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Bressol, museu, monument, tra-
dició. El passat d’Arenys de Mar
està lligat a les puntes al coixí.
No en va vam ser el lloc de naixe-
ment de l’Associació Catalana de
Puntaires el 1988, quan es va re-
cuperar la tradició puntaire que
havia quedat relegada a la feina
que les dones feien a casa. Nosal-
tres les vam fer sortir a la Riera i
mostrar en públic l’art que s’ama-
gava darrere de les finestres

Semblava que era una cosa pas-
sada de moda.
De cap de les maneres! Cada set-
mana hi ha trobades arreu del ter-
ritori català i fora d’ell amb una
assistència considerable de perso-
nes que practiquen l’activitat. I es
fan classes arreu.

Però no em dirà que avui hi ha
gaire demanda de puntes.
Hi ha un mercat per a tot i les
puntes tenen la capacitat d’adap-
tar-se als nous temps. Si ara no es
fan estovalles o mocadors, es fan

arracades, quadres, fantasies...
fins i tot complements de vestits. I
internet ajuda a buscar clients.

El material de treball tampoc és
fàcil de trobar.
Les trobades juguen un paper de-
cisiu, perquè atrauen paradistes
que nodreixen de fil i patrons les
puntaires. La majoria vénen de
França, Holanda i Bèlgica, on la
tradició de les puntes està molt
arrelada, amb filatures i escoles.
Els belgues van ser els primers a
crear mitjançant patrons la punta
numèrica exacta. Aquí els produc-
tes són molt limitats.

Per què són tan refractàries a po-
sar preu als treballs que fan.
Perquè és molt difícil posar preu
real a les hores i esforç que dema-
na una peça. Demanes 200 euros
per un mocador petit i la gent es
posa les mans al cap. Però és que
segur que ha costat molt més!

Per què no hi ha homes puntai-
res?
I qui diu que no n’hi ha? És cert
que a Catalunya, i a Arenys espe-

cialment, el paper dels homes cor-
responia a la venda de les puntes.
Però a la resta d’Espanya i a l’Eu-
ropa Central se’n veuen força.

El ret fi és la punta característica
d’Arenys.
És una blonda molt especial de
gran bellesa però de gran dificul-
tat d’elaboració i vinculada a pe-
ces religioses, com les albes o els
roquets o per a roba de casa que
només s’utilitzava en ocasions
molt especials. Arenys va ser un
centre puntaire capdavanter du-
rant el segle XVIII.

I al XIX les puntes mecàniques
van posar fi al sector.
Van transformar-lo del tot, perfec-
cionant i agilitant el producte i,
sobretot, abaratint-lo. Les puntai-
res van entrar a les fàbriques i els
coixins es van quedar a casa.

I les rivalitats amb Arenys de
Munt i l’Arboç es mantenen?
Sempre han existit, tot i que cada
municipi té una especialitat que li
és pròpia. Ara, a Arenys de Mar es
fa molt bona feina. ■

“Posar un preu real a les
puntes és impossible”
Teresa Márquez
ARENYS DE MAR

L’entrevista Lola Simarro
Les puntes
no tenen
secrets per a
aquesta dona
defensora de
la capacitat
d’adaptació
d’aquest art
als nous
temps. És
presidenta de
l’Associació
Flor d’Alba
d’Arenys de
Mar, on fa 25
anys es va
crear
l’Associació
Catalana de
Puntaires

ORIOL DURAN

Aquest gran constructor de dramatúrgies, el bri-
tànic David Hare, a diferència del nord-americà
Tracy Letts, l’autor d’Agost, fa les cases per es-
tances. Ara mateix té l’habitació blava al Romea i
el Celobert al Goya, mentre que si aneu al TNC
tindreu tota una casa davant vostre. I al marge de
metres quadrats, hi tindreu la vida. Aquesta ma-
teixa vida que fa que augmentin els sense sostre i
els desnonaments en aquesta espiral que engrei-
xa l’exclusió social, i la pobresa.

Demà justament tenim cita per plantar cara a
la crua situació social que patim tots plegats. I en
la qual ja hi ha un gruix considerable de famílies
que no saben a quina porta picar. Tenim cita per
ajudar aquells que ajuden. Les organitzacions que
han demanat pantalla, micro i programació espe-
cial per fer sonar les alarmes.

TV3 i Catalunya Ràdio es disposen a conscien-
ciar, i a explicar com hem arribat fins aquí. Què
ens hi ha dut, i què podem fer per pal·liar-ho. És
clar que la pobresa no es resol amb una marató
com aquesta, ni que sigui perquè encara no hem
arribat a final de mes, la temptació de la platja ja
és aquí, i més enmig d’un pont a Barcelona i altres
ciutats del país. Però segur que sabrem trencar
l’estacionalitat de la solidaritat. En tot cas, abans
de començar, ja ha generat bona part del debat
social, polític, d’impostos i poders fàctics que co-
ven responsabilitats sobre el nostre present. Ha
fet sortir el ball de la cadira, i la contradansa a in-
ternet. Quina força, quanta energia que esperem
que no es perdi,
sinó que es
transformi i es
destini als objec-
tius, per mi legí-
tims, que té
aquesta con-
vocatòria.

Al Celobert de Josep M. Pou, Roser Camí i Jau-
me Madaula ja hi ha una part d’aquest debat so-
cial que provoca la marató contra la pobresa. Cla-
rivident, i plenament vigent, tornat a veure deus
anys després de la seva estrena a Catalunya. Pro-
fètic Hare, profètic Pou, la discussió no és de dos
dies: el capitalisme pressupostari deixa espai per
a l’idealisme social? Un goig dialèctic, sobre
aquest miratge de benestar, el quadre perfecte,
nevat, que es veu des del celobert. Per Nadal Sal-
vat-Papasseit ja escrivia sobre aquesta conscièn-
cia passatgera, i feia esborronar amb aquests
versos: “Demà posats a taula oblidarem els po-
bres / i tan pobres com som./ Jesús ja serà nat. /
Ens mirarà un moment a l’hora de les postres / i
després de mirar-nos arrencarà a plorar.”

Xavier
Graset

VIURE SENSE TU

‘Celobert’

El capitalisme
pressupostari
deixa espai per a
l’idealisme social?
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