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Referun camí

Q uan l’ANC va proposar la idea de la Via
Catalana vaig tenir un impuls estrany:
acostar-me tant com pogués a la zona on
jo havia viscut de petit, i a la qual no tor-
no gairebé mai, el Pertús. En comprovar

que el tram ja era ple, ja que és porta d’entrada, em
vaig apuntar, juntament amb altres amics, a un altre
tram que estava entrellaçat amb l’anterior, anant
cap a la Jonquera, on avui seré. Aquesta via, que en
la meva infantesa vaig fer tantes vegades, del Pertús
a Figueres, anant i tornant, era també el lloc per on
la família del meu pare, i ell mateix, havien emprès
el camí cap a França el gener del 1939. Fugien de
Flix, el poble natal delmeu pare, després d’uns bom-
bardejos ferotges que van estar a punt de costar-los
la vida. Davant d’una taula parada, el meu avi els va
dir a tots els que conformaven una àmplia família de
cosins i germans que era l’hora demarxar sensemés
espera: van travessar el riu en un vaixell i van agafar
un tren cap a Barcelona i d’allà a la Jonquera, des-
prés d’haver d’aturar-se a causa d’altres bombarde-
jos. En els últims dies abans demorir, fa cinc anys, el
meu pare recordava aquest viatge i l’obsessió que
ningú no quedés enrere en aquesta fugida. Arribats a
la Jonquera, on tenien una antiga casa familiar, es
van decidir a passar la frontera. El meu pare m’ho
havia explicat diverses vegades, i ara li vaig demanar
a la meva tia, la seva germana, que m’ho recordés.
Em commovia una imatge: tota la família sota la plu-
ja en la fila que espera travessar la frontera, i com en
l’últim moment, a pocs metres dels duaners, el meu
avi i lameva àvia decideixen fermarxa enrere, i que-
dar-se amb els seus tres fills a la Jonquera, després
d’un càlcul aventurat sobre la relativitat del perill

que corrien.
Una altra part
de la família sí
que va decidir
travessar la
frontera en
aquell mateix
moment. Dues
opcions que
marcarien ine-

ludiblement el destí de cadascú.
Aquesta situació em va portar a viure, molts anys

després, en aquest estrany microcosmos geopolític
que era el Pertús; un poble on una vorera pertany a
Espanya, on vivia jo amb els meus pares, i l’altra a
França, on vivia l’altre sector de la família. Recordo
lameva infantesa així: travessant el carrer, d’un cos-
tat a l’altre, sense cap consciència de frontera.
Per coses així, sento ara aquest fragment de carre-

tera que ocuparé com el lloc al qual el meu pare, si
visqués, li hauria agradat ser-hi, per on va passar
una primera vegada amb por i moltes altres sense.
Normalment la geografia emotiva es construeix sem-
pre a partir de la memòria del dolor, perquè el plaer
no ens deixa tanta empremta. Reconeixem l’espai de
les guerres, de l’exili, de la tortura, de la presó, de la
tomba i de les seves cicatrius. Potser una de les apor-
tacions genuïnes d’aquesta Via Catalana és oferir la
possibilitat d’establir unes vivències associades a un
lloc concret basades en el sentiment de l’alegria. Sen-
se que això impliqui l’oblit.

Músics de l’OBC en el transcurs d’un assaig, en una imatge d’arxiu
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AntoniVerdaguer i
‘Trencant cadenes’

A pocs metres
dels duaners,
decideixen fer marxa
enrere i quedar-se

P.J. ARMENGOU
Barcelona

L’efervescència de
sentiments que viu
Catalunya és el ter-
reny ideal per con-
solidar tradicions,

més encara si estan lligades a da-
tes tan assenyalades com la Diada.
Aquest és el cas del Concert de
l’Onze de Setembre, que en la ter-
cera edició s’està convertint en
alguna cosa més que un costum
per finalitzar la celebració. En
totes les edicions es van esgotar
les entrades i, segons els organit-
zadors, el concert d’avui, que per
primera vegada se celebra a L’Au-
ditori i amb l’OBC i l’Orfeó Català,
també va per bon camí. Les entra-
des, entre 15 i 39 euros.
El repertori del concert, escollit

minuciosament, té la intenció de
redescobrir i promocionar el patri-
moni musical català, de manera
que una data que sens dubte serà
reivindicativa en el pla polític tam-
bé ho sigui en el pla cultural. El
director del concert, Xavi Puig–as-
sistent de l’OBC fa anys i avui ti-
tular del Cor de Cambra de l’Audi-
tori Enric Granados de Lleida–,

enaltia en la seva presentació un
programa de “primer nivell” que
“podria ser al faristol de qualsevol
orquestra europea”.
Aquest any, novetat i tradició

van unides.D’una banda, s’estrena-
ran dues obres: el Concert màgic
de Ricard Lamote de Grignon –es-
crita com a banda sonora d’una
pel·lícula del mateix nom– i la ver-
sió orquestral de la Rapsòdia de
Manuel Oltra. I, d’altra banda, re-
peteix coma tema central la simfo-
nia de Joan Manén Nova Catalo-

nia, que s’ha convertit en peça em-
blemàtica del concert però que, a
diferència de la versió del 2011,
s’interpretarà tal comva ser conce-
buda, i no en versió reduïda. Com
cada any, el concert acabarà amb
la interpretació d’Els segadors, per
a cor i orquestra, amb els arranja-
ments introduïts l’any 2005 per
Antoni Ros-Marbà.
Per a la interpretació d’aquest

repertori es compta amb el pianis-
ta Albert Guinovart i l’aliança ex-
cepcional de la Simfònica de Bar-
celona i Nacional de Catalunya i
l’Orfeó Català. Aliança possible
gràcies a la col·laboració publico-
privada entre la Fundació Mas i
Mas, la del Palau de la Música i
L’Auditori, degudament apadri-
nats per la Generalitat de Catalu-
nya i l’Ajuntament de Barcelona.
Els organitzadors pretenen fer

perdurar en el temps la coopera-
ció –amb alternança de seus entre
Palau i L’Auditori–. La conjugació
de símbols musicals catalans com
l’Orfeó, l’OBC o l’anunciada possi-
ble inclusió de la BandaMunicipal
de Barcelona, sembla posar les ba-
ses per a un espectacle apoteòsic
coincidint amb el tricentenari
l’any 2014.c

Jordi Balló

UnOnzedeSetembreamb
l’OBCi l’OrfeóaL’Auditori
‘Nova Catalonia’ deManén sonarà en versió original

]Trencant cadenes, l’ambi-
ciosa pel·lícula que projec-
ta Antoni Verdaguer so-
bre la Catalunya indepen-
dent (un film d’intriga
politicosocial el pressu-
post del qual suma 1 milió
d’euros) serà avui present
a la Mostra d’Entitats a
l’Arc del Triomf per dema-
nar aportacions.
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