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St. Joan de les Abadesses

Jordi Vilarrodà

Aviat farà dos anys que el 
fotògraf Xavier Pladellorens 
va rebre un encàrrec sin-
gular: capturar en imatges 
l’essència d’un poble, Sant 
Joan de les Abadesses. Qui li 
feia l’encàrrec era l’empre-
sari santjoaní Ramon Fajula, 
director general d’OCA 
Corporate Services i presi-
dent de la Fundació OCA, 
que posava a la seva dispo-
sició mitjans, finançament 
i temps. El resultat ha estat 
Sant Joan de les Abadesses 
(Lunwerg Editores), un luxós 
llibre de gairebé 250 pàgines, 
amb 160 fotografies i textos 
en quatre idiomes, que es va 
presentar divendres passat 
a Barcelona i dissabte a Sant 
Joan. 

L’encàrrec no era només 
per vendre el poble cara enfo-
ra. Un dels seus objectius –el 
més difícil– era “sorprendre 
els santjoanins”. Des de la 
seva mirada de foraster, Pla-
dellorens es va submergir en 
la vida quotidiana de Sant 
Joan, en les festes i costums 
i en els paisatges. “Primer 
de tot, deixar la càmera 
de banda i parlar amb la 
gent”. I per l’abril del 2012, 
posar-se a treballar. Un dels 
recursos que va utilitzar per 
obtenir imatges aèries mai 
vistes va ser un dels models 
més sofisticats de drone, un 
octocòpter. Aquest aparell 
volador dirigit per radiocon-
trol transporta la càmera i 
disposa de vuit hèlixs per 
donar-li estabilitat total a 
l’aire. “L’aplico normalment 
en fotografia industrial”, 
explica Pladellorens. Així 
va obtenir, per exemple, la 
fotografia de portada: una 
imatge zenital de la plaça 
Major mentre s’interpreta el 
Ball de Pabordes, durant la 
festa major. 

En altres casos, més que la 
tècnica ha calgut l’enginy. El 
grup escultòric del Santíssim 
Misteri ha atret les mirades 
de molts fotògrafs, i Plade-
llorens donava voltes a la 
millor manera de captar-lo 
en el seu objectiu, fins que 
un dia va veure un grup de 
visitants entre els quals hi 
havia un nen. “I aquí ho vaig 
tenir: com ho veu el nen? 
De baix cap a dalt”. El llibre 
es divideix en cinc apar-
tats, dedicats a la identitat 
i les tradicions, els carrers i 
racons del poble, els paisat-
ges, el lleure i l’esport i la 
cultura i la festa. Les imatges 
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Dues de les imatges de Sant Joan que s’han pogut captar gràcies a un octocòpter

DOS CONSELLERS

El protocol de presentació 
va ser tan singular com el 
mateix llibre. Dos consellers, 
en dos dies. Divendres al 
Palau Moja de Barcelona, es 
presentava amb el conseller 
de Cultura, Ferran Mascarell. 
I dissabte al Palau de l’Aba-
dia de Sant Joan, amb el con-
seller d’Indústria i Ocupació, 
Felip Puig. Entre el públic, 
l’exconseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques 
Joaquim Nadal. 

RAMON FAJULA

OCA Corporate Services, 
l’empresa de Ramon Fajula, 
es dedica a la certificació de 
qualitat, la inspecció tècnica 
de vehicles i la formació, 
especialment de joves amb 
dificultats d’accés al mercat 
laboral. Mitjançant la funda-
ció que porta el nom de l’em-
presa, ha patrocinat altres 
edicions de llibres. Fajula 
s’ha implicat personalment 
en el projecte “com a santjo-
aní”.

s’acompanyen de breus tex-
tos dels santjoanins Guifré i 
Marcel Miquel. 

L’Ajuntament de Sant Joan 
ha participat també en el 
projecte i, de fet, és qui el va 

proposar a Ramon Fajula i la 
Fundació OCA. “Enteníem 
que podia ser un instrument 
útil per explicar la riquesa 
del nostre poble”, explicava 
Ramon Roqué en la presen-

tació de dissabte a Sant Joan, 
que va omplir el Palau de 
l’Abadia. L’alcalde considera 
que ha acomplert plenament 
l’objectiu: “Parla de nosal-
tres”. 

FONS A L’ARXIU

Totes les imatges del llibre, 
i les que va anar obtenint 
Xavier Pladellorens durant 
el procés, passaran a formar 
part de l’Arxiu Històric 
Municipal de Sant Joan, i 
l’Ajuntament en tindrà els 
drets de reproducció sempre 
que no sigui amb finalitats 
lucratives. L’import que s’ob-
tingui de la venda dels llibres 
es destinarà a l’atenció de 
persones de Sant Joan amb 
problemes socials. 

El fotògraf va utilitzar un ‘drone’ per obtenir les imatges més singulars de la vila

Xavier Pladellorens retrata la 
vida de Sant Joan en un llibre

Concert de gralles 
i d’instruments de 
banda, a L’Orfeó

Vic L’Orfeó de Vic acollirà 
aquest diumenge, a les 7 de 
la tarda, un peculiar con-
cert en què els Grallers de 
Vic estaran acompanyats 
d’un nou grup de vent, els 
Ventvolguts, format per una 
desena de membres vinculats 
a la Banda de l’Emvic. “És 
una altra manera de donar 
a conèixer les possibilitats 
de la gralla”, explica Pep 
Sentmartí, dels Grallers. 
També comptaran amb la col-
laboració puntual dels Vicus, 
en alguns temes.

Teatre de Cartró 
es presenta al 
Casino de Vic

Vic Teatre de Cartró, una 
companyia que han format 
Joan Petit Bosch, Dani Rifà i 
Ana Beatriz, es presentaran 
dissabte a la Sala Modernista 
del Casino de Vic amb l’obra 
En Joan petit i l’home que 
plantava arbres. Es tracta 
d’una companyia de teatre 
de caràcter familiar, i que fa 
els contes realitat a través 
del cartró, i tot plegat amanit 
amb música i un toc humor. 
L’espectacle començarà a les 
6 de la tarda i té una durada 
de poc menys d’una hora.

La biblioteca de Ripoll 
té un espai per a lectors 
amb dificultats visuals

Ripoll La Biblioteca Lambert 
Mata de Ripoll ha rebut la 
donació d’Anna Maria Bravo 
d’un fons d’audiollibres que 
ha posat a disposició dels 
usuaris amb dificultats visu-
als. Es tracta d’un ordinador 
amb auriculars que permeten 
que l’usuari pugui escoltar 
una novel·la o una revista. 
A part, la biblioteca disposa 
d’alguns títols de novel·les 
per escoltar i que deixa en 
préstec, així com un fons de 
llibres que ha anomenat Lle-
tra Plus.

La portalada de 
Ripoll té nou 
franqueig postal

Ripoll Amb motiu de la 
candidatura de la portalada 
del monestir de Ripoll per 
entrar a formar part del 
Patrimoni de la Humanitat 
per la Unesco, s’ha fet un 
nou franqueig postal que 
entrarà en funcionament al 
gener en tots els enviaments 
postals que es facin des de 
l’Ajuntament. Aquest és un 
sistema de pagament previ 
de les taxes de correus, que 
no utilitza segells, sinó que 
el franqueig és imprès direc-
tament en el sobre.


