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Dijous dia 7 de maig a les 20h.
Batxillerats

• Modalitat de Ciències i Tecnologia
• Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

Cicles Formatius de Grau Mitjà
• Comerç
• Cures auxiliars d’infermeria
• Equips electrònics de consum
• Instal·lacions elèctriques i automàtiques
• Gestió administrativa
• Instal·lacions i manteniment electromecànic i conducció de línies

Cicles Formatius de Grau Superior
• Administració i finances
• Gestió comercial i màrqueting
• Comerç Internacional
• Logística (Gestió de transport)
• Comerç internacional + Logística (Doble titulació)
• Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció
• Sistemes de regulació i control automàtics
• Química ambiental
• Laboratori de diagnòstic clínic
• Higiene bucodental
• Diploma de transitari internacional
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CULTURA Sant JordiNOU9EL 33

Isona Passola ha dirigit aquesta producció, que s’inspira en ‘La pelota vasca’ de Julio Médem

Estrenen a Vic la pel·lícula ‘Cataluña 
Espanya’, coproduïda per Bon Preu
Vic

Jordi Vilarrodà

A mitjan any 2006, el grup 
Bon Preu i la productora 
i realitzadora de cinema 
Isona Passola van abordar 
el projecte de fer un docu-
mental que, en un primer 
moment, havia de tractar 
sobre l’afer del finançament 
de Catalunya. Tres anys des-
prés, la idea s’ha concretat 
en Cataluña Espanya, una 
pel·lícula que va més enllà 
i aborda les relacions de les 
dues realitats nacionals, a 
través de 34 testimonis. Bon 
Preu ha estat coproductor 
del film, que coincidint amb 
Sant Jordi s’ha estrenat a 
una dotzena de cinemes de 
Catalunya, entre ells el Sucre 
de Vic. Els pares de la idea el 
comparen amb el polèmic La 
pelota vasca, que va dirigir 
Julio Médem l’any 2003, i 
que feia l’anàlisi del conflic-
te entre Euskadi i Espanya.  

Una hora i quart de metrat-
ge dóna per dibuixar l’estat 
de la qüestió des de tots els 
angles, “partint del rigor”, 
explica David Poudevida, 
director de Comunicació 
del grup Bon Preu-Esclat. 
Els productors han tingut 
“una implicació intensa” en 
la gestació i el contingut de 
la pel·lícula –en què també 
hi ha col·labora Televisió de 
Catalunya–. Els tres anys de 

D’Albert Boadella a López-Tena
Vic Isona Passola i els productors van deci-
dir que els testimonis de Cataluña Espanya 
fossin economistes (Germà Bel, Ramon 
Tremosa), historiadors (Josep Fontana 
–a la foto–, Juan Sisinio Pérez-Garzón, 
Borja de Riquer), filòsofs (Xavier Rubert 
de Ventós), periodistes (Iñaki Gabilondo, 
Curry Valenzuela, Toni Soler), gent del 

món de l’espectacle (Lluís Cabrera, Albert 
Boadella) o humoristes (Màximo), però no 
polítics. Consideraven que aquests ja tenen 
habitualment el seu espai comunicatiu. 
La varietat de registres dels entrevistats 
és gran, tot i que David Poudevida reco-
neix que “en segons quins pols d’opinió de 
Madrid, és difícil d’accedir-hi”, sobretot 
després de l’experiència de La pelota vasca.

procés no han fet perdre ni 
una mica d’actualitat a les 
reflexions dels testimonis. 
En el moment inicial es volia 

parlar del greuge fiscal, “un 
tema que il·lustra la comple-
xitat i la realitat del país”. 
Les infraestructures o la 

sentència pendent sobre l’Es-
tatut han mantingut d’actua-
litat la qüestió i hi han afegit 
nous enfocaments: “Ha 

Fontserè presenta ‘Visca la terra!’ a Torelló
Torelló L’actor torellonenc Ramon Fontserè va presentar 
aquest dimarts el llibre Visca la terra! al “temple alexan-
drí” de la Biblioteca Dos Rius de Torelló, com la va definir 
l’actor Xavier Vilar, que va presentar l’acte. Vilar també 
va proposar a l’Ajuntament que el Teatre Cirvianum adop-
tés el nom de Fontserè. La periodista d’EL 9 NOU Dolors 
Altarriba va repassar la trajectòria de Fontserè i del lli-
bre va dir que “us sonarà el llenguatge”, “molt d’aquest 
entorn”, i que “no farà el mateix efecte” a persones d’altres 
llocs. Ramon Fontserè va remarcar que el llibre, tot i això, 
“no és una novel·la rural”.   
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evolucionat, i per això s’ha 
acabat parlant de la relació 
entre Catalunya i Espanya”, 
entesa en un sentit general, 
explica David Poudevida. 

El resultat és un producte 
“que pot veure qualsevol per-
sona, al marge de qüestions 
ideològiques”. Els promotors 
aspiren que serveixi per 
“aportar elements de debat”. 
Les reaccions que han arri-
bat fins ara demostren que 
“el camp està abonat” i que 
Cataluña Espanya és un pro-
ducte necessari. 

PREOCUPACIÓ DE LA GENT

El suport d’empreses 
com Bon Preu a projectes 
d’aquest caire no és habitual. 
David Poudevida parteix del 
fet que “dins de l’economia, 
representem una activitat 
quotidiana”, i per això “som 
coneixedors del que preo-
cupa el ciutadà”. I en aquest 
àmbit s’hi inclou la relació 
entre Catalunya i Espanya, 
que per la seva implicació 
econòmica es tradueix en les 
infraestructures, la sanitat 
o l’educació, “tot allò que fa 
que la societat catalana es 
pugui desenvolupar”. 

La sintonia amb Isona 
Passola ha estat total al llarg 
de la producció. Amb arrels 
familiars a Osona, és filla de 
l’empresari i promotor cul-
tural catalanista Ermengol 
Passola –recentment desapa-
regut– i ha treballat sobretot 
en el cinema. L’any 1992 va 
fundar la productora Mas-
sa d’Or, a través de la qual 
s’han realitzat films d’Agustí 
Villaronga o Joaquim Jordà, 
entre altres cineastes. Va ser 
professora de la Universitat 
de Vic i també va viure a la 
ciutat.


