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El certamen de la Roca premia ‘He trobat l’hivern una mica llarg’, de Sergi Bachs Aiguadé

La història d’un doble exili 
guanya l’onzè Premi Romà Planas

Roma parla de 
la importància 
del temps en 
el passat

Santa Eulàlia de Ronçana

Pere Nadal

La meteorologia, entre els 
anys 1600 i 1800, tenia més 
importància que avui dia. El 
context econòmic feia que la 
gent depengués de les colli-
tes i s’havia organitzat una 
societat que vivia sobretot 
dels cereals i, en particular, 
del blat. Una pedregada o 
una tempesta era propícia 
per malmetre els conreus, 
fet que podia provocar fam i, 
més endavant, revoltes ciuta-
danes. Són paraules de l’his-
toriador i sociòleg Francesc 
Roma, que divendres al ves-
pre a La Fàbrica va pronunci-
ar la xerrada “Bruixes, sants 
i pedregades a l’Edat Moder-
na”, convidat per El Ganxo. 

Roma, que està ultimant un 
estudi sobre aquest tema, va 
explicar diverses anècdotes, 
centrades a Osona, entre la 
relació de la meteorologia, les 
bruixes i els sants. El ponent 
va començar la conferència 
explicant dos processos de 
bruixeria contra dues dones 
de Santa Eulàlia, ocorreguts 
entre 1619 i el 1620. Segons 
Roma, cinc segles enrere, una 
pedregada o un episodi de 
mal temps en època de collita 
podia ser atribuït a una brui-
xa. I per contrarestar la seva 
acció apareixien els sants. En 
aquest sentit, Roma va deta-
llar diverses cerimònies que 
es feien en alguns pobles per 
protegir els conreus. 
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Sergi Bachs Aiguadé va recollir el premi aquest dissabte al migdia

La Roca del Vallès

Norma Levrero

La història del doble exili 
de Sergi Bachs i Aiguadé, 
primer a França i després 
a Alagèria, ha estat la gua-
nyadora de l’onzena edició 
del Premi Romà Planas de 
memorials populars de la 
Roca del Vallès. El jurat, tant 
el popular com l’estatal, va 
destacar de He trobat l’hi-
vern una mica llarg l’interès 
històric i la qualitat general 
del text de Bachs, resident 
a Marsella, que dissabte 
passat al migdia va recollir 
el premi en una cerimònia 
celebrada al Centre Cultural 
de la Roca. 

“Qui recordo? Els meus 
pares, que han lluitat amb 
tanta dignitat i van ser un 
exemple per a tots nosal-
tres”, va manifestar el guar-
donat en rebre el premi. 
“És important la memòria 
de les persones anònimes”, 
va afegir la presidenta del 
jurat estatal, la historiadora 
i escriptora de Cardedeu, 
Assumpta Montellà. 

El relat de Bachs explica 
com la seva família es va 
exiliar a Perpinyà amb el 
començament de la Guerra 
Civil i que la desaparició del 
seu pare va obligar a traslla-
dar-se l’any 1953 a Algèria. 
Deu anys més tard, ell i la 
seva família van tornar a 

França. 

menció eSpeciAl

El jurat popular, format per 
13 ciutadans de la Roca del 
Vallès, va entregar també 
una menció especial per un 
text presentat per Assumpció 
Peña titulat Autobiografia-
La iaia Barrio i dedicat a la 
pobresa i la solidaritat. Era la 
primera vegada que aquesta 
menció s’atorgava a un autor 

local. 
El director dels Serveis 

Territorials d’Interior a 
Barcelona, Àngel Merino, 
va defensar el paper que la 
Generalitat de Catalunya 
està fent per recuperar el 
passat històric i enfortir la 
seva identitat. Va afegir que 
els nens i nenes d’ara seran 
“hereus de les memòries 
dels seus avantpassats” i que 
en canvi “hi ha hagut gene-
racions que no han pogut 

parlar”. 
El premi Romà Planas 

de memorials populars ha 
entrat en una etapa de con-
solidació, segons va afirmar 
l’alcalde Rafael Ros. El cer-
tamen ja ha aportat al fons 
de l’Associació Arxiu de la 
Memòria Popular més de 
600 textos. En aquesta edició 
del premi s’hi van presentar 
un total de 16 obres, i ja està 
oberta la convocatòria pel 
premi de l’any 2009. 

pau Gener Galín va presentar el seu darrer llibre, dissabte a els 4 Gats

Pau Gener Galín deixa per 
un temps la poesia després de 
publicar ‘Tancat per mancances’
Sant Celoni

Yolanda Duque

La llibreria Els 4 Gats de Sant 
Celoni es va omplir de gom 
a gom dissabte al vespre per 
conèixer la darrera obra del 
jove poeta local Pau Gener 
Galín. El llibre, titulat Tancat 
per mancances, és un recull 
de gairebé 80 poemes i ha 
estat publicat per la Labreu 
Edicions, dintre de la col-
lecció Alabastre. Dijous, 
tota la col·lecció va ser pre-
sentada a la llibreria Laie de 
Barcelona. 

En aquests poemes, Gener 
Galín ha introduït temes no 
utilitzats fins ara. El mateix 
autor explica que els temes 
recurrents de les seves altres 
obres, Si al final no vinc i 
m’esperes, No calla i Vàlid 
per un viatge, havien estat 

clàssics com el pas del temps, 
l’amor, el desamor o la mort. 
“Ara, però, a la meva poesia 
hi ha esquitxos de les etapes 
a Nova York i a Amsterdam. 
S’hi troba certa agitació i 
consciència crítica”, diu el 
poeta. 

nArrAtivA i teAtre

A Tancat per mancances, Pau 
Gener Galín ha tingut la col-
laboració dels també poetes 
Jordi Vintró, que ha prologat 
el llibre, i de Lluís Urpinell, 
que s’ha encarregat de l’epí-
leg. Gener Galín ha anunciat 
que aquest és el seu últim 
llibre de poemes en molt de 
temps perquè ara es vol dedi-
car a explorar altres gèneres 
i, en especial, la narrativa i 
el teatre. De fet, el títol del 
poemari, Tancat per man-

cances, vol reflectir aquesta 
intenció d’aparcar momentà-
niament la poesia. 

L’escriptor celoní ja té una 
obra en prosa acabada. “No 

és narrativa convencional, 
sinó més aviat un estil de 
prosa més experimental”, 
diu Gener Galín. El poeta 
també ha tingut l’oportuni-

tat d’endinsar-se en el teatre 
quan alguns dels seus escrits 
van ser portats a l’escenari, 
en el muntatge Ofici de Gàr-
gola.  


