta del di-
rector respon a un atac 
rebut des del full muni-
cipal. Diversos escrits 
arran dels atemptats de 
les Torres Bessones de 
Nova York.

Núm. 258, març-maig 
de 2002
La revista Alella ja és en 
xarxa: revista.alella.com. 
Des del mes d’abril ja és 
pot accedir des de casa 
a l’edició virtual de la re-
vista. S’autoritza a Banc 
Sabadell la construcció 
d’un hotel de luxe a Cal 
Governador. Rials: la idea 
és declarar zona agrícola 
els terrenys afectats pel 
polígon a canvi de dei-
xar construir habitatges 
plurifamiliars a la zona 
d’Ibars Meià. Autoritzen 
la construcció de 187 nous 
habitatges a la finca de 
Cal Doctor; a canvi, s’hi 
farà habitatge social.

Núm. 260, setembre-
octubre de 2002
Redactors en cap: Àlex 
Asensio i Òscar Pallarès, 
aquest segon substitueix 
Cristina Armengol.

Núm. 261, desembre-
gener de 2003
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S’hi esmenta un nou 
col·lectiu: la Garnatxa. 
Abans de l’estiu s’urba-
nitzarà el Sot del Mar-
quès. Rials, proposen 
pisos en comptes del 
polígon industrial. A 
Alella amb Galícia, la 
crisi del xapapote, la re-
vista publica diversos 
articles, un d’ells escrit 
en gallec.

Núm. 262, primer 
trimestre de 2003
Portada antològica pree-
leccions municipals sig-
nada per Ferran Gras. 
Cr ist ina Armengol i 
Àlex Asensio deixen la 
revista i es presenten 
a les eleccions com a 
col·lectiu la Garnatxa 
juntament amb ERC, 
partit encapçalat per un 
jove Andreu Francisco. 
Òscar Pallarès, redactor 
en cap tot sol.

Núm. 262 bis, especial 
eleccions
La coa l ició ERC+la 
Garnatxa obté un gran 
resultat.

Núm. 263, maig-juliol 
de 2003
Entrevista amb el nou al-
calde. La resta de líders 
politics paeixen mala-
ment la derrota.

Núm. 264, agost-octu-
bre de 2003 
Rials, camp de batalla 
polític. ERC+la Garnax-
ta pacta amb el PP i la 
Lliga Social d’Alella d’An-
toni Caralps. Almodóvar 
filma als Escolapis.

Núm. 265, novembre-
desembre de 2003
DO Alella 50 anys. Teià 
descobreix un celler de 
vi d’època romana.

Núm. 266, gener-març 
de 2004
Pressió a escala estatal 
fa que els regidors del 
PP, Anna Fernàndez i 
Jesús Conesa, abandonin 
l’equip de govern. Atemp-
tats a Madrid, cau Aznar. 
Mor Quimet Bancells. 

Núm. 267, abril-maig 
de 2004
En portada la notícia des 
imminent començament 
de les obres de la piscina. 
Habitatge social al car-
rer la Vinya. Entren al 
govern els dos regidors 
socialistes, Lluís Vilajo-
sana i Josep Maria Serés 
que substituiran als dos 
regidors del PP que ha-
vien renunciat seguint 
les ordres de la direcció 
nacional del seu partit. 
Can Manyé, nou espai ex-
positiu. L’escola pública 
ha quedat petita.

Núm. 268, juny-agost 
de 2004
Nou disseny, nova cap-
çalera i a partir d’ara a 
color totes les pàgines. 
Signen el nou disseny: 
Laura Parra i Laia Ver-
dú. Anna Fernàndez tor-
na a l’ajuntament com a 
delegada. Nous regidors 
al PP, Raimon Esquirol i 
Annerose Bloss. 

Especial verema núm. 1, 
13 de setembre de 2003
Primer especial amb no-
tícies en directe del dia 
anterior, en què es va 
inaugurar la festa.

Núm. 269, setembre-
octubre de 2004
Sei xa nta - cinc a nys 
després recuperem la 
memòria de l’alcalde 
d’Alella ajusticiat per 
la dictadura. La plaça 
dedicada a la seva me-
mòria és també un ho-
menatge de la població 
a totes les víctimes del 
franquisme.

Núm. 274, 10 de setem-
bre de 2005
Tercer especial verema, 
amb numeració de revis-
ta Alella.

Núm. 275, setembre-
octubre de 2005
Comença a col·laborar 
Laura Ruiz Trullols.

Núm. 279, juny-juliol 
de 2006
Crida: l’Associació Cul-
tural Revista Alella ne-
cessita cobrir una plaça 
voluntària de comptable.
Hi respon Antonio Gon-
zàlez, excel·lent perso-
na i company que ens va 
acompanyar gairebé una 
dècada, fins que per ra-
ons de salut ho va haver 
de deixar.

Núm. 280, 9 de setem-
bre de 2006
Quart especial verema. 
Alel la Vinícola 100 
anys.

Núm. 281, setembre-
octubre de 2006
Especial cementiri i “un 
projecte museístic per a 
Can Magarola”, catorze 
anys després continua 
sent una assignatura 
pendent. La polèmica del 
Tortoni. Article miratge: 
Per fi, el peatge d’Alella 
serà gratuït.

Núm. 284, març-abril 
de 2007
Novament una altra por-
tada anunciant els can-
didats a les eleccions. 
Hi apareix Gent d’Alella 
amb una nova líder polí-
tica, Mercè Marzo.

Núm. 285, 28 de maig 
de 2007
E s p e c i a l  l ’e nde m à 
d’eleccions, aquest cop 
numerant com a núme-
ro ordinari. El projecte 
d’ERC+LG es consolida.

Núm. 286, maig-juliol 
de 2007
Els alocs en portada per 
parlar de rieres i canvi cli-
màtic. Entrevista a Fran-
cisco al començament del 
seu segon mandat.

Núm. 287, 7 de setem-
bre de 2007
Cinquè especial verema. 
Primera Vinografia dels 
Alella. El projecte viníco-
la de la revista Alella va 
madurant. Sala de mos-
tres: Ha d’ apostar Alella 
pel turisme vinícola?

Núm. 288, setembre-
octubre de 2007
Carta al director, un nou-
vingut qualifica el so del 
campanar de contamina-
ció acústica. Ja tenim po-
lèmica per als números 
següents.
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Núm. 289, novembre-
desembre de 2007
Vint anys d’institut. 
Aviat es podrà estudiar 
enologia a Alella.

Núm. 290, gener-
març de 2008
Montse Serra entrevista 
el jove nou propietari 
de Parxet que fa unes 
declaracions trenca-
dores. En els següents 
números d’allarga la po-
lèmica amb rèpliques 
d’altres propietaris de 
cellers.

Núm. 291, abril-amig 
de 2008
El nou complex espor-
tiu d’Alella.

Núm. 292, juny-juliol 
de 2008
Especial gent gran, es 
mor Albino Gallo. Els ve-
ïns de la Serreta no volen 
més pisos. Diables del vi 
d’Alella, vint-i-cinc anys.

Núm. 293, setembre 
de 2008, especial ve-
rema 6
Triplet: numeració de 
revista Alella, numera-
ció d’especial verema 
i capçalera de Papers 
de vi. Ja no tenim un 
Especial Verema sinó 
una revista  monogrà-
fica anual dedicada al 
món de la vinya i el vi.

Núm. 294, agost-octu-
bre de 2008
El mercat municipal fa 
vint-i-cinc anys. Instal-
lació d’una càmera radar 
al centre del poble.

Núm. 295, novembre-
desembre de 2009
Ens traslladem al carrer 
d’Eduard Serra i Güell, 2, 
a sobre del jutjat.

Núm. 297, abril-maig 
de 2009
Els pobles del Maresme i 
el Vallès que configuren 
la DO Alella signen un 
conveni de col·laboració 
per promoure el vi (no 
té nom).

Núm. 298, juny-juliol 
de 2009
2009, Any Ferrer i Guàr-
dia. Centre d’Acollida 
Turística “Cella Vinaria”

Núm. 300, agost-octu-
bre de 2009
Trenta anys d’ajunta-
ments democràtics.

Núm. 301, novembre-
desembre de 2009
Nova maqueta, nova 
capçalera. Nou director 
d’art, Josep Puig. Segon 
dossier Ferrer i Guàrdia. 

Núm. 302, 29 de febrer 
de 2010
Especial consulta sobre 
la independència.

Núm. 303, gener-març 
de 2010
Revista Alella, cinquan-
ta anys. A partir d’ara 
inclou Papers de vi a les 
pàgines centrals.

Núm. 304, abril-maig 
de 2010

L’Escola Fabra fa setan-
ta-cinc anys.

Núm. 305, juny-juliol 
de 2010
Portada de Jordi Alumà. 
Club Serra de Marina, 
vint anys. Primera edi-
ció dels Músics en Resi-
dència.

Papers de vi núm. 7, 
setembre de 2010
Especial verema. Ja no 
es diu Revista Alella. A 
partir de Nadal de 2010 
començem a editar-los se-
paradament, 6 números 
l’any de cada capçalera.

Papers de vi núm. 8, 
Nadal de 2010
Nou disseny i nova cap-
çalera signats per Josep 
Puig, el director d’art de 
la revista Alella a partir 
d’ara també tindrà cura 
de Paper de vi. Can Roda 
entra a la DO Alella i els 
germans Cerdà estrenen 
nou celler a Alella, Can 
Bouquet.

Núm. 308, gener-febrer 
de 2010
Solidaritat i cooperació.

Núm. 309, març-maig 
de 2011
Portada de Ferran Gras 
amb presentació dels 
candidats a les eleccions 
municipals.

Núm. 310, 23 de maig 
de 2011
Especial l’endemà d’elec-
cions.

Núm. 312, agost-octu-
bre de 2011
Els Escolapis: una situa-
ció indignant. Aprovat el 
nou Casal a Can Calderó.



46

DOSSIER

Núm. 313, novembre-
desembre de 2011
El Casal divideix el con-
sistori.

Núm. 315, 23 d’abril 
de 2012
Primer especial Sant Jor-
di. A partir d’aquest, els 
anys que no hi ha elecci-
ons i, per tant, no hem 
de fer número especial 
eleccions, fem un espe-
cial Sant Jordi.

Núm. 318, agost-se-
tembre de 2012
L’onada independentista. 
Es constitueix Alella per 
la Independència-ANC. 
Entrevista a un jove re-
gidor, Marc Almendro.

Núm. 322, abril-maig 
de 2013
L’Emma, la filla del nos-
tre redactor en cap, a la 
portada dedicada als pro-
fessionals de la salut a 
Alella. Carme Forcadell a 
la presentació a Alella de 
l’ANC local. Els Escola-

pis en mans de dues enti-
tats bancàries. Vint anys 
de rugbi a Alella.

Núm. 324, agost-octu-
bre de 2013
La Via Catalana. El cap-
gròs de la Roser esdevé la 
Grossa. L’ajuntament i el 
Casal arriben a un acord. 
Neix un nou club de futbol 
a Alella, la UE Alella.

Núm. 325, novembre-
desembre de 2013
Es mor Maria Möller, pre-
sidenta de l’Associació 
Cultural Revista Alella. 
Trenta anys de diables. 
CiU entra a l govern 
d’ERC i el PSC. Onada 
de robatoris a les urba-
nitzacions.

Núm. 326, gener-febrer 
de 2014
Pere Homs, nou pre-
sident de l’Associació 
Cultural Revista Alella.

Núm. 327, 23 d’abril 
de 2014

Un especial Sant Jordi 
històric. Setanta-cinc 
anys després de la Guer-
ra Civil continua sent de-
licat parlar del conflicte 
i la repressió franquista.

Núm. 328, abril-maig 
de 2014
La junta del Casal es pre-
para per al tancament. 
El ple de maig de 2014 
s’aprova el nou POUM. 
El projecte de nova bibli-
oteca també s’aprova i es 
guarda en un calaix. Mu-
riel Casals visita Alella.

Núm. 329, juny-juliol 
de 2014
El nou POUM en porta-
da i al dossier. Un Casal 
provisional a Can Gaza.

Núm. 330, agost-octu-
bre de 2014
Una mirada sobre el fu-
tur de la pagesia a Alella. 
Comiat a Roser Arenas. 
Alella a la Via per la inde-
pendència. Quaranta anys 
de Festes de la Verema.

Núm. 331, 11 de no-
vembre de 2014
Especial 9-N.

Núm. 333, gener-febrer 
de 2015
La situació dels Escola-
pis explicada en detall. 
Els partits escalfen mo-
tors de cara a les muni-
cipals del 2015. El Museu 
de Can Magarola, una in-
tervenció pendent. Dos-
sier sobre enoturisme.

Núm. 334, març-abril 
de 2015
La cursa electoral. 

Núm. 335, 25 de maig 
de 2015

Número especial de l’en-
demà de les eleccions. 
ERC, majoria absoluta. 
Cristina Xatart dimiteix.

Núm. 336, maig-juliol 
de 2015
Entrevista a Francisco 
i presentació de la resta 
de regidors.

Núm. 337, agost-octu-
bre de 2015
Inaugurem la web lesca-
sesdalella.cat. Homenat-
ge als masovers, un ofici 
en extinció.

Núm. 338, novembre-
desembre de 2015
Les campanes d’Alella. 
L’entrevista que no vam 
poder fer amb Esteve 
Garcia-Ossorio. La po-
lèmica de l’escultura del 
bolet.

Núm. 339, gener-març 
de 2016
Ens deixa Salvador 
Artés. Lectors de ma-
trícules a tot el terme. 
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Desapareixen docu-
ments “compromesos” 
de l’arxiu municipal. El 
Hamelin se’n va d’Alella.

Núm. 341, abril-maig 
2016
Setanta-cinc anys d’ho-
menatges a la vellesa. 
Un nou maldecap, proli-
feren les cases okupades. 
Annerose Bloss també 
declina l’entrevista amb 
la revista.

Núm. 342, juny-juliol 
de 2016
El Parc de la Serralada 
litoral. Canvis polèmics 
al CF Alella.

Núm. 344, novembre-
desembre de 2016
Primeres declaracions 
de Vadim Skuharev, els 
Escolapis esdevindran 
un hotel de luxe.

Núm. 347, maig-juny 
de 2017
L’emigració alellenca a 
Austràlia.

Núm. 348, juny-juliol 
de 2017
La Pietat Desplà. Entre-
vista amb Esteve Garcia-
Ossorio, ara sí.

Núm. 349, 1 d’octu-
bre de 2017
Especial referèndum 
sobre la independència.

Núm. 350, agost-octu-
bre de 2017
Portada premonitòria 
en la utilització del co-
lor groc. A partir d’aquest 
número la revista Alella 
adopta el llaç groc en 
portada excepte en els 
números dedicats a les 
eleccions. 

Núm. 352, gener-març 
de 2018
Des del número anterior, 
la portada llueix un llaç 
groc, excepte en els nú-
meros d’eleccions. 

Núm. 353, 23 d’abril 
de 2018
Especial Sant Jordi : 
L’institut fa trenta anys.

Núm. 355, juny-juliol 
de 2018
Es tanca definitivament 
l’afer Rials. Corp vol 
construir a la Serreta. 
Francisco anuncia que 
no es torna a presentar. 
El pla d’ordenació d’Ale-
lla del 1969.

Núm. 358, gener-febrer 
de 2019
El Pla de la Serreta i el 
Pla no compta amb una-
nimitat de parers.

Núm. 359, març-abril 
de 2019
Tradicional número de 
presentació de candidats 
abans de les eleccions.

Núm. 360, 27 de maig 
de 2019
La nit de les eleccions, 
amb una porció de cada 
nou regidor, Ferran Gras 
va crear el Frankenstein 
alellenc. A l’interior, els 
resultats i entrevistes 
amb els candidats.

Núm. 361, maig-juliol 
de 2019
Els Músics en Residèn-
cia estrenen l’Espai Ca-
sal d’Alella. 
Entrevista al nou al-
calde Almendro. Parla 
Suhkarev del seu pro-
jecte d’hotel. La Gaie-
tana ocupada.

Núm. 362, agost-octu-
bre de 2019
El nou local del Casal 
d’Alella comença a fun-
cionar.

Núm. 363, novembre-
desembre de 2019
Aprovat l’hotel dels Es-
colapis.

Revista Alella, 60 anys
Revista independent d’informació local
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PERSONATGE

LAIA DE BOBES / FOTO: JORDI FARRÚS
Fa poc menys de cinquanta anys que, essent encara una criatura, 
la Pilar Araujo va començar a venir a Alella. Els seus pares —ella 
del Bierzo i ell gallec, residents al barri de la Sagrada Família de 
Barcelona— van comprar un terreny a Alella, molt a prop del club 
de tennis Sistres, i s’hi van fer una caseta, on hi passaven els caps 
de setmana i les vacances.

Amb el temps la família va anar augmentant i la casa es va ampliar 
fins a acollir un habitatge a sota i un a sobre, que és on viu la Pilar 
des de fa vora trenta anys. «Com que teníem això fet, per què viure a 
Barcelona?», comenta. Ella treballava en una immobiliària que ja fa 
temps que va plegar, i ara fa vuit anys que està prejubilada. Aquest 
gener passat es va morir el seu home, amb el qual compartia l’afició 
pel dòmino, com demostra la gran col·lecció de trofeus amb el seus 
noms que conserva en una habitació de la casa. 

«Al principi de viure aquí baixàvem al Sistres a la piscina, a ju-
gar a tennis, al dòmino… D’aquí em ve l’afició», explica, i afegeix: 
«També pel meu pare, que hi jugava amb els seus amics». Després, 
ja d’adulta, ella i el seu marit van començar 
a sovintejar el Casal i amb l’equip d’aquesta 
entitat d’Alella es van apuntar a la lliga de 
Catalunya i van començar a participar en 
opens —aquí, a Mataró, a Barcelona per Sant 
Jordi…—, al campionat de Catalunya, i així 
in crescendo fins a començar també a jugar 
—i guanyar— més enllà de l’Ebre. 

La Pilar té a casa una habitació plena 
de copes i trofeus que impressiona; «i igual 
quantitat que n’hi ha, les he llençat», comen-
ta, perquè s’han fet malbé i no llueixen. Les 
incomptables petites escultures de premi 
testimonien les victòries, tant d’ella com del 
seu marit, en campionats de dòmino per pa-
relles i per equips. La Pilar explica que hi ha 
una lliga per equips a Barcelona província, i 
qui la guanya va a jugar al campionat d’Espa-
nya. Resulta curiosa la distribució territorial 
de l’afició: a Catalunya es feia una sola lliga, 
però fa uns anys que es va subdividir en dos 
àmbits: Tarragona i Barcelona, ja que a Girona i Lleida no hi ha tanta 
afició; a escala estatal, també hi ha diferències notables en funció de 
les zones, diu la Pilar: «Al campionat d’Espanya hi ha gent de Valèn-
cia, Madrid, Sevilla, Jaén, Galícia, Astúries, Canàries… A Canàries 
hi ha molta afició. Al País Basc, en canvi, no; i a la part d’Extrema-
dura tampoc. Però a Andalusia sí, i a Múrcia i Galícia, també». La 
competició la va dur fins i tot a Venezuela fa uns anys, als anomenats 
Juegos del Alba, que són com una mena d’olimpíades de Sudamèrica.

Quan portaven ja uns anys jugant a Alella —era l’època del Ca-
sal antic—, un equip sabadellenc els va fitxar. «Hi vam anar perquè 
teníem més oportunitats de guanyar: amb ells vam aconseguir el 
campionat d’Espanya per equips i dos cops vam quedar segons», diu. 
Després, la Pilar i la seva parella de joc habitual, sabadellenca, van 
canviar a l’equip Hispano-Francès de Barcelona, amb el qual van 
ser també campions estatals per equips un cop, i enguany ells dos 
han estat campions per parelles. En les competicions, cada equip 

juga amb tres parelles tres partides; per tant, cal tenir quatre o cinc 
parelles per equip per poder fer rotacions, cobrir les baixes, etc. Per 
al campionat estatal cal encara més gent, ja que juguen sis parelles 
set partides, o sigui que cal un mínim del setze jugadors. 

El dòmino no el juga una persona, sinó dues. Vídua de fa poc, la 
Pilar no tenia per costum jugar amb el seu marit, i afirma taxativa-
ment que els matrimonis no poden jugar junts, perquè després de 
cada partida i un  cop a casa es passarien l’estona discutint les ju-
gades i barallant-se, però destaca la importància de compenetrar-se 
bé amb la persona amb qui jugues i que, com amb les parelles de 
la vida, la relació sigui estable i duradora; la seva, amb un noi de 
Sabadell, fa deu anys que aguanta ben ferma: «La parella (de joc) 
que tens és molt important: tu no guanyes un campionat sola, un 
sol no guanya». 

El món del dòmino és generalment masculí, com es pot comprovar 
a qualsevol bar de poble, per la qual cosa la seva condició de dona li 
ha proporcionat a la Pilar unes quantes anècdotes i reflexions. Hi ha 
dones jugant «però, per exemple, a Vigo érem més de dues-centes pare-

lles i si n’hi havia vint amb dones, ja és molt!», 
comenta, i afegeix amb un mig somriure a la 
cara:  «Jo he guanyat el campionat d’Espanya 
aquest any… y eso ha sido una bomba para 
ellos!». Una altra: fa uns anys el campionat 
d’Espanya per parelles es feia en dos grups, i 
en una ocasió hi va participar amb una altra 
dona…. «Vam quedar campiones del grup B, 
i què ens van donar de premi? Dos rellotges 
d’home! Els premis estan pensats per a ells». 
I encara una tercera, ben il·lustrativa dels 
prejudicis socials: «De vegades, quan t’as-
seus a la taula i veuen que ets una dona, es 
freguen les mans com pensant “m’ha tocat 
una tonteta”». Ara, però, ja no li passa tan 
sovint perquè, almenys els jugadors de nivell 
més alt, ja saben qui és: «A mi ja em coneixen, 
saben que jo no jugo malament».

Què influeix en el dòmino per arribar a 
guanyar? Tal com ho explica la Pilar, sembla 
que cal tenir una mena de do especial: «Hi 

ha gent molt intel·ligent, que té carrera… i no sap jugar al dòmino, 
o que hi jugaria trenta anys i no en sabria, no n’aprendria. En canvi, 
de vegades veus algú que no té estudis i juga de meravella: veu les 
fitxes bé, entén el joc, veu les jugades...» Després hi ha el component 
de l’atzar: «Hi ha una part de sort, perquè segons les fitxes que agafes 
pots jugar millor o pitjor». Hi ha també una part important de compe-
netració amb la teva parella: «Com més temps portes jugant-hi, més 
compenetració». I finalment, cal molta concentració: «Has d’estar 
pendent tota l’estona de les fitxes, que no se t’escapi res, molt pendent 
de la partida, has d’estar al cas de les jugades, recordar-te de qui ha 
fet què, si ha tirat, si ha passat...» 

En les sobretaules de les festes senyalades, de vegades s’hi juga 
al pòquer, i no al dòmino. «No m’agrada gens, a mi», confessa: «un 
joc que si no t’hi jugues calers, quin al·licient té? El trobo tan avor-
rit!». Està clar que el vincle de la Pilar Araujo amb el dòmino, que 
va crear-se a Alella, es manté fort. 

Pilar Araujo
Campiona d’Espanya de dòmino

La Pilar Araujo és una ben cone-
guda pels jugadors de dòmino 
d’Alella… i pels més professionals 
d’Espanya i internacionals. Va afi-
cionar-s’hi al club Sistres amb el 
seu pare, va continuar al Casal, 
fa uns anys la van fitxar per un 
equip sabadellenc i en fa quatre 
que juga amb un de Barcelona, 
amb els quals ha estat campiona 
en les competicions estatals per 
equips i per parelles diverses ve-
gades,  i ha guanyat tota mena 
de tornejos i campionats d’aquest 
joc tan popular a casa nostra.
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D’aquí a pocs dies veurà la llum 
el número 63 de ‘Papers de vi’ 

Maridem els plats dels germans Torres amb vins DO Ale-
lla al seu restaurant biestrellat, Cocina Hermanos Torres

Entrevista amb 
Quim Batlle, que 
acaba de renovar el 
seu càrrec de pre-
sident del Consell 
Regulador de la DO 
Alella

Alella Vinícola i 
Testuan posen al 
mercat dos vins 
solidaris. El 100% 
dels beneficis es 
destinaran a l’ONG 
Acció Planetària

Seguim la Ruta del Vi DO Alella i visitem el jaciment 
romà de Vallmora, comprem vi a Cristina Guillén i dinem a 
la Fonda Marina
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SOLIDARIS

ANDREA CUEVAS / ALEJANDRO MONFORT
(TEXT I IMATGES)
Normalment quan la gent d’Occident pen-
sem a viatjar a Mèxic ens venen al cap 
platges de pel·lícula, en un ambient para-
disíac amb tranquil·litat infinita, relaxació 
i descobriment d’aventures preparades per 
agències de viatges. En aquestes estades, els 
becats solidaris de l’Ajuntament d’Alella ens 
hem endinsat en una realitat no tan artifici-
al, desconeguda per molts de nosaltres. Un 
Mèxic on cada dia es lliura una batalla per 
la subsistència, per la lluita de drets humans 
fonamentals com la defensa del territori i la 
igualtat de drets indiferentment de l’origen 
o la raça.

La nostra estada a Mèxic, del 7 al 25 
d’agost del 2019, ens ha portat a conèixer a 
fons els problemes que es pateixen en una 

regió al sud del país, a l’estat d’Oaxaca. Oa-
xaca és una regió quasi tres vegades més 
gran que Catalunya, coneguda per la riquesa 
de les seves cultures indígenes i pels jaci-
ments arqueològics precolombins d’alt valor 
sentimental i cultural. Si Oaxaca avui és co-
neguda per la seva riquesa cultural, és grà-
cies als seus pobles originaris, pobles amb 
cultura pròpia que mantenen les tradicions, 
maneres de treballar, cuinar i pensar. 

Conèixer la realitat
El viatge solidari de coneixement va comen-
çar, un cop reunida la brigada de l’Associa-
ció Catalana per la Pau (ACP), formada pels 
dos becats per l’Ajuntament d’Alella i tres 
persones més procedents de Catalunya, amb 
una benvinguda de la contrapart a Mèxic, 
l’Observatorio de los Derechos Humanos de 

los Pueblos. Allà vam conèixer unes quan-
tes persones amenaçades de mort per grups 
paramilitars de la zona, que ens guiarien i 
explicarien la realitat que viuen a Mèxic. 
Amb elles vam descobrir diferents regions 
de l’estat d’Oaxaca: Valles Centrales, la Re-
gió Mixteca, la Cuenca del Papaloapan i la 
Costa, cada una amb un clima ben diferent. 
Hem volgut contextualitzar les problemàti-
ques que vam observar a les quatre regions 
visitades.

1. Valles Centrales
La primera regió que vam visitar va ser 
Valles Centrales, on predomina el poble 
originari zapoteco, i on trobem un clima cà-
lid, sec i semidesèrtic en aquests moments 
de l’any, que comporta que el conreu de la 
milpa o blat de moro no creixi més enllà 

Beca d’estada solidària 
a Oaxaca (Mèxic): les dues 
cares de la mateixa moneda
Andrea Cuevas i Alejandro Monfort ens expliquen en primera persona 
la seva experiència després de gaudir de la beca solidària de l’Ajunta-
ment d’Alella

Assemblea amb persones integrants del CODEP a la Cuenca 
del Papaloapan.

Assemblea amb les dones del CODEP a Rio Anona, amb els 
brigadistes de l’ACP.
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de metre i escaig. En aquesta regió vam 
descobrir els processos contaminants de 
mineria a cel obert que utilitzen materials 
tan agressius com el mercuri i el cianur per 
separar el mineral requerit de la roca (or ha-
bitualment), a més de l’impacte ambiental 
que té la destrucció del medi. L’ús d’aquests 
materials suposa un perill per al medi, per a 
les varietats de flora i fauna de la zona i per 
al mateix desenvolupament de la vida huma-
na, perquè tan sols un petit vessament en un 
terratrèmol (habituals en aquests indrets) 
pot contaminar aqüífers i dificultar que la 
vida pugui seguir el seu curs.

També en aquesta regió vam descobrir 
iniciatives econòmiques autogestionades 
nascudes de la mateixa comunitat per in-
centivar l’estalvi i el desenvolupament eco-
nòmic. Iniciatives encapçalades per dones, 
moltes de les quals carreguen amb la con-
ciliació laboral i familiar, perquè una bona 
part de la població masculina d’aquests ter-
ritoris busca l’emigració cap als EUA, un re-
curs per subsistir econòmicament. 

2. Regió Mixteca
Aquesta zona és molt més humida que l’an-
terior, més fresca, i amb un sòl més ric en 
minerals que afavoreix el conreu de la terra 
i fa que el conreu de la milpa arribi fins a 
l’altura dels ulls. Per tant, en aquesta zona 
el rendiment de l’agricultura és un avantatge 
i no un inconvenient. La presència de perso-
nes armades en organitzacions paramilitars 
com Antorcha Campesina fa que durant tot 

el nostre recorregut 
hàgim topat amb 
persones a qui se’ls 
han expropiat les 
possessions, inclo-
ses terres i edificis, 
o els han forçat a 
anar-se’n dels seus 
pobles sota amena-
ça de mort: han dei-
xat enrere la llar, la 
família i les terres i 
negocis. També cal 
esmentar que tant la 
Regió Mixteca com 
especialment Valles 
Centrales són les 
més castigades per 
l’emigració dels jo-
ves cap als Estats 
Units d’A mèr ica , 
cosa que deixa els 
pobles amb bàsica-
ment gent de la ter-
cera edat a càrrec 
d’infants, perquè la 
població jove inten-
ta buscar un millor 
futur als estats del 

nord de Mèxic (com Sonora, a la zona de les 
maquilas, o als EUA).

3. Cuenca del Papaloapan
El Papaloapan és un riu amb un cabal ele-
vat, del qual es nodreixen molts conreus 
i llars. En aquesta regió el clima és molt 
humit i molt càlid, amb una vegetació fron-
dosa i abundant, amb un ambient tropical. 
L’agricultura seria una tasca profitosa grà-

cies al regadiu que concedeix l’aigua del 
Papaloapan, si no fos per la contaminació 
que es produeix a les seves aigües a la part 
superior, a causa dels vessaments d’indús-
tries com la cervesera i la paperera. D’altra 
banda, gràcies als grans recursos hídrics 
d’aquesta regió es va muntar una presa els 
anys 1980 que va comportar el desplaça-
ment forçós de diferents pobles originaris 
i ara està en estudi una altra, encara més 
gran, que causaria el desplaçament de di-
versos pobles en un indret desconegut per 
ells, cosa que els faria perdre els llaços amb 
la seva terra i el lloc de la seva cultura an-
cestral.

4. Costa 
Aquesta zona tropical costanera amb tem-
peratures elevades molt agradables, és pot-
ser amb la qual la gent d’Occident definiria 
innocentment Mèxic: platges paradisíaques 
en un entorn hiperturístic. En aquesta regió 
vam veure casos d’expropiació de terres de 
governs locals i intermediaris per poder-les 
cedir a grups hotelers i turístics, i casos de 
corrupció, engany i estafa per poder dur 
a terme grans ressorts que destrueixen el 
medi i l’ecosistema originari.

Tot i que a les quatre zones hi ha un 
desequilibri molt gran de riquesa i una ba-
talla entre generar riquesa, per part de les 
empreses, i mantenir una vida digna i les 
tradicions, per part de les comunitats, amb 
escenaris sovint desoladors, val a dir que 
també hi hem trobat tot un seguit de gent 
amb uns valors inesquinçables, admirables 
i un esperit altruista envejable, que dona 
esperança a un país que just ha sortit d’un 
bipartidisme que hi ha hagut durant quasi 
cent anys. 

Dones en situació de conflicte
Un dels objectius principals de la brigada so-
lidària era fotografiar i recollir el testimoni 
de dones en situació de conflicte, que han 
marcat una forta tendència i influència al 
seu entorn per millorar la situació què vi-
uen. Amb aquest material s’ha elaborat una 
acurada exposició, Dones en peu de lluita: 
Colòmbia, Palestina, Mèxic, on, conjunta-
ment amb les brigades de l’Associació Ca-
talana per la Pau (ACP) de Palestina i Co-
lòmbia, es pot conèixer i divulgar la situació 
d’aquestes dones, que s’ha estrenat a l’Espai 
Jove la Fontana de Barcelona el 23 de gener 
del 2020. Es tracta d’una exposició itinerant 
que esperem veure aviat a Alella.

La nostra aventura solidària ens ha por-
tat per un camí d’aprenentatge i de creixe-
ment individual i col·lectiu, i ens ha brindat 
l’oportunitat de conviure amb una gent, 
cultura i situació molt diferent per donar a 
conèixer, amb articles com aquest, el seu 
conflicte que ha quedat relegat a l’oblit des 
dels mitjans occidentals tradicionals. 

SOLIDARIS

“LA NOSTRA AVENTURA 
SOLIDÀRIA ENS HA PORTAT 
PER UN CAMÍ D’APRENEN-
TATGE I DE CREIXEMENT”

Integrants del CODEP i del CODEM amb brigadistes catalanes 
davant la Casa de la Mujer a Oaxaca.

Andrea Cuevas fotografiant a Soledad Ortiz 
per l’exposició de Dones en peu de lluita.
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TEXT: EVA VICENS
FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS

Quedem amb Quim Colomer en un aparca-
ment al centre de Cabrils. Aparquem, pugem 
amb ell al cotxe i ens condueix pels camins 
del terme buscant una de les finques que tre-
balla l’equip de Testuan. Avui ens disposem 
a conèixer millor aquesta iniciativa de set 
bons amics que des del 2010 posa al mercat 
diverses referències de vi amb DO Alella.  

“No sabíem on ens ficàvem, però teníem 
clar que volíem provar-ho. Fer la primera 
prova, la número u o el test one, un anglicis-
me que pronunciem Testuan i que ens van 
agradar tant com per donar nom al projecte.” 
Quim Colomer, una de les set veus d’aquesta 
iniciativa vitivinícola, recorda com va sorgir 
el nom de l’aventura i viatja mentalment fins 
als orígens de tot plegat, que es resumeix en 
una història de solidaritat i emprenedoria: 
“Testuan naix de la inquietud de set amics 
que ens vam conèixer el 2008 a través de 
l’ONG Dentistas sobre Ruedas –ara es diuen 
Acció Planetària–, on tots col·laboràvem i hi 
havíem viscut molt bones experiències ple-
gats”, recorda. 

“El cert és que en totes les nostres troba-
des, mai hi faltava el vi: algun dia en portà-
vem d’Alella, uns altres cops obríem ampolles 

de França... –continua relatant– i, tornant 
d’un viatge a Mauritània el 2009, va sorgir 
la gran pregunta: per què no embotellem el 
nostre propi vi?” Me’ls imagino, rient, engres-
cats..., i recreo mentalment com podria haver 
anat la conversa:

— “Per què no fem el nostre propi vi?”, diu 
l’amic emprenedor. 

— “Fer només un vi o treballar també les 
terres per cuidar i collir el raïm?, pregunta 
el cautelós. 

— “Treballem la vinya, també!”, salta 
l’entusiasta.

Dit i fet. Aviat es van posar mans a l’obra 
per engegar un projecte “sense saber si tot 
plegat prosperaria o seria només flor d’un 
dia”, confessa en Quim. Fos com fos, la in-
certesa no els va frenar i al cap de pocs dies 
ja havien anat a parlar amb el propietari d’una 
finca de Cabrils, que treballava la vinya i 
en venia els fruits a Alella Vinícola. Li van 
preguntar si els podria arrendar un tros de 
parcel·la per cuidar la vinya i, davant la res-
posta afirmativa, va començar el gran repte 
i tot el procés d’aprenentatge. 

Qui és qui: els set magnífics  
“Algú de vosaltres tenia experiència a tre-
ballar la vinya i a elaborar vi?”, pregunto. I 
en Quim respon que sí, que recorda perfec-
tament les temporades passades a la vinya, 
“on hi havia anat a fer poda, a collir raïm...”, 
i s’emociona recordant l’avi, un pagès a qui 
anomenaven Rupestris en referència al porta-
empelt o peu americà. Per cert, que la vinya 
on feinejava en Quim de menut és una de les 
que actualment dona raïm al projecte de Tes-
tuan. Quines casualitats que hàgiu fet cap 

Testuan, quan la passió 
es fa professió

LA DO ALELLA AVUI

La història de set amics de Cabrils que ja fa deu anys van decidir fer·se el seu propi vi

Quim Colomer.
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Lloc: Oficina de Turisme d’Alella   Hora: 12 h
 Preus: Adults 8€ - Infants € (de 3 a 12 anys)
Compra de tiquets: turismealella.koobin.cat

GAUDIU DELS TASTOS DE VI
MÉS DESITJATS

L’últim diumenge de cada mes teniu una cita 
per assaborir dos dels nostres vins maridats 
amb tastets de bars i restaurants d’Alella.

I per als infants, Diumenges de Most!

EDICIÓ 2020
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aquí, dic amb ingenuïtat: “Potser la nostàlgia 
hi ha tingut alguna cosa a veure” puntualitza 
en Quim amb un somriure. 

Quim Colomer és mecànic i té el seu propi 
taller a Cabrils. Malgrat tot, és probablement 
la persona de l’equip que assumeix una major 
part de les tasques de la iniciativa vitiviníco-
la. Ell i ara també en Kike, amb qui gestionen 
el dia a dia de la vinya i la feina a celler. Ens 
hem trobat amb ell sol, però parla dels com-
panys com si fossin amb nosaltres a la vinya: 

“En Lionel Martin, l’anima mater del pro-
jecte, és un gran autodidacte i una persona 
amb gran sensibilitat pel vi. Porta la comp-
tabilitat amb un software de vendes que ell 
mateix ha creat. Està molt involucrat amb el 
projecte i aporta moltes coses en la definició 
dels vins que volem crear. En Pierlo Siniga-
glia també té un sisè sentit en el vessant orga-
nolèptic del vi: és informàtic i s’encarrega del 
màrqueting i de la part tècnica del projecte.”

“Amb en Kike Foncillas portem la vinya 
i des de fa un any ha agafat el pes de la feina 
de celler, a Alella Vinícola, on de fet treballa 
a mitja jornada. En Miquel Riera és editor 
a l’Editorial Montesinos i col·labora en el 
vessant més artístic, amb el disseny de les 
etiquetes. L’Andreu Sala és un comercial 
de sang –actualment director comercial de 
Surkana– i es dedica sobretot a la venda d’am-
polles. Finalment, però no menys important, 
en Julien Schmitt, el consultor. Ha treballat 
per a l’ONU i actualment viu al Líban, tot i que 
ve de tant en tant i ens ajuda sempre que ens 
cal algun tipus d’assessorament.”

La logística de treball i la coordinació de 
tantes agendes multitasques no sembla sen-
zilla, però els deu any de projecte els avalen, 
com també les nombroses referències de vi 
que durant aquest període han anat col·locant 
al mercat.  

Al pa, pa; i al vi, Testuan
“La primera vinya la vam arrendar el 2010, 
poc després que el propietari n’hagués fet la 
poda, i aquell mateix any ja vam vinificar les 
primeres 290 ampolles de pansa blanca. Està-
vem molt contents”, recorda en Quim mentre 
ens serveix una copa del 3 de Testuan 2018.

Les dues primeres anyades d’aquella 
pansa blanca es van criar al celler d’Alella 
Vinícola, on van arribar a l’acord inicial d’uti-
litzar les seves instal·lacions i dipòsits per 
fer-ne l’elaboració. “Abans d’invertir, havíem 
de veure’n la viabilitat”, comenta. Viabilitat 
acompanyada de diverses proves, que havien 
de definir els vins tal com els entenien i volien 
embotellar. 

A partir del 2012 van introduir canvis en 
la gestió de la vinya, com per exemple nous 
sistemes de poda o l’eliminació de tracta-
ments per a una mínima intervenció a la 
vinya. Aquells primers anys també van ser 
d’experimentació al celler, i el mateix 2012 

van voler provar el cupatge de pansa blanca 
amb macabeu, el 2013 van llançar al mercat 
una pansa amb lies de chardonnay, els anys 
següents van variar les proporcions dels cu-

patges… Tot plegat, amb l’objectiu d’afinar 
i trobar els vins més equilibrats per tal de 
captar l’interès del consumidor: el local, l’in-
ternacional i el més exigent de tots, el dels 
mateixos responsables del projecte.  

Actualment la gamma de productes del ce-
ller inclou vins d’Alella, com el 3 de Testuan 

(pansa i garnatxa); el Xirà, fet amb aquesta 
varietat més garnatxa blanca; i vins fets al 
Montsant, on embotellen el Nuar de Testuan, 
una producció limitada fet amb garnatxa, cari-
nyena i syrah, i el Set de Fosc, un monovarietal 
de carinyena que fa criança en botes de roure 
francès de sis anys. A més, aquest afany pas-
sional pel vi i l’esperit emprenedor els porta a 
continuar experimentant, i aviat veurà la llum 
una pansa blanca i una garnatxa blanca mono-
varietals, un vi brisat i un escumós fet també 
amb la varietat alellenca per excel·lència. 

Fem un punt i a part per comentar l’últi-
ma novetat. Perquè això mereix una lectura 
pausada. “Amb aquesta novetat tornem una 
mica als orígens”, diu en Quim en to misteri-
ós: “Hem elaborat dos vins amb esperit soli-
dari, un de blanc i un de negre”, diu. I la meva 
memòria ràpidament busca el nom de l’ONG 
que va unir els set companys en aquest viat-
ge: “Acció Planetària era, oi?”, pregunto. La 
resposta no surt dels llavis d’en Quim, però 
s’endevina una afirmació lleu amb la mirada: 
“Del blanc, en diem Sobran inmigrantes ig-
norantes, i del negre Actúa, i els diners que 
s’obtinguin de la seva venda es destinaran 
a millorar la vida de persones amb menys 
recursos.” Perquè tota ajuda és necessària, i 
petits gestos com aquest marquen una gran 
diferència. 

Ens supera l’emoció. I ens servim una 
altra copa, ara del Xirà 2018. Bevem en silen-
ci i retenim una experiència organolèptica 
excitant per la suma d’aromes dels botànics 
que envolten la vinya, ara en repòs, i d’aque-

lla brisa marina que arriba des de pocs qui-
lòmetres de la finca. No segueix un anunci 
publicitari, però aquesta experiència la pot 
viure tota persona interessada a conèixer 
millor la història de Testuan. En Quim, en 
Lionel, en Kike, en Julien, l’Andreu, en Pier-
lo o en Miquel podrien guiar una visita per 
presentar la iniciativa i destapar-ne l’ànima. 
Com hem fet nosaltres. I, de passada, tastar 
algunes referències que surten de les vinyes 
del voltant. Experiència quilòmetre 0 en es-
tat pur. 

LA DO ALELLA AVUI

“LA PRIMERA VINYA LA 
VAM ARRENDAR EL 2010, I 
AQUELL MATEIX ANY JA VAM 
VINIFICAR LES PRIMERES 
290 AMPOLLES DE PANSA 
BLANCA”
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EVA VICENS
El Rebost dels Sentits és una botiga de vins 
del Masnou que va obrir la porta fa nou anys 
al passeig de Roman Fabra, 25. El local té 
una àmplia oferta de vins locals, nacionals 
i internacionals que convida a fer viatges 
vitivinícoles per tot el món. Entrar al Re-
bost és una experiència sensorial que es 
pot viure sol o guiat pels consells del propi-
etari, Enric Espinosa, a qui es coneix espe-
cialment per les “xapes que fot” als clients. 
No ho diem pas per faltar-li al respecte, ell 
s’ho diu a si mateix quan parla, informa i 
dona consells sobre productes de la botiga 
en unes píndoles de vídeo que comparteix 

a les xarxes socials. I la veritat és que ho 
deu fer prou bé, perquè els seus seguidors 
ara ja li reclamen: “Si us plau, Enric, fot 
més xapes!”

T’hem presentat centrant-nos en la teva 
faceta vinícola, però d’entrada volies ser 
cuiner... Com van ser els teus inicis pro-
fessionals? 
Vaig estudiar per a tècnic en cuina i res-
tauració i hostaleria i turisme al Maresme, 
i tinc experiència en diversos negocis del 
ram, primer rentant plats i després dirigint 
una cuina i fent de xef. Passats alguns anys 
em vaig adonar que cada dia sortia del res-

taurant de mal humor. Necessitava un canvi 
de rumb professional, i em vaig animar a 
provar la sala. Un encert. 

Per què ho dius? 
M’agrada molt el contacte amb la gent i sem-
pre m’he sentit atret pel vi. I la sala em do-
nava accés a totes dues coses, amb l’afegitó 
que en tots els restaurants on he treballat 
he tingut total llibertat de decisió a l’hora 
de fer la tria dels vins. Aquella època em va 
donar molta experiència i coneixement del 
sector. Aprenia, estudiava, tastava i, com 
més ho feia, més m’anava atrapant i apassi-
onant el sector. 

Enric Espinosa, responsable de la botiga 
masnovina el Rebost dels Sentits

“Crec molt en el vi 
d’Alella i hi donem 
molt de protagonisme 
a la botiga”
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Com va néixer el Rebost dels Sentits? 
Per mi era un somni tenir un negoci rela-
cionat amb el vi, i va sorgir la idea d’obrir 
una botiga física. Vaig enredar la meva pa-
rella, Núria Adan, i durant el primer any 
vam compaginar les nostres feines amb el 
condicionament del local. Vam estar tant 
de temps fent obres que vam generar mol-
tes expectatives entre la gent del poble; 
tothom estava tan encuriosit, que el dia de 
la inauguració hi havia una cua que feia la 
volta a l’edifici. Mira si estàvem optimistes, 
que veient com s’anava buidant de gènere 
vam pensar: “I demà què tindrem per ven-
dre?” La tornada a la realitat va ser dura, 

perquè és clar que aquests dies són excep-
cionals, però, malgrat tot, hem estat cons-
tants i aquí continuem, nou anys després 
d’aquell primer dia. 

El projecte inicial es va plantejar amb 
vins i productes gurmet a parts iguals, 
i ara hi teniu més referències vinícoles 
i heu incorporat experiències. Com ha 
estat l’evolució del negoci? 
Vam començar molt motivats i la idea era 
treballar amb una àmplia gamma de pro-
ductes; el dia a dia, per això, ens ha fet 
ser més realistes i limitar sobretot l’oferta 
gastronòmica. Ara conservem una varietat 
de productes d’alimentació, però en menys 
proporció, i hem incorporat per exemple 
cerveses artesanes o begudes espirituoses. 
A més, hi hem incorporat les experiències, 
les activitats de tast a la botiga, que ens 
permet fer pedagogia i donar a conèixer 
productes que posem a disposició. 

Com és el client del Rebost dels Sentits? 
Tenim una mica de tot. Hi ha els clients 
que sempre demanen la mateixa marca, i 
acostumen a ser persones d’entre 60 i 70 
anys que, o bé demanen un vi de Rioja o 
un d’Alella, de la Vinícola o de Raventós 
d’Alella, a qui encara anomenen “un Mar-
quès”, fent referència a l’antiga marca del 
celler. També ens visiten persones que vo-
len experimentar i esperen de tu alguna 
recomanació interessant; i els atrevits, que 
només volen destapar novetats. Aquest se-
gon i tercer grup són consumidors joves, 
d’entre 30 i 40 anys. I els de menys de 30 
són l’assignatura pendent. Hi venen poc i, 
quan ho fan, acostumen a comprar begudes 
espirituoses o demanen directament un 
Verdejo o vins joves i frescos. 

I a part de la venda física, heu posat en 
marxa més recentment el 7devins.com, 
la botiga online. 
Som més partidaris d’atendre el client en 
persona, però no podem anar a contracor-
rent, i hem fet cas a les persones que ens 
han recomanat tenir una finestra online del 
negoci. Ara per ara només hi tenim algu-
nes referències, i l’espai també ens permet 
incloure informació sobre les experiències 
i els vídeos que editem per fer promoció i 
donar consells sobre els vins. 

“L’Enric ens fot la xapa...” 
Sí! Tot va sorgir una mica per casualitat, 
perquè vèiem que calia fer difusió dels vins 
d’una manera més directa i menys tècnica. 
I d’aquí van néixer uns vídeos curts que 
publiquem a les xarxes socials, sobretot 
a Instagram, en què fem recomanacions 
de vins, de varietats, d’elaboracions, de 
regions vitivinícoles... El primer me’l vaig 

enregistrar jo mateix, rotllo selfie, però 
veient que funcionava ho hem volgut fer 
més professional i ara és la Núria qui pitja 
el rec. En fem periòdicament perquè hem 
notat que hem caigut en gràcia i els clients 
ens els demanen: “Va Enric, fot més xapes!”

Botiga física, online i també oferiu ex-
periències amb el vi. Com són aquestes 
experiències? 
Al Rebost dels Sentits no hi ha dissabte 
en què no falti una activitat de tast dirigit. 
Hi venen entre sis i dotze persones, i els 
servim cinc vins que escollim depenent del 

perfil dels assistents. Hi ha un grup d’ex-
perts, que ve assíduament un cop al mes, 
i que sempre ens demana novetats, vins 
més experimentals... M’ho passo molt bé 
preparant-m’ho, perquè són persones que 
saps que en gaudiran, gent que escolta i 
que contribueix a fer sessions amenes i 
divertides. 

Per a tu, que ets del Masnou i tens boti-
ga al poble, quina importància té el ter-
ritori amb DO Alella? 
Creiem molt en el vi del territori, d’Alella, 
i hi donem molt de protagonisme a la bo-
tiga. D’entrada, tenim com a mínim una 
referència de cada celler de la zona; però, 
a més, per posar-ne un exemple, sempre 
que dirigim un tast iniciem l’activitat amb 
un vi d’aquí, que ens serveix per presentar 
el territori, donar a conèixer el tipus de vi 
que s’hi fa i, alhora, defensar la tria de pro-
ductes de proximitat. 

Ò
SC

AR
 P

AL
LA

RÈ
S

“M’AGRADA MOLT EL 
CONTACTE AMB LA GENT 
I SEMPRE M’HE SENTIT 
ATRET PEL VI”

“SOM MÉS PARTIDARIS 
D’ATENDRE EL CLIENT 
EN PERSONA, PERÒ 
NO PODEM ANAR A 
CONTRACORRENT I TAMBÉ 
VENEM ONLINE”

“CADA DISSABTE FEM UNA 
ACTIVITAT DE TAST DIRIGIT. 
M’HO PASSO MOLT BÉ!”
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El nostre futur professional depèn de les decisions 
que prenguem. Aconsegueix el futur que vulguis amb:

– Una professió qualificada
– Oportunitats d’accés al mercat de treball
– Modalitat FP Dual

Descobreix els 174 graus de Formació Professional 
Inicial i Dual, i l’oferta de Formació Professional 
Ocupacional i Contínua a fp.gencat.cat i fes un gir 
al teu futur.

Aquesta activitat forma part de les actuacions destinades a impulsar la formació professional dual, finançades pel Ministerio de Educación y Formación Profesional i cofinançades pel Fons Social Europeu.
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Eudald Serra 
Les tertúlies s’han convertit, des de ja fa una 
bona pila d’anys, en una part molt destaca·
da dels programes radiofònics i televisius. En 
tenim a tota hora i de temàtiques variades, 
però preferentment la política i els esports 
s’enduen la part més gran del pastís. 

Potser algú pensarà que a la política i 
els esports, hi hauríem d’afegir les notícies 
anomenades del 
cor, que també 
omplen un espai 
molt ampli de la 
graella d’alguns 
canals de televi·
sió. Però si m’ho 
permeteu, aquest 
tipus de progra·
mes, un servidor 
no els qualificaria 
de tertúlia, sinó 
més aviat de safa·
reig amb llençols 
i sabó de baixa 
qualitat.

L’objectiu de 
les tertúlies, en la 
immensa majoria 
dels casos, tot i 
que hi ha excep·
cions en què costaria descriure si allò és una 
tertúlia o un galliner i qui crida més i la diu 
més grossa s’acaba imposant, és debatre els 
temes informatius més destacats de l’actuali·
tat des de diversos punts de vista per tal que 
l’oient o el teleespectador es pugui acabar 
formant o completant una idea del tema.

D’entrada, se suposa que tots tenim una 
opinió sobre una qüestió en concret, però 
sentir les explicacions d’altres veus, i que nor·

malment ho veuen des d’òptiques diferents, 
ens pot ajudar a completar·la, reforçar·la o, 
en alguns casos fins i tot, matisar·la i can·
viar·la.

És cert que hi ha gent que quan sent 
opinions contràries al que pensa s’indigna, 
protesta o canvia de canal i emissora, però 
llavors segurament és que les tertúlies com 
a tal no li agraden i simplement el que vol és 

sentir el que pensa. I aquest, em fa l’efecte, 
no és el propòsit d’una tertúlia.

Les tertúlies, per tant, estan pensades ori·
ginalment no sols per entretenir sinó també 
per enriquir i completar l’opinió dels consumi·
dors, tot i que això no vol dir que no hi hagi 
molts aspectes a millorar, alguns dels quals ja 
s’intenten fer en alguns d’aquests programes.

Millores com per exemple no sentir els 
mateixos tertulians durant la setmana, al·

guns dels quals el que fan és anar desfilant 
pels mitjans, avui aquí, demà allà, al matí en 
aquesta emissora i al vespre en aquesta al·
tra, sense que sigui pas culpa seva, sinó dels 
mateixos mitjans que els contracten.

Al país hi ha prou veus qualificades i for·
mades perquè no sols hi hagi varietat d’opi·
nions, sinó també de tertulians, i repeteixo 
que hi ha alguns programes que des de fa un 

temps ja intenten 
que això sigui així.

També és acon·
sellable especialit·
zar aquestes ter·
túlies segons els 
temes destacats 
del dia que s’ha·
gin de debatre. 
I és que, al meu 
entendre, genera 
poca credibilitat 
i no queda gaire 
bé que la mateixa 
persona que dilluns 
ens opina de la tau·
la de diàleg entre el 
govern català i l’es·
panyol, dimarts ho 
faci del coronavirus 
i dimecres del canvi 

climàtic. I és que és difícil que una persona, 
per més informada i formada que estigui, 
sigui capaç d’entendre·hi sobre qüestions 
tan diferents.

O, per exemple, en les tertúlies esportives 
també estaria bé ampliar una mica més les 
mires i adonar·nos que l’esport no s’acaba 
només amb el futbol o el Barça i el Madrid. I 
és que encara que a alguns no els ho sembli, 
també hi ha vida més enllà. 

TASQUES DIPLOMÀTIQUES

Tertúlies

alellaSubscriu-te!
Per només 17€ a l’any rebràs la revista Alella a casa teva
Entra a www.revistaalella.cat/subscripcio o truca’ns al 654 40 40 43

Vols estar assabentat de tot el que passa a Alella?

Revista independent d’informació local
revistaalella
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Joan Oliveras 
La tendència dels darrers anys es confirma: les 
temperatures cada vegada són més elevades. 
Així, aquest any 2019 que acabem de deixar en·
rere se situa entre els més càlids dels darrers cin·
quanta anys, seguint l’estela deixada pel període 
2014·2017. Amb una mitjana anual de 13,36 ºC 
de mínima i 20,94 ºC de màxima, la mitjana de 
temperatura global ha quedat altra vegada per 
damunt dels 17 ºC (17,15 ºC). 
Com a exemple anecdòtic d’aquest balanç tèrmic, 
cal dir que el termòmetre no va mostrar valors 
negatius cap dia: la temperatura més baixa es 
va registrar l’11 de gener, quan va marcar 1 ºC. 
D’altra banda, la calorada més destacable es va 
produir al final de juny, quan el dia 28 i 29 es van 
superar els 34 ºC, fruit d’una massa d’aire africà 
que va cobrir Catalunya. La tardor també va ser 
de temperatures benèvoles i així, al voltant de Tots 
Sants, encara s’assolien 23 i 24 ºC de temperatura 
màxima.

ANY SEC, DE POCA PLUJA... I GENS DE NEU
A aquest panorama, cal afegir·hi que el 2019 ha 
estat novament un any sec, amb un total de només 
502,65 l/m2 de precipitació recollida. Després de 

tancar el 2018 amb valors pluviomètrics de rècord 
(965,25 l/m2), el canvi d’any va portar un llarg perí·
ode de sequera, amb pluges escasses, de caràcter 
testimonial. En els primers sis mesos tan sols es 
van recollir 135,4 l/m2, repartits en 26 dies, en 
molts dels quals les precipitacions no passaven 
de ser quatre gotes mal comptades (registres in·
feriors a 1 o 2 l/m2). Al juliol, l’agost i el principi de 
setembre algun xàfec d’estiu va permetre sumar 
155 l/m2 més al còmput. Al final d’octubre un bon 
temporal deixava més de 60 l/m2 en dos dies, però 
un novembre extremadament sec feia saltar força 
alarmes. Al desembre, una forta llevantada els dies 
4 i 5 va ajudar a dissimular les pobres dades de 
pluviometria anual, perquè va aportar 98 l/m2 al 
total i va ajudar a superar al cap de l’any els 500 l/
m2. Malgrat això, no deixa de ser una precipitació 
minsa, concentrada en tan sols 60 dies.
I amb temperatures altes i poca precipitació, l’any 
2019 el vam cloure sense veure ni un trist floc de 
neu, un fenomen que tant ens agrada de gaudir 
quan s’emblanquinen els nostres paisatges de 
vinya. El 2020 ha començat seguint la mateixa 
línia, amb calor i poques pluges regulars, a excep·
ció de l’episodi de llevantada del final de gener. 
Canviarà? 

ESTACIÓ METEOROLÒGICA
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Un 2019 ben càlid i de pluges minses

MÀXIMES I MÍNIMES 2019 
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Jordi Prat 
La Cúpula, un llibre de Stephen King, podria ser 
el principi d’aquest article. Alella tancada com 
qualsevol poble del nord d’Itàlia o com Wuhan, 
a la Xina. Tancats! Qui no aprofitaria l’ocasió 
per escapar·se per la font de Cera, caminant o 
amb una motaca xinesa, com la de l’il·lustrador 
d’aquest article, el Dani, per la C·31 a tota pasti·
lla esquivant la Brimo, que no sabria si perseguir 
puigdemontistes esquizofrènics, alcaldes (que 
semblen) d’ERC com el nostre, NOwifis4bernies 
convertits en regidors o, sim·
plement, algun escamot anti 
alguna cosa o emocionalment 
tan positiu que inexplicable·
ment estarien a favor, però a 
favor de què?

Si Alella fos tapiada, amb 
ciment, com la formatgera de 
vidre de la nevera Corberó que 
tenia pany i forrellat de ma 
mare, tots ens n’escaparíem 
per anar a fer les nostres co·
ses. L’amant que ens espera a 
l’Hotel Rafael de Badalona (tan 
cutre!), anar a veure els nostres 
col·legues a Barna i fer un revi·
val de les Puces o l’Ovella amb 
vòmits inclosos, o simplement 
escapolir·nos per vici, perquè, 
al final, sabem que aquest co·
ronavirus deu ser una altra xa-
pussa xinorris d’un món que 
ja no controlem, i a més a tots 
ens mola ser lliures i, sobretot, 
explicar·ho als altres.

Alella és controlable... Te·
nim càmeres que llegeixen matrícules que se·
gons el nostre alcaldíssim (i l’emèrit) són la dar·
rera generació de tecnologia que ens controla, la 
gàbia, UN POBLE QUE ÉS UN POBLE GRUYÈRE, 
amb una taxa d’atur sota zero... És el que té la 
perfecció. Hom pot controlar les necessitats pel 
nombre de botifarretes que es venen a Ca la 
Librada, o les ampolles de lleixiu que es venen 
a Can Jana i les piles que ven el Jordi i els quicos 
que ven la Pili, i els condons que venen les dues 
farmàcies del poble. Sigui dit que a Alella hi ha 
poc puterío i massa desinfecció. Ho diu la taxa 
dels preservatius venuts versus les tones de de·
sinfectant que fem servir.

Posat a part com a comentari, ens avorriríem 
com ostres si ens tanquéssim com un poble a la 
Llombardia. Potser els almendralians s’empes·
carien un ple per YouTube cada tres dies i ens 
hauríem d’empassar una batucada dels timbalers 
cada diumenge, els trabucaires tocant el que no 
sona cada matí i, encara pitjor, tot això sense el 

bon dia, sempre reconfortant, del Marçal, amb 
la seva samarreta del Barça, el caliquenyo als lla·
vis i aquella cara estranya amb somriure burleta, 
que ens ha deixat de saludar així com de cop, 
i que automàticament ja forma part del nostre 
imaginari. No trobeu que el poble és diferent, 
més buit, i trist i que algú hauria de començar a 
pensar a fer·li un capgròs? 

Alella seria un drama si estigués en quarante·
na. Un drama que existeix amb noms i cognoms 
de gent que lluita per les seves vides, com la 

Susana o el Josep, de gent que ens ha deixat i 
d’altres que haurien de conviure una mica més 
amb les seves vides en lloc d’escapar·se cada 
matí cap a la feina. L’univers endogàmic del po·
ble es convertiria en una realitat, ens enterraríem 
entre nosaltres i en lloc de declarar·nos municipi 
feminista com a gran highlight del ple, quina 
pena, hauríem de parlar de coses interessants, 
de la manera de fer·nos sostenibles, de ser més 
humans i menys màquines, de ser, en lloc de 
pretendre·ho. Potser hauríem de deixar·nos de 
martingales diverses com viles florides i munici·
pis feministes, i començar a viure en positiu. No 
sé si enteneu que quan us declareu alguna cosa 
ho feu en contraposició a alguna altra, amb la 
banda sonora de fons de The Platters i amb la 
veu del nostre cantautor insigne.

La Cúpula i el Covid·19 em fan pensar que 
ens estem perdent l’oportunitat de replante·
jar·nos les relacions, de fer de les nostres vides 
un món sostenible emocionalment. Poc importa 

la vila florida, la independència o que siguem 
feministes. De veritat no érem feministes abans? 
Entenc que ERC, amb majoria absoluta i estrò·
gens compartits darrerament per un tub, ens 
ho faci empassar per omplir contingut i obra de 
govern, però ens perdem tantes coses!

Quanta gent tenim amb malalties al munici·
pi? O sols? Quants Marçals invisibles es passegen 
per les voreres que l’ajuntament no arregla? Què 
passa amb els adolescents empesos als racons 
foscos del Poliesportiu, on es dopen? Què pas·

sa amb els quatre avis que van 
a demanar coses als plens? Què 
ens passa quan nosaltres marxem 
amb el cotxe per induir·nos dins 
el trànsit del matí i oblidem les pa·
rets d’un poble que ens és casa, 
paratge i sovint tomba? Alella es 
gestiona amb guants de làtex per 
a aquells que ens l’agafem amb 
pinces i passem a ser cada cop 
més la població satèl·lit de la qual 
parlava fa tant de temps al blog.

Sovint m’assec al banc de 
pedra que queda just davant 
l’església, hi toca el sol, i somnio 
que un dia seré jo l’alcalde del 
poble: no ho faré millor. Recordo 
els enterraments dels que s’han 
mort. Cada any es mor més gent 
que conec i el frontline fa més 
por que fàstic. Gent que deixa el 
poble per sempre i que de cop 
deixa de ser important, deixa de 
ser, deixa un gran forat negre.

El pare del Josep, el Lobo per 
a molts, passa cada matí davant 

de casa, hi passa quan surto amb el casc al colze, 
i parlem. El troba a faltar. Tots trobem a faltar 
algú, i aquests dies, als paisatges de la meva 
formatgera, el Marçal hi ha deixat un gran buit, 
exactament el que hi ha entre un curat de cabra 
i el millor Stilton del món.

Ells seran història aviat, com el Covid·19, la 
histèria de les màscares, les quarantenes i tantes 
altres coses que passen en aquest món, com 
tots els problemes que tenim cada dia que ens 
semblem la fi del món.

Podríem viure més a prop els un dels altres, 
podríem no trobar a faltar els nostres, podrí·
em ser més humans, podríem escapar·nos de 
la formatgera que ens autoimposem i respirar 
al centre del poble l’ànima que prova d’esca·
par·se, i mullar·nos amb la pluja que cau i que 
vol deixar·nos xops, com un principi d’un canvi 
de vida. Com potser el primer pas per ser més 
humans, més alellencs, més persones i menys 
el que som. 

LA SELVA D’ALELLA

Escapa’t amb mi
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Que no 
t’expliquin 
contes
Natza Farré 
i Gala Pont
Amsterdam, 2020 

Òscar Pallarès 
L’àvia de la Caputxeta té una pensió ben minsa i 
ella ha muntat una agència de viatges per poder 
arribar a final de mes. La Lluïsa hi contactarà per 
visitar les protagonistes dels seus contes preferits. 
Així, descobrirà que la Rateta no té cap escale·
ta, però s’ha fet un tip de fregar escales; que les 
bruixes no existeixen, o que la Bella Dorment és 
una noia ben desperta. L’escriptora Natza Farré i 
la il·lustradora Gala Pont capgiren els referents de 
la nostra infantesa i ens conviden a fer un viatge 
crític que evidencia que, només coneixent la veritat, 
podrem explicar noves versions.

Corregir mata
Pau Vidal
Viena, 2020 

Òscar Pallarès
La llengua catalana està 
amenaçada per dues forces 
tan poderoses com són el 
castellà de la repressió i l’an·
glès de la globalització i la revolució digital. El temor 
pel futur de la llengua ha fet revifar un purisme 
lingüístic antiacadèmic que sembra el desconcert 
entre els parlants. Aquest llibre recull mig centenar 
d’articles publicats a VilaWeb en què Pau Vidal 
radiografia la situació i el futur del català. Articles 
que parlen des dels xous de Ciutadans al Parlament 
a la incapacitat de molts catalans de defensar la 
pròpia llengua, i que aborden amb lucidesa la difícil 
supervivència del català dins el món global.

MAGAZÍN

Nuria Graham
Marjorie
Primavera Labels / 
Universal, 2020

Albert Alabau
Nou LP de la Graham, algú amb tant o més talent 
que na Rosalía i que, en canvi, ha decidit fer una 
carrera de músic cremant etapes i pensant a llarg
termini, a una velocitat més normal, sempre que 
per normal entenguem publicar el teu quart disc 
als 23 anys i que desbordi tanta qualitat.

LLIBRES

DISC

Montse Donada 
Acabades les festes nadalenques ens dispo·
sem a treballar novament amb l’esperit de 
servei a les persones d’Alella, que és propi de 
les activitats de la nostra parròquia.

El pessebre que han fet els nens i famílies 
de catequesi, juntament amb les catequis·
tes, ha estat guardonat amb el primer premi 
del concurs de pessebres que l’ajuntament 
convoca cada any. Enguany s’ha fet amb 
entorn i figures de pa, que hem reciclat al 
final perquè serveixi de menjar a les gallines 
d’una feligresa del poble.

El dia 10 de gener va morir mossèn Joan 
Barat i Graell. Fill d’Olvan, prop de Berga, va 
passar per unes quantes parròquies al llarg 
del seu ministeri sacerdotal, entre les quals 
la de Capellades, a Alella, d’on fou rector 
des de l’any 1986 fins al 1997, i posterior·
ment com a rector a la basílica de Santa 
Maria de Mataró. Quan es va jubilar, a causa 
del seu estat de salut, va passar a viure a la 
Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol, de 
Barcelona, on ha mort a 86 anys.

Els qui vam tenir el privilegi de conèi·
xer·lo el recordem com 
una persona de gran 
empenta i capacitat de 
treball. Va dinamitzar la 
vida de la nostra parrò·
quia, establint una bona 
relació amb la comunitat i 
impulsant diversos grups, 
en particular l’acolliment 
dels nuvis i els cursets de 
preparació al sagrament 
del matrimoni. També va 
reformar l’església i tota 
la rectoria, i els locals on 
avui es desenvolupen di·
verses activitats.

El recordarem amb afecte tot pregant 
per ell. Al Cel sia.

El diumenge 26 de gener va tenir lloc 
la tradicional benedicció dels animals amb 
motiu de la festa de Sant Antoni Abat i de 
la desfilada dels Tres Tombs.

Durant el primer trimestre d’enguany té 
lloc al nostre arxiprestat de la Cisa l’anome·
nada visita pastoral. 

Què és una visita pastoral? En primer lloc 
cal dir que no és pas com una auditoria, com 
si fos una revisió empresarial. Bàsicament és 
un encontre, una trobada personal del bisbe 
amb els mossens i amb els fidels del poble de 
Déu. És la trobada del bisbe amb les comuni·
tats parroquials i amb altres realitats eclesials 
i socials per tal de poder animar, celebrar 
i proposar pistes de futur perquè puguem 
renovar la nostra adhesió personal a Jesús i 
anunciar·lo d’una manera nova.

Que aquesta visita doni abundants fruits!
Per falta d’espai el moviment parroquial 

de bateigs, matrimonis i defuncions de la 
segona meitat de l’any 2019 el publicarem 
al proper número de la revista. 

LA PARRÒQUIA AVUI

AVUI TASTEM...

La Vinya Vella (Alella Vinícola)

La Vinya Vella. El nom d’aquest vi no pot ser més encertat. La vinya 
d’on surt, coneguda amb el nom de Vinya d’en Prudenci (nom del 
propietari), és una preciosa vinya vella situada a mitja alçada a la vall 
de Rials. Una vinya de setanta·cinc anys que, tot i estar qualificada de 
garnatxa negra, ja fa anys que a Alella Vinícola es van adonar que no 
es tractava d’aquesta varietat. Després d’estudis i anàlisis genètiques, 
s’ha conclòs que aquesta varietat és única de la DO Alella (se n’han 
localitzat unes altres de properes), perquè no es troba enlloc més del 
món. En surten només set·centes ampolles d’un vi especial, diferent 
i únic, fermentat i criat durant vuit mesos sobre les mares pròpies. A 
Alella Vinícola els agrada explicar que és un vi fet amb “una varietat 
que encara no té nom”.  
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PEP VIDAL
Poc més de tres anys després que l’Alella 
CF es veiés obligat a haver de retirar el seu 
femení per falta de jugadores, un grup de 
joves ha format un nou equip de noies que 
llueix els colors de la Unió Esportiva Alella. 
Des de fa alguns mesos s’entrenen un dia 
la setmana al camp municipal de futbol i 
al principi de febrer van disputar el primer 
partit de la seva història al Camp Municipal 
de Teià. La majoria no havien jugat a futbol 
i algunes ni tan sols s’ho havien plantejat 
mai, però tenen moltes ganes d’aprendre’n 
i, sobretot, de passar-ho bé. No saben si 
arribaran a federar-se i a competir en cap 
lliga. L’única cosa que tenen clara és que 
volen jugar.

Faltava el futbol
Diverses esportistes alellenques han des-
tacat en els darrers anys en disciplines 
individuals com l’hípica, el taekwondo i 
la vela. El Rugby Alella, el Vòlei Alella i el 
Futbol Sala Alella fa anys que competei-
xen en categories importants amb els seus 

equips femenins. El Bàsquet Alella també 
n’havia tingut durant molts anys, tot i que 
aquesta temporada no n’ha inscrit cap. Però 
des que l’Alella CF es va haver de retirar a 
mitja temporada el curs 2016-17 per falta de 

jugadores, en el futbol, l’indiscutible esport 
rei a Catalunya tant per nombre de practi-
cants com per repercussió als mitjans de 
comunicació, feia més de tres anys que no 
teníem cap equip d’Alella.

D’aficionades a jugadores
El nou equip femení de la Unió Esportiva 
Alella va tenir el seu embrió en el viatge al 
Marroc que van realitzar els membres dels 
dos equips masculins del club l’estiu passat. 
Algunes noies van voler-los acompanyar en 
aquella estada i també van participar com a 
monitores en el campus que van organitzar. 
Quan en van tornar van veure que tenien 
ganes de jugar a futbol i en qüestió de set-
manes es va crear l’equip. Els primers entre-
naments es van realitzar al final d’octubre 
i a poc a poc han anat aconseguint que s’hi 
enganxin més amigues. “Vam començar 
sent deu i ara som més de vint”, explica la 
Maria Garcia, una de les jugadores.

Els entrenaments
L’equip s’entrena cada dilluns al vespre sota 
les ordres de Jan Sistaré i Àlex Folk, que a 
la vegada també són jugadors de l’Amateur 
B de la Unió. “L’ambient familiar d’aquest 
club és la clau de tot” afirma l’Àlex. Que els 
entrenadors siguin jugadors suposa un pro-
blema més a l’hora d’organitzar els atapeïts 

El futbol femení ha tornat a Alella

EL NOU EQUIP FEMENÍ DE 
LA UNIÓ ESPORTIVA ALELLA 
VA TENIR EL SEU EMBRIÓ 
EN EL VIATGE AL MARROC 
QUE VAN REALITZAR ELS 
MEMBRES DELS DOS EQUIPS 
MASCULINS DEL CLUB 
L’ESTIU PASSAT 

ROGER DE MARFÀ
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horaris d’entrenament d’un camp municipal 
que està més sol·licitat que mai a causa de 
la gran quantitat d’equips de formació que 
té l’Alella CF, però de moment aconseguei-
xen compaginar-ho. “Totes les gestions per 
tenir camp un dia la setmana les han portat 
des del club i ens han posat totes les facili-
tats”, diu en Jan.

El primer partit
L’àmplia majoria de les jugadores del nou fe-
mení de la Unió no havien jugat mai a futbol. 
Algunes sí que havien jugat a futbol sala, 
però només dues havien format part abans 
d’equips de futbol onze. No tenir experièn-
cia és, en alguns sentits, un avantatge. “No 
tenen mai por de fer-ho malament perquè 
ningú mai no els retreu res”, explica l’Àlex. 
El primer partit del femení de la Unió va ser 
el 9 de febrer al camp del Teià, on van jugar 
contra un combinat de jugadores de Teià i 
el Baix Maresme en el marc de la I Jornada 
del Futbol Femení teianenc. “No ens desmo-
tiven ni els onze gols que vam encaixar”, diu 
entre somriures la Maria.

Sense objectius a curt termini
La mitjana d’edat de l’equip és molt jove, en-
tre els 17 i els 27 anys. Evidentment, guanyar 
no és ni molt menys la cosa més important. 

“Al principi pensava que on ens havíem ficat, 
però estem arribant molt més lluny del que 
ens havíem imaginat”, reivindica la Maria. 
No tenen clar cap on han d’anar en el fu-
tur. Els faria il·lusió federar-se i jugar les 

competicions de la Federació Catalana de 
Futbol, però no tenen clar si podran fer-ho 
la temporada vinent. Volen anar pas a pas i 
de moment el que es posen com a objectiu 
és fer més d’un entrenament la setmana i, 
després, intentar jugar un partit cada mes. 

Les campanyes de la Generalitat 
i la Federació

Des del començament d’aquest any, la Gene-
ralitat de Catalunya ha llançat la campanya 
mediàtica #thoestasperdent amb l’objectiu 
d’augmentar la presència de l’esport femení 
als mitjans de comunicació amb el lema “Si no 
veus esport femení, t’estàs perdent la meitat 
de l’espectacle”. Fa un parell d’anys, la Federa-
ció Catalana de Futbol també va promoure la 
campanya #Orgullosa, destinada a donar més 
visibilitat al futbol femení i animar les noies 
a jugar. Però l’impuls al futbol i, en general, 
a l’esport femení des de les institucions en 
aquests últims mesos no ha estat determinant 
en la creació d’aquest equip. “Penso que no hi 
ha tingut res a veure. Va sorgir la idea i ens 
vam animar”, reconeix la Maria.

Totes hi són benvingudes 
El projecte de l’equip de futbol femení ale-
llenc està obert a tothom. Qualsevol noia 
que vulgui jugar a futbol o, simplement, 
provar una cosa nova, té les portes ober-
tes per unir-s’hi. “Cada setmana ve gent 
nova a provar i no direm mai que no a nin-
gú, al contrari”, diu en Jan. Com que no 
estan encara federades, ningú paga res i 
cal comprometre-s’hi. “Totes les que han 
vingut s’han quedat”, recorda l’Àlex. Només 
fa falta tenir unes botes i, sobretot, moltes 
ganes de passar-ho bé. 

L’ÀMPLIA MAJORIA DE LES 
JUGADORES DEL NOU FEMENÍ 
DE LA UNIÓ NO HAVIEN 
JUGAT MAI A FUTBOL 

QUALSEVOL NOIA QUE 
VULGUI JUGAR A FUTBOL TÉ 
LES PORTES OBERTES PER 
UNIR-S’HI 
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Els organitzadors del Cros d’Alella, l’empresa Gesport, el Serra Ma-
rina i l’ajuntament, van decidir avançar la XII edició al final del 2019. 
D’aquesta manera, la prova obria la temporada 2019-20 del Circuit 
Maresmenc de Cros el diumenge 15 de desembre. Xavi Figuerola va 
ser el vencedor de la prova open masculina i l’atleta del Serra Marina, 
Núria Ortilles, de la femenina. En categoria màsters, els primers van 
ser Javi Paniello i Esther Cruz. Per contra, aquest any el Canicross 
Entrevinyes es va fer un parell de setmanes més tard, el 9 de febrer. 
Igual que l’any passat, l’edició 2020 també va ser benèfica i tots els 
diners recaptats es van destinar a la recerca del càncer infantil a 
través de l’associació Chascar. La cursa va reunir 130 participants en 
els tres recorreguts (4, 6 i 12 km)i va comptar amb la col·laboració 
de 25 nois i noies de l’Institut d’Alella i de la protectora d’animals 
d’Alella Adana, a més de dues protectores més. S’hi van organitzar 
activitats paral·leles com classes de zumba amb gos, un tast de vins 
d’Alta Alella i una caminada popular que van aplegar, en total, més 
de 500 persones. 

 ATLETISME 

El XII Cros d’Alella i el VI 
Canicross Entrevinyes, 
tot un èxit

ESPORTS

El dissabte 7 de març es va celebrar a Barberà del Vallès el Cam-
pionat Internacional de Taekwondo de la FAMC en modalitat 
de combat i un cop més diversos alellencs hi van competir i van 
demostrar un alt nivell. Els taekwondistes de l’escola de Taekwon-
do Maresme-Alella, entrenats per Julio Sánchez, van fer un gran 
paper i es van endur unes quantes medalles a casa. Pol Martín va 
guanyar l’or i va demostrar un absolut domini a la final i Violeta 
Prat va perdre per dos punts, però es va emportar la plata. Unai 
Albarsanz, Blai Martín i Victoria Tihomirova es van emportar el 
bronze en les seves respectives categories. Uns dies abans, a la 
Copa Catalana celebrada a Mollet, Pol Martín també havia acon-
seguit la victòria absoluta, igual que el seu germà Blai i que Unai 
Albarsanz. Violeta Prat hi va obtenir la plata i Victoria Tihomirova 
i Scarlett Wass, el bronze. 

Molt bones notícies per al Rugby Alella, que està vivint una de les 
millors temporades dels últims anys. El sènior masculí s’ha pro-
clamat campió de la primera fase de Tercera Catalana després de 
guanyar sis dels set partits disputats. Els alellencs van mantenir 
un intens frec a frec fins a la darrera jornada amb el Cornellà-
Martorell, que es va resoldre amb un espectacular duel directe 
que van guanyar els alellencs a domicili (12-33). D’altra banda, 
cal destacar la visita a Andorra que va realitzar una expedició 
del femení del club. 

 RUGBI 

El Rugby Alella, campió 
de la primera fase de Tercera 
Catalana 

Gran segona volta de l’equip sènior masculí del Bàsquet Alella, 
que ja ha sortit de la zona de descens. L’equip dirigit per Miquel 
Nolís va reaccionar després d’una molt mala ratxa abans de Nadal 
i va clarament cap amunt. Només ha perdut dos partits des del 
començament del 2020 i ha tombat rivals que lluiten per l’ascens 
com el Vilassar de Mar, el Rubí i el Gramenet. Si mantenen aquest 
ritme podrien deixar la permanència a Tercera Catalana assegu-
rada abans de l’aturada de Setmana Santa. 

 BÀSQUET 

El Bàsquet Alella surt del 
descens i va cap amunt 

 TAEKWONDO 

El taekwondo alellenc 
continua brillant 
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Violeta Prat fa volar el casc d’una contrincant d’una puntada de peu.
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Espectacular temporada del primer equip sènior masculí del Vòlei 
Alella, que competeix a la lliga d’ascens de Primera Catalana a ca-
tegoria estatal. A la segona fase del campionat, els alellencs estan 
superant qualsevol expectativa i tenen opcions d’acabar entre els 
quatre primers. Només han perdut dos partits i encaren la recta final 
amb ganes de continuar fent història. Somien la Primera Divisió 
estatal, tot i que tenen rivals molt forts com el filial del Barça, el 
Monjos i el Sàndor de l’Hospitalet de Llobregat. L’equip cadet femení 
també està fent un gran any i ha accedit a la fase final per al títol 
de la màxima categoria del vòlei català després de classificar-se 
entre els quatre primers del seu grup a la primera fase. El sènior 
femení, per la seva banda, està completant una bona segona fase i 
ha millorat el nivell de joc de la primera meitat de la temporada. 

 VÒLEI

El Vòlei Alella somia pujar 
a la categoria estatal

ESPORTS

MARIÀ FERNÀNDEZ va guanyar la medalla 
de bronze en la prova de 400 metres masculina 
de la categoria màster (45-49 anys) del Campi-
onat de Catalunya en pista coberta a Sabadell.

DAVID PÉREZ és l’entrenador del Cadet A de 
l’Alella CF, que amb vuit punts d’avantatge a 
l’inici de la segona volta de la lliga a Primera 
va camí d’un ascens històric a Preferent.

DAVID BIGORDÀ dirigeix, juntament amb 
Mohamed Elgadaaqui, un projecte per ajudar 
els joves del centre de menors que hi ha al 
Masnou a integrar-se a la societat a través 
de l’esport.

ORIOL DAUDER ha estat un dels homes 
clau en la remuntada del Bàsquet Alella. És 
el màxim anotador i ha firmat grans actua-

cions com els 29 punts que va fer a la pista 
del Gramenet.

POL SUREDA, jugador del sènior masculí de 
l’Alella FS, és un dels màxims golejadors de 
Primera Catalana amb 25 gols. L’equip ocupa 
ara la cinquena posició, en un campionat molt 
ajustat.
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En una entretinguda temporada per als equips de futbol sèniors 
masculins alellencs, la Unió Esportiva Alella A sembla que és l’equip 
que arriba més fort al tram final del campionat. Al grup 5 de Quarta 
Catalana les diferències a la zona alta de la classificació són míni-
mes, però el conjunt entrenat per Jonathan Segura es manté des de 
fa setmanes entre els tres primers i té encara moltes esperances per 
lluitar pel primer ascens de la història. El B de la Unió, que juga al 
grup 6, ho té una mica més complicat perquè els dos primers, Parets 
i Sinera, no fallen, però també ocupa la zona alta, per damunt del 
primer equip de l’Alella CF. L’equip de Carlos Cuevas va clarament 
en línia ascendent i només ha perdut dos partits a la segona volta. 
En el futbol formatiu, el Juvenil B i el Cadet A de l’Alella CF han 
augmentat encara més l’avantatge al capdamunt de la classificació. 

 FUTBOL

L’Amateur A de la Unió lluita
per l’ascens a Tercera Catalana

La Penya Barcelonista d’Alella va organitzar un debat públic sobre 
l’actualitat del FC Barcelona el 21 de febrer al vespre a Can Lleonart. 
L’acte, que tenia el suport de l’Ajuntament d’Alella i la Confederació 
Mundial de Penyes del FC Barcelona, va reunir els periodistes es-
portius Quique Guasch, Pere Escobar i José Luis Carazo. El trident 
va debatre sobre els problemes i reptes del Barça i també va comptar 
amb la participació de membres de la penya local. 

Periodistes esportius debaten 
sobre el Barça a Alella
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Escola totalment privada, trilingüe
i immersa en la Cultura de Pensament

Ensenyament de qualitat, en plena natura

Infantil
Activitats en anglès cada dia, 
amb professors angloparlants 
nadius. Ambient proper, contacte 
constant amb la natura i les millors 
metodologies.

Primària
Aprenentatge cooperatiu i 
col·laboratiu, per projectes, anglès en 
grups reduïts segons nivell, robòtica 
i programació, escacs, creativitat i 
educació musical.

Secundària
Motivació, acompanyament i orientació 
de l’alumne en aquesta etapa de 
consolidació personal i acadèmica. 
Educació física en un entorn verd.
(Continuïtat Batxillerat a Barcelona).

93 555 44 11 pinoalella.com
Visites concertades. Transport escolar  Alella, Maresme (Barcelona)

Robòtica Batxillerat
Dual Americà Centre AutoritzatRoyal Academy 

of Music Altes capacitats Diplôme 
D’études

Escola d’una sola línia i ambient familiar, 
que destaca per l’educació en valors, els 
bons resultats acadèmics i per transmetre 
el plaer per l’aprenentatge continu. 
Una metodologia pròpia, 
emmarcada en la Neurociència i el 
Projecte Zero de Harvard.
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