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Darrerament ens anem acostumant que no és quan hi ha eleccions que es canvia de govern. 
Ni a l’Estat ni a Catalunya. A l’Estat espanyol van caldre dues eleccions generals perquè es 
formés govern i, al final, s’hi va quedar el mateix PP i el mateix president, apuntalat per 
aquells que el volien treure. Però ara, a mitja legislatura, en una de les caramboles polítiques 
més extraordinàries del que portem de segle, el PSOE, amb un ressuscitat Pedro Sánchez, ha 
accedit al poder amb menys d’una quarta part dels membres del Congrés, gràcies al vot de 
tots els diputats d’esquerra i de centre de la cambra.

A Catalunya, la intransigència del govern espanyol i dels partits unionistes, juntament amb 
l’abús d’autoritat i la invasió de competències dels jutges, han impedit per tres vegades que 
s’hagi pogut nomenar el president de la Generalitat d’acord amb el resultat de les eleccions 
convocades pel mateix govern espanyol, que havia destituït il•legalment i il•legítimament el 
president que havíem elegit els catalans i el Govern nomenat per ell. Es va haver de recórrer 
a un quart intent d’elecció en la persona de Quim Torra, un intel•lectual situat a mitja llista de 
Junts per Catalunya que, ara ves!, encara no els agrada!

Potser són les eleccions municipals les úniques que mantenen un ritme de regularitat 
més estable, tot i que hi ha municipis que també tenen canvis a conseqüència de girs prou 
sorprenents (recordem, últimament, el cas de Badalona).

No és el nostre cas. Avinyó gaudeix d’una estabilitat exemplar. Les dues darreres legislatures, 
amb Eudald Vilaseca al capdavant del consistori, han estat un exemple de feina constant, poc 
sorollosa, però totalment seriosa i eficient, en l’àmbit de totes les regidories.

Esquerra Republicana, amb el respecte més escrupolós a l’autonomia municipal, donarà 
suport a una nova candidatura per a les eleccions que s’han de celebrar el 26 de maig de 
2019, encapçalada per l’alcalde actual, que sumi a l’experiència acumulada durant aquests 
anys l’aportació de més idees i més energies per part de noves incorporacions.

Des d’EL PEDRÍS volem fer una crida a la gent progressista i catalanista, especialment les 
persones joves amb ganes de treballar per al poble, a incorporar-se en aquesta candidatura.
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Habitualment, quan sentim a parlar de torres 
humanes ens venen al cap els castells, que 
tanta rellevància han agafat els últims anys 
en la nostra vida social i cultural. Però més 
enllà dels castells hi ha altres formes de 
fer torres humanes que també formen part 
de la cultura popular i tradicional catalana, 
com són els falcons i les muixerangues.

Les muixerangues, avui presents al País Valencià, 
i els castells sembla que tenen el seu origen en 
les antigues moixigangues. Eren agrupacions 
que representaven escenes de la passió de 
Jesucrist, i solien estar actives a les processons 
de Setmana Santa. Aquestes representacions 
constaven d’un ball que acabava amb una 
torre humana en què es  representava alguna 
escena de la passió.

Les moixigangues, 
que eren originàries 
del País Valencià, van 
entrar a Catalunya pel 
Camp de Tarragona i 
agafaren el sobrenom 
de Ball de Valencians. 
En aquesta zona, i amb 
el pas dels anys, van 
anar perdent el sentit 
religiós i el ball, i es 
quedaren amb la torre 
humana, centrant-
se en les diferents 
estructures d’aquestes 
i en la seva alçada. Així naixien els castells i 
les colles castelleres a mitjans del segle XIX.

Amb el pas dels anys, s’han anat desenvolupant 
les tècniques i les normatives dins el món 
casteller. Avui dia hi ha un centenar de 
colles castelleres arreu, majoritàriament a 
Catalunya, però també n’hi ha a Andorra, a la 
Catalunya Nord, a l’illa de Mallorca i a altres 
indrets del món: Paris, Londres, Madrid, etc..., 
fins i tot a la Xina, a Amèrica i a Austràlia. 

Tot i així, encara es conserven a Catalunya 
unes quantes moixigangues que es poden 
veure per Setmana Santa en algunes esglésies.

Les muixerangues actuals són producte 
de l’evolució d’aquelles moixigangues, tot 
preservant-ne el sentit religiós, el ball i el 
quadre plàstic amb la torre humana. Tot i que 
avui dia agafen un caràcter més lúdic i festiu, 
mantenen viu el seu esperit. El lloc on es va 
saber conservar la muixeranga al llarg dels anys 
és a Algemesí, un municipi al sud de València.

Actualment hi ha entre 25 i 30 muixerangues, 
totes al País Valencià excepte una a Barcelona 
creada recentment. El passat mes de gener es 
va formar la Coordinadora de Muixerangues, 
la qual cosa fa pensar que el fenomen creix i 
que s’assenten les bases per encarar el futur.

Per altra banda, els falcons tenen un origen 
diferent. El falcons són una manifestació més 

aviat del món 
de la gimnàstica 
que va aparèixer 
a Catalunya a 
principis del segle 
XX a semblança 
dels sokols de 
Tx e c o s l o v à q u i a , 
de la mà de la 
Federació de 
Joves Cristians 
de Catalunya.
Aquesta activitat 
acrobàtica, que 
consta de fer 
figures amb 

persones humanes, ha anat variant al llarg dels 
anys i ha agafat influències del món casteller tant 
en la indumentària com en l’acompanyament 
musical amb la gralla. Les figures humanes dels 
falcons poden ser estàtiques o en moviment 
i les colles poden crear les seves pròpies 
figures noves, la qual cosa comporta una gran 
diversitat de figures. Actualment a Catalunya 
hi ha una dotzena de colles de falcons en actiu.

Sens dubte, hi ha molts elements que conformen 
la cultura popular i tradicional catalana i les 
torres humanes en són un que, per cert, ens 
identifica arran i arreu on es desenvolupa.

Apunts de cultura

T O R R E S  H U M A N E S
 Text: Jordi Clotet                                 Foto:  web dels falcons de Barcelona                        
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A falta de 10 mesos per a les properes eleccions 
municipals del maig de 2019, l’actual mandat 
municipal (2015-2019) encara la seva recta final. 
I l’equip de govern d’Esquerra Republicana de 
Catalunya ho fem havent executat bona part dels 
projectes proposats en el nostre programa electoral 
i gestionant un bon nombre d’actuacions que estan 
en camí de fer-se realitat. Repassem algunes de les 
actuacions previstes per a aquesta recta final.
Una de les propostes del nostre pla de govern és 
l’arranjament de carrers pendents d’urbanitzar 
o en males condicions urbanístiques. Hem fet la 
urbanització dels tres carrers que connecten la 
carretera de Prats amb la zona escolar i esportiva 
i, fa poc, hem acabat la reurbanització del carrer 
Sallent. Els propers mesos veurem l’acabament de 
les obres de la pujada Raval i la urbanització dels 
carrers Canserra, Ponent i primer tram del carrer 
Sant Antoni. També estem acabant de perfilar el 
projecte d’urbanització del carrer Raval fins a la 
carretera de Balsareny. Un tema relacionat és la 
millora de la senyalització del trànsit dins el nucli 
urbà, actuació que s’executarà properament. 
Pel que fa a l’entorn rural, hem acabat l’arranjament 
del camí que uneix l’hotel Urbisol i la Ruca, i refarem 
la pista d’asfalt que porta a Santa Eugènia de Relat. 
També cal dir que estem fent un molt necessari 
catàleg de camins d’Avinyó. Quant al camí ramader, 
aquest estiu en continuarem el condicionament i la 
senyalització des de la masia Abadal fins arribar al 
terme d’Artés i el Pont de Cabrianes. Per altra banda, 
l’aclarida del bosc de la Rovirassa ja s’ha acabat 
i ara estem condicionant un tancat per pasturar-
hi cavalls transhumants que faran la neteja del 
sotabosc durant les seves estades.
Continuant amb el nostre compromís de donar 
suport a les activitats esportives, culturals i 
educatives, s’executaran en els propers mesos 
una sèrie d’intervencions que milloraran els 
equipaments que acullen aquestes activitats. A 
destacar, la reforma de la biblioteca, que enguany 
celebra el 40è aniversari; el canvi dels tancaments 
de la planta baixa de l’escola Barnola i de l’Aula 
de Música, que repercutirà en un millor aïllament 
tèrmic i el conseqüent estalvi energètic, i el 
canvi dels focus del camp de futbol per focus de 
tecnologia led, que millorarà la il•luminació del 
camp i reduirà la despesa elèctrica. L’acabament 
de la terrassa del bar i el condicionament dels 

vestidors vells seran altres de les millores que 
s’executaran en el camp de futbol. La renovació 
i ampliació del material tècnic d’El Catalunya 
permetrà tenir aquest equipament en condicions 
òptimes de funcionament. Són millores físiques en 
els equipaments que van acompanyades per un fort 
dinamisme i un munt d’activitats impulsades pels 
tècnics i regidors d’Esports, Cultura i Educació.

Dins de l’àmbit de l’educació, en els propers 
mesos continuarem amb el projecte de renovació i 
actualització del funcionament de la Llar d’infants, 
i continuarem donant suport a l’escola Barnola en 
la seva aposta per un ensenyament renovat i actiu. 
Quant a Serveis Socials, després d’haver ampliat la 
dedicació del personal d’aquests serveis per  donar 
una resposta òptima a les necessitats d’Avinyó, en 
els propers mesos endegarem nous projectes, com 
una nova campanya de seguiment dels avinyonencs 
majors de 80 anys i la constitució del grup de suport 
als cuidadors de persones amb dependència.
L’àrea d’autocaravanes, que registra una afluència 
important de visitants, serà millorada amb la 
seva delimitació i la instal•lació de servei elèctric. 
L’arranjament del camí de la carretera de Prats al 
Pont Vell també s’executarà els propers mesos. 
I l’any 2019, la Torre dels Soldats veurà acabada 
la seva rehabilitació d’acord amb el Pla Director 
redactat per la Diputació de Barcelona. 
En els propers mesos veurem també com es posa 
en marxa el nou sistema de recollida de residus 
anomenat del porta a porta, i com la xarxa municipal 
de fibra òptica creix estenent-se més enllà del 
nucli urbà d’Avinyó. Per altra banda, els projectes 
participatius han iniciat la seva segona convocatòria 
i en els pressupostos de 2019 s’inclouran els 
projectes que resultin més votats pels avinyonencs.
Hi ha altres actuacions de major o menor 
envergadura que no hem mencionat aquí, però 
que també són importants i que igualment estem 
treballant: joventut, seguretat, protecció civil, 
ocupació, promoció econòmica, noves empreses, 
millora de l’administració, millores als carrers, 
pacificació del trànsit a la carretera, senyalització 
informativa, pavelló, parcs infantils, millores a la 
xarxa d’aigua...
Tot plegat és un pla de treball engrescador que fem 
amb il•lusió. Com dèiem en la campanya electoral, 
continuem treballant per a Avinyó. 

Des de l’ajuntament       

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA MÚSICA D’AVINYÓ
          
           Text: Dolors Arnaus                                                  Foto: Jaume Figueras                                   
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 Text: equip de govern          
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Data de fundació: 9 d’abril del 2005

JUNTA ACTUAL

Presidenta:            Dolors Arnaus
Vicepresidenta:      Dolors Vilalta
Secretària:              Carme Santamaria
Vicesecretària:        Isabel Serra
Tresorera:                Carme Arnaus
Vicetresorera:         Judit Fàbregas
Vocals:                     Joan Careta
           Josep Comaposada
  .        Àngel Guinot
           Queralt Guinot
                                  Sergi Grau
                                  Santi Illa
                                 Jordi Vilar

Encara ressonaven les últimes notes del concert 
final dels II Tallers Musicals d’Estiu (2004) quan 
algú va dir: “Això no es pot deixar perdre”. El clam a 
l’aire va ser recollit per les famílies que moments 
abans escoltàvem la música dels nostres fills.
Unes quantes trobades després d’organitzar el 
Festival de Músics d’Avinyó, l’octubre d’aquell 
mateix any, van ser suficients per fundar 
oficialment, l’abril del 2005, l’Associació d’Amics de 
la Música d’Avinyó. 

L’objectiu era col•laborar en l’organització dels 
Tallers Musicals fundats per la Montserrat Vilar.
Posats bons els fonaments dels Tallers, calia 
treballar de valent tots junts any rere any per fer-
los créixer i consolidar-los.
Els Tallers Musicals d’Avinyó, projecte musical de 
referència durant l’estiu a la Catalunya Central. 

Cursos, tallers i concerts per a participants de tots 
els nivells i de totes les edats.
En paraules de la seva fundadora, “durant el 
juliol, Avinyó es converteix en una petita seu 
musicopedagògica”. Cursos familiars, de percussió 
corporal i de jazz per aprendre i gaudir de la 
música. En el curs de música moderna, els alumnes 
comparteixen escenari amb grans figures del jazz 
internacional i el públic d’Avinyó n’és testimoni. 
Els membres de l’Associació es reparteixen les 
tasques de gestió, comunicació i infraestructura 
segons les habilitats de cadascú. Treball que 
s’amplia més enllà del temps de celebració dels 
tallers. Institucions, empreses, entitats i persones 
voluntàries del poble col•laboren a fer-ho possible. 
Un gran agraïment a tots!
Un any més tard ens vam animar a impulsar l’Aula 
de Música.
D’aquesta manera, al poble s’hi pot aprendre 
música durant tot l’any. En la primera etapa, les 
classes s’impartien a les sales del centre cívic 
Can Tutó; en l’actualitat, a l’antic edifici de la llar 
d’infants. El curs passat es va celebrar el 10è 
aniversari. L’Aula de Música acull alumnes de 
diferents edats, especialment infants en edat 
escolar, també els joves que formen el conjunt 
instrumental i un grup d’adults (el curs passat, 
un total de 61 alumnes). El claustre, format per 
vuit professors, imparteix classes de llenguatge 
musical i d’instrument. La roda d’instruments és 
l’activitat adreçada als alumnes d’iniciació perquè 
puguin provar els instruments i triar el que més 
els agradi: trompeta, flauta travessera, violí, piano, 
violoncel, oboè, clarinet i saxo. També representa 
una bona oportunitat per als joves i adults a qui ve 
de gust aprendre a tocar un instrument.
La tasca docent es complementa amb audicions 
durant el curs, concerts (Nadal i final de curs), 
sortides, matinal musical, participació en els actes 
festius del poble (la Fira dels Matiners i La Marató). 
L’Associació agraeix la implicació professional i 
personal dels professors i l’esforç i la il•lusió que 
posen en el dia a dia de l’Aula de Música.  
L’Associació d’Amics de la Música d’Avinyó és 
una entitat musical oberta a tothom qui en vulgui 
formar part, treballant en dos projectes arrelats al 
poble i encarant de forma positiva el seu futur.

Essències

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA MÚSICA D’AVINYÓ
          
           Text: Dolors Arnaus                                                  Foto: Jaume Figueras                                   
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Darrerament, els fets en política se succeeixen de 
manera precipitada i, a vegades, sorprenent. Qui 
ens havia de dir fa tres mesos que ens trauríem el 
Rajoy de sobre i, a més, per sempre! Per dissort 
nostra, no tots els mals que ens venen d’Espanya 
els ha originat el Rajoy. Venen de molt més lluny.
Ara tenim els presos més a prop, però continuen 
sent presos. Presos polítics. Els jutges continuen 
sent els mateixos i els efectes del canvi de govern 
a Espanya són mínims.
Tradicionalment, la incomprensió espanyola 
envers els desitjos dels catalans ha estat constant 
i ha vingut tant de la dreta com de l’esquerra.
“La tentativa, la idea solo, por remota que sea, de 
querer convertir la organización provincial y local 
en una especie de federalismo a la manera del 
federalismo austro-húngaro, despedazando esa 
misma gloriosa unidad nacional que se invoca, 
¡Ah! Eso no, jamás” (Antonio Cánovas del Castillo, 
president del govern conservador. 1885).
“Soy contrario a la idea del concierto de Cataluña, 
porque sería un privilegio, y no acepto esos 
conciertos con las demàs provincias, porque 
se mataría la acción del Estado en materia tan 
importante como la tributaria. El Partido Liberal 
se opondrá a esos conciertos con todas sus 
fuerzas, si el gobierno intentara realizarlos” 
(Práxedes Mateo Sagasta, líder dels liberals. 
1899).
La persecució de la nostra llengua ha estat 
també constant: “Es sensible que no todos los 
españoles conozcan el idioma nacional; pero 
es un hecho innegable respecto al cual no cabe 
hacer más que una constante propaganda 
encaminada a extender el conocimiento de la  
lengua oficial, evitando que en las escuelas del 
Estado se enseñe otro idioma que el español, no 
permitiendo textos escritos en ningún dialecto...” 
(Eduardo Dato, ministre de Governació. 1900). 
“Vosotros pretendéis el empleo del catalán por 
eso, porque pueblo que su llengua cobra, recobra 
su independencia; y por el camino que conduzca 
a tal designación os tenemos que atajar” (comte 
de Romanones, president del govern. 1916).
Fins i tot a les acaballes de la Guerra Civil 
Espanyola, tant el president de la República com 
el cap del govern, tots dos d’esquerres, malgrat 
les seves desavinences polítiques coincidien en 
el seu anticatalanisme: “Yo no he sido nunca 

españolista ni patriotero, pero ante estas coses 
me indigno. Si esas gentes van a descuartizar a 
España, prefiero a Franco” (Manuel Azaña). “No 
estoy haciendo la guerra contra Franco para 
que nos retoñe en Barcelona un separatismo 
pueblerino. No hay más que una nación: ¡España!” 
(Juan Negrín).
El govern conservador de la República espanyola 
havia tancat a la presó el president de la 
Generalitat, Lluís Companys, i el seu Govern, des 
del 6 d’octubre de 1934 fins al 16 de febrer de 
1936.
Més tard, perduda la guerra, el 15 d’octubre 
de 1940, Franco el va afusellar. Per rebel•lió. 
Com també havia afusellat Manuel Carrasco 
i Formiguera (avi del nostre recordat metge 
Oriol Martí i Carrasco) el 1938, o Josep Sunyol 
(expresident del Barça) el 1936. I tants i tants 
d’altres, entre els quals persones que havien 
format part de l’Ajuntament del nostre poble.
Les persones passen. Els governs canvien. Però 
hi ha coses que no canvien mai. I ara tenim 
l’enemic ficat a casa a través d’un partit que es 
diu Ciudadanos, creat expressament per destruir 
Catalunya i la llengua catalana.
Amb Espanya no hi ha res a fer. Només el 
nostre capteniment decidit, la nostra unió i 
la perseverança ens portaran tard o d’hora a 
l’anhelada independència, a la plenitud de la 
República Catalana. 

Manuel Carrasco i Formiguera

Manuel Azaña

P.  Mateo Sagasta

Al fons, a l’esquerra     

RES DE NOU A L’OEST
              
. 

 Text: Ramon Capelles  

               Citacions extretes del llibre Cop de Porta de Pere Bosch i Cuenca. 2014         Fotos: arxiu                                              
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√ La Carme Bertral explica el sistema 
sanitari de la República Catalana a Sant 
Fruitós
Carme Bertral, responsable de la Comissió de Salut 
d’Esquerra Republicana i col•laboradora molt estreta 
de l’actual consellera de Salut, Alba Vergés, va fer 
la presentació sobre com hauria de ser el sistema 
nacional de salut de la República Catalana, en què va 
voler remarcar la qualitat del sistema sanitari català. 
Conscient que, primer les retallades dels darrers anys 
i, més recentment, el 155, han exhaurit els recursos 
de la sanitat pública, va reivindicar la necessitat de 
continuar treballant per construir un sistema “més 
públic, més capaç de combatre les desigualtats, més 
universal, de més qualitat i sostenible”.

√ Eloi Hernàndez, alcalde de Fonollosa, 
nou president del Fòrum de Joves Electes

L’alcalde de Fonollosa, el republicà Eloi Hernàndez, ha 
estat escollit per unanimitat nou president del Fòrum 
de Joves Electes de l’Associació Catalana de Municipis.
En la seva intervenció, el nou president ha remarcat 
que el seu objectiu és treballar perquè els joves tinguin 
més incidència en els àmbits del territori, l’habitatge 
i la joventut. Tres eixos bàsics que centraran la seva 
etapa com a president del Fòrum.

√ Esquerra Republicana ha aprovat 
amb el 96% de vots a favor la ponència 
estratègica que marca el camí per portar 
l’independentisme a la consecució de 
la República Catalana

És el full de ruta actualitzat per al futur després de 
constatar la repressió i l’actuació de l’Estat espanyol. 
El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha 
destacat que el partit es posa a disposició del país per 
poder crear la finestra d’oportunitat per construir la 
República Catalana. “Les finestres d’oportunitat no 
apareixen del no res; les finestres d’oportunitat es 
creen i es fan. Ens posem a disposició del país amb una 
escarpa i un martell per obrir la finestra d’oportunitat 
per construir la República.”P.  Mateo Sagasta

L’esquerra nacional

RES DE NOU A L’OEST
              
. 

 Text: Ramon Capelles  

               Citacions extretes del llibre Cop de Porta de Pere Bosch i Cuenca. 2014         Fotos: arxiu                                              

 AC T UA L I TAT  P O L Í T I C A 
     Selecció i text: Roger Coll                                                                                    Fonts: Butlletí digital 
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Confeccions Serraller SL és una empresa 
dedicada a la confecció de productes 
tèxtils. Es va fundar l’any 1986 de la mà 
de Diego Flores Flores i, molt poc temps 
després, li va oferir a Joan Barea Padial, 
que havia acabat el servei militar, que 
s’incorporés a la societat.

Sempre heu tingut el mateix nom i heu 
estat al mateix lloc? -Vam començar 
als baixos de casa meva –diu en Diego-. 
Després vam comprar la granja de gallines 
del Tort i l’Argemí ubicada al paratge del 
Serraller, que es diu així perquè, on hi ha 
la fàbrica, hi havia hagut un serraller o 
ferrer que es dedicava a ferrar cavalls... 
I vam adoptar aquest mateix nom. Durant 
un període de temps, el producte que 
fèiem era de molt volum, necessitàvem 
magatzem, i llavors teníem llogats uns 
quants locals repartits en diferents 
ubicacions del poble -diu en Joan-.

Quins productes hi feu? -Vam començar 
fent roba de llit, roba de taula..., això va 
ser bastant regular fins al 2005. Aquí 
hi ha unes èpoques molt marcades: des 
que vam començar fins al 2005 era tot 
de manera industrial, amb volums molt 
grans. Aleshores aquí hi havia moltes 
empreses tèxtils i treballàvem per a totes 
elles. El cicle del producte era aquí: el 
fil, la teixidura, l’estampació..., tot es feia 
aquí a Catalunya. Llavors, aquell any hi 
va haver un primer gran canvi en obrir-
se les fronteres i alguna cosa es movia, i 
el que es movia és que molts clients van 
constatar que els sortia més econòmic 
importar que fabricar aquí. Hi va haver 
el client que importava i podia aguantar 

el finançament d’aquestes importacions, 
i el client que no va poder importar i 
realment els altres se’l van menjar. Quan 
va començar la primera purga així, una 
mica seria d’empreses, molts dels nostres 
clients van haver de plegar, d’altres van 
continuar. Els que van plegar els vam 

perdre i els que no van plegar, una 
bona part d’ells gairebé també la 
vam perdre. Perquè, clar, una part 
important d’aquesta producció 
venia de fora i nosaltres vam quedar 
en un terreny una mica complicat. 
O sigui: del 2005 i fins al 2011 va 
ser una transformació, encara amb 
comandes de bastant volum -diu 
en Joan. En Diego puntualitza:- 
Al 2009 vam començar a fer 
productes, de manera indirecta, 
per a Ikea: matalassos, cortinatges, 
complements, etc. 
Llavors érem molta gent en 
plantilla, uns noranta treballadors 
pràcticament, i el món va canviar 
d’una manera que no es podia 
aguantar tota aquesta plantilla –
afegeix en Joan-.

Ah, i també hi va haver una temporada que 
teníem una empresa al Marroc -explica 
en Diego-.

Ah sí? -Nosaltres teníem un client molt bo, 
francès, i fèiem volums molt importants 
en aquella època, i amb aquell client 
vam prendre la decisió d’anar a treballar 
al Marroc, també una mica pel mateix: 
costos, etc. Primer treballàvem en tallers 
subcontractats. Allà hi ha una cultura tèxtil  
i de confecció molt arrelada. Moltes de les 
marques conegudes de roba són allà. I hi 
estàvem relativament còmodes. Llavors 
vam fer societat amb aquest client i vam 
muntar una empresa. Però vam arribar a 
un punt que a nosaltres no ens acabava 
d’agradar el plantejament del projecte 
ni la seva manera de treballar. Nosaltres 
volíem subcontractar uns tallers i no pas 
tenir una fàbrica al Marroc, i amb el temps 
vam anar veient que els costos (anar, 
tornar, transport, etc.) només es podien 
compensar invertint en maquinària aquí, 
invertint en processos. En aquell moment 
encara teníem prou volum per invertir en 
maquinària i automatitzar. Vam fer unes 
línies molt maques, ja que el volum ens 
ho permetia, vam deixar el projecte del  
Marroc i vam tornar cap aquí, que tampoc 
no ho havíem deixat mai, això, i vam tornar 
a reinvertir aquí. Vam creure que invertint 

De prop      

C O N F E C C I O N S  S E R R A L L E R  S L 

Text: Isabel Serra                                                   Fotos: Pep Pedragosa 
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en maquinària ens en sortirem millor. 
També s’hi barrejava la qualitat de vida i una 
sèrie de coses. Hi vam estar gairebé un any 
cadascú. Ho havíem de provar, forma part 
del procés, de tot se n’aprèn –reflexiona en 
Joan-.  
Llavors -continua en Joan- va ser quan 
vam muntar tot el tren de llençols i roba 
de taula, i una sèrie de línies que el volum 
de comandes ens permetia muntar. Però 
arriba un punt que, com que comença a 
venir tot de fora, es van reduir, i és veritat 
que ara estem menys automatitzats que fa 
vint anys, pràcticament. Aquesta reducció 
ens va obligar a fer les coses més manuals 
i ens hem anat transformant d’empresa de 
producció industrial a empresa de servei de 
proximitat. Els grans volums venen de fora. 
L’objectiu nostre havia de ser viure 
sense que les importacions ens fessin 
mal; és a dir, dedicar-nos a un producte 
que no sigui tan fàcil que vingui de fora. 
Si aconseguim aquest objectiu tindrem 
un sentit de ser aquí. Perquè, si no, no 
es pot competir. El món es mou molt 
de pressa i ens hem d’anar adaptant 
a les situacions tan ràpidament com 
es pugui. Ara són tirades més curtes, 
molt canviants, d’un servei molt 
ràpid, i els nostres clients han d’estar 
contínuament fent coses noves i... 
El perfil de client nostre necessita 
importar per ser competitiu en preu, 
però ens necessita a nosaltres per ser 
competitiu en servei. Nosaltres hem 
de ser en aquesta  part. En qüestió  de 
preu, treballant  a Catalunya, no s’hi pot 
arribar en moltes coses, però en la part 
servei hem de mirar de ser molt àgils i estar 
molt preparats per canvis cada dia i, quan 
arriba una comanda i el client et diu que la 
vol per demà passat,  no ha de semblar un 
problema, que ho és, però t’has d’adaptar. 
Aquí, al client li podem oferir molta diversitat 
de productes i moltes solucions, amb 
assessorament, pressupostos, consums, 
suggeriments, etc.

Quines màquines teniu i com funcionen? 
–Tenim el parc de màquina de cosir típica, 
cadascuna especialitzada en diferents 
tipus de teixits. Unes que ens fan productes 
tipus matalàs, les quals tenen uns 
arrossegaments més grans, màquines 
per cosir pell, per cosir visillos..., estan 
repartides per cada zona. Llavors hi ha les 
màquines acolxadores que són més grans, 
alguna d’aquestes automàtiques que et 
talla i et cus el llençol i el  deixa plegadet, 
tot alhora –ens explica en Joan-. Tenim una 
mica de tot i, dintre d’això, hi ha la part de 
confecció i la part de manipulat. També 
treballem molt per a hostaleria, llençols 
personalitzats -puntualitza en Diego-. 

A més a més -continua en Joan-, hem 

d’intentar que es dignifiqui aquest ofici. El 
món de la confecció sempre ha estat com el 
germà pobre de la cadena. Hem d’intentar 
que no sigui un submon, que és el que ha 
sigut durant molt temps. S’haurien de treure 
segons quines etiquetes.  Jo no sé què vol 
dir exactament dignificar,  ho entenc des 
de dintre, que es vegi com una part tan 
important com qualsevol altra d’aquest 
circuit. Des del treballador que recull el 
cotó fins al que està venent la peça de roba 
darrere un taulell. Tots són importants. Hi ha 
grans professionals treballant en aquesta 
indústria que no reben el reconeixement 
per part de la societat que els pertoca, i 
en unes condicions que no són les que ens 
agradarien. Defensem aquest ofici, perquè 
és el que coneixem.

Quants treballadors teniu? –Actualment 
–contesta en Diego- som uns setanta. 
Repartits entre contractes fixos, gairebé 
el cinquanta per cent, i la resta entre 
contractes de curta durada i contractes 
d’ETT. Tenir un bon equip al darrere també 
és una garantia, i nosaltres tenim un molt 
bon equip, que ens ajuda molt, i això és molt 
important.

Exporteu a algun país? –Bàsicament a 
França, per proximitat, ja que venem un 
servei, un vuit per cent de la facturació 
global d’exportació directa. I d’exportació 
indirecta, és a dir, a través dels nostres 
clients, aproximadament un setanta per cent 
-diu en Joan-.

També s’estan posant al dia en la venda 
online, una forma de servei cada dia més 
puixant, i ens conviden a tafanejar aquest 
web:  https://thedenimstate.com.
Finalment, ens ensenyen el taller, ara ja buit 
de personal, i tota la maquinària en silenci. 
La satisfacció de l’esforç i la dedicació de 
tots aquests anys queda ben palesa en el to 
de la conversa. 

De prop
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Potser alguns haureu sentit a parlar dels 
rabassaires a través d’històries dels avis, però, 
qui van ser aquests realment? Per saber-ho 
bé, ens haurem de remuntar uns quants segles 
enrere.
A la Catalunya del segle XVII, degut al model 
històric que s’havia anat consolidant, la terra 
es trobava fragmentada al voltant dels masos 
familiars. Era un model basat en el dret d’ús de 
la terra, molt diferent del de Castella i del sud 
d’Europa en general que s’organitzava en grans 
latifundis que pertanyien a l’aristocràcia i on 
treballaven proletaris rurals. 
Aquest model tenia els seus elements positius 
com el de tenir una terra més repartida, però 
també els negatius, principalment deguts al 
sistema hereditari català en què l’hereu es 
quedava amb tota la propietat familiar i, si es 
casava amb una pubilla, encara acumulava més 
patrimoni. Aquest fet i els endeutaments van 
provocar una concentració elevada de la propietat 
a mans d’uns pocs, fet que va fer sorgir una 
burgesia rural i portà a un bloqueig de la terra.
Al segle XVIII, va venir un període de gran 
prosperitat (la població catalana es va duplicar!) 
i va tenir lloc la gran transformació del camp 
català, del blat a la vinya. La via que va permetre 
desbloquejar l’accés dels petits pagesos a la 
terra i va fer augmentar el seu rendiment, va 
ser el contracte de la rabassa morta. Aquest 
contracte consistia a cedir una parcel•la de terra 
al conreador a canvi d’una part de la collita de 
raïm, tenint com a termini la mort de la vinya. 
D’aquesta manera, es va trobar la fórmula entre 
les necessitats dels propietaris i dels petits 
pagesos o rabassaires. 
La vinya assoleix el seu moment més àlgid 
a mitjans de segle XIX, amb el Bages com 
la comarca que produeix més vi. Però 
cap a finals de segle arriba la crisi de la 
fil•loxera. Els propietaris, que temen la 
pèrdua de valor de la terra per estar lligats 
a la rabassa morta durant generacions, 
volen aprofitar-ho al seu favor, i el nou codi 
civil de 1889 ja consagra definitivament la 
durada del contracte a 50 anys. 
Davant la pèrdua dels drets sobre la terra 
que treballaven, el moviment associatiu 
dels rabassaires va anar agafant força. 
L’agost de 1922, neix el sindicat de la Unió 
de Rabassaires  (UdR), que creix lligat 
al cooperativisme, al republicanisme i al 

catalanisme. El 1932, en plena Segona República, 
assoleix el seu màxim nombre d’afiliats (uns 
21.000!) i assumeix la màxima revolucionària de 
la terra per a qui la treballa.
Al març de 1934, el govern de Companys (ERC), 
amb el socialista Joan Comorera com a conseller 
d’Agricultura, es veu obligat a aprovar la llei de 
Contractes de Conreu que reconeix el dret dels 
rabassaires a adquirir les terres que treballen en 
certes condicions. La llei catalana és tombada a 
Madrid pel Tribunal de Garanties Constitucionals 
de la República. Companys no ho pot perdonar i 
està disposat a fer el que sigui per tirar endavant 
la iniciativa. Tot acaba el 6 d’octubre, amb la 
proclamació de l’Estat Català i l’empresonament 
del govern de la Generalitat.
Avinyó era el límit de la vinya, on acabava el vi 
i començava el pa, i també va tenir els seus 
rabassaires. Un d’ells, Antoni Careta Reixach, va 
ser alcalde d’Avinyó (1936-1937). En acabar la 
guerra civil, va ser detingut i sotmès a un judici 
militar sense cap garantia en què va ser acusat 
d’adhesió a la rebel•lió i d’assassinat, condemnat 
a mort i afusellat al Camp de la Bota el dia 27 
d’abril de 1939. Començava una fosca nit de 40 
anys.
Un cas semblant va succeir a Mollet del Vallès, 
on un dirigent rabassaire anomenat Feliu Tura 
també va ser l’alcalde republicà. Era l’avi de 
l’exconsellera Montserrat Tura. Si voleu saber 
més sobre els rabassaires, podeu llegir la seva 
història al llibre República Pagesa. I escoltar-
la de viva veu, ja que el presentarà ella mateixa 
properament a Avinyó. 

Crònica      

 E L S  R A B A S S A I R E S
   Text: Andreu Craviotto                           Foto: arxiu
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Quines dues paraules més completes, Natura i 
Espiritualitat; en elles hi és tot, hi som nosaltres i 
tot el que ens envolta i ens forma. 
Avui en dia estem recuperant la saviesa que ja vam 
tenir com a espècie; sembla que tornem a la natura 
perquè te algunes respostes que ens interessen.
En ella hi trobem alegria, pau, companyia; hi 
trobem el silenci que tant necessita la nostra 
alterada ment...; tot i així, el sistema o, diguéssim, 
el fill tecnològic i sorollós que hem creat ens 
reclama també la nostra presència, i anem d’una 
banda a l’altra sense integrar aquesta vitalitat que 
ens aporta la natura.
Fa uns mesos em vaig apuntar a un postgrau 
titulat “Natura i espiritualitat”. Quan 
el vaig veure anunciat va ser com 
una revelació.
El meu camí vital m’ha dut a molts 
llocs del planeta, sobretot a les 
muntanyes més altes i allunyades, 
però sempre interessat per la gent 
que viu als seus peus, ja que sense 
ella les muntanyes serien òrfenes.
En aquests viatges tan austers 
he connectat amb quelcom dins 
meu, m’he reconegut, i sobretot he 
acceptat l’ésser que soc.
D’aquestes experiències en diria 
espiritualitat, perquè són emocions 
i sensacions invisibles, però tan 
punyents que poden fer el que 
vulguin amb nosaltres, si no fos perquè l’equilibri 
és el repte en aquesta vida.
Aquest equilibri: cos, ment i esperit, no és fàcil; 
diria que la ment intenta dir-nos que no és real.
La natura, la gran mare que ha creat tot el que som, 
sense paraules ens apropa a aquests sentiments, 
ens apropa a nosaltres, al nostre cor i la nostra 
ànima. Per què busquem tantes complicacions si 

la vida és tan fàcil??? Per què ens allunyem de 
l’amor que ho ha creat tot??
Suposo que en aquest món tecnològic, on sembla 
que la cosa més complicada i difícil és la que 
evoluciona, anem contra natura.
Si no deixem el soroll enrere no ens adonarem que 
la vida és el regal més preuat que se’ns ha ofert, 
i divagarem dins un món de pors i competicions.
Pareu un dia vora un riu, sota l’ombra d’un arbre 
monumental, camineu descalços, enfangueu-vos, 
passegeu pel bosc quan és moll de rosada, gaudiu 
del perfum florit de la primavera, refresqueu-
vos en torrents d’aigua cristal•lina, estireu-vos i 
mireu al cel sense cap fixació, escolteu el silenci i 

contempleu aquesta meravellosa vida, la que ens 
inclou a tots, la que ens agermana tot i les aparents 
diferències; quin gaudir quan ens deixem endur pel 
vent!, pel vent que ho mou tot.

 

Apunts de vida

              N AT U R A  I  E S P I R I T UA L I TAT
          Text i il·lustració: Raül Corominas                               

 E L S  R A B A S S A I R E S
   Text: Andreu Craviotto                           Foto: arxiu
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   Com cada dia, va sortir de la cabana del bosc 
on vivia per anar a casa de la seva àvia. Com 
cada dia, portava la caputxa vermella que li 
tapava mig rostre, posada damunt del cap. No 
era la caputxa d’una capa, era la caputxa de 
la seva dessuadora preferida, també vermella, 
que es posava per l’entrenament matinal que 
feia corrent des de casa seva. 
   Cada dia travessava el bosc, s’enfilava 
muntanya amunt pel corriol del mig, bevia un 
got d’aigua a casa la seva àvia, li feia un petó 
i tornava saltant com una daina marges avall 
pel camí de les feixes fins arribar un altre cop 
a la seva cabana. Allí, cada dia l’esperava una 
dutxa i l’esmorzar que li preparava la seva 
mare per després, com cada dia, agafar l’autobús a la parada de la carretera i anar a l’institut. 
   Aquell dia, però, les coses havien canviat; al sortir de casa amb les bambes calçades per començar 
l’entrenament va adonar-se que encara era fosc. No va saber si era perquè la tardor havia avançat 
més ràpid del previst i aquell dilluns s’havia escurçat massa o perquè havia sortit més d’hora que 
mai. Va estar a punt de deixar-ho córrer i tornar-se’n al llit per recuperar-se de l’intens cap de 
setmana que havia viscut amb els de la colla, però les primeres clarors del dia que es veien enmig 
dels arbres van fer que no desistís.
   Després de córrer escassos metres, una pedra torta i mal posada al mig del camí li va fer torçar 
el peu esquerre. En un primer moment no li va semblar massa greu i va continuar. 
   Mentre travessava el bosc i se li anava accelerant el cor, va recordar la història de misteri que 
havia explicat el Marc, un company de classe, quan tornaven de festa amb la colla. També va 
recordar la foto, amb la cara de cagats que feien tots, que havia penjat a les xarxes socials al seu 
perfil de @caputxa_vermella.
   Un estrany soroll a pocs metres del camí va fer que s’aturés de cop. 
   La curiositat va fer que no fugís com li demanava el cor i que s’hi acostés per veure què passava. 
Entre la penombra li va semblar veure un animal, de pèl fosc, que furgava amb el morro a terra.
   Es va treure la caputxa vermella per veure-ho millor. Era un llop? Se li va encongir l’estómac com 
la banya d’un cargol. Tenia por. Hi havia sang? Estava devorant un tros de carn? 
   No va poder evitar fer un crit que va alertar la bèstia, que se li va llençar al damunt i d’una 
mossegada li va estripar la roba.  Com va poder va fugir de la fera. L’ensurt va fer que s’equivoqués 
i agafés el camí més llarg.
   L’enrenou havia fet sortir l’àvia de la cabana i va sentir com bramava des de la llunyania: 
   -Què passa? Qui hi ha?
   Com cridat per la dona, el monstre es va enfilar pel camí del mig en direcció al desastre. 
   Amb la caputxa estripada, va saber que no podia deixar la seva àvia sola i va accelerar mentre 
veia el cel tenyit de vermell.
   Uns minuts més tard arribava davant la porta oberta. Al graó hi havia el tros arrancat de la seva 
caputxa també vermella. Silenci. Es temia el pitjor. Una passa i ja era a dins.
   -Ja has arribat? -va dir l’àvia acaronant un gos-. Has vist què m’han regalat perquè no estigui 
sola? Un gos petaner! Encara és molt jove i juganer. Ja m’ha estripat una faldilla i les estovalles de 
la taula! Va, beu el got d’aigua i fes-me un petó que la teva mare et deu esperar, Ramon.

   El Caputxa Vermella va respirar alleugerit.

Realitat i ficció      

CAPUTXA VERMELLA
            Text i il·lustració: Clara Gavaldà                                                           
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Tota llengua sol tenir una sèrie de girs propis i frases 
fetes que són difícils de traduir a una altra llengua, 
per propera que sigui, perquè la traducció literal sol 
ser inadequada.
Un dels problemes que tenim actualment amb el 
català és que, així com qualsevol traducció literal 
al castellà d’una frase feta (i no només d’una frase 
feta) de seguida la veiem estranya (és allò de: “hay 
para alquilar sillas” o “las piernas me hacen higo”), 
no passa igual a l’inrevés. Així, per exemple, sentim 
a dir sovint que ens han “muntat un pollastre” o “un 
pollo” i no passa res, quan podríem dir, entre altres 
coses, que ens han “muntat (o armat, o mogut) un 
sagramental (o un cristo, o un ciri, o un sidral)”. O 
apliquem directament dites en castellà (“muerto el 
perro, se acabó la rabia”) obviant les equivalents en 
català (“morta la cuca, mort el verí”).
Un altre problema sol ser la confusió de frases 
fetes amb les mateixes paraules o semblants. Per 
exemple, hem sentit a dir: “fer mànigues i gecs”, que 
no vol dir res, per una barreja de frases fetes amb 
la paraula màniga, que dona per a molt. Així tenim:
“Ser de la màniga ampla”: excessivament indulgent 
o permissiu.
“Ser de la màniga estreta”: sever i escrupolós.
“Anar en mànigues de camisa”: sense jaqueta.
“Donar llargues mànigues a algú”: donar-li facultats 
per fer alguna cosa.
“No tenir de què fer mànigues”: passar necessitats.
“Fer mans i mànigues”: posar tots els mitjans per 
aconseguir alguna cosa.
“Hi ha més mànigues que gecs”: perquè cada gec té 
dues mànigues.
“Estirar més el braç que la màniga”: excedir-se en 
les despeses.

La biblioteca tanca per encarar 
millores en el seu espai i la seva 
col•lecció. Davant la necessitat 
de posar a l’abast de l’usuari la 
documentació local i de millorar-
ne la conservació,  es crearà un 
nou espai dins la biblioteca que 
permetrà la seva consulta,  la 
seva gestió i la seva conservació. 
Un espai que també acollirà nous 
serveis que entren amb força 
dins les biblioteques públiques: 
formació i activitats amb valor 
social, diferenciat de la sala de 
consulta. Les reformes també 
permetran una zona d’entrada més 
àmplia que donarà lloc a un espai 
d’acollida a tots els usuaris: una 
zona de consulta de la premsa i la 
lectura informal diferenciada de la 
zona de pas; un espai que permetrà 
reorganitzar la col•lecció i crear 
nous usos de la biblioteca. I, per 
finalitzar, façana i teulada, que 
l’edifici ja té uns quants anyets! 

Badallibres

     Reformes per millorar                                           La llengua: frases fetes
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CAPUTXA VERMELLA
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œCondemnats els cinc acusats a nou anys
per abús sexual, no per violació

œUn dels jutges defensa l’absolució
perquè aprecia “gaudi” en la víctima

 El tribunal avisa el Parlament que queda suspès tot intent d’elecció
sense el candidat present, cosa que afecta la llei de Presidència
ElTribunalConstitucionalvaad-
metre ahir a tràmit el recurs que
el Govern central va presentar el
gener passat arran del primer
intent d’investir Carles Puigde-

mont. D’aquesta manera, deixa
en suspens qualsevol possibilitat
d’una investidura a distància,
com es pretenia, i adverteix la
Mesa del Parlament que tampoc

nopot fer-hoper laviadecanviar
la llei de Presidència. De fet, el
Consell de Garanties va dictami-
nar ahir que aquesta reforma és
inconstitucional.POLÍTICA 11

El Constitucional barra el
pas a qualsevol investidura
a distància de Puigdemont

 A Catalunya la
caiguda de l’ocupació
és de 12.900 persones,
però l’atur baixa

La creació d’ocupació de l’eco-
nomia espanyola perd força.
Durant el primer trimestre de
l’any, tradicionalment dolent per
al mercat laboral, es van destruir
124.000 llocs de treball, la pitjor
dada des del primer trimestre del
2014. ECONOMIA 54 i 55

MARTA PÉREZ / EFE

“No és no”. Milers de persones es vanmanifestar a Barcelona i en altres ciutats en protesta per la sentència de
l’Audiència deNavarra al crit de “LaManada somnosaltres” i contra una “justícia patriarcal”. SOCIETAT 26 A 29 i EDITORIAL

El PPbusca
un president
provisional
aMadrid
per a un any
 Rajoy vol un
diputat “sense passat”
i descarta el número
dos de Cifuentes

DIVENDRES, 27 D’ABRIL DEL 2018

L’economia
perd 124.000
llocsde treball
el primer
trimestre

POLÍTICA 16

Ciutat Vella
diu prou a
la inseguretat
i els manters
VIURE 1 i 2

LA REVISTA ¡HOLA! + LA VANGUARDIA
PERNOMÉÉSS 22,,5500 €€

DEMÀ

Lasentènciacontra ‘LaManada’
aixecaunaonadad’indignació

CREUER CUBA I CARIB 2 x 1

Contacta amb la teva
agència de viatges, truca’ns
al 91.203.58.00 o visita
MSCCRUCEROS.ES

MSC ARMONIA | 8 DIES
Des de L’HAVANA
Abril, Maig i Juny

*Promoció “Cuba y Caribe 2x1”. Consulta condicions, disponibilitat i preus de cada sortida. Places limitades.

PRIMER PASSATGER
DES DE

1.249 €*
SEGON PASSATGER
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Partit corrupte 
25 de maig de 2018

L’actualitat de l’últim trimestre en les portades dels diaris

Aquarius: una allau que no para
18 de juny de 2018

Indignació
27 d’abril de 2018

Finalment hi ha President
15 de maig de 2018

Set mesos sense govern
3 de juny de 2018

La corrupció fa fora Rajoy 
3 de juny de 2018

Notícies en portada     

        E N  P O R TA DA
           Selecció: Eugeni Vila  
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            Text: Montse Herms                                   Foto: Oriol Segon              

“Encenem fogons” va ser la proposta  de l’  ONG Mescladís  amb l’objectiu de generar un 
espai de trobada veïnal per fomentar el coneixement mutu i  promoure la cohesió social 
mitjançant l’elaboració de plats procedents de la cuina de diferents indrets del món, que 
propiciés l’intercanvi i  l’apropament de les diverses cultures  que convivim al poble.  

Hi havia sis tallers programats, però, per manca d’inscripcions, només es va fer el taller 
de cuina de Mali .  Els que hi vam participar vam tastar els plats cuinats pel Soly (membre 
de Mescladís) i  la Saten, avinyonenca vinguda de Mali ,  i ,  el  més interessant de tot:  vam fer 
amics. Apostem per continuar amb el projecte. 

Amb la nova incorporació d’un vigilant municipal és d’esperar que millori “el civisme i la seguretat al municipi”, 
que és l’objectiu pel qual s’ha creat aquest lloc de treball. Seria bo que entre tots ho féssim fàcil, col·laborant-
t’hi.

Emparats en la foscor o a plena llum de dia, els brètols de torn es dediquen a “netejar” el poble dels llaços grocs, 
que és la manera pacífica que tenim per  reclamar la llibertat dels presos polítics. En l’última bretolada, han 
serrat el pal amb l’estelada que des de la Torre dels Soldats fa més de vint-i-cinc anys que presideix el poble. 
Se’ls gira feina: l’hi tornarem a posar! 

La pàgina 21 del darrer Avinyó informa, des de la regidoria d’Esports, comunica l’adhesió al Pla de Rutes 
Saludables i proposa una sèrie d’itineraris emmarcats en el Pla d’Activitat Física. Entre ells es menciona el Camí 
del Riu, llargament reivindicat. Se suposa que seran itineraris practicables tot l’any. Tant de bo!; ho celebrarem!

S’ha convocat la 2a edició dels PROJECTES PARTICIPATIUS. Enguany s’hi han presentat 4 projectes d’entitats i 
11 de particulars.

Donem la benvinguda a l’EnGralla’t, el full que ens informa de les activitats que realitza la Colla de Grallers i 
Timbalers del poble. És una colla que ha arrancat amb força i ens acompanya en les festes i actes populars. 
L’EnGralla’t ve encartat amb El Piolet i L’Enroc.      

Amb l’estiu es multipliquen les activitats: la 
setzena edició dels Tallers Musicals, Setmana del 
Jovent, les revetlles, havaneres i festes majors... 
Destaquem el festival “TEST”, en la tercera edició 
del qual han participat 13 companyies i s’hi han 
fet 42 actuacions de curta durada. Ha comptat 
amb la col·laboració d’una vintena de persones 
que han contribuït en l’excel·lent organització, 
juntament amb els 12 pobles de la Xarxa de 
Testimoni Escènic. És un festival consolidat com 
ho ha demostrat la gran afluència de públic que 
va assistir a les representacions.  Els dies d’estiu 
són llargs i les nits, curtes; dies que conviden a la 
festa i que els avinyonencs sabem celebrar.

Oriol Junqueras, des de la presó, ha transcrit i 
adaptat un text del poeta i novel·lista italià Cesare Pavese titulat “Mania di solitudine”. La darrera estrofa diu així:

“No importa la nit. El tros de Cel / em sussurra sons de tots, i una estrella diminuta / es debat en el buit, lluny dels 
plaers, / de les cases, diferent. No en té prou amb ella mateixa, / i necessita totes les seves companyes. Aquí, en 
la foscor, sols, / estem tranquils i ens sentim senyors del nostre destí.”

Subratllats



“SOc artesà o artista?”
pere soler
Text: Roger Coll                       Foto: Josep Careta

Hi ha converses en què et captiva l’entusiasme del teu interlocutor: doncs això mateix em va 
passar amb en Pere. Pere Soler, tallista. 

Aquesta és la seva targeta de presentació. A mi em va transmetre modèstia i, sobretot, molta 
energia i passió. “Soc artesà o artista?”, va ser la seva resposta quan em vaig interessar per 
les seves talles. Penso que en aquest cas la definició és irrellevant. El més important és la sa-
tisfacció d’una feina ben feta i la motivació personal per continuar experimentant nous reptes: 
ambdues qualitats, presents en les seves paraules i en les seves talles.

La curiositat i la passió li provenen, de ben segur, del seu avi, amb qui tenia un fort vincle. El 
seu avi s’emportava el Pere a passejar pel bosc i allí mateix li explicava tipus d’arbres i quines 
fustes eren més sofertes per ser tallades. De fet, li explicava i li demostrava, ja que l’avi sem-
pre duia un ganivet a la butxaca. Aquesta curiositat, doncs, el va portar a fer la seva primera 
talla (una cullera de boix) als 13 anys amb un tornavís esmolat del joc de mecano que li havien 
portat els Reis. D’aleshores ençà sempre ha tingut un racó a casa per treballar les seves talles. 
És el seu petit món i allà reconeix que hi perd la noció del temps. D’allí surten talles de molts 
materials diferents, i és que una talla no necessàriament ha de ser de fusta. Ha treballat tam-
bé l’alabastre, ullals de porc, espuma de poliuretà, fibra de vidre, entre d’altres. De fet, quan 
parlem d’aquest últim material surt a la conversa el Morrut. I és que ja diuen que l’art és pre-
sent arreu, ja que el drac del Correfoc porta també en part el segell del Pere: eren uns quants 
els que a l’hora del cafè a Cal Guerxo, cap a l’any 88, parlaven de fer un drac que llancés foc, 
i el Pere precisament al seu taller, tallant i tallant va anar fent de mica en mica el cap d’aquest 
drac, fins a presentar-lo, un cop acabat, als seus amics; i així va acabar naixent el Morrut.

M’ensenya l’àlbum on té fotografiades moltes de les seves talles i m’adono que és la seva 
passió i vida. M’ho demostra amb les explicacions de cada talla i els sentiments i emocions 
que li venen a cada pàgina que girem. La infància a Moià, la casa de Sant Bartomeu, els dis-
sabtes al mercat de Vic, l’exposició al Casal Català de Basilea, la talla per a la Victòria dels 
Àngels, són només alguns exemples. I és que són moltes talles. De fet, m’explica que al seu 
taller no n’hi té una única de començada. I que per ell fins i tot alguna encara està per acabar. 
Mai sap on és el límit a continuar tallant.

Omplim la taula de talles seves, com a 
les fires i mercats on va, que li agrada 
d’anar-hi per, bàsicament, fer escola i, 
si pot ser vendre’n alguna per fer espai 
a casa, també. 

La prova que li encanta explicar i en-
senyar quins tipus de materials són 
més soferts per ser tallats, com feia el 
seu avi amb ell, és que a tothom qui 
es para a la seva parada als mercats li 
diu: toqueu, toqueu fusta, que la fusta 
és agraïda de tocar.


