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Que aprendre sigui un plaer
La inestabilitat dels horaris, la gestió constant de
l’imprevist i una pedagogia que s’allunya de la
reflexió: què hauria de ser aprendre?
AINA POCURULL 4t de Biologia Humana

Aquest juliol ens graduem en Biologia Humana al
Campus Mar una generació que no ho ha tingut

Des del primer dia –em pregunto per quin motiu–
l’estructura que sosté la Pompeu ho perpetua;

fàcil. Com tothom, vaja; ningú s’escapa d’aquesta
esquerda pandèmica, d’aquest caminar per la
corda fluixa tot fent equilibris entre la incertesa, la

arribes als vint anys i no has pogut dir un sí
tranquil a cap feina —per petita que sigui— entre
setmana. I, si l’acceptes, benvinguts són els

por i el dubte. Deixant de banda el clar impacte a
la salut mental, parlaré d’un tema paral·lel que s’ha

malabars i els correus per moure les pràctiques
amb altres companyes, que els canvis tampoc

sumat a aquesta situació viscuda: el mètode
educatiu annexat a uns horaris inestables.
Intentaré trenar les paraules sense fer desbordar la

seran suficients per aconseguir una tarda fixa lliure
—ja no en dic dues— a la setmana. Hem
normalitzat obrir el calendari cada nit com qui

crítica pels marges; les coses que vull dir
m’agradaria exposar-les amb cura.

mira el temps que farà l’endemà. Imprevisible;
sempre canviant, sempre mutant, que cap setmana
segueix una simetria.

encaixar les hores de la setmana per processar les
dues-centes pàgines de cada assignatura i en
trobar regles mnemotècniques per fer encabir a
contra-rellotge el que buidaràs en exàmens de
preguntes d’elecció múltiple. He de dir que hi ha

iniciat canvis de millora, però els horaris em
continuen semblant una presa de pèl que et
desarrela de tota autonomia que vulguis tenir. Els
compromisos de fora —cantar en una coral, estar
a un esplai— ho poden ser mentre la inestabilitat

assignatures que s’escapen d’aquesta metodologia
no-transversal, però en són ben poques.

horària t’ho permeti, i treballar passa a un segon
pla malabarista. Soc conscient que parlo des d’una
situació de privilegi amb una estabilitat econòmica
a casa; he tingut la sort de tenir uns estudis
musicals paral·lels des de petita i he treballat fent

És per això que, al cap de quatre anys, poso en
dubte aquesta afirmació. Aprendre és un plaer si
va associat a l’espai per la curiositat, a les
preguntes que concatenen altres interrogants, a la
creativitat i a les connexions entre conceptes que
obren noves perspectives. I la biologia —com tota
ciència— necessita tot això malgrat que se l’allunyi
d’esferes de caire reflexiu.

“aquest «aprendre» es resumeix en fer
encaixar les hores de la setmana […]”
Deixant de banda la pedagogia, s’hi suma un
component d’estrès constant: la contínua
inestabilitat dels horaris.

substitucions a escoles de música, així com classes
de repàs, sempre amb el marge de moure-les.
Tanmateix, la gestió de l’imprevist et condueix a
focalitzar-te exclusivament en la
universitat. Acceptar aquesta inconstància
d’horaris permanent que deixa palesa una
incompatibilitat entre estudis i feina —deixant de
banda els hobbies—, et fa adonar que només
alguns es poden permetre aquesta situació. Que
més enllà del mètode educatiu, potser el plaer
d’aprendre i l’accés a aquest és relatiu i
proporcional als recursos econòmics de cadascú.

LA COLUMNA

És cert que, al Campus Mar, arran
d’@ofegadesmar i de queixes reiterades, s’han
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«Aprender es un placer», ens deien el el dia que
entràvem a la universitat. Amb el pas dels cursos,
t’adones que aquest «aprendre» es resumeix en fer
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Multiculturals, però no
gaire
ALEXANDRE PRAT 2n de Ciències Polítiques

Aquest passat mes d’abril, a causa d’una
coincidència curiosa de calendaris —únic des de fa

com condicionen la seva vida o quines festes
celebren. Fer això, que no suposa més esforç que

dècades—, han coincidit els festius de les tres
religions abrahàmiques: Péssah, Ramadà i Setmana
Santa. Aquesta notícia hauria pogut ser una

el de conversar, enriqueix la societat i la converteix
realment en multicultural: conviure amb la
diferència, però també dialogar-hi, aprendre’n i

oportunitat perfecta per celebrar i fer pedagogia
per a una societat multicultural, però ha passat

reconèixer-s’hi.

però no ens coneixem. Tolerem, però no
comprenem.
Molt sovint, entenem la tolerància de manera
negativa: no jutjar, no criticar, no increpar qui és
diferent, una espècie delaissez faire cultural. Així,
una ciutadania tolerant amb les religions, com en
moltes d’altres esferes, és aquella que no molesta
quan desaprova. I si bé aquesta és una part
important de la definició, entendre la tolerància
religiosa només en aquests termes és un error.
Està clar que prohibir formes de fe o discriminar
segons creences és moralment condemnable. Ara
bé, definir la tolerància només d’aquesta manera
no només no deixa espai per l’aprenentatge mutu i
l’enriquiment cultural, sinó que, a més, pot posar
en perill la convivència ciutadana i la societat
multicultural.
La definició de tolerància hauria de ser molt més
positiva, ens hauria d’instar tant a respectar el que
ens és aliè com a aproximar-nos-hi i intentar-ho
comprendre. Això vol dir dialogar, aprendre i fer
proper el que sembla llunyà. Una societat tolerant
no només hauria de saber quina religió professa la
seva ciutadania —religiosa— i respectar-ho, sinó
que també hauria de conèixer en què consisteixen
exactament aquestes creences més enllà del nom,

“[…] la crítica més fervorosa cap a les
religions ve dels qui s’hi troben més hostils:
la dreta —i ultradreta— catòlica.”
El que passa actualment és, però, tot el contrari: la
crítica més fervorosa cap a les religions ve dels qui
s’hi troben més hostils: la dreta —i ultradreta—
catòlica. Tot i vestir-se de crítica raonada, com en
el cas del hijab, amaga molt sovint la justificació
d’agendes xenòfobes: «expulsar» el que és
diferent. Es tracta d’una crítica profundament
destructiva, construïda des de la distància i els
prejudicis. Prova d’això és que són aquests
mateixos crítics els qui s’oposen al tipus de
tolerància que he defensat. Només cal veure’n les
reaccions cada vegada que les institucions
catalanes s’han acostat a altres religions amb
accions de mínims com felicitar el Ramadà a la
comunitat musulmana o fer servir el terme
«festes» per englobar la diversitat religiosa.

ACTUALITAT

majoria admet que gairebé no hi té relació, tot i
que la gent «deixa viure i es respecta». Convivim,

Aquest canvi d’enfocament respecte a la tolerància
també s’aplica a la crítica. I és que la tolerància és
més una virtut, pràctica i mesurada, que no un
principi universal immutable. El diàleg amb —i
entre— les religions no ha de ser acrític i crèdul:
les religions es poden qüestionar. De fet, totes les
religions tenen veus dissidents a l’interior en
qüestions de gènere, abusos de poder o altres
injustícies. Crítiques fonamentades en les mateixes
bases de la religió. En definitiva, criticar implica
conèixer, i conèixer —des de l’òptica que
proposo— implica voluntat constructiva.
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totalment desapercebuda. I no ens hauria
d’estranyar. Segons dades del CEO, quasi tothom
coneix persones amb altres creences, però la
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La presència del
transport privat a
Barcelona, a debat
PABLO MUR 2n de Filosofia, Política i Economia
BRUNO DOMINGO 1r de Periodisme

d’acompanyar d’una revolució al transport públic,
una potenciació que satisfaci les necessitats de
mobilitat dels ciutadans, tant dels barcelonins com
dels municipis confrontants. La situació actual és la
següent: el pla d’ampliació del metro es troba
pràcticament paralitzat; segons la tinent d’alcalde
Laia Bonet, les freqüències de pas d’autobusos «no
es poden reforçar a curt termini» no hi ha interès
en cap inversió pública per oferir alternatives a
aquells ciutadans que treballen a Barcelona i no
viuen al centre, i les freqüències de pas

Els barris perifèrics, així com la rodalia de
Barcelona, serien els grans perjudicats d’una
prohibició del transport privat, donades les
circumstàncies descrites: una gran proporció
d’aquests ciutadans es necessiten desplaçar al
centre de la ciutat, sigui per feina, estudis o
qualsevol altra raó. Sense bones alternatives, es pot
interpretar que el temps i el benestar d’aquells que
no viuen al centre són menys importants o, com a
mínim, que no són prioritaris a l’hora de parlar del
model de ciutat que volem. La gestió pública
hauria de vetllar per millorar la qualitat de vida de
tots els que depenen de la ciutat.

“[…] un veto al transport privat s’ha
d’acompanyar d’una revolució al transport
públic […]”
En segon lloc, cal esguardar que la majoria del
teixit productiu i empresarial, sobretot les pimes,
depenen íntegrament del transport privat per a la
distribució i el repartiment de béns. Llevat del fet

VERSUS

En primer lloc, un veto al transport privat s’ha

d’autobusos no han millorat des del 2019 —
recentment la UGT i CCOO han denunciat la
«ineficiència» del servei—.
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A FAVOR DEL TRANSPORT PRIVAT. PABLO
MUR/ El dia 4 d’abril va ser el primer dia laborable
amb el nou túnel de les Glòries a ple rendiment i
aquesta Setmana Santa han començat les obres a
la Via Laietana que sentenciaran el trànsit privat a
la zona. L’ajuntament barceloní culmina així un pas
més en la seva guerra contra el transport privat en
nom de la reducció d’emissions, cosa que ha donat
lloc al fet que avui es debati aquesta prohibició.
Barcelona necessita un canvi, atès que la urgència
climàtica és una problemàtica que afecta
transversalment el benestar i el futur de tots.
Malgrat això, la mobilitat urbana no és una qüestió
que permeti reduccionismes: cal analitzar-ne totes
les dimensions i veure si realment s’està avançant
de manera coherent cap a l’objectiu marcat.

que Correos gestiona els serveis d’entregues, no hi
ha —i ni tan sols es planteja— una empresa
logística pública per a la ciutat que substitueixi l’ús
del vehicle privat.
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“[…] la majoria del teixit productiu i
empresarial […] depenen íntegrament del
transport privat […]”
Així doncs, la restricció progressiva del transport
privat a Barcelona ha de portar inherentment
lligada una proposta ambiciosa que doni
alternatives i no perjudiqui cap ciutadà. La
necessitat imperant que representa el canvi climàtic
no ens pot fer oblidar les necessitats dels qui
depenen de Barcelona, que ho són tant els que
viuen a la Via Laietana com els que viuen a la Zona
Franca.

EN CONTRA DEL TRANSPORT PRIVAT. BRUNO
DOMINGO/ El transport públic és, sense cap mena
de dubte, el mitjà de trasllat de persones del
present, però sobretot del futur. Lluny de les
imatges utòpiques futuristes que estàvem
acostumats a veure a les sèries de dibuixos
animats, amb grans autopistes o milers
d’automòbils flotant pel cel, el planeta ens demana
solucions que no el destrueixin.
Tots els canvis de model generen escepticisme a
l’‘statu quo’ i a part de la població general,
acostumada a allò establert i amb reticències al
canvi. Abans que sigui massa tard, però, és
indispensable que els combustibles fòssils passin a
millor vida per deixar pas a un altre tipus de
mobilitat, allunyada de la invasió de l’espai públic
protagonitzada pels cotxes i centrada a garantir
l’eficiència, sense oblidar les que han de ser les
protagonistes dels carrers, avingudes i passejos
dels pobles i ciutats: les persones. Per aconseguir
frenar el canvi climàtic i alliberar els grans nuclis
urbans dels núvols de contaminació, és fonamental
que, des del sector públic, s’aposti de manera clara

“Abans que sigui massa tard, però, és
indispensable que els combustibles fòssils
passin a millor vida per deixar pas a un
altre tipus de mobilitat […]”
No tot és negatiu, però. La connexió del tramvia
que, a finals del 2023, unirà Barcelona-Glòries amb
Verdaguer, per exemple, és un bon pas per tenir
una capital connectada i compromesa amb la
mobilitat del segle XXI. De la mateixa manera, el
procés que Barcelona està adoptant per
transformar artèries de la ciutat en avingudes
peatonals és una bona mesura per apartar el
vehicle privat i fomentar la mobilitat sostenible a
través del metro, el bus elèctric o el tramvia.
El transport públic, doncs, serà el mitjà de transport
protagonista les properes dècades si pretenem
fugir de la nostra autodestrucció. Però, perquè això
sigui possible, serà necessària la implicació del
sector públic, inversió i una revisió de les tarifes
que permeti a la població confiar en aquest tipus
de transport.

VERSUS

mercaderies més importants del Mediterrani.

És indecent, però, que es prediqui la conveniència
del transport públic a Barcelona i al conjunt del país
i que, a la vegada, els trens de Rodalies, que
transporten centenars de milers de persones cada
dia, registrin incidències dia sí, dia també. El dèficit
d’inversió a Rodalies, sobretot per part de l’Estat, fa
de la xarxa de trens catalana un sistema poc fiable
que, sumat a les tarifes abusives, provoca que
molts catalans acabin optant pel transport privat.
Aprofitant que soc del Maresme, vull denunciar la
situació de la línia R1, línia que, des de L’Hospitalet,
recorre tota la costa maresmenca i s’endinsa a
l’interior fins arribar a Maçanet. Des de la seva
inauguració l’any 1848, sembla que no se n’hagi
renovat la infraestructura. A la més mínima
tempesta o onatge pronunciat, els retards -que
poden superar l’hora- són habituals, deixant a
milers de persones penjades. De la mateixa manera,
el sistema de zones provoca que un jove que visqui
a Santa Susanna – per exemple – hagi de pagar
gairebé 210 euros trimestrals per anar a la
universitat, a canvi d’un servei poc fiable, amb trens
antiquats i instal·lacions obsoletes.

VERSUS

contraproposta centrada en l’economia de la ciutat
és primordial en qualsevol plantejament de canvi
urbanístic, i més a Barcelona, on el gruix del comerç
està concentrat en barris cèntrics i el teixit industrial
es troba als afores, a més de ser un dels ports de

per aquest canvi de model, donant prioritat
absoluta a la inversió destinada al transport públic.
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No seria pas lògic fer una excepció amb els
transports destinats als negocis i a la indústria;
aquells que tinguessin o treballessin en una
companyia que els facilités un vehicle d’empresa en
podrien obtenir un benefici personal. Una
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La força d’un equip
Quan tens gent en un equip, les victòries es
multipliquen i les derrotes es divideixen
GERARD QUEROL 2n 5è Dret i Global Governance a l’Universitat Ramon Llul

A mesura que s’apropava el dilluns de la setmana

clau, les previsions meteorològiques van canviar.
Vam acabar fent un esforç econòmic com mai
havia vist. De fet, tot l’equip va posar diners, –
alguns molts diners– en fer possible el Tindercat. Jo
no m’ho creia. De debò que aquesta gent s’estava
jugant tants diners seus en una idea que va néixer
de mi? El millor és que ells hi confiaven com ningú.
És molt fort –ho sé– però els hi confiaria la vida.
El dia 22, –ai el dia 22, com descriure’l!– crec que
mai havia sentit tantes coses en la meva vida.
Encara estic en xoc i no puc acabar de processar
les meves emocions, però crec que és la vegada de
la meva vida que he ajuntat a més gent que estimo
en un mateix lloc. Eren la gran majoria dels meus
amics i la meva família. En resum, el que va passar
el 22 va ser màgic. Era impossible que en un lloc
tan idíl·lic alguna cosa sortís malament. El 22 estava

podien donar en situacions d’oci nocturn, havíem
posat tot el que estava de la nostra mà per poder
evitar possibles situacions, tot va anar quadrat, els
convidats van gaudir, el temps va acompanyar…
Tot apuntava que seria un gran dia.
Van venir unes 1300 persones i, després d’haver
escoltat molts testimonis, puc afirmar que va ser un
èxit i que el 99% de les persones van gaudir molt.
Jo vaig gaudir-ho? Vaig ser molt feliç.
Extremadament feliç. Veia impossible que algú com

EL CONVIDAT

tot molt preparat. Mai havia vist res tan ben
organitzat. Estava molt orgullós del meu equip,
estàvem previnguts de moltes situacions que es
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“No pots agradar a tothom”. Aquesta frase me
l’han repetit molt amics i família en els darrers dies.
Però hi havia alguna cosa en mi que em deia que
ho havia d’intentar. Aquests darrers mesos, des del
vídeo anunciant el Tindercat presencial, he estat
patint molt per certs comentaris a les xarxes: “sou
el ridícul de Catalunya”, “ens mereixem el 155”,
“quin cringe”, “el 22 vaig amb una furgoneta i els
atropello a tots”. Eren, però, molt pocs comentaris
en comparació a l’allau de comentaris positius de
gent amb ganes de passar-ho bé a Sant Cugat. Així
i tot, el meu cervell només pensava en a la raó per
la qual aquella gent deia això de mi i del nostre
projecte, si en tot moment havia estat creat amb
molta cura i respecte per a tothom –o això hem
intentat constantment–, de debò que ho trobava
molt injust.
Els dies previs al Tindercat presencial, Operació
Sant Jordi, vaig sentir l’amor de veritat. Aquell que
neix en els pitjors moments. L’equip del Tindercat
més unit que mai quan havíem de trobar milers
d’euros per poder finançar el projecte quan faltava
una setmana, amb previsions de molta pluja i amb
un neguit al pit immens. Si no hagués estat per la
gent de l’equip (Gemma, Alba, Nil, Marc, Unai,
Carla i Ramon), la meva família, la meva parella i
d’altres amics, m’hauria enfonsat. No podia dormir,
el cor m’anava a cent el meu cap em deia que seria
millor que plogués, perquè així no hauria de fer “el
ridícul”, “ser cringe”. De debò que em creia les
crítiques, de debò pensava que seria millor que no
es fes.

jo, sense cap talent, sense res especial, aconseguís
reunir a 1300 persones en una plaça mentre
jugàvem a “jocs d’esplai”. Però així va ser.
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fracasses. En comptes d’això has d’invertir aquestes
hores a estimar i recordar a les persones que
estimes que ets allà, perquè recorda que no
sempre hi seran.

“[…] crec que és la vegada de la meva vida
que he ajuntat a més gent que estimo en un
mateix lloc.”
L’èxit del 22 va ser col·lectiu. De tot l’equip. Dels
voluntaris i de la gent que va venir a gaudir. Sense
algun d’aquests engranatges, el Tindercat del 22 no
hauria estat possible i, el que vam viure, no ho
canviaria per res.
Finalment, m’agradaria anunciar que el format

EL CONVIDAT

Tindercat presencial només acaba de començar.
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Quan va acabar el Tindercat presencial vaig sortir
de la carpa de darrere l’escenari on ens ajuntàvem.
La meva idea era anar a preguntar a la gent que els
havia semblat o quines sensacions havien tingut.
Només sortir d’aquesta àrea em vaig trobar amb
l’1%. Vaig parlar amb algun d’ells i vaig rebre
crítiques constructives força coherents, però aquell
no era el moment. Jo només volia gaudir amb els
meus. Només una crítica em va afectar. Em van dir:
“És que ets d’ESADE, et mereixes que et
critiquem…” en aquest moment vaig recordar la
cançó del meu estimat Miki i ho vaig entendre tot.
A la vida hi ha gent que no li agradaràs pel fet de
ser qui ets. Pots dedicar hores i hores en intentar
agradar aquesta gent, que mai ho aconseguiràs,
perquè et continuaran vigilant per veure com
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MARINA GRAU

2nde Filosofia, Política i Economia

El terme “llenguatge inclusiu” s’ha utilitzat com a
sinònim dellenguatge no sexista, i, si bé és cert
que es poden trobar altres tipus de
discriminacions, em centraré en el debat de
gènere(s). La majoria de lingüistes creuen que el
canvi ha de ser primer social i, seguidament, si
s’escau, lingüístic, mentre que algunes posicions
feministes i activistes LGTBIQ+ exigeixen un
llenguatge immediat que les comunitats sentin
representatiu.
L’arrel del problema radica en el pla on es dona la
discriminació. Per motiu de raça, ètnia,
de discapacitatsfísiques, psíquiques, o d’altres, el
llenguatge pot modificar-se en el pla lèxic,
semàntic, eliminant expressions ofensives per a
qualsevol grup humà. Ara bé, el gènere és una
estructura gramatical en el català, fet que implica
que la seva modificació repercutiria en una
alteració de l’estructura mateixa de la llengua.
Aquest és un tret de la nostra llengua que
dificulta la inclusivitat en el cas del gènere, a
diferència d’altres llengües com l’anglès, el
japonès o el turc, tot i que no per això són
societats menys masclistes o excloents.

Per evitar l’anomenat sexisme lingüístic, es
proposa el desdoblament i l’ús de col·lectius
abstractes i epicens. No obstant, aquestes
pràctiques també presenten algunes
problemàtiques. Per exemple, els desdoblaments
van en contra de l’economia del llenguatge, fet
especialment complex en textos administratius i
jurídics; però en trobem d’altres com en el cas de
substantius polisèmics on el gènere fa distinció
entre objectes animats i inanimats
(comfarmacèutic i farmacèutica).

“[…] el gènere és una estructura
gramatical en el català, fet que implica que
la seva modificació repercutiria en una
alteració de l’estructura mateixa de la
llengua.”
Recentment, el debat ha girat al voltant de l’ús de
morfemes de gènere emergents, com són els
morfemes flexius -@, –x i -is (en castellà, l’-e), que
es refereixen a substantius neutres, sense gènere
o que superen la dicotomia femení / masculí.

TRENCACLOSQUES

La reivindicació de
col·lectius
tradicionalment
oprimits, com són les
dones i persones
LGTBIQ+, ha posat el
llenguatge en el punt
de mira per la seva
rellevància simbòlica
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Qüestió de
gènere(s)

En català, el masculí és menys marcat
semànticament que el femení i, en cas
d’ambivalència, actua com a genèric, com en
totes les llengües romàniques. Això ha estat
criticat amb el pretext que la masculinitat
s’imposa com un valor de referent universal, fet
que contribueix en la discriminació sistemàtica de
les dones. Contra el llenguatge inclusiu,
s’argumenta que la societat és la masclista, no la
llengua. A més, tampoc és veritat que el masculí
genèric provingui de l’assimilació del masculí
específic, sinó que l’específic prové del
genèric. Un exemple paradigmàtic por trobar-se
en l’informe elaborat per la RAE el 16 de gener de
2022 a petició de la vicepresidenta Carmen Calvo,
on s’explica que fins el 2014 no existia la
diferenciació de sexes entre elefants, sinó que
existia l’epicè “elefant”, però que per distingir-ne
la femella del mascle va afegir-se la desinència –a,
i, en oposició, el masculí específic va assimilar-se
al genèric. Tot i això, indubtablement el genèric és
eminentment masculí, i en aquells mots on el
gènere gramatical reflecteix el gènere de la
persona, el llenguatge contribueix a la
invisibilització de les dones en la consciència
social.

Mentre que l’arrova i la desinència –x estan
desacreditades per ser signes no lingüístics o
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Imatge de la “Guia de Llenguatge no Sexista” del consistori
barceloní. AJUNTAMENT DE BARCELONA

inclusiu de gènere seria una imposició artificial,
perquè la majoria de parlants no l’usen de manera

“[…] el llenguatge inclusiu de gènere seria
una imposició artificial, perquè la majoria
de parlants no l’usen de manera
espontània.”
Per altra banda, referit a l’ús del gènere neutre,

espontània. Per contra, la seva estranyesa pot
engendrar pensament crític.

penso que el pronom elli, i la subsegüent
conjugació que comporta, no s’incorporaran en el
català, on el morfisme -i té una sonoritat que no

Per acabar, dos apunts: quant als desdoblaments,
crec que, malgrat no ser gramaticalment òptims,

ens és familiar a diferència del que pot passar en el
castellà, per exemple. Així, considero que el gènere

han acabat permeant en la llengua perquè se’ls ha
associat un valor reivindicatiu des de posicions
feministes, i que, a través de la seva entrada als

neutre no serà utilitzat col·lectivament, però que,
des del més profund respecte a les persones no
binàries, podem utilitzar-lo de manera individual o

codis d’estil, acabaran esdevenint normatius.

personalitzada.

TU TAMBÉ TENS
COSES A DIR?

TRENCACLOSQUES

Aquí la dificultat a resoldre és que es requereix
d’un esforç gramatical que no realitzem
quotidianament, i que, a hores d’ara, el llenguatge
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o impronunciables, la desinència –is podria acabarse incorporant, si la comunitat lingüística l’assimila.

Fes sentir la teva veu.
Escriu a la revista.
luniversitari.cat/escriu
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Que ballin els gegants!
"De totes les velles imatges que han pres estat
en l’ànima del poble, no n’hi ha cap que pugui
igualar-se a la dels Gegants"
BERNAT ROMAN 3r de Humanitats

La tradició dels gegants a casa nostra ve de lluny.
La primera referència d’un gegant a Catalunya, i a
tot Europa, és a Barcelona l’any 1424. Tanmateix, si
bé segons la Bíblia els gegants van sorgir per culpa
de l’auge de maldat a la humanitat i exterminats

personatges nobles o, en el cas del gegant, de
guerrers. En qualsevol cas, ben aviat esdevingueren
personatges populars i progressivament s’anaren
desvinculant del vessant més religiós, fins a acabar
agafant el caràcter plenament festiu que tenen

pel diluvi universal, els gegants de cartó que avui
en dia dansen pels carrers dels nostres pobles i
ciutats quan és festa major, nasqueren amb un
propòsit diferent dels mítics i bíblics, i ho feren
amb la voluntat de meravellar el públic i de ser el

avui.

màxim de realistes possibles. I tot en el context de
la processó i festivitat de Corpus, instaurada a
partir de 1246 pel Papa Urbà IV i documentada a
Catalunya, concretament a Barcelona, des de l’any
1320.

de les figures o encarregada de la gestió. Així
mateix, el seu món no és menys interessant que el
dels gegants i és cabdal per garantir la continuïtat
d’aquesta antiga tradició. Una tradició que avui en
dia viu un moment de ressorgiment després de

Els orígens dels nostres gegants són religiosos i
inicialment eren representacions pedagògiques,
bíbliques i hagiogràfiques: David i Goliat, o Sant
Cristòfol. Així mateix, si bé els primers gegants
representaven Sants o personatges bíblics, la figura
de la geganta no aparegué fins anys més tard i

Tot esperant que ara ara conegueu una mica més
la història d’aquestes figures gegantines i
animant-vos a provar de fer-los ballar algun dia, no
puc acabar aquest article sense citar el que deia el
folklorista Joan Amades en el seu llibre Gegants,

amb un propòsit diferenciat i deslligat ja d’aquella
finalitat més pedagògica, per acostar-se, juntament
amb la figura del gegant, a altres models, evocant

nans i altres entremesos: “De totes les velles imatges
que han pres estat en l’ànima del poble, no n’hi ha
cap que pugui igualar-se a la dels Gegants”.

CULTURA

dos anys pandèmics d’aturada, que va més enllà de
l’objectiu de fer ballar els gegants, i que es
preocupa i té cura també de la preservació i difusió
de la seva història i memòria.
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“[…] segons la Bíblia els gegants van
sorgir per culpa de l’auge de maldat a la
humanitat […]”

Els portadors d’aquestes gegantines figures són
els geganters i les geganteres, que habitualment
formen part d’una entitat o associació propietària
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Entrevista a Nandu Jubany
CHEF CATALÀ

Nandu Jubany és un referent de gastronomia
catalana. Des dels seus inicis a Can Jubany,
la petjada Jubany ha crescut fins a esdevenir
pionera en desenvolupar gairebé totes les
línies de negoci al món de la restauració —
restaurants, hotels, càterings i
assessoraments—. En Nandu ens explica la
seva visió del món amb l’entusiasme que el
caracteritza; un entusiasme, ens diu, que el fa
reinventar la seva cuina des de fa més de 30
anys.

Amb setanta dos anys encara vol aprendre, i cada
dia que quedem em sorprèn per aquesta voluntat

Quan va saber que es volia dedicar al món de la

El Marcel és un dels millors cuiners que conec. Em
va introduir la cuina francesa i moltes tècniques

uns pares normals. Ells només treballaven i, per
tant, no els veia i no em volia dedicar a això. Tot i
així, quan vaig tenir deu anys vaig començar a
treballar a la cuina, als tretze ja m’hi vaig començar
a dedicar bastant més; als setze com que no vaig
voler estudiar el meu pare em va fer entrar a la
cuina i llavors va ser quan vaig dir: «bé, doncs
tampoc està tan malament això». Als divuit ja vaig
tenir clar que m’hi volia dedicar.
Qui és per vostè Carles Gaig? I Faust Terra —
Marcel—?
Són dos dels meus mestres, de les persones que
em van ajudar perquè jo fes el que faig. El Carles
Gaig és com el meu segon pare o el meu germà
gran. Ell i la seva dona són padrins de dos dels
meus fills. Per tant, a nivell personal hi ha una gran
amistat i com a professional hi ha una admiració
increïble. És una bellíssima persona.

diferents del que havia après dels cuiners de casa
meva…
Com es guanya una estrella Michelin?
Una estrella Michelin no s’ha de guanyar, ha de ser
un reconeixement. En el nostre cas va arribar per
un reconeixement a la feina que estàvem fent amb
la meva dona. Jo vaig pensar que adaptant-me als
seus estàndards —una taula ben parada, una
bodega de vins, o copes bones— de seguida em
donarien dos estrelles. En canvi, no me les han
donat mai.
Michelin té un criteri especial, que no és infalible.
No és una guia clara de la qual te’n puguis refiar.
Al final, és una guia de restauració que la paga una
marca de pneumàtics de cotxes i que és la que
dona més credencials al nostre ofici, i això és un
inconvenient. A mi m’emprenya una mica que
m’han donat premis, he portat la meva cuina per

ENTREVISTA

Primer no volia treballar-hi perquè, a la meva
família, la feina ens va robar els pares. Jo no tenia

en el futur. És un tio que sap disfrutar de la vida,
sap fer la feina però a més sap disfrutar dels petits
moments.
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gastronomia?

que té. Un altre amb la seva edat ja es pensa que
ho sap tot, jo en tinc cinquanta i de vegades m’ho
penso… Me’n recordo als divuit anys que anava a
treballar a casa seva els dimarts al vespre. És una
persona referent i a qui tant de bo m’hi assembli

tot el món, he fet més de quaranta cinc
ponències… i em presenten en una guia.
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És injust, però per nosaltres la nostra estrella és
tenir el restaurant ple i que el client que entri per la

Sóc jo. Miro d’anar, almenys un cop a la setmana, a
cada establiment. Per exemple, aquest any no

porta compleixi les seves expectatives.

obrirem El Pecador (Eivissa) perquè l’any passat hi
vaig anar 7 o 8 cops i no van ser les vegades que jo
volia. El restaurant funcionava, però no era el meu

Quin paper juga l’equip Jubany en
l’emprenedoria de noves iniciatives?
Al final tot això és un conjunt, som una família.
Nosaltres ara som 300 persones, però d’aquí a dos
mesos en serem quatre-centes cinquanta.
D’aquestes n’hi ha quinze que fa més de quinze

restaurant, no tenia aquest toc Jubany. No vull
tenir un restaurant per tenir un restaurant.
Per tenir el toc Jubany, hi ha d’haver un nucli dur, la
família Jubany, amb un ADN que faci que es
puguin fer les coses sense que hi sigui jo. Dic que

anys que estan amb mi i unes vint-i-cinc que
formen el nucli dur de casa nostra. Jo, si no tingués
aquest nucli dur, no podria obrir cap altre
restaurant. Fer-ho és una manera de retenir el
talent. Si una persona bona topa amb el sostre de

som una mica secta —en el bon sentit de la
paraula— i ens costa introduir gent bona a dalt de
tot de la piràmide —caps de cuina o maître— que
no vinguin de la cantera, una mica com el Barça
(riu). Fitxes gent d’altres llocs molt bons que als

Can Jubany i no la poso de cap de cuina a un
restaurant o la faig créixer marxarà cap una altra
banda. És una cantera.

nostres establiments es fan petits.

Què ha après obrint el restaurant FOC a
Singapur, l’any 2014?

Quin paper tindran les opcions veganes a l’alta
gastronomia?
Penso que cada dia tindran un pes més important.
Fa anys que ho tenim molt en compte. A Can

Hem après moltes coses. Com a totes les línies de
negoci que tenim. Quan nosaltres vam obrir el

Jubany hi ha l’opció vegana a la primera divisió,
amb un menú de dalt a baix perquè la gent mengi

negoci per anar a Singapur, en comptes de cobrar
una quota fixa em van donar accions i vam ser part
del negoci. Allò va ser una mala decisió perquè no

bé. No crec que esdevingui un percentatge elevat
de la població si no hi ha una necessitat real
perquè és molt pobre ser vegà. És una voluntat, i

veuré mai un duro. És difícil quan has anat trenta
vegades a Singapur i hi has portat gent bona, que

contra això no s’hi pot fer res, però per a mi, que
sóc un amant de la gastronomia, els vegans es

no et paguin res. Hem après moltes coses sobre
com tirar endavant, però també el que no s’ha de
fer més.

perden una part molt important. Un vegà ho tria
ell, un celíac no. A l’alta gastronomia no és fàcil
trobar un restaurant completament vegà.

Quin paper té l’I+D a la seva cuina?

Com fa perquè el toc Jubany sigui present a tots
els seus establiments? Com el descriuria?

Com s’educa el paladar?
Menjant, no hi ha més. Estudiant no, menjant, si
tens la sort de néixer a una llar on algú cuina i li
agrada la gastronomia, o tenint afició, anant al
mercat, provant coses… Hi has de dedicar temps. Si
vols saber jugar futbol, hi has de jugar; si vols tenir
un bon paladar, educa’l.

ENTREVISTA

“Si vols saber jugar futbol, hi has de
jugar; si vols tenir un bon paladar,
educa’l.”
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Hauria de ser més important. En una empresa com
la nostra, que aquest any facturarà entre 26 i 28
milions d’euros, falta un equip d’I+D, que ho sóc jo
amb els caps de cuina, dels 12 restaurants. Som
exigents, i jo sóc molt meu, per això no hem acabat
de trobar algú que ho desenvolupi. Seguim
buscant perquè la necessitat existeix, però no en el
sentit d’inventar coses noves: no som punta de
llança, ni ho volem ser, però ens hem de
replantejar els emplatats, les decoracions, com
millorar com fer l’oli, la mantega, el pa… Tenim 12
ofertes gastronòmiques diferents més el càtering,
això no és com comprar cotxes i anar a fer carreres:
busquem un talent difícil de trobar.

Què és el que més li agrada de la seva feina? I
què canviaria?
El que més m’agrada és que tinc un ofici que fa
gaudir la gent que ve a casa amb la ment oberta i
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La gastronomia ha anat canviant i cada cop és més
sostenible en la manera de fer. Els meus pares no
feien cap dia de festa i avui nosaltres tanquem els
restaurants dos dies a la setmana. Tot i que la feina
és dura, l’ofici ha de ser sostenible amb la manera
de viure i la família.

Els meus caps de setmana solen ser diumenge i dilluns.
Els diumenges, si puc, faig coses amb els meus fills,
anem en moto o en bici i, sinó, amb els amics. Al migdia
sempre dino a casa, m’agrada acollir i tenir convidats, i
després em permeto fer la migdiada (riu). Ja tinc una
edat! Miro pel·lícules a la nit, i el dia següent dino amb
la meva dona. Molts dilluns, però, he de fer encàrrecs i
tampoc paro: mig esbarjo, mig feina! Pocs dilluns
m’escapo de fer alguna cosa.
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canviaria res de l’ofici; jo sóc dels que no pica el
cap a la paret.

Què fa Nandu Jubany els caps de setmana?

maig 2021

amb ganes de provar coses noves. Si estan agraïts,
et fan una abraçada, un petó, a vegades una foto, i
és l’òstia. Som uns privilegiats. És cert que diuen
que l’ofici és malparit, però per als pocs que en
som privilegiats, aquest ofici és la bomba. No
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