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«No conec ningú més 
que faci aquests suros»
Han passat més de tres dècades des del dia en 
què Àngel Anglada es va presentar a casa del 
gerent a demanar-li feina a la fàbrica; les co-
ses aleshores es feien així. «La fàbrica enca-
ra era al poble i el gerent vivia a la casa ados-
sada», recorda. Va començar a treballar el 9 
de gener de 1984. Allò era Cassà de la Selva i 
l’empresa es deia Francisco Oller i en aquells 
moments estava en ple creixement; i, com 
moltes companyies de la zona, per descomp-
tat, es dedicava a la producció de suros. Avui 
ja no és al poble, sinó als afores, i és una es-
pècie de tità del sector: el 10% de la produc-
ció mundial de suros per a vins espumosos. 
En una fàbrica moderna, automatitzada i 
desbordant de tecnologia punta, Anglada 
és l’últim romàntic: l’home la feina del qual 
mai farà una màquina.

–Parlem d’aquests suros especials que fa 
vostè. ¿Què és un suro especial?
–Són els suros naturals de grans dimensions 
que s’usen per a les ampolles d’edició espe-
cial. Les que encarreguen les empreses…, no 
ho sé, per als millors clients. Un suro normal 
té un diàmetre de 30 i mig. A partir de 32 es 
considera un suro especial.

–Parlem en mil·límetres.
–És clar.

–Diu «suro natural». ¿Els normals no són na-
turals?
–Aquells són o bé de suro aglomerat o de su-
ro aglomerat amb un coixí de suro natural, a 
la part de sota. Els que jo faig són suros 100% 
de suro natural.

–El color, el gra, les venes. ¿Sap quan a les 
pel·lícules diuen: «Aquest vi té gust de su-
ro»? Això es deu a un fong que és visible en 
unes taques grogues a l’esquena de la fus-
ta. Quan detectem això en tallem un tros i 
l’olorem, i si notem una olor aspra el des-
cartem.

–¿Ha destapat una ampolla que tingués un 
suro dels seus?
–¡Mai! Aquestes ampolles no són a les bo-
tigues. Una ampolla de xampany amb un 
tap d’aquests, no, mai l’he destapat. A més, 
pensi que deuen ser ampolles caríssimes, 
de 1.000, de 2.000 euros. I tampoc és que hi 
sigui gaire aficionat. Si vol que li digui la 
veritat, jo sóc més de vi.

–¿Té molta competència? Entre artesans 
es deuen conèixer, suposo.
–La veritat, no conec ningú més que fa-
ci aquests suros. ¿Taps de suro completa-
ment de suro natural, d’aquestes mides? 
No que jo sàpiga.

–¿I què se sent? M’està dient que fa una co-
sa única al món.
–Com li he dit, no en puc estar segur. Em 
penso que és així. ¿Què sento? ¡Jo no sen-
to res! Jo només veig que quan s’acaben les 
carreres de motos algú sacseja l’ampolla i 
surt l’espuma . Jo mai he vist destapar l’am-
polla. No he vist el suro.

–Aquells suros són seus, és clar. Els de les 
motos, els de la fórmula 1.
–Tampoc ho puc assegurar, però és molt 
possible, sí. Recordo que fa anys hi havia 
un anunci de la loteria en què destapaven 
una ampolla de xampany i mostraven el 
suro volant a càmera lenta. Era un suro 
d’aglomerat i sense discos, sense el coixí 
natural. Però, ¿qui se n’adona d’això? Els 
que som de la feina. H

–I 100% artesanals, entenc.
–Sí, i això suposa una feinada horrorosa, no 
s’ho imagina. Però són suros més bonics, o a 
mi m’agraden més, almenys.

–També tinc entès que vostè és qui rep les 
comandes, i qui escull.
–És la feina de pati, sí. Arriben palets de 500 
quilos amb suro que ja ve etiquetat com a es-
pecial, però que jo sempre torno a mirar. Pa-
let a palet, peça a peça. El suro que a mi em 
sembla que serveix per fer taps especials el 
poso en un costat, i el que no, es deixa a l’al-
tre per fer suros normals.

–¿Quins criteris fa servir?
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Aquell xampany que rega 
els podis de Moto GP: ell 
en fa els suros. L’últim 
artista del sector.
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judicis pràcticament inexistents. 
Auxili, incitació o excitació de la 
rebel·lió, els suposats delictes. Plo-
rem amb la jove que escriu una 
carta al seu marit. Tenen dues cri-
atures i torna a estar embarassa-
da, però aquest cop no arribarà a 
veure la cara del nen. Amb les 
mans a la panxa, somica. La mata-
ran abans. «Les dones com vostè 
no tenen drets», li diu el carceller. 
«Ho hauria d’haver pensat abans 
de tenir fills». S’entrecreuen els 
militars, les monges, els nens, la 
que abans que la matin se suïcida; 
la que sobreviu i anys més tard, i, 
com que no sap escriure, agafarà 
un casset per preservar els relats 
viscuts. I com fa la cançó final, ens 
retrobarem amb la nostra sang 
després del malson i la dissonàn-

cia. Perdonar és de savis. I oblidar, 
d’insensats. 

El teatre es fa història

He sortit del teatre. Ja sé que la his-
tòria l’escriuen els guanyadors tot 
i els posteriors memorials. També 
sento dir a les especialistes que la 
història de les dones no existeix. 
No surten als llibres. No hi són en 
els relats del passat. De fet encara 
ara, que poc que apareixen en els 
del present. Avui mateix, en aquest 
diari, mireu les fotos i llegiu-ne els 
titulars. ¿Hi ha dones? ¿Gaires? «Vo-
sotras sois mujeres. No sois nada. Tenlo 
claro», deia el jutge, mentre les pe-
gaven. El teatre és art  i es fa histò-
ria. Elles hi eren. Elles hi són. I això 
que només són dones. H

C 
r ida :  « ¡Han trobat 
l’àvia! ... Han trobat el 
seu cos, se sap el lloc 
exacte, la cuneta on la 
van llançar, han obert 

la fossa i ara podrem recuperar-la 
i enterrar-la com es mereix; que 
descansi per fi». És el primer ins-
tant i les dones ja són dins nostre. 
Guerra civil i postguerra, presó. 
Com que són dones, no les comp-
ten com a presos polítics. Les do-
nes no compten. El puente de los 
franceses, mamita mía, nadie te pasa, 
nadie te pasa. 
 A la sala petita del TNC fan una 
obra gran. Les dones són Míriam 
Iscla, que les viu físicament i ens 
les fa sentir; Sol Picó, que les mou 
i balla, ràpidament o amb parsi-
mònia, arrosegant-se per terra en-

tre ampolles de vidre simètrica-
ment disposades o a la piscina ta-
üt xipotejant, i Maika Makowski, 
que canta i les fa música. L’espai 
és diàfan i net, la penombra, el 
verd. Un piano al fons i, a la ban-
da esquerra, filmacions en blanc 
i negre de dones que no hem co-
negut mai travessaran una panta-
lla escairada. De cop, ens són molt 
properes. Som la seva memòria, la 
d’elles, que han estat silenciades. 
 E l  m u n t a t g e  q u e  C a r m e 
Portacelli fa de les històries de 
cinc dones relatades per Carmen 
Domingo és intens i cert, té la pas-
sió de la vida i del patiment, i se 
t’endú. El passat es fa present 
quan ens sentim deutors de les 
nostres dones grans, mares, àvies, 
besàvies. Dones condemnades en 
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Només són 
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