
DIMECRES 
21 D’OCTUBRE DEL 2020

XAVIER      
BARÓ

l’entrevista

compositor i cantautor

“El que m’agrada més és 
l’escenari. És el que em 

dona més vida i el que dona 
més sentit al que faig: 
treballar per la gent”                     

terres de 
lleida

NÚMERO 38

La nova escola: 
més normes i 

menys emocions  

P 04-05

La comunitat educativa malda 
per sobreposar-se a l’impacte 

de la crisi del coronavirus

Educació reconeix que el sistema 
“encara s’està adaptant 

a la gravetat de la situació” 

EDUCACIÓ

Cervera celebra 
la Pasqua  

al novembre

P 10-11

El Festival de Pasqua, que  
a l’abril es va haver d’ajornar, 
farà 10 concerts en cinc dies

SANTI IGLESIAS

La segona 
recuperació de 
l’estany d’Ivars

P 06

Inicien un desguàs 
per millorar-ne la qualitat 

de l’aigua

L’HORA DEL PATI MENYS EMOCIONANT  
Professorat i alumnat de centres com l’Institut La Serra de Mollerussa s’han vist obligats a adaptar-se a les noves normes. SANTI IGLESIAS



02 DIMECRES, 21 D’OCTUBRE DEL 2020 ara terres de lleida
les claus del dia 

elsprotagonistes

El director dels serveis territorials 
d’Educació a Lleida acusa algunes 
famílies d’ajudar poc els centres. 
Vega assenyala els grups de pares  
que “s’amunteguen” a les entrades i 
sortides de l’escola i els que no volen 
posar la mascareta als seus fills.

CLAR
Carles Vega

El paer en cap de Cervera aconse-
gueix recuperar el Festival de Pas-
qua, que s’ha desplaçat al novem-
bre pel covid. “Canvien les dates, 
però no l’esperit”, assegura Santa-
cana, que referma així l’aposta de 
l’Ajuntament per la cultura.

RECUPERADOR
Joan Santacana

Un total de 233 persones van acon-
seguir feina l’any 2019 gràcies a la 
tasca del Servei d’Intermediació La-
boral (SIL) d’Aspid, entitat presidi-
da per Bibiana Bendicho i que s’adre-
ça a persones amb discapacitat i en 
situació de vulnerabilitat.

INTEGRADORA
Bibiana Bendicho

La directora artística del Festival 
Interfado ha optat per mantenir 
l’edició d’enguany amb tres con-
certs a Lleida i un a la Seu d’Urgell, 
una exposició a la capital del Segrià 
i l’oferta gastronòmica que acom-
panya habitualment el festival.

VALENTA
Carolina Blàvia

Ja ens han tornat a tancar: aquest Vi-
rus Coronat, sense els mitjans de per-
versió, ens afectaria la meitat. I a sobre 
els polítics ens tracten de canalla; ens 
diuen com hem de comportar-nos 
sense dar-nos-en perquès. Suposo que 
ells tampoc no en tenen, que es guien 
pels tirans de comunicació i actuen per 
complaure els votants –qui infantilit-
za els seus fills és que és immadur; qui 
infantilitza el poble és que arrossega 
una verdor sobirana–. Sort que ara ve 
el fred i no abelleix de remenar-se. I a 
Lleida hem pogut fer una mica de fes-
ta major. Com a mínim els plats forts: 
sardanes i havaneres. Enguany hi ha 
actuat la Contemporània, una cobla 
amb uns músics i uns arranjadors de 
primer nivell; amb una concepció mo-
derna de l’espectacle i del repertori 
que t’emociona, et sorprèn i et fa xa-
lar a parts iguals. Quant a les havane-
res, els Boira van fer una actuació me-
morable. El Jordi Carulla, amb aquells 
aires de crooner, cantant quasi fregant 
l’afecció amb veu estentòria i velluta-
da, feia palpables les escenes d’amor 
furtiu i erotisme jocós de la lírica hava-
nera. El guitarrista Ramon Bordes ca-
çava cada nota al punt de més dolçor i 
esquitxava de sucres públic i cançó, 
movent-se més com un Pete Towns-
hend que com un havaner. I l’Antoni 
Castell bressolava i afermava el con-
junt amb acordió prudent i càlida veu: 
ens van fer aixecar de la cadira. A con-
tinuació Arrels de la Terra Ferma i Es-
pingari van estar a l’altura dels Boira, o 
sigui, del campanar de la Seu. 

També em vaig deixar caure per al-
gun concert més mainstream, i la ve-
ritat és que no es poden comparar. Els 
músics que s’han passat de la ratlla 
amb Radio 3 o l’iCat es volatilitzen, so-
nen inconsistents. N’hi ha de bons 
–Renaldo & Clara– i de principiants 
–Helen–, però cap no va més enllà del 
mer entreteniment. Com sí que hi van 
Boira i la Contemporània. I amb això 
no vull pas dir que tothom hagi de fer 
música tradicional, sinó que, si fregues 
l’arrel, t’obre, com una llanterna màgi-
ca, els grans espais de l’art. I, si no, que 
ho preguntin als Pogues, als Mano Ne-
gra o a l’Elèctrica Dharma i a Lo Pardal 
Roquer. El darrer llibre de Casasses, 
Assagets, ret homenatge al coblaire 
Blanch i Reynalt, del qual cita una fra-
se en què alerta de deixar la música tra-
dicional en mans d’aficionats. Doncs 
bé, mestre B. i Reynalt deu saltar de 
content dalt dels cels perquè avui te-
nim veritables talents de la música ca-
talana brandant l’arrel: Heura Gaya, 
Marcel Casellas, David Esterri, Carles 
Belda, Jaume Arnella, Sílvia Pérez 
Cruz. El que passa és que els tirans de 
perversió els donen l’esquena –es veu 
que no sonen radiofònics–. Ja s’ho fa-
ran ells amb la seua estupidesa.

Boira a l’iCat

CATALUNYAIJOGLARIA

AMAT BARÓ 
Poeta

LoMigueló
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Alba Granell (@albaagranell) 
Filòloga catalana i docent 

“La prioritat que haurien de tenir els                  
filòlegs catalans a l’hora d’accedir al màster          

i de treballar com a substituts o interins              
és la que també haurien de tenir els                

matemàtics per a l’assignatura de                     
matemàtiques o els biolègs per a les                  

ciències naturals...” 

Alba Cros (@alba_cros) 
Cineasta 

“Guillem Agulló, ni oblit ni perdó.              
Quantes llàgrimes de ràbia i de lluita  

antifeixista que ens queda per fer” 

Anna Sàez (@lukanora) 
Periodista 

“Han passat més de mil dies i encara                    
em ressona al cap la tremenda cassolada          

que ens va fer saber que havien empresonat        
els Jordis. Sortíem d’una cafeteria on              

havíem estat parlant de coses que pensàvem       
que només passaven a la Transició.                             

I no” 

Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 
Exdiputada de la CUP 

“Avui l’Alba Alfageme em parlava  
del concepte de fatiga pandèmica  
i de les conseqüències emocionals  

del que estem vivint. Ningú en parla,  
ningú se’n preocupa. I sortirem tocats  

de tot això” 

La Peroy (@RPeroy) 
Escriptora 

“Faré –amb permís– una mica de Mafalda. 
Observo fixament un globus terraqüi i exclamo: 

«¡Vos y yo tenemos mucho que aclarar!» 
#Quino, t’estimem.                                                      

Fins demà, tuidah...” 

Pep Tort (@JosepTortB) 
Gestor cultural 

“Alguns dels que manen, també a @interiorcat, 
han aconseguit que molta gent, poc o molt  
rellevant, o simples contribuents com jo,  

ja no estigui al costat d’una policia  
que podia ser exemplar” 

Llibert Rexach (@llibertrexach) 
Membre del Casal Popular de Joves 

“Si Lleida avui és (per fi!) una ciutat lliure          
de carrers franquistes és perquè hi va            

haver persones i col·lectius que durant           
molt temps, i malgrat la criminalització                  

i la repressió, van ser incansables en la lluita  
per dignificar la memòria històrica.  

Convé recordar-ho” 

Anna Pifarré (@anna_pifa) 
Periodista 

“Aquesta setmana he anat a la Panera  
a veure l’expo #Censored by Tatxo Benet.  

Llegint el context de cada obra, no sorprèn 
veure que les dretes i l’Església estan darrere     

de gairebé totes les censures. Aneu-hi.  
Amb totes les precaucions i tota la seguretat.  

És un MUST!”

vist 
altwitter

MIGUEL M. NOVAU
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tampoc si prenem com a referència 
un marc territorial més ampli, i és 
que el departament s’ha convertit en 
el centre de les crítiques de bona 
part del professorat lleidatà. Ho ad-
met el director dels serveis territo-
rials d’Educació a Lleida, Carles Ve-
ga, tot i no compartir el parer dels 
docents. De fet, Vega confessa que 
“el sistema encara s’està adaptant a 
la gravetat de la situació”, però tam-
bé posa en relleu “la diligència dels 
serveis territorials, amb 1.500 adju-
dicacions de personal en tan sols un 
mes per suplir baixes i altres places”. 

“Doncs aquí no n’hem guanyat, 
de professors, al contrari, encara 
n’hem perdut”, replica Santiago, 
que segueix: “I d’EPIs, ni els justos 
ni els necessaris, deu mascaretes i a 
córrer. Per no parlar de les bates, 
que les hem hagut de pagar de la 
nostra butxaca”. Segons Serret: “No 
hem rebut cap recurs extraordina-
ri per assumir l’augment de despe-
ses en matèria de neteja, paper, gel 
hidroalcohòlic, etcètera”. A això 
s’hi suma el retard en l’arribada 
dels ordinadors per a l’alumnat, 
que l’any passat rebia unes quantes 
unitats a principis de juny. “Tan 
tard que no van tenir cap efecte en 
el seu aprenentatge”, critica el di-
rector del centre. 

En aquest sentit, Vega avança: 
“Tenim previst adquirir més de 
400.000 unitats i uns 110.000 dis-
positius de connectivitat, però el 
mercat està saturat”. Per al delegat 
d’Educació a Lleida, els problemes 
més importants que s’han detectat 
en aquest inici de curs estan relaci-

Més normes i 
menys emocions 
a la nova escola 
Centres com l’Institut La Serra de Mollerussa 

malden per sobreposar-se a l’impacte del covid-19 

onats amb la coordinació entre els 
departaments de Salut i Educació. 
“Pel que fa als equips de rastreig i els 
referents covid”, precisa. De totes 
maneres, Vega afirma que durant el 
primer mes i poc més de classes “ha 
quedat demostrat que l’entorn es-
colar és el més segur en aquests 
temps de pandèmia”. Posa com a 
exemple Almenar, Cervera i les Bor-
ges Blanques, “on els últims cribat-
ges massius han fet palesa la minsa 
incidència a les escoles”. De fet, ac-
tualment hi ha una seixantena de 
grups confinats que afecten al vol-
tant de 1.500 alumnes, “una xifra ac-
ceptable si tenim en compte que 
se’ns han disparat els casos a l’Alt 
Pirineu”, conclou. 

“L’entorn més segur és el famili-
ar”, rebla Marisa Llovera, coordina-
dora pedagògica de l’Institut La 
Serra, que veu els principals esculls 
a superar per combatre la malaltia 
des de l’escola en la dificultat d’as-
segurar la distància entre l’alumnat 
per les elevades ràtios i les reduïdes 
dimensions de les aules, i en la im-
possibilitat de mantenir les fines-
tres obertes amb l’arribada del fred. 
“Estem molts satisfets amb l’acti-
tud dels nostres alumnes, que es 
mantenen amb la mascareta posa-
da tot el matí sense fer grans esca-
rafalls, com també s’encarreguen 

de la desinfecció de les aules entre 
classe i classe”, assenyala el direc-
tor, Ignasi Serret. 

El paper dels alumnes 
“Més normes”, coincideixen la Jú-
lia, la Jana i el Cesc, tots tres de 2n 
d’ESO, a l’hora d’enumerar les no-
vetats que han marcat l’inici del 
curs escolar. “Ni tan sols podem es-
tar a la cafeteria durant l’hora del 
pati. A l’hivern ens morirem de 
fred”, lamenta l’Arnau, del Palau 
d’Anglesola, com la Gemma, segons 
la qual: “No només passem fred al 
pati, també a les aules, per culpa 
dels corrents d’aire que hi ha amb la 
porta i les finestres obertes”. 

D’altra banda, res comparat amb 
l’obligatorietat de l’ús de la mascare-
ta, que cansa alumnes i professors 
per igual. “La setmana passada fèiem 
francès, pronúncia, i sense veure els 
llavis del professor era més compli-
cat d’aprendre”, assenyala l’Arnau. 
De nou, la Gemma hi fica cullerada: 
“Es nota que s’han d’esforçar per fer-
se entendre, i si nosaltres acabem es-
gotats, ells deuen estar-ne el doble”. 

Tot i això, per a la Júlia i la Jana, 
“les regles són necessàries i tothom 
les ha de complir, la qual cosa ha 
transformat la por dels primers di-
es en una sensació generalitzada de 
seguretat. “Al principi els meus pa-

EDUCACIÓ

“Després de quinze anys al capda-
vant, enguany m’he arribat a plan-
tejar de tirar la tovallola en més 
d’una ocasió”, reconeix Ignasi Ser-
ret, director de l’Institut La Serra de 
Mollerussa. L’excés d’instruccions, 
protocols i contraprotocols, amb les 
consegüents organitzacions i reor-
ganitzacions, l’increment de la bu-
rocràcia administrativa i el mutis-
me del departament d’Educació da-
vant de determinades qüestions, 
diu, n’han esdevingut els detonants. 

“Sort de la complicitat i el sacri-
fici del professorat”, apunta la coor-
dinadora pedagògica del centre, 
Marisa Llovera, que no s’està d’elo-
giar els seus companys: “Els hem 
demanat que cursin matèries que 
no són les seves, que facin més guàr-
dies per poder cobrir el doble hora-
ri que hem hagut d’aplicar... En de-
finitiva, més vida laboral i menys vi-
da familiar. I ni una sola queixa”. 
Ara bé, de queixes sí que en tenen, 
els docents, tot i que la majoria 
adreçades al departament Educa-
ció, tal com denuncia Maria José 
Santiago, professora de La Serra: 
“No ens han ajudat gens, ens hem 
hagut de buscar la vida en tots els 
sentits. Estic molt decebuda”. 

Les opinions de Serret, Llovera i 
Santiago no són una excepció en el si 
de la comunitat educativa d’un cen-
tre que aplega uns 600 alumnes, la 
majoria dels quals provinents de 
l’extraradi de Mollerussa. Ni ho són 

MOLLERUSSA
GERARD MARTÍNEZ MINGUELL

Ignasi Serret, 
reunit amb 
Marisa Llovera 
i Maria José 
Santiago. S.I.

Canvis  
“El sistema 
educatiu 
encara s’està 
adaptant  
a la gravetat 
de la situació”

Institut  
“No hem 
rebut cap 
recurs extra 
per assumir 
l’augment de 
despeses”
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Josep Camps, 
professor de 
català de La 
Serra, informa 
l’alumnat 
sobre la 
necessitat  
de desinfectar 
les taules abans 
de marxar. 
SANTI IGLESIAS

res estaven una mica nerviosos, pe-
rò després d’explicar-los tot el que 
fem s’han quedat més tranquils”, re-
marca la segona. Una seguretat, pe-
rò, que tot just sortir per la porta del 
centre sembla que s’esvaeix, al-
menys per a l’Andreu i la Laia, de 
Torregrossa i el Palau respectiva-
ment, que han de viatjar en bus per 
anar i tornar de l’institut. “Que esti-
guem separats ens grups durant tot 
el dia, fins i tot a l’hora del pati, que 
ara n’hi ha dues, no té gaire sentit si 
als autobusos escolars anem tots 
barrejats, de diferents pobles, clas-
ses i, fins i tot, escoles”, s’indigna 

l’Andreu, mentre la Laia assenteix 
amb el cap. “Amb tantes normes hi 
hem perdut més que no pas hi hem 
guanyat”, sentencia ella. 

“I tant que hi hem perdut, tots, 
nosaltres també, però pel bé de tots, 
per la nostra salut”, afegeix Josep 
Camps, cap del departament de ca-
talà, que posa l’accent en la relació 
dels docents: “Abans hi havia un ca-
liu, érem una comunitat, i fèiem 
equip. Ara, en canvi, la majoria de 
trobades són telemàtiques, i això 
entorpeix la comunicació i l’entesa 
entre nosaltres”. “I la connexió amb 
els alumnes també se n’ha ressentit, 

tenim una relació més freda amb 
ells”, remarca la professora Maria 
José Santiago. 

A més, per a Camps, el professo-
rat també hauria perdut autoritat 
enfront de l’alumnat arran de la lí-
nia d’actuació del departament 
d’Educació. “Tothom aprovat, 
anuncien. I acaben sent els alum-
nes que tenen menys ganes 
d’aprendre els que s’aferren a 
aquestes declaracions per continu-
ar mantenint un perfil baix a l’esco-
la”, argumenta el docent de català, 
malgrat valorar que la bona sinto-
nia del centre amb els pares “és un 

punt a favor per evitar aquest tipus 
de comportaments afavorits pel 
departament”. 

El paper de les famílies 
“Algunes famílies ens ajuden poc”, 
assegura Carles Vega, que es refe-
reix, “entre d’altres”, als grups de 
pares i mares que “s’amunteguen” a 
les entrades i sortides de les escoles. 
Segons Vega, “per molt bé que ho 
fem a dintre, si a fora no hi ha la ma-
teixa voluntat, no anirem enlloc”, i 
és que ja són moltes les famílies 
contràries a l’ús de les mascaretes 
que es neguen a portar els fills a l’es-
cola. “Al·leguen raons ètiques per 
no posar-los la mascareta, però no 
ens podem permetre aquestes dis-
putes estèrils. Necessitem molta 
més col·laboració des de l’entorn”, 
afirma el director dels serveis ter-
ritorials d’Educació a Lleida. 

No és el cas de l’Institut La Serra 
si hem de jutjar per les paraules de la 
seva coordinadora pedagògica, Ma-
risa Llovera, agraïda pel suport de 
les famílies i l’AMPA. “Les hem 
mantingut informades en tot mo-
ment, de les noves normes i de qual-
sevol canvi, i jo crec que ens ho han 
agraït fent-nos confiança”, reflexio-
na Llovera. En resum: una nova con-
tradicció entre el departament 
d’Educació i la comunitat educativa, 
una més de les moltes que definei-
xen a la perfecció la situació actual. 

¿Com s’explica, doncs, el nul se-
guiment de la recent vaga per part 
de l’equip docent de La Serra? “Ara 
no és el moment de fer vaga, quan 
portem un mes i mig de classe i ja 
ens hem espavilat amb els nostres 
propis recursos”, respon Llovera, 
que comparteix arguments amb el 
director del centre, el qual entén 
que “el professorat ja ha posat la di-
recta”. “Aquestes mobilitzacions 
haurien resultat útils si s’haguessin 
convocat abans, quan s’estaven pre-
nent les decisions”, matisa. 

Unes decisions, per cert, que el 
mateix Serret considera que han 
restat emoció a l’aprenentatge. 
“Penso que les emocions eren, són 
i seran la base de l’aprenentatge. 
L’emoció la transmetem els profes-
sors quan som a classe. L’emoció la 
transmeten els alumnes quan tre-
ballen en grup”, manifesta el direc-
tor del centre, que es mostra con-
vençut que l’ensenyament ha de ser 
“cent per cent” presencial. “Només 
així les emocions sumaran més que 
les normes”, conclou. Ens ho diu 
emocionat. I amb mascareta, res-
pectant les normes.e
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per recuperar la qualitat de l’aigua, 
que s’ha deteriorat amb els anys. 

Per aquest motiu, el consorci que 
gestiona l’estany d’Ivars ha iniciat el 
desguàs parcial per reduir l’alçada 
de la làmina d’aigua entre un metre 
i un metre i mig, un procés que es 
preveu completar a finals de no-
vembre. El consorci ha posat al cap-
davant del projecte de seguiment el 
biòleg Antoni Palau, que també di-
rigirà diferents estudis mediambi-
entals que es faran en paral·lel. 

Palau explica que el buidatge de 
la llacuna té dues grans finalitats: 

L’estany d’Ivars i Vila-sana 
afronta una segona recuperació 
Amb el desguàs es pretén recuperar la qualitat de l’aigua, totalment deteriorada

recuperar la dinàmica normal d’un 
estany mediterrani d’interior que 
ha de patir baixades periòdiques de 
nivell cada set o vuit anys, i l’oxida-
ció del sediment que emergeixi del 
fons quan entri en contacte amb 
l’atmosfera. 

La comunitat científica, a l’aguait 
L’estany d’Ivars i Vila-sana ha 
comptat des dels seus inicis amb ex-
perts que han vetllat pel desenvolu-
pament de la vida a la llacuna i al seu 
voltant, com el biòleg Joan Estrada, 
president de l’entitat Egrell; Toni 

Costa, que va ser director tècnic de 
la zona humida des de l’inici de la re-
cuperació fins al 2017, i també el bi-
òleg Rafel Rocaspana. Tots ells co-
neixen en profunditat les dinàmi-
ques i realitats de l’espai natural del 
Pla d’Urgell, com ja va demostrar Es-
trada l’any 2017, quan va advertir, 
juntament amb Rocaspana, dels 
símptomes “d’esgotament i pèrdua 
de valor ecològic” de l’estany d’Ivars. 

En aquest sentit, Estrada explica 
que els nutrients que han estressat 
l’estany es van acumular ja durant 
l’època en què hi havia conreus, du-
rant cinquanta anys. El biòleg des-
taca que també ha contribuït al de-
teriorament de l’espai la presència 
de la carpa, una espècie invasora 
que s’ha reproduït fins a arribar a 
centenars de milers d’exemplars, 
amb canvis en l’ecosistema. De fet, 
a l’estany hi conviuen diverses espè-
cies invasores, algunes de les quals 
han arribat a través de corrents na-
turals de l’aigua, circulant en partí-
cules microscòpiques, com el mus-
clo zebra. D’altres, en canvi, han es-
tat introduïdes pels humans, com 
les carpes i les tortugues. 

El buidatge parcial, però, no aca-
barà amb aquestes espècies, segons 
Estrada, que assegura que acabaran 
convivint amb les autòctones. A 
més, al llarg del procés s’avaluarà 
l’estat de les diverses espècies, com 
la canya cisca (el canyís), els arbres, 
els ocells i els peixos presents a la zo-
na humida. Estrada remarca que si 
no s’ha fet abans és en part perquè 
“les administracions, a vegades, te-
nen por de treure aigua per l’impac-
te que tindrà en la gent”, atès el valor 
biològic i d’ús públic de l’estany. 

Qui sap si, contràriament, tota 
aquesta operació pot despertar la 
curiositat del públic per veure l’es-
tany, aquest laboratori a l’aire lliu-
re únic al món, d’una manera que no 
hem vist fins ara.e

Precedent  
El 2017 ja es 
va advertir de  
l’esgotament  
i la pèrdua de 
valor ecològic 
de l’estany

MEDI AMBIENT

El dia 1 d’octubre del 2020 l’estany 
d’Ivars i Vila-sana escrivia una no-
va línia de la seva història, l’inici 
d’un desguàs experimental que té 
com a objectiu millorar la qualitat 
de l’aigua i preservar l’ecosistema 
que s’hi ha generat des del 2005. 

Primer, però, fem una mica d’his-
tòria: l’estany sorgia al voltant de 
l’any 1861 amb la construcció del ca-
nal d’Urgell, que va originar una lla-
cuna de més de 135 hectàrees. Als 
anys cinquanta, el règim franquis-
ta va ordenar dessecar la llacuna, 
per interessos especulatius, i amb el 
temps la bassa es va convertir en 
camps de conreu. Al voltant de mig 
segle més tard, l’alcalde d’Ivars 
d’Urgell, Ramon Maria Guiu, va en-
capçalar un col·lectiu d’urgellencs 
que es proposaven recuperar l’es-
tany, un objectiu que es materialit-
zaria el 28 de novembre del 2005. A 
partir d’aquesta data, els conreus es 
van començar a inundar per conver-
tir-se en un paradís ornitològic. 

Però amb aquell desig fet realitat 
no n’hi ha hagut prou per conservar 
un espai natural d’aquestes caracte-
rístiques. Atès que els sistemes 
aquàtics són inestables i la renova-
ció de l’aigua a l’estany per proces-
sos naturals és mínima actualment, 
l’estany requereix una nova gestió 

IVARS D’URGELL
JOSEP A. PÉREZ / MARINA PALLÀS

El guarda de l’estany d’Ivars i Vila-sana Eudald Darbra en ple procés de buidatge i, consegüentment, de renovació de la làmina d’aigua. JOSEP ANTON PÉREZ

El biòleg i professor de la UdL Antoni Palau, que dirigirà els estudis mediambientals que 
es duran a terme en paral·lel al buidatge, prenent mostres a l’estany d’Ivars. JOSEP A. PÉREZ
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L’esclat de la tardor a l’Horta  
Les més de 19.000 hectàrees que conformen 
l’Horta de Lleida ja han canviat el seu verd ha-
bitual per colors més típicament tardorencs. Els 
tons groguencs i vermellosos s’entremesclen 
amb la vegetació original de la zona i la conver-
teixen en una esplanada de vistosos contrastos a 
vista d’ocell (i no tan ocell).

21-10-2020 

Mirades

Foto: Santi Iglesias
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És temps de Pasqua  
(i música) a Cervera

aquesta dècada, el festival no només 
s’ha conjurat per difondre i impul-
sar les obres musicals dels autors 
catalans, sinó que també s’ha con-
vertit en un punt de trobada entre 
intèrprets de Catalunya totalment 
consolidats i joves talents. 

Per la seva banda, Carulla recor-
da que “aquest festival és del tot ne-
cessari i estratègic per a la Genera-
litat al tractar-se d’una aposta fer-
ma per la música catalana”. Segons 
la regidora de Cultura, “aquest fes-
tival resulta del tot necessari per-
què la música d’autor catalana és la 
gran desconeguda, fins i tot dins del 
mateix món musical català”. En 
aquest sentit, Carulla elogia el seu 
fundador i director artístic de les sis 
primeres edicions, Xavier Puig: 
“Per la seva brillant idea a l’hora 
d’apostar per aquest festival, que 
com a cerverins no ens podem dei-
xar perdre”. Paraules, en definitiva, 
que hem d’entendre com la confir-
mació de la següent entrega del fes-
tival, que tot apunta que es faria re-
alitat a principis del mes d’abril, és 
a dir, en les seves dates habituals.  

Programació 
La programació tindrà diverses es-
trenes absolutes i espectacles pen-
sats per al festival. A més, un dels 
referents d’enguany serà el mestre 
Pau Casals, coincidint amb el cen-
tenari de l’Orquestra Pau Casals. 
Paral·lelament, el festival també 
s’unirà a les commemoracions 
d’Eduard Toldrà, Robert Gerhard i, 
posant música a poemes dels seus 
Cinc sonets, de Josep Carner. 

A pesar que el concert de proxi-
mitat El manuscrit de Cervera, a càr-

rec d’Ilerda Antiqua, format per 
Maria Altadill i Felipe Sánchez, se-
rà l’encarregat de donar el tret de 
sortida al festival el dissabte 14 de 
novembre al matí, el primer plat 
fort tindrà lloc el mateix dia a les 
nou del vespre al paranimf de la 
Universitat de Cervera amb el Con-
cert del 10è aniversari del Festival de 
Pasqua, una producció pròpia del 
festival amb la participació de l’Or-
questra de Cambra Catalana que 
homenatjarà l’herència musical i 
social de l’Orquestra Pau Casals i 
posarà en valor el repertori orques-
tral de grans compositors i intèr-
prets com Casals, Toldrà, Serra i 
Morera, entre d’altres. 

El diumenge 15 de novembre se-
rà el torn dels joves talents del Liceu 
mitjançant un quartet de saxo i de 
l’espectacle Danses del Segre amb 
l’Orquestra Simfònica Julià Carbo-
nell de les Terres de Lleida. La pro-
gramació es reprendrà el següent 
dissabte amb els concerts Sacre i 
profà de la Coral Ginesta i La inte-
gral de les sardanes de Pau Casals 
per part de la Cobla de Cambra de 
Catalunya. Clourà la jornada un ma-
ridatge de vins amb poemes de Tol-
drà i Carner a càrrec de Mireia Pin-
tó i Vladislav Bronevetzky i la som-
melier Anna Casabona. I clourà el 
festival un recital d’Alba Ventura el 
diumenge al migdia a l’Auditori. 

En resum: cinc dies de concerts, 
vuit produccions musicals que es 
concreten en deu concerts, mil mi-
nuts de música en viu i dos espais 
d’actuació, el paranimf i l’Auditori, 
per celebrar el 10è aniversari del Fes-
tival de Pasqua de Cervera. Si no és 
Pasqua, s’hi assembla bastant.e

La Paeria reprograma el Festival de Pasqua al novembre després que  
el 10è aniversari, previst per a l’abril, s’hagués d’ajornar pel confinament

CLÀSSICA

És temps de Pasqua a Cervera. I de 
música. És temps del Festival de 
Pasqua de Cervera, que finalment 
arriba a temps de commemorar el 
10è aniversari. I és que la Paeria ha 
decidit reprogramar el festival d’en-
guany, que s’havia de fer a l’abril, 
abans que el confinament pel co-
vid-19 obligués a ajornar-lo. I ara ja 
en sabem les dates, que van del 14 
al 22 de novembre i serviran per 
pal·liar el revés que va suposar 
l’ajornament inicial. 

“L’anterior equip de govern va 
preferir ajornar el festival en comp-
tes de cancel·lar-lo, i nosaltres 
aplaudim la decisió”, afirma l’actu-
al regidora de Cultura, Mercè Caru-
lla, en el càrrec des del 12 de juny. 
“De fet, són ells els que el desplacen 
fins al novembre perquè coincidei-
xi amb el dia de la patrona dels mú-
sics, santa Cecília”, reconeix Caru-
lla, que, tot i això, assegura: “Nosal-
tres creiem molt en la cultura, ho 
hem demostrat programant cultu-
ra de proximitat durant tot l’estiu, i 
aquesta és la línia que hem de se-
guir d’ara endavant, perquè la cul-
tura és segura”. 

“Canvien les dates, però no l’es-
perit”, apunta el paer en cap, per a 
qui el festival dirigit per Josep Ma-
ria Sauret “ha de continuar sent una 
eina de cohesió, projecció, diàleg i 
paisatge del sector musical català”. 
I és que el Festival de Pasqua de 
Cervera ha esdevingut un dels mà-
xims exponents de potenciació de la 
música clàssica catalana. Durant 

CERVERA
G.M.M. Concerts  

Del 14 al 22 
de novembre 
tindran lloc 
deu concerts 
al paranimf  
i a l’Auditori

Referent  
Un dels 
referents  
del festival 
d’enguany 
serà el mestre 
Pau Casals

“El virus no podrà canviar el que ens fa sentir la música”
● A diferència d’altres festivals, 
en el seu moment vau optar per 
ajornar l’edició d’enguany en 
comptes de suspendre-la. A qui se 
li hauria d’atorgar el mèrit? 
Cervera, des de fa moltíssims anys, 
és un centre de producció i creació 
musical molt important, tant en 
l’àmbit pedagògic com en l’àmbit 
interpretatiu, de vida musical en 
definitiva, i sempre ha comptat 
amb el suport de les institucions. 
Així doncs, l’esforç de l’adminis-
tració, les entitats i altres persones 
ha fet possible que, malgrat els 
temps convulsos i complicats que 
estem vivint, aquest festival es re-
afirmi en la necessitat d’acostar la 
música clàssica catalana a tot el 
públic des de Cervera. 

● Què és el més destacable 
d’aquesta edició? 
El Festival de Pasqua s’ha 
adherit a la commemora-
ció del centenari de l’Or-
questra Pau Casals i, 
també, a les comme-
moracions d’Eduard 
Toldrà, Robert Ger-
hard i Josep Carner. 
D’altra banda, grans 
intèrprets i composi-
tors s’uniran a joves ta-
lents catalans, de la ma-
teixa manera que tindran 
lloc projectes i produccions 
pròpies i singulars que dona-
ran transcendència a la música 
clàssica catalana, gènere en què 
hem acabat esdevenint referents. 

Josep Maria Sauret  DIRECTOR ARTÍSTIC DEL FESTIVAL DE PASQUA DE CERVERA

● També resulten d’allò més popu-
lars els concerts maridatge. Es 

mantindran? 
El concert maridat amb un 

tast de vi ja és una tradició 
del festival. Es tracta 
d’una manera més dis-
tesa d’escoltar música 
lligant-la amb altres 
sensacions. Es canvia-
rà l’emplaçament, això 
sí: el paranimf de la 

Universitat de Cervera 
en detriment de l’Audito-

ri, perquè es puguin res-
pectar les distàncies. De fet, 

totes les actuacions es faran en-
tre el paranimf i l’Auditori, hem ha-
gut de prescindir de la resta de loca-
litzacions per qüestions d’espai. 

● ¿Té una sensació agredolça da-
vant de la celebració del 10è ani-
versari del festival en el marc de 
la pandèmia actual? 
És el 10è aniversari del Festival de 
Pasqua de Cervera, i jo el penso ce-
lebrar al màxim, com sempre, sen-
se sensacions agredolces ni recan-
ces, perquè el virus tal vegada ens 
ha canviat la vida, però mai podrà 
canviar el que ens fa sentir la mú-
sica. El sector ha patit molt, però 
també ha pogut demostrar que la 
cultura és segura. A més, el sol fet 
d’haver lluitat tant per tirar-lo en-
davant ja és motiu de celebració. 
De tota manera, ¿qui diu que el 10è 
aniversari no es pugui acabar de 
celebrar el 2021? Per celebracions 
que no quedi!e

IMMA GONZÁLEZ
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Enguany tots els actes 
tindran un aforament 

limitat segons les 
característiques de cada 

espai. SANTI IGLESIAS

Viatge musical de Galícia a 
Portugal amb parada a Lleida

En són una mostra les activitats 
paral·leles de l’InterFado, com ara 
l’exposició del gallec José Nacimien-
to relacionada amb la vida marinera, 
les tasques artesanals i el folklore a 
Galícia, que es pot visitar des del 6 
d’octubre al Cafè del Teatre. O tam-
bé l’oferta gastronòmica que acom-
panya habitualment el festival i que 
continuarà present en l’edició 
d’aquest any.  

Estrena a la Seu d’Urgell 
El Festival InterFado de Lleida ha 
programat tres concerts més, dos 
dels quals tindran lloc a la capital 
del Segrià. Ara bé, com a novetat, la 
mostra celebrarà una actuació a la 
Seu d’Urgell, municipi amb una im-

portant presència de la comunitat 
portuguesa. Serà aquest divendres, 
23 d’octubre, a la capital de l’Alt Ur-
gell, que acollirà la primera actuació 
a Catalunya d’ISGA Collective, en 
què Isaac Garabatos, Mònica de Nut, 
Cecília Martínez i Darío Rocha com-
partiran la seva visió de la música 
d’arrel gallega conjugant la poesia 
galaicoportuguesa del segle XIII 
amb sons i harmonies del segle 
XXI. La formació tornarà a actuar 
l’endemà, el dia 24, a l’Espai Orfeó 
de Lleida. 

El concert de cloenda tindrà lloc 
el dissabte 31 d’octubre a l’Espai 
Orfeó de Lleida i anirà a càrrec de 
Carolina Blàvia, que presenta el 
Projecte Amàlia.e

Bévinda, amb músics de França i Portugal, va inaugurar el 9è Festival 
Internacional de Fado de Catalunya dissabte. CEDIDA

El Festival InterFado celebrarà un concert a la Seu d’Urgell

FADO

La francesa Bévinda, amb l’espec-
tacle Mes suds, obria la novena edi-
ció del Festival Internacional de 
Fado de Catalunya, més conegut 
com el Festival InterFado de Llei-
da, el dissabte 17 d’octubre a la nit 
en una íntima i intimista actuació a 
l’Espai Orfeó. 

Acompanyada del francès Gilles 
Clément i el portuguès Antonin 
Fresson a la guitarra, l’artista nas-
cuda a Portugal va fer un repàs dels 
nou discos que ha publicat amb una 
actuació que va incorporar estils, 
instruments i músiques d’altres re-
gions del món, com el Nepal o el 
nord d’Àfrica, que ha conegut a tra-
vés de diversos viatges introspec-
tius. Així doncs, després d’actuar ar-
reu d’Europa i Àsia, l’artista va ater-
rar a Lleida per oferir un recital en 
portuguès i en francès, és a dir, en la 
seva llengua materna i en la d’adop-
ció, respectivament. 

El festival, organitzat per la Fun-
dació Orfeó Lleidatà i l’Ajuntament 
de Lleida, amb la col·laboració espe-
cial del Consolat de Portugal a Bar-
celona i l’Institut d’Estudis Iler-
dencs, compta amb la direcció artís-
tica de Carolina Blàvia, exintegrant 
del grup EnFado. Segons Blàvia, “el 
festival té com a objectiu acostar la 
cultura portuguesa i el fado a la nos-
tra terra però també donar a conèi-
xer noves formes d’expressió que 
van arribant cada vegada més de la 
mà de fadistes, tant portuguesos 
com no portuguesos, que han triat 
el camí de la investigació i la fusió 
amb altres estils”. A més, “aquest 
festival introdueix la vessant inter-
modal, que s’entén com la trobada 
del fado amb altres arts”, afegeix. 

LLEIDA
REDACCIÓ
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“«No, Antonio. No, tio, no, no! Dei-
xa’m, Antonio, que no vull, tio». Em 
va dir que em relaxés, que m’agra-
daria. Jo volia que parés, però la veu 
ja no em sortia del cos. No va parar” 
Pamela Palenciano 

Testimonis com aquest 
horroritzen i regiren 
l’estómac. És una de les 
formes més explícites i 
visibles de la violència 

masclista que coneixem. Però no 
és l’única. El monstre de les vio-
lències subtils i invisibles forma 
part del nostre dia a dia i és tan co-
mú que sovint boicoteja que 
l’identifiquem com a tal.  

No ha de ser gens senzill esceni-
ficar una vivència personal d’una 
duresa tan extrema. Quan una per-
sona es despulla dalt d’un escenari 
des de les entranyes, les emocions 
brollen encara amb més fluïdesa al 
pati de butaques. Pamela Palenci-
ano aconsegueix fer fàcil el que és 
difícil amb el seu monòleg No solo 
duelen los golpes. Un text que s’as-
senta en la seva pròpia experiència 
com a víctima de la violència mas-
clista que va patir durant sis anys 
per part de la seva primera parella 
afectiva/maltractador. La posada 
en escena fuig del melodrama a llà-
grima viva però toca cors i remou 
consciències. Amb una aguda amal-
gama d’humor enginyós i aspre, 
d’ironia, de drama i d’interacció 
amb el públic, l’autora xiuxiueja a 
les ànimes dels espectadors i, alho-
ra, convida a reflexionar sobre les 
teranyines de la violència patriar-
cal. I és que, com ella mateixa man-
té, “l’art pot ser un mecanisme de 
resiliència per tractar el dolor en els 
éssers humans”. 

L’espectacle, que l’autora no 
amaga que germina “de la ràbia con-
tra un sistema inhumà i desigual”, 
no només denuncia els fils ocults de 
la violència masclista, sinó també 
els de qualsevol mena d’abús de for-
ça recolzat en el privilegi, i reivindi-
ca colpidorament els drets humans. 
Una peça que evidencia l’elevat po-
der transformador que el teatre 
compromès i social desplega. 

Amb tot, l’obra incomoda sobre-
tot part del públic masculí i, fins i 
tot, n’hi ha que se senten agredits. 
L’activista ha rebut nombrosos 
missatges amb intimidacions i in-
sults a les xarxes socials per part de 
la ultradreta. La violència a inter-
net és lamentablement vox populi. 
Per a més inri, l’han arribat a acu-
sar “d’adoctrinament” i l’han de-
nunciat per “incitació a l’odi contra 
els homes”. Uns atacs atapeïts de 
prejudicis i que encobreixen un pà-
nic penetrant. A què? Tal vegada hi 
ha un temor al pensament crític, al 
despertar social o a l’empodera-
ment que, al capdavall, és el que ens 
fa més lliures. No callarem!e 

Teranyines 
de violència

SILVINA I ACCIÓ!

SILVINA 
SÀNCHEZ 

PRESCRIPTORA CULTURAL L’aventura de preservar la cultura viva
Fado, cinema experimental, jazz, art i cultura, molta cultura, en la secció mensual Silvinaction,  

rèplica del blog (Silvinaction.cat) que porta el mateix nom

01 
El fado més íntim  

9è FESTIVAL INTERNACIONAL DE FADO DE CATALUNYA INTERFADO 
LLEIDA I LA SEU D’URGELL, FINS AL 31 D’OCTUBRE DEL 2020 

Les limitacions dels espectacles han aportat un cert 
nombre de beneficis, sobretot per a les persones que 
s’estimen més gaudir de vetllades intimistes. Un lligam 
més estret amb els artistes o una disminució de la 
massificació són només alguns dels fruits que se’n cullen. 
La 9a edició de l’Interfado proposa aquest any gaudir del 
fado més íntim amb concerts de petit format. 

L’artista francoportuguesa Bévinda va ser l’encarregada 
de donar el tret de sortida del festival el 17 d’octubre a 
l’Espai Orfeó. El festival acosta la cultura portuguesa a 
Lleida i, com a novetat aquest 2020, també a la Seu 
d’Urgell. L’Interfado continua apostant per la fusió d’estils 
musicals més enllà del fado tradicional, la gastronomia i les 
arts visuals, i presenta un cartell eclèctic i de gran qualitat 
per als apassionats d’aquest gènere musical. 

3, 2, 1... AGENDA I ACCIÓ!.c
at

02 
Cinema experimental, emergent i català 

VISUAL ART - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE LLEIDA 
LLEIDA, DEL 29 D’OCTUBRE AL 8 DE NOVEMBRE DEL 2020 

Els entrebancs que les produccions cinematogràfiques en 
català han de superar per sortir a la llum són nombrosos. A 
més, el talent audiovisual més jove amb prou feines troba 
espais on fer-se visible. El nou festival Visual Art irromp a 
Lleida per mirar d’equilibrar la balança i donar ales al setè 
art independent, experimental, emergent i català. 

La iniciativa, que es durà a terme en diversos espais del 
municipi del 29 d’octubre al 8 de novembre, pretén 
“feminitzar el cinema al màxim” i fer-se ressò del cinema 
fet a casa nostra, dels nous llenguatges audiovisuals i de 
les creacions emergents. La programació de la primera 
edició es vertebra en “tres grans seccions”: Som Cinema, 
Cinefutur i Cinema del Món. Els cinèfils més empedreïts 
gaudiran de més d’un centenar de llargs i curts de ficció i 
documentals, la majoria preestrenes.

03 
Granets de Jazz 

27è FESTIVAL JAZZ TARDOR 
LLEIDA, DEL NOVEMBRE DEL 2020 AL MAIG DEL 2021 

No només les grans gestes deixen bona boca. L’èxtasi 
arriba sovint amb els granets de sorra, sobretot amb els 
que propicien que les persones enriqueixin les seves vides 
i pensaments. El Jazz Tardor s’ha esforçat en posar de la 
seva part i ha repensat l’edició d’aquest any amb el desig 
de seguir “mantenint viva la cultura”. El festival s’ajusta a 
“les circumstàncies sanitàries actuals sense deixar de 
garantir la qualitat de les propostes”. Així, la cita anual 
eixampla la seva activitat en una temporada de concerts 
que s’allargarà fins al maig del 2021 i, a més, afegeix nous 
emplaçaments. El jazz amb fragàncies del Carib de Tricia 
Evy és un dels “grans noms internacionals” que es podran 
assaborir. El saxofonista nord-americà Rick Margitza, un 
dels ambaixadors del jazz modern, inaugurarà aquesta 
atípica edició el 13 de novembre. 

04 
Un esbós de la censura 

‘LÍNIES VERMELLES. LA CENSURA EN LA COL·LECCIÓ DE TATXO BENET’ 
LA PANERA, FINS AL 10 DE GENER DEL 2021 

La llibertat d’expressió en el món de l’art ha sigut 
reiteradament assaltada amb l’ànim d’homogeneïtzar-lo i 
convertir-lo en menys transgressor. L’exposició Línies 
vermelles al Centre d’Art La Panera i al Museu de Lleida, 
que es va inaugurar a finals de setembre i es podrà visitar 
fins al 10 de gener, és una mostra que persegueix 
“visualitzar, a tall de repte, la censura mateixa en tant 
que atrocitat”. 

A part, La Panera ha organitzat algunes activitats 
paral·leles al voltant de l’exposició, com dues 
aproximacions a la mostra a càrrec de l’artista conceptual 
Abel Azcona el 22 d’octubre, el qual ha viscut en pròpia pell 
la censura, i de la periodista Mònica Terribas el 17 de 
desembre. El 19 de novembre l’advocat Cristóbal Martell 
presentarà el Manifest per la llibertat del creador.
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La dignitat querres i independentista. Aquesta 
melodia em sona...  

Per poder-se casar, Companys es 
va separar de la seva primera dona. 
Ballester va haver de suportar que 
molts, molestos per la seva notorie-
tat i ascendència sobre el seu marit, 
la denominessin la Pompadour 
–fent referència a l’amant de Llu-
ís XV–, com a mostra de desprestigi. 
Els rumors de l’època apuntaven 
que els fets del 6 d’octubre van ser 
desencadenats per Companys per 
impressionar Ballester.  

El 6 d’abril del 1938, rere l’ocu-
pació de Lleida per part dels fran-
quistes, Ballester va creuar la 
frontera amb la Maria, la filla del 
president. Ella no sabia que, 
aquell, seria el seu darrer dia a la 
seva estimada terra, Catalunya. El 
vespre del 13 d’agost la policia ale-
manya es va endur el seu marit de 
la casa que compartien a l’exili. 
Encara no havia rebut la darrera 
carta d’amor del seu espòs quan va 
sentir per la ràdio que havia estat 
afusellat. Es va desmaiar.     

Sola, arruïnada i espantada, 
Ballester va reunir forces per tro-
bar el fill de Companys, malalt i 
desaparegut. El troba i el cuida fins 
a la seva mort. 

Carme Ballester s’implica amb la 
resistència francesa. Ha arribat 
l’hora de passar comptes amb els ale-
manys i, de passada, amb la dictadu-
ra franquista. Va auxiliar els perse-
guits per la Gestapo, molts d’ells ju-
eus. A més, va dedicar gran part de la 
seva vida a preservar la memòria de 
Companys i a mantenir viva la flama 
de la Generalitat a l’exili. La vida a 
París, fent-se càrrec del fill de Com-
panys malalt, era dura. Ballester no 
dubta a treballar en un taller de cos-
tura i netejar llars de persones adi-
nerades. Va morir sola i endeutada.  

Que darrere d’una gran dona hi 
és ella mateixa... Ballester ho va de-
mostrar a bastament. On és la se-
va tomba? Els seus monuments, ho-
menatges... I ara, què? ¿Parlem de 
dignitat?

Amb la detenció del president català, el 13 d’agost del 1940 a La Baule-les-Pins,  
el món de Ballester es va enfonsar. EFE

LA PANADELLA

T’he de confessar que 
no he anat mai al 
Fossar de la Pedrera, 
allà dalt al cementiri 
de Montjuïc de Bar-

celona. De fet, no hi tinc cap fami-
liar enterrat i, en general, no em mo-
tiva gaire o gens acostar-me a un lloc 
on sé que ja no hi ha res. La memò-
ria dels éssers estimats queda per a 
l’interior de cadascú. Per exemple, 
ara, per Tots Sants, no aniré al ce-
mentiri del poble, on hi ha els meus 
enterrats. Hi penso sovint, molt so-
vint, però sé que allà ja no en queda 
res. Doncs a Montjuïc no hi he anat 
però per altres motius.  

I és que allà sí que hi ha alguna 
cosa, una cosa molt transcenden-
tal: la dignitat. Com sabem, hi ha 
enterrat el president Companys. 
Un dia sé que hi aniré. Serà una 
mostra pública de respecte que no-
més s’ha d’entendre per l’admira-
ció cap aquesta persona a qui, sent 
fidel als postulats democràtics i, 
sobretot, sent fidel al servei del pa-
ís, van matar precisament per això, 
per ser fidel a la democràcia i a la 
seva terra.  

Si de moment no hi he anat és 
per una qüestió de barreja de senti-
ments. El condol s’uneix a la ràbia 
i he d’esperar a saber administrar 
les emocions. El cementiri és a uns 
centenars de metres d’on va morir 
afusellat el president. M’agradarà 
anar-hi per notar sota dels peus 
aquella terra que Companys va vo-
ler tocar bo i descalç, en el moment 
de l’afusellament. Sentir Catalunya 
impregnar la seva pell tal com sem-
pre havia sadollat el seu cor.  

 
Òrfena de molt jove, Carme Balles-
ter treballava de dependenta en 
una botiga de roba. Ballester era 
una activista en defensa dels drets 
de la dona, era republicana, d’es-

JORDI MARGARIT 
MARTA ESPARZA
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les rengleres i l’ordre dels alumnes 
en cada renglera determinaven el ni-
vell a la manera de Darwin. I, sobre-
tot, fomentaven la rivalitat entre els 
cabdills de la primera fila. El mèto-
de era controvertit, cert. Però ningú 
me’l qüestionava, tret d’algunes 
opinions sense més importància. Ja 
des de la meva taula, on havia dipo-
sitat la vella maleta de pell, vaig afe-
gir: “El pretèrit”. Mentrestant se 
sentia l’obrir i tancar de les motxi-
lles d’on, pobrets, extreien la llibre-
ta i l’estoig. Arribats a aquell punt, 
podia decantar-me per demanar-
los una conjugació senzilla o una de 
complexa: un fàcil imperfet, un no 
gaire més difícil plusquamperfet o 
un perfet simple. Ells alçaven la mi-
rada, tota per a mi, amb la dorsal i les 
cervicals doblegades damunt l’es-
criptori. Llavors vaig recordar el xi-
varri a l’entrar i, d’alguna manera, 
m’hi vaig tornar. “Perfet simple”. 
Sabia que engegaria la bobina del 
seu caparró: els accents finals de ca-
da persona, oberts, tancats. I sense 
contemplacions vaig rematar: “Del 
verb absoldre”. L’agitació provoca-
da pel dubte va ser immediata. Es-
bufecs. “Jo absoldrí? Absolí?...” Els 
vaig abandonar a la seva sort. A la 

major part, a la deriva. Vaig treure el 
bloc de notes i el temut bolígraf ver-
mell amb el qual em passejava par-
simoniosament entre el silenci de 
les fileres. Tot d’una, però, em vaig 
trobar observant el cel per la fines-
tra. El tros de cel que permetien 
veure les amples copes dels plata-
ners de la plaça en plena primavera. 
Els núvols s’hi passejaven airosos. 
Com el meu caminar habitual. I re-
cordo, en aquell moment, dir-me a 
mi mateix que quan vaig pel carrer 
he de guaitar endavant en comptes 
de fer-ho a terra. I que potser si 
obrís les persianes de casa observa-
ria els núvols com aleshores els con-
templava des de l’aula. Com antics 
vaixells fent via cap a França o més 
enllà. Com aquell vol turbulent que 
sempre explico que havia de partir 
l’avió per la meitat. Tant va ser així 
que amb la meva esposa ens vam 
acomiadar. Ho havíem acordat en 
una de les nostres converses. “Si ar-
riba a ocórrer, resem i adormim-
nos”. Una anècdota més. 

Em vaig posar a corregir estudi-
ant per estudiant. No m’inclinava. 
M’ho mirava des de dalt, amb l’es-
quena dreta i prenent el boli per la 
part superior, gairebé pel tap, 

col·locat en l’extrem oposat de la 
seva funció. Vaig recolzar la punta 
sobre la llibreta del primer alumne, 
sobre les quadrícules on encara 
quedaven restes de llapis que el tac 
de goma no havia pogut esborrar 
del tot: l’havia conjugat malament. 
Però no em vaig immutar. Ni el vaig 
jutjar. Vaig passar al segon. També 
malament. I el tercer. I el quart. 
Ningú l’havia conjugat bé. No vaig 
dir res. Em vaig conformar. I em 
van venir ganes de plorar perquè, 
ves a saber el motiu, se’m va pre-
sentar el record del viatge a Mo-
çambic. Dels nens i nenes que com 
gínjols trigaven tres i quatre hores 
a peu per ‘nar i venir de l’escola. 
Vaig sentir que potser algun dels 
alumnes allà presents, de gran, 
també hi viatjaria i es faria càrrec 
del desfici que suposa la meva con-
dició. Potser arribarà a compren-
dre que no hem vingut a competir, 
vaig pensar. Malgrat que jo els fe-
ia competir. Malgrat que els feia re-
citar el curs del Ter i el Francolí. I 
memoritzar la vall d’aquí i de més 
enllà. I, tanmateix, només espero 
que em recordin sense recança. 
Que m’absolguin, perquè, en el 
fons, no n’he sabut més.e

“Escriu el pretèrit 
perfet simple del 
verb absoldre”. 
D’aquesta manera 
vaig sentenciar 

l’escàndol habitual al voltant de les 
tres de la tarda, moment en què es 
reprenien les classes a l’escola. Ho 
vaig dir repenjat en cadascuna de les 
paraules. Assaltant l’aula a pas enèr-
gic. Decidit a fer esclatar, premedi-
tadament, l’imperatiu del verb es-
criure al llarg dels sis o set metres es-
cassos que separaven l’entrada del 
pupitre del mestre. Tot allargant, de 
manera exagerada, la e i la i. “Es-
criu”. Va ser una primera ràfega per 
calmar el galliner. I ho vaig aconse-
guir. En sec. Tot seguit cadascú va 
seure al seu bastió per defensar-lo. 
Una errada. Una confusió. Una fal-
ta d’ortografia hauria estat suficient 
per perdre’l en favor del company o 
la companya que venia darrere. El 
mètode consistia en segregar l’aula 
mitjançant un exercici d’avaluació 
breu i continuada. La disposició de 
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Tancat en una caixa des del 
passat mes d’abril, el nou disc 
de Xavier Baró, La veu de la 
muntanya, no va poder veure 
la llum fins a la seva presenta-

ció al Cafè del Teatre de l’Escorxador de 
Lleida, al setembre. Acompanyat de 
l’acordionista i multiinstrumentista 
Héctor Beberdie, el compositor i cantau-
tor amb ànima de poeta de Ponent, alma-
cellenc de tota la vida, va poder donar el 
tret de sortida a aquesta gira sine die 
marcada per la pandèmia. Les seves can-
çons, envoltades de misteri i de lirisme, 
són, en paraules seves, “idees reflexiona-
des, però deixades anar on elles volen”. 

La gira va començar al setembre al Ca-
fè del Teatre de l’Escorxador de Lleida; 
fins quan? 
No té final, ni principi, ni intermedis, es-
tà supeditada a l’evolució de la pandè-
mia. El mateix passa amb el disc; va sor-
tir a l’abril, però no es va poder distribu-
ir i ha estat fins ara en una caixa. La me-
va intenció, en relació a la gira, és fer-la 
durar molt. És una gira sine die. 

Com a compositor i cantautor, has re-
but  alguns  premis  i  reconeixements    
al llarg de la teva carrera. ¿N’estàs 
content? 
Entre que me’ls donin i no me’ls donin, 
m’estimo més que me’ls donin. Et sents 
agraït. Penses que hi ha algú que valora 
el que estàs fent, però com que el món de 
la música és tan tronat... Vull dir que en 
altres sectors et donen una quantitat de 
diners que et permet viure, però en el 
món de la música et donen una figureta 
de plexiglàs. 

Ara estàs presentant el teu dotzè àlbum. 
Ja han passat gairebé cinc lustres des 
que l’any 1996 vas començar la teva car-
rera en solitari. No es diu fàcilment. 
No. És tota una vida, més que una vida! En 
el meu cas, jo sempre he anat fent, sense 
pensar gaire ni en l’ahir ni en el demà, i 
sense ser gaire conscient ni del temps ni 
de “si he fet això i ara he de fer allò altre”. 
Ara em trobo preparant una antologia i, 
de sobte, t’adones que “aquí hi ha molta 
feina feta”, però, com que tampoc no ha 
estat ben bé una feina, vull dir que no tens 
la sensació d’haver estat vint anys dins 
una mina i de tenir els pulmons fets mal-
bé, tu vas fent, sempre guiat per l’impuls 
creatiu que t’és innat. 

Et refereixes a la música? 
Sí. Des de molt jove em vaig sentir cridat. 
Vaig sentir una veu que em deia: “Pre-
para’t, que seràs músic”.  

I què més et deia aquesta veu? 
Que seguís el meu camí. La música et do-
na un llenguatge a través del qual pots 
expressar-te i explorar-te. Depèn de tu 
que ho facis o no. Jo ho he fet. En el meu 
cas, he anat molt endins i, mentre busca-

XAVIER BARÓ
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“Mentre buscava el meu cor  
he trobat el cor de la gent”

l’entrevista

LAIA PULIDO

“El que m’agrada més és l’escenari. 
És el que  em dona més vida i dona més sentit 

al que faig: treballar per la gent”

pai, qualsevol nit pot sortir el sol”, ens 
parlava d’això, d’eliminar aquest fals 
decorat i d’observar, de deixar que les 
coses es vagin fent soles. Al final, la gent 
som com som i somiem el que somiem i, 
més o menys, tots tenim els mateixos 
somnis, però cal ajudar-los perquè pu-
guin desenvolupar-se. 

De què ens parla La veu de la muntanya, 
la cançó que dona nom al disc? 
La veu de la muntanya és un apèndix a 
l’apocalipsi que podríem dir que gaire-
bé s’acaba a l’Harmagedon, a la guerra 
entre el bé i el mal. És una cançó que té 
un to bíblic. Vindria a ser el dia després 
de la guerra, l’anunci del final d’una ci-
vilització. Si t’hi fixes, està escrita com 
si un profeta visionari estigués descri-
vint un món devastat i condemnat en 
un to de fa 5.000 anys i, precisament, 
parla del dia de la fi d’aquest sistema de 
diferències socials i d’injustícies: “Els 
grans magnats de la Terra, la Terra els 
enterrarà”. 

Utòpica? 
No sé si utòpica o visionària. Com a me-
tàfora, jo crec que no és utòpica perquè 
tampoc no dona cap tipus de consell mo-
ral. Senzillament, anuncia la devastació 
d’un sistema cruel en el qual hem viscut 
i en el qual encara vivim. 

A la cançó Mapa de la nit també descrius 
el caos...  
Sí, però té una visió diferent, tot i que 
unida a la de La veu de la muntanya i una 
mica primitiva. La nit és el sinònim, la 
metàfora del misteri, i parla de la perso-
na que només es té a ella mateixa, però 
que, al mateix temps, sempre té un àngel 
que l’acompanya i que li diu que no bus-
qui respostes perquè tot està escrit al 
mapa de la nit. De mapa de la nit tots en 
tenim un.  

En què creu Xavier Baró? 
Fa molts anys, un amic de la infància que 
estava donant el seu testimoni de Jeho-
và, va trucar a la porta de casa meva. “Os-
tres, quant de temps!”, vaig dir-li. “Sí, a 
què et dediques?”, va preguntar. “Soc 
compositor”, vaig contestar. “Així, tu 
imites Déu”, va dir. Com a creador, crec 
que hi ha una mena de vida eterna de la 
qual tots formem part. No crec en icones 
ni, evidentment, en la simbologia catò-
lica, però al final, si tu ets fidel a tu ma-
teix i ets fidel al misteri, tornaràs a for-
mar part d’aquest gran jardí. Com diria 
Camarón: “La flor de la noche pa quien 
la merece”. 

Referents? 
Sí, i tant, molts. N’he tingut i en continuo 
tenint, però tampoc no tinc cap ídol. No 
soc gens idòlatra, però sí que m’he sen-
tit acompanyat per molta gent. Tot el que 
he llegit, tot el que he escoltat, la pintu-
ra que he vist, gent que no són artistes o 
que no saben ni que ho són i, en canvi, es-
tan fent cultura. Jo sempre estic obert i 
tot m’influeix.  

Dins la teva simbologia, existeixen fa-
des, corbs, àngels, princeses... Quin 
penses que és el misteri que envolta el 
poeta? 
El misteri que envolta el poeta és el mis-
teri en si mateix, és el lloc on et submer-
geixes, on trobes les veus i les visions in-
contaminades, les que no et demanen ni 
explicacions ni que et justifiquis, sinó 
que parlis del que sents amb la teva prò-
pia veu, i no es tracta ni d’obrir-lo ni 
d’entendre’l. 

Xavier Baró fins quan? 
No m’ho he plantejat mai. Només et puc 
dir que estic fent el que m’agrada i que 
visc la vida que vull viure. El que m’agra-
da més és l’escenari. És el que em dona 
més vida i el que dona més sentit al que 
faig, que al final és treballar per la gent. 
És com dir “Fins quan viuràs?” Fins que 
s’acabi. 

va el meu cor, he trobat el cor de la gent. 
També m’ha donat una visió panoràmi-
ca de la vida i de la humanitat. 

Parla’m d’aquesta visió. 
Penso que la nostra guia ha de ser l’ins-
tint. Quan agafes només la raó arribes a 
conclusions falses. Per sobre la psique hi 
ha més coses, fins i tot per sobre de la re-
alitat. Coses que no poden definir-se o 
explicar-se. I si l’instint mai ens enganya, 
és que no és instint. Al final, una il·lusió 
val més que una realitat morta, i les per-
sones som cada una un món.  

I què me’n dius, de la societat? 
Crec que hauríem de poder avançar cap 
a la justícia i cap a un benestar social i 
individual, eliminar el treball que ens 
esclavitza i ens roba les hores, i fomen-
tar la contemplació. Aquesta és la me-
va visió. Giuseppe Verdi va dir un dia: 
“Tornem als orígens i això serà el co-
mençament del progrés”. També Sisa, 
quan deia “El temps no compta, ni l’es-

JUAN MIGUEL MORALES
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