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Louis Armstrong  
“Només hi ha dues maneres de resumir la música:  

o és bona o és dolenta” 
 

Cinquanta anys sense el carismàtic trompetista i cantant de jazz de 
Nova Orleans, un dels músics més influents del segle passat. De 

personalitat aclaparadora, Armstrong no només va ser una figura 
cabdal per al gènere: la seva obra forma part de la cultura popular.

La fusió d’estils de Fatoumata Diawara 
La carrera de Fatoumata Diawara ha sigut una cursa d’obstacles que ha 
superat per acabar sent en una estrella de la música. Nascuda a Mali, des-
taca per la mescla única de folk africà d’arrel amb ritmes occidentals. 
Intèrpret en llengua bàmbara, ha col·laborat amb figures com Herbie 
Hancock i Paul McCartney. El seu és un triomf improbable i indiscutible.  
Actua aquest dilluns, 5 de juliol, al Teatre Grec.
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P I N Z E L L A D A

a r a d i u m e n g e

A 
vui l’article són flaixos. Flaixos cinèfils 
que se’t creuen cada dia per davant. 
Flaixos que et fan pampallugues a les xar-
xes socials i a les televisions. Flaixos 
amagats a les cartelleres. A La 2 emeten 
La dolce vita i que bonic que és tornar-hi 
de tant en tant. Tornar a la Fontana, tor-
nar a la nit de Roma, tornar a l’univers 

vitalista i somiador de Fellini, tornar a aquesta història 
sobre la recerca de la felicitat. Al canal 33 recuperen cada 
setmana entrevistes que s’han fet al llarg de la història de 
Televisió de Catalunya i que, pels motius que sigui, han que-
dat inèdites. O sigui, se n’han vist porcions però no s’han 
emès mai en la seva totalitat. Són entrevistes de Jaume 
Figueras. Hem pogut veure delicioses converses amb Luis 
García Berlanga, Kirk Douglas i Shirley MacLaine i la set-
mana que ve amb Fellini i successivament amb Claude 
Chabrol, Jacqueline Bisset, Joan Fontaine, Roman 
Polanski, Kim Basinger, Peter O’Toole i Robert Mitchum, 
entre d’altres. Tants anys visitant festivals de cinema, pre-
guntant, relatant amb coneixement, mirada serena i sentit 
de l’humor tot l’univers del cine. Aquestes converses són 
joies de l’arxiu de TVC, tot un encert regalar-nos-els.  

Retornen a la cartellera Mulholland Drive, Reservoir 
Dogs, La escopeta nacional, Amélie... Les distribuïdores i els 

exhibidors volen fer tornar l’espectador a les sales de cine-
ma i per això li exciten la memòria, el desig de tornar a llocs 

coneguts i plaents. Esclar que no pot ser més bonic pensar 
que hi ha tantíssima gent que les descobrirà per primera 
vegada.  

Mel Brooks ha complert 95 anys. Un mite del cinema 
que encara és en aquest món. Com agrair-li que ens rega-
lés El jove Frankenstein i que produís L’home elefant de 

David Lynch? Diguem-li gràcies, potser li arriben. I el 
Cinema Truffaut de Girona ha tornat aquest divendres a 
l’edifici del cinema Modern, casa seva, després d’un parell 

d’anys rellogat a l’Albéniz. Bon retorn a casa, amics. 

Fellini, Figueras, 
Mel Brooks  
i el Truffaut

E L  G R A N  C A R N A V A L

Pathé

Toni Vall
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H 
em inaugurat la temporada del cafè amb 
gel. Però també l’època que et serveixen 
uns tristos glaçons mig desfets que no 
poden assumir la tasca de refredar un cafè 
fumejant i sobreviure surant dins el got. 
Els habituals del cafè amb gel hem desen-
volupat un sisè sentit per calcular a ull nu 
si la proporció de gel serà suficient per 

refredar el cafè, mantenir-se com un imponent iceberg dins el 
vas i rebaixar prou la temperatura perquè el cafè 
serveixi per fer passar la calor. 

Durant segles el gel va ser un element molt 
cobejat per l’ésser humà. A Egipte, Mesopotàmia 
i l’Antiga Grècia també consten sistemes 
d’emmagatzematge de gel. Durant l’Imperi 
Romà l’anaven a buscar a les muntanyes glaça-
des fent tota mena d’invents amb sacs d’arpillera 
i pells d’animals perquè no es desfés. Utilitzaven 
el gel amb finalitats terapèutiques, per preparar 
beuratges refrescants i conservar aliments. En el 
Renaixement el seu ús ja era habitual i els habi-
tacles subterranis per conservar-lo eren força 
comuns. Però va ser a partir del segle XIX que 
se’n va normalitzar el consum. 

Això va passar gràcies a la tossuderia de 
Frederic Tudor, un home de Boston que va tenir la genial idea 
de servir el gel amb forma de petits cubs. Tot va començar 
durant un pícnic familiar, fent broma amb el seu germà, 
l’escriptor William Tudor, sobre la possibilitat de servir begu-
des molt fredes al Carib. Però la fantasia va estimular l’esperit 
de negoci en un home que va ser un visionari: es va adonar que 

transportar el gel i fraccionar-lo podia fer-lo milionari. Tudor 
va pensar de quina manera podia obtenir blocs de gel dels llacs 
glaçats de Massachusetts i enviar-los als llocs més calorosos 
del planeta. L’home va ser víctima de tota mena de burles. Va 
ser considerat un boig, un farsant i un venedor de fum. Fins i 
tot la premsa el va presentar com un somiatruites que acabaria 
arruïnat. I el cert és que les primeres aventures empresarials 
enviant gel a Cuba, Martinica o l’Equador van ser un desastre. 
Es va endeutar comprant vaixells, bona part del gel es desfeia 

durant les tres setmanes de trajecte i un cop arri-
bava a port la gent desconfiava de l’aigua glaçada 
perquè consideraven que espatllaria les seves 
begudes. Però amb un pacient treball de màrque-
ting, les relacions públiques amb els governs 
locals i l’enginy per trobar sistemes que facilites-
sin la tasca de tallar els blocs de gel va aconseguir 
transformar aquella quimera en un negoci d’èxit. 
Tudor va passar a ser conegut com l’Ice King, el 
rei del gel, i va fundar la Tudor Ice Company. Va 
obrir cases de gel arreu del món i va popularitzar 
els glaçons als Estats Units com a complement 
indispensable dels refrescos.  

Sisplau, feu honor a aquest somiatruites. A 
l’hora de servir un cafè amb gel, penseu en 
Frederic Tudor i l’epopeia que va viure durant 

anys perquè els blocs glaçats de Boston arribessin a Martinica 
quan encara no hi havia ni electricitat ni infraestructures de 
transport consolidades. Si ell va aconseguir obrir una casa de 
gel a Hong Kong el 1845 amb gel originari de Massachusetts, 
segur que ara podeu aconseguir portar un parell de glaçons en 
condicions des del congelador fins a la taula de la terrassa. 

• 
Les primeres 

aventures 
empresarials 
dels glaçons 
van ser un 
desastre  

•

Tudor i el gel del cafè
Mònica Planas Callol

K N O C K O U T

il·lustració_lamartarile 
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LA MÚTUA 
FASCINACIÓ 
DE GARCÍA 
LORCA I 
CATALUNYA 

H I S T Ò R I A  

Gairebé no hi ha rastre de la llarga 
relació el poeta granadí que va tenir amb 
Catalunya. Salvador Giné ha recopilat 
el que se’n sap en un nou llibre, i en 
un article reclama salvar la memòria
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Salvador Giné 

El 1925 arriba a Cadaqués i 
Figueres com un desconegut 
poeta del “reino de Granada”. 
En pocs dies, el seu art fascina  
il·lustres intel·lectuals en aquestes 
localitats i a Barcelona. Només 
era el començament de 
l’enlluernament de Federico 
García Lorca amb Catalunya. I 
de Catalunya amb Lorca. 

TEXT

Q 
uan ens referim a García 
Lorca normalment pen-
sem en el gran dramaturg 
i poeta universal. Al 
talent literari se li afegeix 
la memòria de la seva trà-
gica mort als 38 anys. La 
genialitat literària i el 

sinistre final han emmascarat un perfil molt més 
ampli, el d’un Lorca immens tan artísticament 
com personal. I si ens centrem en Catalunya, han 
caigut en l’oblit les fortes i duradores relacions 
que va mantenir amb un vast espectre social, des 
dels obrers dels ateneus fins als intel·lectuals i 
artistes més importants de l’època.  

Lorca i l’avantguarda catalana 
Salvador Dalí i Federico García Lorca són més que 
amics. Entre el 1925 i 1927, coincidint amb les 
llargues estades temporals de Lorca a la casa de la 
família Dalí a Cadaqués i Figueres, l’estètica dels 
dos conflueix en molts aspectes. La influència de 
Lorca sobre el pintor és tal que fins i tot se l’ha 
anomenat “l’etapa lorquiana de Dalí”. Un lorquia-
nisme pictòric que evolucionarà cap a la dissocia-
ció de rostres, la superposició de les fesomies de 
Lorca i Dalí. El Museu Dalí de Figueres conserva 
diversos quadres d’aquest període, 1926-27. 
Entre ells, destaquem Étude pour “Le miel est plus 
doux que le sang” [Estudi per a “La mel és més 
dolça que la sang”], en què el cap seccionat és el de 
Lorca i Dalí barrejats; Autoretrat desplegant-se en 
tres, format per la cara d’ambdós; i Figura. 
Maniquí de Barcelona, en què altre cop apareixen 
els rostres dissociats dels dos.  

El museu del monestir de Montserrat exposa 
Composició amb tres figures. Acadèmia neocu-
bista, oli sobre tela en què el rostre de sant 
Sebastià és una barreja del de Dalí i Lorca. No 
deixa de ser curiós que estigui en un monestir, 
donat que el sant, nu i fornit, té connotacions 
d’erotisme homosexual. I si en aquest sentit 
volen anar més lluny, tant físicament com con-
ceptual, al museu Dalí de Sant Petersburg 
(Florida, Estats Units) trobaran Tête de mort 
atmosphérique sodomisant un piano à queue 
[Crani atmosfèric sodomitzant un piano de 
cua], oli sobre fusta de 1934, inspirat en la supo-
sada relació homosexual de Dalí i Lorca.  

CADAQUÉS Federico García 
Lorca, Anna Maria Dalí (al 

mig) i Lídia Noguer, singular 
personatge de Cadaqués per 
qui Lorca i els germans Dalí 

sentien devoció.  
Arxiu Nacional de Catalunya 

R E P O R T A T G E
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El polifacètic García Lorca també destaca en 
el dibuix. A Barcelona, el director i els redactors 
de la revista cultural L’Amic de les Arts (Josep 
Carbonell, Salvador Dalí, J.V. Foix, Lluís 
Montanyà, Sebastià Gasch i Magí Cassanyes), els 
poetes Lluís Góngora i Joan Gutiérrez Gili, el 
músic Regino Sainz de la Maza i el pintor Rafael 
Barradas li organitzen una exposició individual a 
les galeries Dalmau (llavors al passeig de Gràcia, 
62). Entre el 25 de juny i el 2 de juliol de 1927, 
García Lorca hi exposa 24 dibuixos a tinta i llapis. 
Dalí els qualifica “de plàstica afrodisíaca i poèti-
ca” amb “ratlles dictades dels surrealistes i del 
decorativisme”. Influenciat per Dalí, García 
Lorca també ha dibuixat rostres desaparellats. 
Dels exposats a les galeries apareixen rostres 
desdoblats a El joven y su alma (Poema de 
Baudelaire), Sueño del marino, Leyenda de Jerez i 
El beso en el espejo.  

L’Amic de les Arts, revista publicada a Sitges 
entre 1926 i 1929, és un referent de l’avantguarda 
cultural. La dirigeix Josep Carbonell, que, junta-
ment amb la resta dels redactors, té una duradora 
amistat amb Lorca que es tradueix en una assídua 
presència del granadí a la revista (i si tornem als 
dibuixos, el gener de 1927 J.V. Foix hi escriu l’arti-
cle Presentació de Salvador Dalí, que el pintor 
il·lustra amb un rostre barrejat d’ell i de Lorca). 
La relació de García Lorca amb la revista va més 
enllà i suposa un agermanament amb Gallo, efí-
mera publicació que Lorca dirigia el 1928. Ell 
mateix defineix l’estret vincle entre les dues 
revistes: “Andalucía y Cataluña se unen por ‘El 
Gallo’ y ‘L’Amic de les Arts’, aunque haya gente que 
rabie, patalee y nos quiera comer”.  

La intensa i llarga relació de García Lorca amb 
els intel·lectuals catalans tindria més resultats. Si 
fallida va ser la idea de Lorca i Dalí de publicar un 
llibre –un escriuria el text i l’altre l’il·lustraria–, 
de títol força explícit, Putrefactes, contra tot allò 
que imperava en el panorama cultural català, el 
camí ja estava obert. Lorca intervindrà en els ini-
cis del Manifest groc, amb què el 1928 Salvador 
Dalí, Lluís Montanyà i Sebastià Gasch sacsegen el 
món cultural. Al Manifest s’arremet “amb violen-
ta hostilitat” contra les columnes sagrades de la 
intel·lectualitat catalana, “tancada en un ambient 
resclosit i putrefacte”. Que Lorca ha intervingut 
en el Manifest groc ho testimonia en una carta el 
juliol de 1927 que envia a Sebastià Gasch des de 
Cadaqués: “Querido amigo. Seguimos en el trabajo 
del manifiesto. Es, desde luego, tarea dificilísima 
que hay que salvar a fuerza de agudeza y fe. Un 
abrazo muy cariñoso de Federico”.  

Per què Lorca tria Catalunya per seguir els 
moviments avantguardistes? Ens ho revela Víctor 
Fernàndez, periodista i escriptor especialitzat 

que ha publicat diversos llibres sobre la vida i obra 
de Lorca. Fernàndez creu que per a García Lorca 
Catalunya era sinònim d’avantguarda, que conei-
xia gràcies a Salvador Dalí. Aquest ambient és el 
que l’anima a presentar l’exposició de dibuixos a 
les Galeries Dalmau, donat que tenia el suport 
dels grans abanderats d’aquest moviment. I per 
què dibuixava Lorca? Segons l’escriptora 
Antonina Rodrigo, gran coneixedora de Lorca i el 
seu món, “el gust pel dibuix li venia des de la 
infantesa, amb una tècnica personal, de ritme 
ondulant, elegància i gràcia. La seducció d’unir 
poesia i plàstica. La il·lustració, com la música, 
sempre serien els seus còmplices”. 

Lorca, artista sublim 
La llista dels personatges del sector cultural 
català amb qui es relaciona Federico García 
Lorca és tan àmplia que és impossible encabir-la 
aquí, però, a més de Dalí, dues persones més 

sobresurten, i molt, en l’ordre d’importància. 
Una és l’actriu Margarida Xirgu. El 1927 li arriba 
el guió de Mariana Pineda, obra que li encanta i 
vol representar a Barcelona. Una placa a la faça-
na del Teatre Goya (carrer Joaquín Costa, 68), 
potser l’única en tot Catalunya que rememora 
l’estada i activitat de Lorca a Catalunya, ens 
detalla el següent: “En aquest teatre, el 24 de 
juny de 1927 es va estrenar l’obra Mariana 
Pineda de Federico García Lorca, protagonitza-
da per Margarida Xirgu, amb decorats de 
Salvador Dalí. En record de les estretes relacions 
de Federico García Lorca amb la cultura catala-
na”. L’estrena és un èxit absolut i Lorca està 
exultant: “Aquel estreno, aquel encuentro con 
Margarita es otra de mis deudas con esta 
Barcelona vuestra”. Un triomf teatral que aniria 
seguit l’endemà mateix per la inauguració de 
l’exposició individual a les Galeries Dalmau. De 
la mà de la Xirgu, Lorca tindria molts més èxits 

TEATRE García Lorca, l’actriu Margarida Xirgu i el director de la seva companyia teatral, Cipriano Rivas Cherif. De 
la mà de la Xirgu, Lorca va estrenar i triomfar en nombroses obres teatrals. Arxiu Nacional de Catalunya  

H I S T Ò R I A  
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teatrals. Anys més tard reconeixia: “Debo a 
Margarita cuanto he logrado en el teatro”. 

Amb la Xirgu, Lorca participa en molts actes a 
Barcelona, com l’organitzat per l’Escola 
d’Infermeria –ara col·legi major Ramon Llull 
(carrer Comte d’Urgell, 187)–, en què el seu direc-
tor li dona la benvinguda amb aquestes paraules: 
“Catalunya rep sempre cordialment, com fa avui 
amb García Lorca, tots els homes d’esperit liberal 
que vinguin d’altres terres”. Lorca hi recitarà el 
Romancero gitano, que considera representativa 
de l’Andalusia antipintoresca, antifolklòrica i 
antiflamenca. Omple l’estança de màgia recitant 
assegut a la cadira, plantat a la taula o compassat 
amb el piano que toca ell mateix –instrument que 
encara es conserva–. Una assistent explicaria que 
a Lorca “el públic, electritzat, l’aplaudia enardit”.  

Yerma suposa per a Lorca un espectacular èxit 
per tot Catalunya, començant per l’apoteòsica 
estrena el 17 de setembre de 1935 al Teatre 

Barcelona (desaparegut; rambla de Catalunya, 2). 
Molta gent delitosa s’ha quedat sense entrada i, 
tot i la intervenció de la policia, forcen l’accés i 
accedeixen a l’interior. Yerma conti-
nuarà triomfant en altres ciutats, 
però, qualificada per un sector com a 
immoral, pecaminosa i pornogràfica, 
la prohibeixen a Vic i va estar a punt 
de ser-ho dos dies després a Igualada.  

El 22 de novembre de 1935, Lorca 
estrena Bodas de sangre al Principal 
Palace de Barcelona (Rambla, 27). 
Estrenada anteriorment a Madrid, 
és a Barcelona on, amb versió remo-
delada i a càrrec de la companyia de 
la Xirgu, el mateix Lorca la qualifica 
de veritable estrena: “Se trata de un verdadero 
estreno. Ahora verás la obra por primera vez. 
Ahora se representará íntegra”. El 12 de desembre 
la companyia estrena al mateix teatre una altra 

obra cabdal de Lorca, Doña Rosita la soltera o el 
lenguaje de las flores, per a la qual ha compost la 
música i escollit el mobiliari. Tanta és la unió 
professional entre García Lorca i Margarida 
Xirgu que el segon semestre de 1935, mentre pre-
paren les estrenes i la gira per Catalunya, Lorca 
viu convidat a casa que la Xirgu té a Badalona 
(carrer Santa Madrona, 118).  

Sobre els motius pels quals Lorca estrena les 
seves obres a Catalunya, Víctor Fernàndez 
opina que, tot i ser fruit de la casualitat que dues 
de les seves obres més importants, Mariana 
Pineda i Doña Rosita la soltera arribessin a 
Catalunya abans que a la resta de l’Estat, alhora 
diu molt de la relació del poeta amb Catalunya, 
ja que Lorca era molt conscient de la importàn-
cia del públic català.  

L’altra persona determinant de Lorca a 
Catalunya és, des d’un primer moment, Josep 
Maria de Sagarra. Ja és present la Setmana Santa 
de 1925 a Cadaqués quan Lorca, un jove descone-
gut, recita Romancero gitano a un reduït cercle. 
La lectura fascina tant els presents que li organit-
zen al cap de pocs dies dues lectures més a 
Figueres, a la notaria de Salvador Dalí pare (car-
rer Monturiol, 10) i a l’Hotel Comerç (Rambla, 
15). Lorca està en un imparable ascens perquè pel 
20 d’abril ja li han preparat la lectura de Mariana 
Pineda i del Romancero gitano a l’Ateneu 
Barcelonès (carrer Canuda, 6). Aquí també hi és 
present Sagarra, que serà el gran valedor de 
Lorca en tots els esdeveniments públics i privats. 
Lorca ho reconeixerà: “Sagarra tuvo conmigo 
deferencias y camaraderías que nunca se me olvi-
darán”. Sagarra és l’acompanyant de Lorca per 
selectes cabarets i immundes locals del Barri 
Xino, i el seu introductor en actes culturals, com 
el 16 de desembre de 1932 a la conferència de 
Poeta en Nueva York a l’Hotel Ritz davant l’elit 
social barcelonina. Lorca, que transforma el títol 

en un de més intimista, Nueva York 
en un poeta, atrau el públic de tal 
manera que fins i tot encén la pas-
sió de les dones, si atenem a la crò-
nica que descriu la dissertació: “Es 
veien els barrets ostentosos de les 
dames, embolicats en tuls i plomes 
multicolors, sacsejades per l’orgas-
me emocional i solitari”.  

El desembre de 1935, García 
Lorca, amb Sagarra i la Xirgu, i una 
quarantena més de músics, perio-
distes, escultors, actors i poetes, 

se’n va a sopar al restaurant de l’Estació de 
França. Allí Lorca toca el piano, amb Sagarra imi-
ten coneguts personatges, i la Xirgu recita versos 
còmics plantada en una cadira. Lorca diria: “¡Qué 

• 
Què queda 

del pas 
de García  
Lorca per 

Catalunya ?   
•

HOMENATGE Sopar d’homenatge a Federico García Lorca el 23 de desembre de 1935 a l’Hotel Majestic de 
Barcelona amb un centenar de periodistes, artistes i representants d’institucions culturals. Fundación Federico García Lorca

UNA GRAN AMISTAT García Lorca, Margarida Xirgu 
i Rivas Cherif el setembre de 1935 als estudis de 
Ràdio Associació de Catalunya. Arxiu Nacional de Catalunya  
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grande eres, Margarita! Con una actriz como tú 
y un poeta como Sagarra, la lengua catalana no 
morirá nunca”. El sarau, que s’allarga fins que 
surt el sol, és la celebració per la virtuosa sessió 
poètico-musical que Lorca ha ofert a 
l’Associació de Música da Camera a l’auditori 
del Casal de Metge (via Laietana, 31). Lorca 
recita poesies que ell mateix acompanya al 
piano. No és un escenari qualsevol. 
L’Associació només convida reputats músics, 
del país i internacionals. Que Lorca hi toqui el 
piano significa que el domina a la perfecció. 
Anem a una anècdota musical. El 1927, Josep 
Carbonell, director de L’Amic de les Arts, con-
vida els membres de la revista i García Lorca a 
dinar a casa seva, a Sitges. Després de Rosa 
Montanyà, esposa de Carbonell, Lorca s’asseu 
al piano i interpreta fragments de Mozart i 
Chopin al seu amic Falla. Tot seguit, canta can-

çons populars andaluses i un parell en gallec. 
Segueix amb les catalanes La pastoreta, El cant 
dels ocells, La filadora, Muntanyes regalades, 
Els tres tambors i El desembre congelat. La 
resta de comensals, catalanoparlants, s’aver-
gonyeixen perquè no poden seguir Lorca can-
tant en català... perquè no saben tota la lletra.  

Un temps que s’ha oblidat  
De la casa familiar de la Xirgu a Badalona, 
García Lorca marxa de Catalunya a meitats de 
gener de 1936, alhora que l’actriu comença la 
llarga gira teatral que la portarà fins a Sud-
amèrica, on l’enxampa el cop d’estat.  

Què queda del pas de Federico García Lorca 
per Catalunya? De la seva defensa del català i 
de la cultura catalana? Dels multitudinaris 
homenatges que ateneus i associacions li 
reten? Dels teatres plens de gent per assistir a 

les seves obres? En queda una sola placa, la del 
Teatre Goya (el plafó que recordava la visita de 
Dalí i Lorca a Empúries, instal·lat el 1998 al 
costat de la Porta de Marina, ha desaparegut 
arran de la remodelació de la zona). El que 
sabem de Lorca ho devem a Antonina Rodrigo, 
granadina resident a Barcelona que va publicar 
el seu primer llibre el 1975 i al qual n’han seguit 
d’altres. A més d’una minuciosa feina de docu-
mentació, Rodrigo va anar recollint pacient-
ment el testimoni dels coetanis de Lorca, per 
exemple revivint amb el pintor Joan Rigol i 
altres terrassencs l’itinerari que van fer amb 
Lorca les dues vegades que va ser a la ciutat. 
Una ingent tasca que ens permet disposar avui 
d’una detallada i impagable visió de l’estada de 
Lorca. Víctor Fernàndez assevera que Rodrigo 
va ser qui va treballar abans que ningú sobre 
les relacions entre Lorca i Catalunya, i el deute 
que tenim amb ella és molt gran.  

Per què cal rescabalar la memòria de García 
Lorca per Catalunya? Fernàndez creu que 
“Lorca és una figura que, tot i la seva estima per 
Catalunya, no ha tingut encara un reconeixe-
ment merescut dins el territori. Bona prova n’és 
l’absència d’obra seva en els principals museus, 
com podria ser el MNAC”. I posa més exemples 
de la senzilla aportació que podrien fer les admi-
nistracions, com l’Ajuntament de Girona, que 
continua guardant en una caixa forta el millor 
dibuix que Lorca va dedicar del seu pas per 
Catalunya, El viento este, en referència a la tra-
muntana. “Les autoritats gironines, per vergo-
nya de tots, sembla que no tenen gaire interès a 
mostrar al públic una de les obres mestres del 
Lorca dibuixant”, es queixa Fernàndez. Les 
obres de Lorca estan disperses per Catalunya i 
falta recopilar-les i fer-ne difusió. Algunes ja 
estan ubicades: el Museu Abelló de Mollet del 
Vallès conserva el dibuix original publicat el 
1925 al llibre Cartas a sus amigos, i a la Fundació 
J.V. Foix hi ha Naturaleza muerta, dibuix de 
l’exposició de Lorca a les Galeries Dalmau que va 
regalar al poeta català. Altres, com el Museu Dalí 
de Figueres, també conserven dibuixos de Lorca, 
però estan fora de l’abast del gran públic. 

L’ITINERARI VITAL DE GARCÍA 
LORCA A CATALUNYA 

Una estimació recíproca. Catalunya i Federico García Lorca van 
relacionar-se amb reiteració i èxit al llarg de la vida del genial 
poeta, dramaturg, pintor i prosista andalús. A Federico García 
Lorca a Catalunya (Viena Edicions), Salvador Giné ressegueix el 
camí de García Lorca a través del país: una guia indispensable per 
descobrir on va viure, els llocs que més li agradaven, les persones 
que més va tractar i els teatres en què va rebre més ovacions.  

Coincidint amb el 85è aniversari de la seva mort, aquest assaig 
descobreix algunes de les facetes menys conegudes de l’artista en 
el seu periple català, poble al qual va seduir amb un magnetisme 
fora del comú. El rastre de Federico García Lorca a Catalunya ens 

portà de Cadaqués –amb el seu amic Salvador Dalí, a qui diuen que quasi va enamorar– 
a Barcelona, on va triomfar com a autor dramàtic al costat de Margarida Xirgu. Una 
relació intensa, la de García Lorca amb Catalunya, que demostra fins a quin punt va 
estimar-se el país i la seva gent: Un “catalanista autèntic i català honorari”, en va dir 
d’ell Josep Maria de Sagarra. Amb pròleg de la seva biògrafa, Antonina Rodrigo, i del 
periodista Víctor Fernàndez, aquesta és la guia definitiva d’una fructífera relació que 
el feixisme i la guerra van esgarrar tremendament aviat.

ARTISTA POLIFACÈTIC A l’esquerra, Naturaleza 
muerta, dibuix pertanyent a l’exposició 
individual de Lorca les Galeries Dalmau (1927) i 
regalat després per l’autor a J.V. Foix. A sobre 
d’aquestes línies, un dibuix de Lorca dedicat a les 
sardanes, “danza armoniosa y lenta”, de les quals 
va quedar captivat en escoltar-les per primera 
vegada a Figueres el 1925.

Fundació J.V. Foix

Museu Abelló (Mollet del Vallès)

H I S T Ò R I A  



0
9

A R
 A 

D 
I U

 M
 E 

N 
G 

E

El panteó Coromina i les gavines
El panteó Coromina del cementiri de Montjuïc, situat a la Via Sant Oleguer número 33 de la cinquena agrupació. Wikipedia

M’ 
hi va convidar l’amic Andrés Paredes, 
un dels defensors més actius a la ciu-
tat pel que fa a la conservació i catalo-
gació del patrimoni que acumulen els 
cementiris de Barcelona. La cita era 
un diumenge al matí per visitar 
l’interior d’un panteó familiar al fos-
sar de Montjuïc. Només arribar-hi ja 

les vam veure, llustroses gavines que ataquen els visitants per pro-
tegir els seus nius. Aquest fenomen s’ha fet tan alarmant, que 
l’empresa Cementiris de Barcelona recomana portar un paraigua 
per defensar-se d’unes aus que semblen sortides de la famosa 
pel·lícula d’Alfred Hitchcock. Durant tota l’excursió les vam veure 
observant-nos, amatents a cada moviment que fèiem.  

Així vam arribar a la Via Sant Oleguer, que, juntament amb la 
veïna Via Santa Eulàlia, és una mena de qui és qui de la burgesia 
barcelonina, el passeig de Gràcia dels morts. Des d’on érem podíem 
veure a poca distància el monument a Pascual Madoz o el panteó 
dedicat a l’empresari Emili Juncadella. Per fi, al número 33 de 
l’agrupació cinquena, hi vam trobar la sepultura del capità de la 
marina Eduard Sevilla i Montoliu, edificada entre els anys 1906 
i 1907. Es tracta d’un dels pocs panteons modernistes de 
Montjuïc, projectat per l’arquitecte municipal que es va 
encarregar de planificar tot el cementiri, Leandre Albareda, 
autor també de la tomba de Joan Pàmies a la Via Santa 
Eulàlia o del panteó de la família Riera, a poques passes 
d’aquí. Aquest cenotafi consisteix en una terrassa de marbre, 
amb una doble escalinata i unes baranes de ferro forjat, fetes 
per la foneria de la Vídua Argelaguet, al damunt de la qual hi ha 
un àngel espectacular esculpit per Rafael Atché. A sota es troba 
una cambra subterrània, amb una capella decorada amb 

columnes, on hi ha situades les tombes familiars. Un espai il·lumi-
nat per tres finestrals, amb vitralls de Rigalt i Granell. Alhora, una 
classe d’arquitectura i de disseny, per a un luxós lloc de repòs.  

Allí ens esperava Albert Sáenz Coromina, l’actual propietari. El 
seu avi, Lluís Coromina i Martorell, va comprar el panteó el 1932. 
I dos anys després va aconseguir un permís del bisbe Manuel 
Irurita per poder-hi oficiar misses. Llavors Coromina era propie-
tari d’una fàbrica de productes carbònics, que des del 1908 es dedi-
cava a elaborar gas per a sifons, gasoses i refrescs. I que a partir de 
la Primera Guerra Mundial va obrir sucursals a Madrid, Sevilla, 
Bilbao i València.  

El senyor Sáenz estava indignat i molest per la manca de man-
teniment que tenen aquesta mena de monuments. El seu panteó 
havia estat saquejat per uns desconeguts, que van trencar un dels 
vitralls per accedir a l’interior, i se’n van emportar un tram consi-
derable de la barana de ferro. “Ara segurament deu lluir en algun 
xalet particular”, em deia entristit el meu amfitrió. “Vaig haver de 
contractar l’empresa Metaphora Vitralls per arreglar els desper-
fectes i assegurar les bigues i columnes per preservar-ne la integri-

tat. Als propietaris d’aquesta mena de monuments no ens ajuda 
ningú, quan haurien de ser un patrimoni protegit pel seu valor 

artístic”.  
Novament a la superfície, mentre ens acomiadàvem, vam 

veure passar un grup de visitants, encuriosits per l’àngel que 
corona el panteó, armats amb paraigües. S’acostava el migdia, 
i les gavines semblaven més actives i vigilants, aturades ame-

naçadorament al damunt de les tombes. Només elles sembla-
ven guardar aquest indret, tan popular i alhora tan desconegut 

pels barcelonins, on la història es barreja amb l’art. Una passeja-
da dominical per un museu a l’aire lliure, que reclama una mica 

més d’atenció de les autoritats. 

Xavier Theros

C A P S  I  P U N T E S  
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embla impossible parlar de la 
vida bona i la seva relació amb la 
crisi climàtica, la revolució digi-
tal i el consumisme tenint en 
compte un marc com aquest. 
Però potser és precisament per 
això que n’hem de parlar. El que 
és cert és que la crisi climàtica, el 

canvi tecnològic i el consumisme defineixen en 
gran mesura el motiu pel qual avui és tan compli-
cat trobar un moment per pensar sobre la vida 
bona. Junts conformen un garbuix que ens té 
totalment desorientats. 

Així que per començar fem un petit pas enrere. 
Coincidirem que la vida és un procés de formació, 
tot i que moltes vegades es produeixi a empentes i 
rodolons, en què hi ha moments de transició que 
representen un trencament. Aquests moments de 
crisi ens ajuden a configurar-nos i, per tant, a 
valorar el que considerem important. 

Les crisis ens permeten sortir de nosaltres 
mateixos, veure com estem actuant i decidir com 
volem continuar cuidant-nos. El problema apa-
reix quan volem interrogar-nos sobre la vida que 
volem viure, allò que anomenem la vida bona, en 
un context de crisi permanent. 

No és el mateix parlar de crisi que de crisi per-
manent. La primera ens deixa créixer, la segona 
ens anul·la. La primera forma part de la nostra 
capacitat adaptativa, la segona ens suprimeix, ens 
bloqueja, ens deixa en xoc. 

La crisi s’oposa a la vida bona en la mesura que, 
com diu Reinhart Koselleck, “el concepte indica 
inseguretat, desgràcia i prova, i refereix a un futur 
incert, les condicions del qual no poden ser prou 
posades en clar” (a «Some questions regarding the 
conceptual history of ‘crisis’», The practice of con-
ceptual history: timing history, spacing concepts, 

Es fa difícil trobar estones per imaginar com és la vida bona quan vivim 
en el caos més absolut. En un moment de desastre continu, Cristian 
Palazzi es planteja el sentit de preguntar-se com salvar-la en aquest 
article que forma part de l’últim número de ‘La Maleta de Portbou’ 

Stanford University Press, 2002), però s’hi relaci-
ona de manera profunda. Ens permet avançar en 
la cerca que ella mateixa suposa. 

L’entorn actual no es deixa trencar, no hi ha 
transició possible. Fins no fa gaire interpretàvem 
les crisis com una manera de sortir de la incerte-
sa. Representaven el gest que ens permetia tras-
passar el llindar d’un estat cap a un altre. Avui, en 
canvi, la incertesa s’ha convertit en l’únic estat en 
què s’espera que visquem, així que la idea de crisi 
ha perdut la seva força emancipadora. 
Inseguretat, desgràcia i prova. No se m’acut cap 
expressió millor per definir el 
moment en què vivim. 

Per exemple, parlem de la crisi 
ecològica. Només cal enfilar-se al 
llibre de David Wallace-Wells El 
planeta inhóspito per entendre que 
vivim en el caos més absolut: més 
morts per calor, més fam, més 
incendis, més desastres no només 
naturals, més falta d’aigua, més 
oceans moribunds, més aire irres-
pirable, més plagues. La incertesa 
física s’ha fet real. Fins i tot sabem 
mesurar-la. 

D’altra banda, hi ha la revolució 
digital, que creix exponencialment 
sense que tinguem temps d’assimilar-la. Vivim, 
com diu Sadin, en una siliconització del món. Un 
procés que s’ha anat desplegant fins al punt que 
avui sembla impossible reprogramar les intenci-
ons amb què operen els algoritmes. ¿Podríem 
convertir-los en alguna cosa útil per a la formació 
del nostre caràcter? És una pregunta que encara 
ningú m’ha respost. 

I què podem dir del consumisme? Un mode 
de vida que instrumentalitza la realitat distorsi-

onant-la completament. Avui en dia ja no con-
sumim productes o béns que necessitem, sinó 
que consumim formes de consum. I així és com 
ens diferenciem de l’altre per forjar la nostra 
identitat. Malgrat els desastres a què ens té 
acostumats el mercat financer, continuem 
insistint en un model de vida basat en la genera-
ció de noves necessitats. Vet aquí la perversió 
en què estem instal·lats. 

La vida bona exigeix de nosaltres, com a 
mínim, ser capaços de viure posant en pràctica les 
nostres conviccions tenint en compte l’altre. El 

problema és que aquests tres fenò-
mens connectats als quals fèiem 
referència funcionen com superes-
tructures de pensament, desig i 
acció que ens posen molt difícil 
aquest exercici tan bàsic. 

El pànic que s’acabi el món, la 
lluita constant per no ser monito-
ritzats per les aplicacions que por-
tem al telèfon mòbil, la resistència 
que oposem a la publicitat i la seva 
influència sobre nosaltres. Aquests 
tres gestos –el pànic, la lluita i la 
resistència– ens precaritzen, ens 
col·loquen sempre a la contra. Ens 
roben la capacitat per viure el que 

realment volem ser, diuen alguns. I no crec que 
vagin gaire desencaminats. 

La idea de crisi ens defineix com a éssers amb 
voluntat. Apel·la a una mena d’autoconsciència a 
partir de la qual desgranem el que som i ens 
transformem a poc a poc. Però si assumim que 
les crisis en què podíem sortir-nos-en han pas-
sat a formar part d’una mateixa crisi iterativa en 
què mai se soluciona el problema sinó que, en 
constant A/B testing, tot canvia perquè res can-

LA VIDA BONA 
EN CRISI

• 
La incertesa 

s’ha convertit 
en l’únic 

estat en què 
s’espera que 

visquem 
•

TEXT_ Cristian Palazzi / La Maleta de Portbou
 IL·LUSTRACIÓ_ Mari Fouz
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CRISTIAN PALAZZI és filòsof, professor i activista. És 
director de PlayGroung Do i professor de la 
Universitat Ramon Llull. Aquest article s’ha publicat 
en castellà al número 47 de la revista La Maleta de 
Portbou. Forma part del dossier titulat ¿Qué és la vida 
buena?, fruit de la trobada celebrada el 23 i el 24 de 
febrer al Palau Macaya de l’Obra Social La Caixa. 

viï, es genera una sensació de fugida endavant 
molt complicada d’assimilar. 

Abans dèiem que el que és bo de la vida en un 
context d’incertesa es bloqueja, entra en xoc. Però 
encara que només sigui per deixar-me un espai 
per pensar, en comptes de xoc parlarem d’intriga. 
Prefereixo situar-me en un escenari més sem-
blant al que Hitchcock ens planteja a les seves 
pel·lícules més que no al que ens llança l’últim 
blockbuster d’alienígenes que acaben destruint 
del tot la Terra. 

El cadàver ja és a l’habitació. Centrem-nos en 
trobar-lo i acceptar-lo abans de projectar-nos en 
un futur distòpic. Potser així ens acostarem una 
mica al que seria una vida present capaç d’assimi-
lar les crisis com una cosa significativa. 

El xoc ens posa inevitablement mirant cap al 
futur. Ens desplaça cap a una redempció basada 
en el possible indisponible. Mesures que hem 
d’aplicar per salvar-nos de la crisi climàtica, 
estratègies de mindfulness per combatre la 
depredació tecnològica de les consciències, for-
mes de consum alternatiu que amb prou feines 
freguen el problema del model consumista. Jo 
em demano: què fem mirant al futur si no som 
capaços de sortir-nos-en en l’aquí i ara? 

Busquem un cadàver sense adonar-nos que 
ens ha colonitzat. Hem perdut el contacte amb 
nosaltres mateixos. Acceptem-ho. La crisi climà-
tica ha vingut per quedar-se. La digitalització ha 
avançat tant que ja no sabem viure sense ella i el 
progrés basat en el consum, malgrat que avui ens 
sembli un absurd, continua imparable generant 
noves formes d’explotació. 

Hem acceptat que les claus interpretatives 
que ens haurien de servir per situar-nos en el 
món ja no depenen de nosaltres mateixos sinó 
d’una sèrie de càlculs de risc que optimitzen al 

màxim els recursos de la terra i la intimitat 
exterioritzada. Hem oblidat qui som. 

L’altre dia escoltava a la ràdio el fundador 
d’una d’aquestes plataformes de riders, que deia 
que el seu somni era que una persona pogués viat-
jar a qualsevol banda del món, obrir l’aplicació i 
així tenir feina per passar una temporada. Una 
aplicació que té un únic objectiu: maximitzar el 
rendiment dels treballadors en pro del benefici de 
l’empresa. Ni tan sols quan ens creiem lliures som 
capaços d’alliberar-nos de la perversa planificació 
que uneix explotació, tecnologia i consum. 

A diferència dels models antics, aquesta tríada 
perfectament greixada no ens deixa prou temps 
per criticar els fonaments que la sustenten. ¿Quan 
vam substituir la cerca de la vida bona per intentar 
buscar-nos la vida com bonament podem? 

Bifo ho veu de manera semblant: vivim en el 
caos (Franco Berardi, Respirare. Caos y poesía, 
Buenos Aires, Prometeo, 2020), un caos que no 
som capaços d’absorbir ni entendre. Vivim en el 
caos en tots els àmbits de la vida. Fa falta connec-
tar, ens diu, amb la vibració que ens permeti gene-
rar sentit dins de tot aquest soroll insuportable. I 
això passa per no negar-lo, sinó per assumir-lo i 
buscar-hi espurnes de significat que ens ajudin a 
recuperar la vida que ens han robat. 

Les crisis són alteracions profundes del nostre 
mode de vida, però alhora, si és que encara estem 
disposats a creure-hi, n’emergeix la voluntat de 
compromís. Com ens recorda Paul Ricoeur, “la 
crisi neix així en una intersecció en què el com-
promís és una lluita contra la tendència a la inèr-
cia, a la fuga, a la deserció” («La crise: un phénomè-
ne spécifiquement moderne?», Revue de théologie 
et de philosophie, 120, 1988). 

El compromís com a alternativa a la deser-
ció. La crisi permanent ens anorrea, no ofereix 

espai, ens oprimeix. Les crisis puntuals, en 
canvi, són saludables en la mesura justa. Ens 
permeten començar a pensar i a sentir d’una 
altra manera. 

Com se surt de l’estat de commoció en què 
estem instal·lats? Pensant diferent. Acceptant el 
que és divers. Obrint un espai necessari per 
recol·locar, per criticar, per prendre consciència 
de qui som, d’on som i amb qui convivim. Aquesta 
és la funció de les crisis i el que ens impedeix la 
incertesa, provocada pel fet d’estar condicionats 
per mecanismes tan aclaparadors. 

Quan llegim Felicidad en la infelicidad d’Odo 
Marquard aprenem que l’única manera de sortir-
se’n amb el pensament instrumental propi d’una 
societat tecnològicament mediada, de conse-
qüències per cert devastadores per al medi ambi-
ent, és compensant. Marquard afirma que l’única 
bona vida possible és la que penja de la ficció, de la 
història, de la poesia, de l’art. 

Les humanitats com a forma de compensació. 
Les humanitats, en sentit ampli, com a represen-
tants de tot allò que s’allunya de la instrumenta-
lització de la vida. Són tantes les conseqüències 
que tindria entendre el nostre lloc al món no com 
un lloc accelerat de control, explotació i acumula-
ció sinó com un espai per compartir experiències 
i sorprendre’ns veient canviar la nostra manera 
de relacionar-nos! 

La identitat es configura a través de crisis acom-
panyades de cura. La nostra capacitat racional no 
és, ni de bon tros, l’element central en l’elaboració 
de la nostra idea de vida bona. Les emocions, els 
sentiments, les sensacions, també són necessaris 
per configurar la nostra història de vida. 

La crisi que invoquem aquí té a veure amb 
la subversió de l’ordre establert. Fa falta posar 
en crisi la idea de crisi permanent. La vida 
bona és possible si, i només si, som capaços de 
dubtar-ne, de connectar amb la nostra vulne-
rabilitat més radical i, com diu Donna Haraway 
(Seguir con el problema. Generar parentesco en 
el Chthuluceno, Bilbao, Consonni, 2019), de 
continuar amb el problema al costat dels 
altres. 

Les històries que ens expliquem i la cura que 
som capaços de generar entre nosaltres represen-
ten una alternativa real al pensament instrumen-
tal. Mentre que la instrumentalització del món 
ens deixa orfes d’experiències fonamentals, la 
sorpresa compartida i l’ajuda ens treuen del des-
concert, ens tornen a l’experiència conscient i ens 
permeten continuar buscant. 

Fa falta tornar a encaixar les necessitats de la 
condició humana amb les característiques de la 
condició històrica de l’ésser humà. Quan no ho fem 
acabem esclafats, incapaços d’imaginar i de desple-
gar-nos segons les nostres pròpies conviccions. 

La vida bona està en crisi i només una crisi 
podrà salvar-la. Aquella que ens torni a un lloc on 
sigui possible cuidar-nos i continuar pensant-hi, 
integrant el planeta, respectant la tecnodiversitat, 
reajustant el consum al que realment és necessari. 

Començàvem demanant-nos si tenia sentit 
interrogar-nos sobre la vida bona en un con-
text d’absoluta incertesa. I la resposta és que 
no. Per poder parlar de la vida bona cal, abans, 
canviar de vida. 
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 Via Verda del 
 Carrilet de la Cava / 7 km

Espectacular via verda que aprofita 
el traçat del tren que unia els 27 
quilòmetres entre Tortosa i Deltebre, una 
línia tancada al final dels anys 60. Avui 
s'ha transformat en un itinerari que fa una passejada pels 
camps d'arròs del delta de l'Ebre amb una pista d'uns tres 
metres d'amplada. Perfecte per fer en família pel desnivell nul.

És una de les activitats per fer en
vies verdes s'han convertit en tot 
bellesa i accessibilitat. Aquests a
per poder-los recórrer amb bicicle

i han agafat un protagonisme e
comarques de Girona i a la zona

itineraris que seguien les ru
Aquestes són algun

VIES VERDES P

 Ruta del Ferro i del Carbó 
 Ripoll - Ogassa / 12 km

De Ripoll a Ogassa passant per Sant Joan de les 
Abadesses. La Ruta del Ferro i del Carbó 
ressegueix els 12 quilòmetres de via que recorria 
antigament el tren. Un itinerari de dificultat molt 
baixa, apte per a tots els públics i que deu el nom a 
la farga del Ripollès i a l'extracció de carbó de les 
mines d'Ogassa.

4 

 Via Verda de la Vall Fosca 
Estany Gento - Cambra d’aigües / 4,8 km

Ens endinsem a l'alta muntanya per resseguir un 
antic camí de vies que es pot fer des de la sortida 
del telefèric que uneix l’embassament de Sallente 
amb l'estany Gento, cosa que hi aporta un plus 
d'originalitat. Una ruta planera que passa per 
paratges espectaculars del Pirineu. Encara que 
sigui d'altura, és considerada fàcil.
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 Via Verda del Nicolau
 Bagà / 8,8 km

Seguim l'antiga Via del Nicolau, construïda al 
principi del segle XX per transportar fusta 
entre Gisclareny i Guardiola de Berguedà. 
S'alternen trams de sender i pista de terra i 
asfaltada amb un desnivell més aviat escàs. 
La ruta de Bagà permet fer un circuit circular 
i durant l'itinerari es passa per uns quants 
túnels i ponts, entre els quals cal destacar la 
passarel·la del Nicolau, un pont penjant de 
35 metres de llargada.
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Via Verda de Cal Rosal a Pedret
 Cal Rosal - Pedret / 12,1 km

El camí segueix un recorregut per on circulava 
l'antic ferrocarril que anava de Guardiola de 
Berguedà a Manresa seguint el curs del riu 
Llobregat. Un itinerari que permet endinsar-se 
en les colònies industrials del segle XIX a la 
comarca, ideal per fer amb nens i que acaba al 
pont medieval de Pedret.
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 Camí Ramader de Campdevànol
4,8 km

Via verda curta i perfecta si es vol fer en família, 
ja sigui amb bicicleta o bé caminant. Són només 
quatre quilòmetres i arriba a una altura 
màxima de 800 metres resseguint un antic 
camí ramader. Un bon al·licient és que passa 
per la magnífica font de Querol i s'acaba a 
l'església romànica de Sant Llorenç de 
Campdevànol.
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 Via Verda del Baix Ebre
 Tortosa - Estació del Pinell de Brai / 51 km

Una de les vies verdes més clàssiques del país. 
L'itinerari recorre el traçat de l'antic ferrocarril de la vall 
del Zafán al llarg del curs dels rius Ebre i Canaletes. 
Tot i que hi ha diverses possibilitats de recorregut, perquè 
s'allarga fins a 100 quilòmetres i s'endinsa a l'Aragó, és un 
recorregut a l'abast de tothom que permet viure de 
primera mà l'espectacularitat de les Terres de l'Ebre.

n família que estan més de moda. Les 
un fenomen al país gràcies a la seva 

antics traçats ferroviaris, adaptats avui 
eta, a peu o a cavall, s'han multiplicat 
especial a les Terres de l'Ebre, a les 
a del Berguedà, on s'han aprofitat els 
utes de tren de la indústria tèxtil. 
es de les més populars.

ER A TOTHOM

 Ruta del Carrilet I
 Olot - Girona / 60 km
Un traçat de 57 quilòmetres de dificultat mitjana 
que arriba a una altura màxima de 620 metres al coll 
d'en Bas. Aquesta via verda travessa les comarques 
de la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Gironès i passa 
per una dotzena de pobles tot recorrent les valls 
dels rius Fluvià, Brugent i Ter. 
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 Ruta del Tren Petit
 Palamós - Palafrugell / 9,5 km

Un itinerari accessible i de dificultat mínima. 
La via travessa els termes municipals de 
Palamós, Mont-ras i Palafrugell seguint 
l'anomenat petit tren, un tren tramvia que unia 
Palamós amb Palafrugell. Perfecte per explorar 
els paisatges de l'Empordanet que va descriure 
Josep Pla i acabar fent un bany a la platja.
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Ruta del Carrilet II
 Girona - Sant Feliu de Guíxols / 43 km
La Ruta del Carrilet, que creua les comarques gironines de punta a punta, 
té una segona part que arriba fins al mar. Aquesta via té una dificultat 
mínima i segueix la ruta del tren de via estreta que feia el recorregut entre 
Girona i Sant Feliu de Guíxols. Des de la conca del Ter fins a la vall del 
Ridaura, passant per la depressió de la Selva i accessible per a tothom.
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 Via Verda del Vallès
Serra de Galliners, Torrent dels Alous / 31 km

Espectacular ruta circular pel Vallès Occidental. Ofereix 
pistes amples en bon estat per fer amb bicicleta i algunes 
zones boscoses obagues de dificultat moderada. Encara que hi 
ha un itinerari de només vuit quilòmetres des de la sortida i 
que s'atura a Sant Quirze del Vallès, és possible allargar-lo 
fent una volta molt més completa i no especialment exigent.
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U 
n matí fred de novembre, sota una carpa plena de gom 
a gom a la gran necròpolis de Saqqara, als afores del 
Caire, el ministre de Turisme i Antiguitats d’Egipte va 
anunciar el gran descobriment arqueològic de l’any 
en aquest antic jaciment. Aquest fabulós tresor con-
sisteix en cent taüts de fusta –en alguns casos, amb 
mòmies enterrades fa més de 2.500 anys–, quaranta 
estàtues, amulets, vasos canòpics i màscares funeràri-

es. Segons el ministre, Khaled el-Enany, aquests últims descobriments 
mostren el gran potencial de l’antic jaciment i reflecteixen la dedicació de 
l’equip egipci que ha desenterrat tots aquests artefactes daurats. 

Però també va destacar que aquests descobriments arqueològics són 
crucials per un altre motiu: són un regal caigut del cel per al turisme, 
delmat per la pandèmia del coronavirus. 

“En aquest jaciment excepcional s’hi amaguen encara moltes coses”, va 
afirmar El-Enany. “Com més descobriments fem, més gran és l’interès 
que aquest jaciment i Egipte desperten a tot el món”. 

L’egiptologia viu un gran moment: uns arqueòlegs van anunciar fa uns 
mesos que han desenterrat més al sud, prop de Luxor, una antiga ciutat 
faraònica que es remunta a fa més de 3.400 anys. 

TRESORS MIL·LENARIS 
EL BOOM DE 

L’EGIPTOLOGIA
L’esperada obertura del Gran Museu d’Egipte encapçala una sèrie de 

novetats que col·loquen Egipte entre les destinacions més desitjades per al 
turisme internacional. Jaciments, antigues ciutats faraòniques, sarcòfags i 
molts descobriments més són l’esperança de la recuperació del país, molt 

afectat per les conseqüències econòmiques de la pandèmia

Aquest descobriment va tenir lloc pocs dies des-
prés del trasllat de 22 mòmies reials a un nou museu 
en un fastuós espectacle que es va poder veure a tot 
el món. D’altra banda, la descoberta de 59 sarcòfags 
molt ben conservats a Saqqara és el tema de Los 
secretos de la tumba de Saqqara, un documental 
recent de Netflix. També han trobat en aquest jaci-
ment una estàtua coberta de joies del déu Nefertum, 
i fa mesos es va tornar a obrir la piràmide esglaona-
da de Djoser, construïda fa 47 segles, després d’una 
restauració de catorze anys que ha costat 6,6 mili-
ons de dòlars. A més, avancen a marxes forçades les 
obres del monumental Gran Museu Egipci –tenen 
previst inaugurar-lo oficialment aquest any. 

Un hivern desolat 
La pandèmia, però, ha sigut un cop molt fort per al 
sector turístic, i el que havia de ser una temporada 
magnífica s’ha convertit en un hivern desolat. 

El turisme és fonamental per a l’economia 
egípcia –els ingressos procedents dels viatgers 
internacionals van pujar a 13.000 milions de 
dòlars [més de 10.500 milions d’euros] durant el 
2019– i el país, per tant, està impacient per atreu-
re una altra vegada visitants als seus jaciments 
arqueològics. 

Arran de les restriccions de viatge, el tanca-
ment de les fronteres i la reducció de la capacitat 
hotelera, el nombre de turistes internacionals 
desplaçats a Egipte va baixar un 69% durant els 
primers vuit mesos del 2020, alhora que els 
ingressos queien un 67% en el mateix període, 
segons l’Organització Mundial del Turisme, un 
organisme vinculat a les Nacions Unides. 

Com afirmava en un correu electrònic el 
secretari general d’aquesta organització, Zurab 
Pololikashvili, el turisme afronta ara més que mai 
“un desafiament sense precedents”.  

Aquests últims anys el sector s’ha vist afectat 
negativament a Egipte per tota una sèrie de desgrà-

Stefano Baldini_Efe

TEXT _ Abdi Latif Dahir
The New York Times
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cies, començant per la inestabilitat política posteri-
or a la revolució del 2011 i onades terroristes ocasi-
onals, amb atemptats contra turistes, bombes que 
han fet destrosses en museus destacats i un avió de 
passatgers abatut el 2015, en un atac que va causar 
la mort de centenars de turistes russos. 

Tot i això, el sector s’anava recuperant a bon 
ritme, amb visitants atrets per les antiguitats i 
també per les ofertes de sol i mar: dels 5,3 milions 
de turistes del 2016 es va passar a més de 13 mili-
ons el 2019. La pandèmia del coronavirus ha fet 
retrocedir aquestes xifres i ha buidat hotels, com-
plexos turístics i creuers, mentre deixava els jaci-
ments famosos sense visitants ni ingressos i rebai-
xava dràsticament o feia desaparèixer del tot els 
diners percebuts per milers de guies turístics i 
venedors ambulants. 

Com explica en una entrevista telefònica Amr 
Karim, director de Travco Travel, un dels opera-
dors turístics més importants del país, “el 2019 el 
turisme egipci va viure un dels seus millors anys, 

però aleshores va arribar la pandèmia, que ha 
tingut greus repercussions en tot el sector”. 
“Ningú sabia què passaria, com ho havíem de ges-
tionar, com ens afectaria. És estrany”, afegeix. 
Segons diu, la pandèmia ha trasbalsat el funcio-
nament de les empreses, els preus dels paquets 
turístics i també la relació amb els hotels, que 
han de complir els nous protocols higiènics. 

La pandèmia també ha posat de manifest la fra-
gilitat del sistema sanitari egipci: els metges es 
queixaven de l’escassetat d’equips de protecció i 
proves de detecció mentre els pacients morien per 
falta d’oxigen. Amb més de 16.000 morts, Egipte 
també presenta una de les taxes de mortalitat per 
coronavirus més altes del món àrab. 

La crisi no ha afectat només grans empreses 
com Travco, sinó també d’altres de més petites que 
havien començat a apostar fort per una indústria 
turística en creixement. 

Passainte Assem va fundar, el 2017, Why Not 
Egypt, una agència de viatges selecta que entrevis-

DESCOBERTES A l’esquerra, un grup de turistes a les 
piràmides de Gizeh. A sobre d’aquestes línies, un dels 
taüts de fusta que es van trobar a finals del 2020 amb 
mòmies enterrades de fa més de 2.500 anys. A sota, el 
públic observant un dels espectacles del Museu de la 
Civilització Egípcia al Caire l’abril passat. 

• 
El turisme és fonamental 
per a l’economia egípcia    

•

Ahmed Hasan _ AFP

Khaled Elfiqik _ Efe
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tava possibles viatgers i els organitzava itinera-
ris personalitzats. Però, quan va esclatar la 
pandèmia, la majoria dels seus clients 
–d’Austràlia, el Canadà i els Estats Units– van 
anul·lar els seus plans, i això l’ha portat a tancar 
temporalment l’empresa. 

“Necessito una feina extra” 
Com ella mateixa diu, després d’aquesta expe-
riència té la sensació que “el turisme no és 
gens estable”. “No pot ser l’única font 
d’ingressos. Necessito una feina extra”, afe-
geix. Ara treballa com a gerent d’una empresa 
que intenta recuperar i conservar l’artesania 
tradicional egípcia. 

Davant de la baixada de reserves, el govern 
ha intervingut per amortir el cop rebut pel 
sector turístic. Ha aplicat una sèrie de mesu-
res: per exemple, permet a determinades 
empreses molt lligades al turisme –hotels i 
complexos turístics– ajornar el pagament de 
les factures dels serveis públics i renegociar la 
liquidació dels deutes; d’altra banda, han 
donat ajuts econòmics als empleats del sector. 

El govern també ha intentat atreure viat-
gers rebaixant el preu dels visats turístics i el 
preu de les entrades dels jaciments arqueolò-
gics. A més, ha posat en marxa uns programes 
destinats a fomentar el turisme local per com-
pensar la falta de turistes estrangers. Per 
exemple, l’hivern passat van fer una campa-
nya de promoció que oferia als egipcis des-
comptes per a vols interiors, hotels i entrades 
als museus. 

Però Ahmed Samir, director de l’operador 
turístic Egypt Tours Portal, explica que les aju-
des directes en efectiu dels treballadors del 
sector han sigut mínimes. Amb un nombre 
reduït de reserves, ha pogut mantenir en 
nòmina els empleats dels departaments de 
màrqueting i xarxes socials, però amb la meitat 
del sou. 

“En solidaritat amb els meus empleats, 
intentem aguantar fent equilibris. De tota 
manera –afegeix–, la majoria d’empreses dels 
meus amics han tancat del tot”. 

La caiguda del turisme ha portat tran-
quil·litat a zones que en una situació normal 
bullien d’estrangers. 

Al Museu Egipci, al centre del Caire, el guia 
Mahrous Abu Seif espera assegut que li arribin 
clients. Uns quants grups petits, de russos i 
xinesos, passen pels detectors de metalls per 
entrar al museu. Però té l’esperança que en 
vindran més. 

“Què li puc dir? Ens passem el dia aquí 
asseguts, esperant i esperant”, diu, fent un gest 
d’impotència i posant-se bé les ulleres de sol. 
“No sabem què ens oferirà el futur”. 

A l’altra banda de la ciutat, a la històrica 
cafeteria El Fishawy, uns quants clients del 
país fan borbollejar l’aigua de les xixes i pre-
nen te de menta o cafè turc, mentre d’un alta-
veu s’eleva una melodiosa recitació de 
l’Alcorà. Situada al mercat centenari de Khan 
el Khalili, la cafeteria s’ha vist molt afectada 
per la pandèmia, igual que les botigues de 
souvenirs i joies. 

“Abans hi portava gent, i sempre estava ple, però mira ara”, diu, parlant 
de la cafeteria Mohamed Said Rehan, un guia d’una empresa local. “La 
pandèmia és un problema molt greu”. 

Rehan diu que coneix molts col·legues i amics que s’han hagut de 
quedar a casa durant mesos sense cap ingrés o que han hagut de plegar 
del tot. Però encara s’aferra a un fil d’esperança i creu que el turisme es 
recuperarà aviat. I, en efecte, han començat a tornar alguns turistes. 

Al febrer, Marcus Zimmermann, un arquitecte alemany de 43 anys, va 
visitar Egipte per primera vegada i es va aturar primer al Caire per preparar 
el viatge a Luxor, on hi ha la icònica Vall dels Reis. Zimmermann esperava 
venir-hi l’any passat a celebrar el 70è aniversari de la seva mare, que tenia 
el somni de ser arqueòloga. Però van haver-ho de cancel·lar tot a causa de la 
pandèmia. 

Aquest any ha decidit venir-hi tot sol, però promet “tornar a programar 
el viatge” quan ella estigui vacunada. 

Tot i que serà difícil recuperar aviat les xifres anteriors a la pandèmia, la 
gent del sector, com Karim, té l’esperança que els turistes començaran a 
arribar a finals d’any.  

Creu que, amb tots els nous descobriments i reformes, i l’obertura previs-
ta de nous jaciments i museus, els turistes aniran arribant en massa a Egipte: 
“La gent començarà a moure’s. Començarà a viatjar. Soc optimista”.  

 
Copyright The New York Times  
TTraducció: Lídia Fernández Torrell

EXPECTACIÓ  
A dalt, la presentació 
de la troballa d’uns 
100 taüts de fusta i 
uns 40 objectes a 
Saqqara, la necròpolis 
de l’antiga capital 
egípcia de Memfis, el 
novembre del 2020.  
A baix, arqueòlegs 
egipcis al temple 
funerari de la reina 
Nearit, un 
descobriment 
d’aquest gener.  

• 
“La gent començarà a 
moure’s. Començarà a 
viatjar. Soc optimista” 

•

Mohamed Hossam _ Efe

Mohamed Hossam _ Efe
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VIDA EN MOVIMENT: AIXECA 
EL CUL DE LA CADIRA!
La falta de moviment és un factor de risc per a moltes malalties 
cròniques. La clau per combatre el sedentarisme és incorporar 
activitat físca a la vida quotidiana. I no parlem de fer esport

E 
l confinament ens va obligar a 
tancar-nos a casa i, amb el 
teletreball, vam reduir despla-
çaments, però la falta de movi-
ment ja venia d’abans i la pan-
dèmia no ha fet més que agreu-
jar-ho. “Anem cap al sedenta-
risme, cada cop caminem 

menys i la vida que portem no ajuda a fer acti-
vitat física”, constata Anna Vilella, cap del ser-
vei de medicina preventiva i epidemiologia de 
l’Hospital Clínic, que alerta que la falta de 
moviment és un factor de risc per a malalties 
cardiovasculars, obesitat, diabetis i alguns 
tipus de càncer. “Malalties cròniques –diu–, 
que són el mal del nostre temps”. I no descarta 
que ara, en la postpandèmia, la inactivitat sigui 
“factor precipitant” d’altres malalties que han 
quedat aparcades durant la pandèmia i que ara 
començaran a sortir. Així com les conseqüèn-
cies mentals, ja que l’exercici també és factor 
protector de malalties mentals.  

Ens movem poc i això afecta la nostra salut. 
Des de la nostra cadira de casa podem teletre-
ballar, socialitzar-nos, gaudir de l’oci o fer la 
compra. “Ens relacionem amb el món des de 
casa i això implica poc moviment”, alerta la 

fisioterapeuta Mireia Grossmann, que confia 
que amb la desescalada alguns hàbits canviïn. I 
ho fem asseguts en postures, a més, incorrec-
tes. “No hi ha una cultura postural”, afegeix.  

Els experts demanen integrar el moviment 
a la vida quotidiana. “El problema és que li hem 
dit esport i, llavors, l’esport es practica en 
espais concrets i vestits d’una manera concre-
ta”, i això, continua Grossmann, és un entre-
banc per integrar-lo en la vida diària. Del que 
es tracta és que el moviment sigui una cosa 
quotidiana. “Parlem de moviment, no d’exerci-
ci físic. El moviment no té edat; l’esport, potser 
sí”, afegeix. “Ens passem el dia asseguts i els 
més afortunats al vespre van al gimnàs, on es 
matxaquen. Passem de la inactivitat a incorpo-
rar el moviment de forma agressiva, i aquest és 
un dels problemes”, argumenta aquesta espe-
cialista. Hi coincideix Vilella. “No cal fer exer-
cici físic, sinó simplement caminar: baixar 
una parada de bus abans o pujar escales en 
lloc d’agafar l’ascensor. Es tracta d’anar 
intercalant activitats que et permetin incre-
mentar l’activitat física”, explica.  

És tan fàcil com caminar més. “Necessitem 
caminar perquè el cos està pensat per regene-
rar-se a través del moviment. El disseny espe-
cífic de l’èsser humà és caminar, no córrer”, 
diu Grossmann. Això sí, caminar comença a ser 
“poderós” a nivell corporal quan ho fem prou 
ràpid com per no poder mantenir una conver-
sa. “La gent no és conscient de com d’impor-
tant és el moviment. La vida és moviment i el 
moviment és vida”, conclou. 

Lara Bonilla
TEXT

S A L U T

EL CONSELL  
DE LA 
FISIOTERAPEUTA

Mireia Grossmann

“La clau del moviment és 
espaiar-lo al llarg del dia 
i integrar-lo en el dia a 
dia. El món és moviment 
però nosaltres en fem 
píndoles molt 
concentrades. És més 
difícil repartir-ho al llarg 
del dia però és més 
funcional. N’hi ha prou 
amb pujar escales o 
baixar una o dues 
parades abans de les que 
ens tocaria al metro o a 
l’autobús per acabar el 
desplaçament caminant. 
Si vius en un vuitè pis 
puges dos pisos i agafes 
l’ascensor. Si són dos 
pisos són dos pisos. Un 
moviment petit ja és un 
moviment. Sembla que 
hagi de ser tot o res, 
i el moviment sempre ha 
d’anar de petit a gran. 
I per petit que sigui s’ha 
de fer i no ha de ser un 
impediment, perquè el 
que ara pots fer si no ho 
fas ho perdràs.   
Un exercici molt senzill 
però molt pràtic que 
podem fer i que ajuda a 
activar el bombeig de la 
sang és rebotar sobre 
els talons set cops sense 
que  toquin a terra. I 
repetir-ho set vegades. 
Set vegades. És un 
exercici que és un gran 
activador de la sang, és 
molt fàcil i es pot fer en 

qualsevol situació i 
circumstància”.

Dues persones pujant i baixant unes escales en una imatge d’arxiu. Pere Tordera

Mireu el vídeo   
a l’Ara.cat  
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Despullar el pis 
dels besavis
TEXT_ Cristina Ros  FOTO_ José Hevia

GATSBY 
Valentí Albareda, arquitectura i disseny d’interiors 
Barcelona

C A D A  C A S A ,  U N  M Ó N
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D 
es que s’obre la porta d’entra-
da i s’accedeix directament a 
la gran cuina menjador, es 
descobreix bona part de la his-
tòria de l’habitatge. Situat al 
primer pis d’un edifici del 
segle XIX al cor del barri de 
Gràcia, molt a prop de la plaça 

de la Vila, després de la reforma integral que ha 
dirigit l’arquitecte català Valentí Albareda, es 
poden seguir bona part de les traces d’una història 
que va començar amb els besavis, va continuar 
amb els avis i ara són els nets i besnets els qui han 
promogut un canvi total d’imatge i també –i 
sobretot– de vida al pis heretat.  

De fet, quan veien com Valentí Albareda feia 
picar les parets per deixar vistos els maons amb 
totes les seves irregularitats, forats i altres feri-
des; quan observaven que les bigues fletxades i 
reforçades en dècades anteriors quedarien com a 
esquelet a contemplar; quan les voltes del sostre 
s’exhibien ja en cru, atropellades pel pas dels 
segles,  els nous propietaris feien broma amb 
l’arquitecte dient que semblava que hi havia pas-
sat qualque accident, una explosió, una mena de 
d’atac. El fet, però, és que amb la reforma  
d’aquest pis de 170 m2 se l’ha despullat fins a dei-
xar una part important dels espais en carn viva, 
mentre que a la vegada se l’ha sotmès a una reor-
denació que ha fet que l’habitatge guanyi espai, 
llum natural i una relació amb l’exterior. 

Si el pis dels avis era molt fosc –amb només 
dues finestres al carrer orientat a nord, i petites 
finestres cap a la terrassa de centre d’illa– i estava 
molt dividit en nombroses dependències de peti-
tes dimensions, ara és un habitatge d’espais gene-
rosos i amb molta llum natural. El fet que ocupi 
tota la primera planta de l’edifici i faci la volta al 
pati interior on s’ubica l’escala comunitària té 
l’avantatge de poder aconseguir tímides entrades 
d’aire i de llum, i potenciar la ventilació creuada 
cap al pati d’illa. Si, a més, el que s’hi ha fet és 
obrir-se a la gran terrassa de centre d’illa, amb 
una claraboia a la sala, una mena d’hivernacle per 
a una agradable estada, aquesta decisió repercu-
teix en totes les zones comunes, un seguit d’espais 
amb separacions tan subtils com una barra entre 
l’estar i la cuina-menjador-rebedor i unes corre-
disses de vidres acanalats per separar o ajuntar 
aquests espais amb la zona de jocs per als menors 
de la casa.   

Buscant fer la despesa mínima per a un habi-
tatge que per les seves dimensions i per la trans-
formació radical que se n’ha fet forçosament té 
uns costos, Valentí Albareda ha optat per despu-

llar parets i sostres, però també per potenciar els 
contrastos entre el que és vell i el que és nou. Si els 
elements vells es despullen, els nous són conce-
buts amb una gran senzillesa, com és el cas de les 
bigues de ferro pintades de blanc o l’austeritat 
dels dormitoris i dels banys. La inversió, en tot 
cas, es fa preferentment en algunes peces impor-
tants. Ho és un moble determinant que recorre la 
paret que va del rebedor fins a la zona d’estar pas-
sant per la cuina menjador. És un moble de fusta i 
metall que successivament acull el guarda-roba 
davant la porta d’entrada; la gelera, el forn i els 
armaris per als estris de cuina i taula , i tot seguit 
els prestatges que serviran de llibreria o per a 
objectes preuats a la sala d’estar. Un sol moble per 
a molts usos.  

Una qüestió de textures 
En tot cas, en despullar el pis dels besavis, treure’n 
el referit, els falsos sostres i esbucar molts dels 
envans, la materialitat s’ha fet present a l’habitat-
ge i avui és un dels seus principals atractius. Amb 
la gran capacitat d’Albareda per conferir un cert 
ordre al caos que es troba sota la pell de l’edifici, 
avui es veu com s’expressen tots els materials amb 
una gran riquesa de textures. Els maons vermello-
sos, alguns corbs, tacats de ciment o de restes de 
pintura, foradats; les antigues bigues de fusta, flet-
xades, corcades, clavetejades; les més recents de 
ferro pintades de blanc impol·lut, el vidre acanalat 
de les corredisses i de la campana de la cuina o els 
diferents terra contrasten però també tenen una 
esplèndida convivència. 

Entre el vell caos  
i el nou ordre
Segurament és als dormitoris d’aquest pis del 
barri de Gràcia on es percep d’una manera 
més clara la feina de reordenament que hi ha 
fet l’arquitecte Valentí Albareda. Sobretot es 
percep la diferència entre el vell caos, que en 
certs sentits es deixa veure a les zones més 
col·lectives de l’habitatge, i el nou ordre esta-
blert amb la reforma. Hi ha una reorganitza-
ció de les àrees de dia i de nit, intercanviant-
se part dels espais, però també ens trobem 
que, mentre que a la cuina, a la sala o a l’habi-
tació per als jocs infantils s’han descobert les 
entranyes i les ferides de la casa, els dormito-
ris són ara com una caixa blanca i depurada, 
austera i d’un minimalisme que contrasta 
amb la riquesa de textures de la resta del pis.

SECCIÓ PATROCINADA PER _ 

La materialitat es fa molt present a l’habitatge reformat per l’arquitecte Valentí Albareda. Els vells maons, les 
antigues bigues de fusta, les de ferro afegides o el vidre acanalat contrasten i alhora tenen un bon conviure. 
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La firma Weekday, membre destacada del grup 
de marques que integren H&M, acaba de llançar 
al mercat una línia que avança notablement en el 
concepte d’economia circular i aprofundeix en 
els objectius de la firma de ser cada cop menys 
contaminant. La seva última creació consisteix 
en aprofitar excedents de temporades passades 
per crear una col·lecció nova en què el fet 
d’haver de reaprofitar peces del passat que no 
es van vendre no afecti la creativitat ni 
l’actualitat dels dissenys. 
      Segons expliquen des del grup suec, 
l’equip de disseny de Weekday va rebre 
“una missió de creativitat il·limitada” que 
consistia en “crear una col·lecció 
circular usant únicament peces de 
col·leccions anteriors”. El marc que es 
va donar als seus creatius va ser que 
“havien de fer servir el color blanc 
com a base i els tons rosats com a 
color”. Un altre element d’aquesta 
idea era que els dissenyadors 

L’hotel The Barcelona Edition ha 
tornat de l’obligada pausa del 
coronavirus amb bones notícies. 
L’establiment ha fitxat com a xef 
executiu Pedro Tassarolo, que ha 
reformulat la carta del Bar Veraz, el 
restaurant que l’hotel té a la planta 
baixa. Tassarolo s’ha servit de la seva 
àmplia experiència en espais de la talla 
del Mugaritz i d’El Bulli per revisitar la 
gastronomia local barrejant-la amb 
sabors de l’Àsia. Amb producte de 
l’adjacent Mercat de Santa Caterina, el 
xef proposa plats que van des d’unes 
braves a un tàrtar de tonyina vermella 
marinada amb salsa de piparres 
acompanyada de mantega de porc 
ibèric i rovell d’ou de guatlla. Pop amb 
all confitat i puré d’api o una costella 
anomenada dry aged rib-eye són els seus 
plats més contundents. Arrossos i 
ratatouille completen la proposta. 

Sostenibilitat 

Weekday signa 
una col·lecció feta 
a partir de peces 
sobrants d’altres 
temporades

Barcelona ha sigut la ciutat escollida 
per l’arquitecte mexicà Marco A. 
Cárdenas, per llançar la seva 
primera incursió en el món de la 
moda: la firma de bosses i motxilles 
Peter & Wolf BCN. Juntament amb 
seu soci, Miguel Pujol, Cárdenas ha 
ideat una marca que es basa en l’ús 
de teixits inhabituals en el sector 

dels complements. Les seves 
col·leccions, que cus a mà ell 
mateix, estan elaborades amb 
materials com el 3D, el nàutic 
Seatech o el Seaqual, que està 
compost de plàstics reciclats. 
Per a les seves creacions, la 
firma compra els teixits en 
comerços locals. 

Gastronomia 
Pedro Tassarolo, als 
fogons del Bar Veraz

Complements 
Peter & Wolf, una firma  
cosida a mà a Barcelona

Fluor

Ulysse Nardin celebra els mesos d’estiu 
amb tres noves incorporacions a la seva 
col·lecció Diver. Els tres nous 
rellotges estan disponibles 
en blau marí, gris tauró i 
blanc brillant, colors 
que la firma associa a 
l’estiu i al mar. La 
firma presenta els 
seus tres 
llançaments no 
només com a tres 
rellotges, sinó com a 
instruments nàutics. 
Les novetats se sumen 
a les 38 referències que 
ja formen part de la 
família dels Diver, feta 
íntegrament a mà a la 
manufactura de Locle, a 
Suïssa, des de fa 175 anys. 

Rellotgeria 
Tres Divers més per a 
l’estiu d’Ulysse Nardin 

presentessin de manera creativa i individual 
les seves propostes.  
     El resultat ha sigut finalment una col·lecció 
càpsula de 14 peces reconstruïdes 
principalment femenines que resulten 
ideals per a l’estiu. “M’agrada inspirar 
altres persones a refer el seu denim vell. 

Amb una mica de pràctica i 
experimentació, pots crear una cosa 

realment genial”, ha dit sobre la 
col·lecció Per Axén, dissenyador de 

texans de la casa. Fundada el 2002, 
Weekday actualment treballa amb 

97 mercats i té botigues en 16 
països. A finals del 2020, van 
obrir a Barcelona la seva primera 

botiga a l’estat espanyol. 

La comunitat digital que t’explica tot el que no saps que vols saber. 
                         som Joan Callarissa, Thaïs Gutiérrez i Antoni Ribas Tur. 
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180 ºC 20’

1. Unteu el motlle on posareu 
la preparació amb mantega. 
Després poseu-hi una mica 
de farina a tota la base perquè 
no s'hi enganxi el pastís

2. Traieu la cua i el pinyol a 
les cireres. Talleu-les per la 
meitat, i aneu-les posant a la 
base del recipient que heu 
preparat

3. Bateu una mica la nata. 
No cal que estigui muntada del tot

PER A 6 PERSONES

‘Clafoutis’ de cirera

Il·lustracions: Esther Utrilla

400 g de cireres

45 g d'ametlles 
esmicolades

30 g de farina

120 g de sucre

3 ous150 ml de nata líquida

4. En un altre bol, bateu 
els ous i afegiu-hi el sucre

5. Quan estigui muntat, amb 
l’ajut d’unes varetes de cuina, 
afegiu-hi la farina, prèviament 
tamisada. Barregeu-ho 
només una mica

6. Tot seguit tireu-hi les ametlles esmicolades.
Està bé que no estiguin massa trinxades, perquè així, 
quan mossegueu el pastís, en trobareu els trossets

7. Finalment, afegiu-hi la nata muntada i barregeu-ho
amb una llengua pastissera perquè mantingui l’aire

8. Cobriu la base de les cireres 
que heu preparat amb la 
barreja que heu fet i poseu-ho 
al forn a 180º durant 20 minuts.
Quan el traieu del forn ja 
podreu tallar-lo i servir-lo

Il·lustraci

Empolvoreu-lo amb sucre 
llustre per damunt.
El clafoutis es pot menjar 
calent o fred

Recepta de Gerard Solís 
del restaurant El Racó  

de Sant Climent de Llobregat 
Coordina: Trinitat Gilbert 

Mireu el vídeo a: mengem.ara.cat

Cuina il·lustrada

E 
l Xavier és un home de conviccions fermes. Encara recorda les “clate-
llades” que a principis de segle va rebre la seva cuina per part d’un 
sector de la crítica que la considerava “massa senzilla” per haver estat 
distingida amb una estrella Michelin. Ja han passat vint anys i encara 
ho té marcat, però ara ho explica amb aquell somriure sorneguer de 
qui està orgullós d’haver mantingut la seva aposta sense deixar-se 
influir i ha aconseguit el reconeixement més valorat, el dels clients. 
“La nostra cuina és directa i transparent. La clau de tot és el produc-

te i nosaltres no l’emmascarem”, explica Xavier Lores, xef i propietari del restaurant 
La Cuina de Can Simón, de Tossa de Mar.  

Passejant pels carrerons de la Vila Vella de Tossa de Mar i resseguint la muralla del cas-
tell, si la gana comença a despertar-se, és relativament fàcil hipnotitzar-se amb les olors que 
surten dels restaurants que reclamen turistes i deixar-se caure en qualsevol local. Però és 
aconsellable fer un exercici de supervivència, obrir-se pas entre terrasses i rètols de paelles 
amb menús de preus miraculosos, obviar les propostes dels que busquen clients amb un 
punt de desesperació i arribar a l’oasi que és La Cuina de Can Simón. Allà us rescatarà el 
Josep Maria, germà del Xavier, sommelier i responsable de la sala del restaurant, que de 
seguida us farà sentir com a casa. A nosaltres ens guanya oferint-nos d’entrada una Balate, 
cervesa artesana elaborada a Vilassar de Mar, que degustem mentre decidim si escollirem 
un dels dos menús (75 € i 98 €) o triarem plats de la carta. El Xavier ens proposa una alter-
nativa que ens convenç: construir el nostre propi menú amb plats de la carta. 

Ens crida molt l’atenció un dels primers plats que llegim: castanyons amb ceba en la 
seva tinta. Els castanyons són sèpies petites que al Xavier li porten les barques de 
Blanes. Un producte excel·lent, difícil de millorar, però ell ho aconsegueix amb un 
sofregit deliciós que ens obliga a demanar més pa. Un pa que ens tornarà a quedar curt 
per al següent plat: escamarlans a la brasa amanits amb salsa de cava, extraordinaris. 
Seguim amb un rap allagostat amb pebre vermell de La Vera, un plat lleuger però molt 
gustós; compartim també un garrí confitat i caramel·litzat amb poma i ceba que es desfà 
a la boca, i culminem el festival gastronòmic amb un bistec tàrtar de filet de vedella 
gironina especiat, amb ou i llesques de pa torrat. Una cuina de molt nivell, que a sobre 
es manté amb les postres que escollim: la pinya catalana en cilindre amb carquinyoli i 
els tres gelats naturals de llimona, taronja i coca-cola.  

El Xavier baixa les escales de la casa per poder seure una estona amb nosaltres. Al pri-
mer pis hi té la cuina (lluminosa i molt espaiosa) i més amunt és on viu amb la seva dona i 
els seus dos fills. El restaurant és la casa familiar, l’espai on l’avi Bonifilio va decidir obrir 

un petit bar aprofitant l’onada de turistes que va arribar a Tossa de 
Mar als anys 50, quan el rodatge de la pel·lícula Pandora y el holan-
dés errante els va situar al mapa. Fem un gintònic a la terrassa, a 
pocs metres de la muralla del castell que inevitablement genera 

una sensació de protecció. Com si la fortalesa protegís la cuina 
del Xavier i l’estrella que té des del 2001. I que així sigui per 
molts anys. 

Ni un dia a casa

El Xavier davant del restaurant La Cuina de Can Simón, de Tossa de Mar. Pere Virgili

Una estrella emmurallada

La Cuina de Can Simón
C/ Carrer del Portal, 24, Tossa de Mar (Girona). 972 34 12 69 ■■ Carta: cultural, natural i atractiva  
■ ‘Must’: castanyons amb ceba en la seva tinta ■ Vi: carta amb varietat ■ Servei: amable i professional  
■ Local: casa familiar rústica i elegant ■ Preu final per persona: 80 € amb cervesa, vi i gintònic

Ivan Díez Carles Domènech Adrià Albets  
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La vida com  
a experiment

Fotograma de la 
pel·lícula El almuerzo 

desnudo de David 
Cronenberg, basada en 

la novel·la homònima de 
William Burroughs.  

20th Century Fox

Rafael Argullol

V 
a acabar els seus dies en una ciutat 
provinciana de Kansas, en una 
casa de fusta, acompanyat de tres 
gats, visitat sovint per vells amics, 
sense amargura, sense esperança, 
sabent que no trobaria el Sant 
Grial, com anota al seu diari pòs-
tum Últimes paraules. És el con-

trapunt final, aparentment plàcid, d’una vida tem-
pestuosa, marcada pel nomadisme. William 
Burroughs va repartir la seva existència entre Nova 
York, Londres, Ciutat de Mèxic, París i la seva esti-
mada Tànger. En aquest periple buscava el que mai 
va obtenir i durant el trajecte va experimentar amb 
tota mena de drogues, inclosa una constant addicció 
a l’alcohol. Va temptar la sort i va ser alternativa-
ment castigat i perdonat. 

I mentrestant va escriure un text fonamental, 
El almuerzo desnudo, que per a mi és el tercer vèr-
tex d’un triangle format també per A la carretera, 
de Jack Kerouac, i Udol, d’Allen Ginsberg. 
Podríem dir que és el triangle essencial de la Beat 

Generation si no fos perquè el mateix Burroughs 
va protestar contra aquest enquadrament. No 
sense raó, perquè els membres de la Beat 
Generation sempre mostren una profunda radi-
calitat social i en canvi Burroughs es mou en una 
esfera estrictament individual, convençut que 
l’única revolució possible per a l’ésser humà és 
d’índole mental. 

Per això El almuerzo desnudo és, de les esmenta-
des, la més subversiva literàriament. És un experi-
ment del llenguatge contra el llenguatge mateix. 
Respon a l’original –i també extravagant– idea de 
Burroughs que el llenguatge és una “malaltia” que 
ha maltractat l’home des dels orígens. Hem d’allibe-
rar-nos del llenguatge. Tanmateix, només tenim el 
llenguatge per fer-ho. Un llenguatge invertebrat, 
desmembrat, disseminat: El almuerzo desnudo, mit-
jançant un ús extrem de la tècnica del collage, busca 
endinsar-se en les entranyes de l’individu, en la seva 
sexualitat, en la seva violència, en els fantasmes que 
el travessen com criatures escorredisses. Tot és pos-
sible quan res és segur. 

C O M P A N Y S  D E  V I A T G E
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CÒMIC Núria Tamarit




