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E
l riu sembla que
baixi a càmera len-
ta sota l’antic pont
del ferrocarril de
Tortosa (Baix

Ebre), convertit ara en zona de
pas per a vianants i bicicletes.
“El primer que necessito fer
quan arribo és venir a veure el
riu, llavors sé que he arribat a
casa”, explica PerePon-
ce, nascut i criat a
Tortosa. Com un plaer
conegut i tantes vega-
des repetit, passeja per
la riba de l’Ebre en un
recorregut plàcid i
nostàlgic, a la vora d’un
riu que el va veure créi-
xer i sobretot comen-
çar a aprendre.
“Passàvem el pont

per anar a l’institut, ens
tiràvem sota les vies, in-
conscientment. Era
una època d’aprenen-
tatge”, recorda. Els tau-
lons de fusta que van
suportar durant dèca-
des les vies del ferrocar-
ril i el pas dels trens en-
cara són visibles sota
l’estructura metàl·lica
de l’antic pont, renovat
fa poc i convertit en ico-
na d’una ciutat que es
vol reivindicar turísti-
cament. “Tortosa és
una gran desconegu-
da”, diu el prolífic ac-
tor, que fa molts anys
que viu entre Barcelo-
na i Madrid.
Territori fronterer, ciutat

mestissa, enclavament estratè-
gic i patrimoni natural i arqui-
tectònic, Tortosa s’entén des
de les aigües de l’Ebre. “El riu
és identitat”, comenta. Davant
del pont, en un dels murs que
flanquegen el riu al pas per la
ciutat, irromp el blau elèctric
del nus, símbol del moviment
social d’oposició al transvasa-
ment de l’Ebre. Lo riu és vida,
avisa una pintada enorme. No
al transvasament, diu aigües
amunt. Fill d’un immigrant
d’Utiel (València), Ponce defen-
sa ambmés arguments que pas-
sió la necessitat de preservar

un cabal ambiental per al tram
final del riu, fins a la desembo-
cadura, al delta de l’Ebre. “To-
ta aquesta aigua és necessària,
el cabal és vital per mantenir el
delta”, afirma. “Tinc cosins a
València, i allà es fa difícil d’en-
tendre”, afegeix.
Protegit per l’ombra d’uns

plataners, al costat del pont,
l’observador es pot entretenir
amb el pas tranquil de les
barques o amb el rem volunta-
riós d’un piragüista que trenca
el verd intens de l’aigua a cops
de pala.
La vista es perd aigües

amunt en una frontera natural

dominada per la bellesa ruti-
lant dels Ports. L’antic pont del
ferrocarril sobretot es mira pe-
rò també se sent. El dringar de
les campanes de l’església del
Roser, a l’altra banda del riu, al
barri de Ferreries, recorda al
transeünt que el tempsno s’atu-
ra, encara que a estones ho pu-
gui semblar. “Aquí les coses es
degusten més, com quan seus
en una taula per gaudir del di-
nar, sense presses”, reflexiona
Ponce, de 48 anys.
El seu particular “exercici

de nostàlgia viva” no transita
únicament vora l’Ebre, on re-
corda que anava de petit a pes-

car amb el seu avi. La ruta con-
tinua per la catedral i el col·legi
dels Josepets i s’enfila per San-
ta Clara, un barri de carrers es-
trets i costeruts. “Sempre des-
cobreixes racons nous”, expli-
ca. La passejada s’atura a la ter-
rassa del bar Sport, al carrer
Teodor González, a prop de la
casa dels seus pares, on conti-
nua tenint residència i referèn-
cia quan torna a Tortosa. Ali-
fonso, el cognomde la sevama-
re, tortosina, va ser el seu pri-
mer i improvisat nom artístic.
Si d’alguna cosa gaudeix, en

aquest viatge actualitzat al pas-
sat, és del contacte amb la gent,

amb les amistats que es van
coure a foc lent. “A les ciutats
s’imposa la velocitat de creuer,
aquí el present s’assaboreix, és
la cultura del gaudir del plaer
de la vida”, raona qui en el dia a
dia viu en l’estrès de dues
grans capitals, movent-se al rit-
me que marca la inestabilitat
gairebé forçada de la feina d’ac-

tor. El particular sentit
de l’humor que s’impo-
sa en el caràcter torto-
sí, entre l’humor càus-
tic i la broma, comple-
ten el viatge.
Orgullós del patrimo-

ni històric de la seva
ciutat, “un poble gran
que tampoc no ha can-
viat gaire”, Ponce té ga-
nes de donar a conèi-
xer portes enfora la se-
va esplendor renaixen-
tista, el recinte fortifi-
cat de la Tortosa anda-
lusí, amb el castell de la
Suda, on hi ha el para-
dor, lesmurallesmedie-
vals o el barri jueu.
L’actor va acceptar des-
interessadament de
participar en un anun-
ci televisiu al costat de
dues actrius tortosines,
Sílvia Sabaté i BelénFa-
bra, per promocionar
precisament la ciutat
enuna campanyamedi-
àtica sense precedents.
Sense cap actor ni ac-

triu a la família, sense
cap referència al seu en-

torn, el seu primer contacte
amb el teatre es va produir a
Tortosa, a l’institut Joaquim
Bau, gràcies a Manolo Pérez
Bonfill. “De petit era molt tí-
mid i el teatre era una manera
de desinhibir-me”, explica. Als
17 anys va marxar a Barcelona,
on va començar a cursar la lli-
cenciatura de Psicologia, que
va compaginar primer amb els
estudis a l’Institut del Teatre
sense la idea de ser algun dia
actor professional. “Per mi el
teatre era un somni,mai no l’ha-
via vist com una cosa realitza-
ble”, admet. Encara avui conti-
nua sense despertar-se.

EL MEU RACÓ PREFERIT

L’ACTOR PERE PONCE TORNA A LA CIUTAT QUE
EL VA VEURE NÉIXER, CRÉIXER I DESCOBRIR EL
TEATRE, ABANS DE MARXAR A ESTUDIAR A
BARCELONA. UN RECORREGUT NOSTÀLGIC I VITAL
PER TERRA MESTISSA I FRONTERERA, MARCAT PER
L’EBRE I UN PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC
I NATURAL TAN SOVINT IGNORAT

Elpontd’aigua
Passejada a la vora de l’Ebre perTortosa, punt de trobada de les cultures àrab, jueva i cristiana
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L’antic pont del tren de Tortosa, sobre l’Ebre, remodelat i convertit en zona de pas de la Via Verda

ElBancdelsAlimentspodrà tenirmés
condemnatsentreballscomunitaris
BARCELONA Redacció

Un conveni firmat ahir pel conse-
ller de Justícia, Germà Gordó, i el
president de la Federació Catala-
na de Bancs dels Aliments, Josep
Maria Forné, permetrà ampliar la
cooperació entre aquestes dues
institucions i augmentar el nom-
bre de persones condemnades
que fan feines en benefici de la
comunitat als magatzems dels
quatre bancs (Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona).
L’acord permetrà, així ma-

teix, organitzar brigades especi-
als associades al pla d’ajuda de
la Unió Europea en la tasca de
distribució d’aliments i exce-
dents de producció alimentària
procedents de tot Europa. L’any
2011 van entrar prop de cincmi-
lions de quilos per aquesta via.
En els dos últims anys més de

60 persones han pogut complir
la pena fent tasques en benefici
de la comunitat als bancs d’ali-
ments, amb una dedicació que,
en total, suma més de 8.000 ho-
res de feina. En general, es trac-

ta de condemnats ambpenes bai-
xes, especialment per delictes
de trànsit, que no han ingressat
a presó.
La col·laboració de Justícia

amb els bancs d’aliments va
començar el 2005, al de Barcelo-
na. La cooperació es va estendre
posteriorment a les instal·la-
cions deTarragona (2009) i Llei-
da (2012). Aquest any, fins a
finals de juliol, els condemnats
que s’han acollit a aquesta via de
càstig i de reinserció alhora ja
han ocupat més de 5.000 hores

de feina als diferents bancs d’ali-
ments.
Els responsables dels bancs

d’aliments i del Departament de
Justícia van destacar l’èxit
d’aquesta iniciativa a partir de
l’alt grau d’integració dels parti-
cipants i del fet quemolts hi han
continuat col·laborant com a vo-
luntaris una vegada complerta
la condemna.
Els bancs d’aliments han ad-

quirit en els últims temps una
gran rellevància social que po-
sen de manifest les campanyes
ciutadanes de recollida de pro-
ductes que organitzen periòdi-
cament per cobrir les neces-
sitats de desenes de milers de
persones que viuen una situació
precària com a conseqüència de
la crisi. Els quatre bancs d’ali-

ments catalans van moure l’any
passat un total de 15.000 tones,
amb un valor estimat en 22 mi-
lions d’euros. La distribució
d’aliments va beneficiar el 2012
un quart de milió de persones a
Catalunya.
L’última campanya del Banc

dels Aliments ha estat la que
s’ha dut a terme sota el lema “La
fam no fa vacances”, que fins a
primers d’agost va aconseguir
aplegar 350.000 quilos d’ali-
ments. És la primera campanya
d’aquest tipus que es fa durant
l’estiu, i la finalitat va ser refor-
çar les recollides d’aliments que
es fan durant la resta de l’any, es-
pecialment el Gran Recapte,
que en l’última edició va recollir
tres milions de quilos d’ali-
ments.c
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