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E
ntre els pins i l’úl-
tima claror del dia, 
mires al cel i veus 
núvols desfilant, de 

cotó rogenc però que semblen 
immòbils, i lentament fan de 
l’espai el seu camí amb l’ajuda 
de l’airet de ponent, i per allà 
hi passen alguns moixons vo-
lant de pressa per posar-se de 
branca en branca buscant el seu 
lloc per descansar i passar la 
nit, no sigui que els prenguin 
“la barraca”. La fresca els des-
perta i les últimes llums van 
agafant el seu lloc al vespre, i 
de mica en mica es marquen 
en la llunyania les posicions 
de les masies i cases en el seu 
lloc; tot es fa quasi sense soroll, 
si no fos per un motor que se 
sent marxant, el bordar del 
gos llunyà, un xup que crida 
la parella, la remor suau de les 

brancades dels roures, i de cop 
et sents escoltant-ho tot, un buit 
sense soroll, la sensació d’un 
aire pur i net, un espai nu; tot 
fantàstic. Llavors tanco els ulls 
i em transporto, marxo i vaig 
a buscar l’oreig de les onades 
contra el roquer, l’aire humit 
i salat, la flaire del iode marí, i 
lluny, lluny, la plata de les ai-
gües planes, la serp que sobre 
el mar deixa el vaixell sobre 
l’escuma blanca, veient-se-li 
l’ombra de la vela major afer-
rada al pal, els esquitxos de mar 
a la cara del mariner i vent de 
garbí i, de cop, una noia de lla-
vis molsuts m’ha obert els ulls 
i ja no somio, és cert, es trenca 
un encantament i n’arriba un 
altre que m’encanta.

L’epidèmia del  
Covid-19 

RAMONA AMORÓS

�Roses que comencen a 
brotar 
Cridant nova vida per tots 
El cel amenaça tempesta 
I l’aire té nom d’epidèmia 
 
Ales d’ocell negres 
Volen per tota la terra 
Fugint de l’epidèmia 
Pensant en les llars desfetes 
 
Places i carrers plens de por 

Amb la gent reclosa a les 
llars 
Per evitar el contagi 
Tot i rentar-nos les mans 
 
Roses que treuen poncelles 
Cada lor és una esperança 
Cada rosa un anhel 
La tempesta que ens ame-
naçava 
fugirà per deixar-nos l’espe-
rança 
Que el virus vencerem 
sota l’ombra del tossal.

Núvols de tarda

Cartes d’OPINÓ

Josep M.  
Gatell  
Batalla
Col·laborador

DEFUNCIONS 

Juan de Dios Valero Velasco• 
Va morir a l’edat de 51 anys. La 
cerimònia fúnebre es va celebrar 
el 14 de març. Montblanc.

Maria Saumell Amoros• Va morir 
a l’edat de 93 anys.  Barberà de la 
Conca

FELICITACIONS

Podeu felicitar les persones 
estimades gratuïtament en 
aquesta secció, porteu-nos 
les dades i una fotografia 
abans del dijous Adreça: C. 
Barberà de la Conca, s/n - 
Montblanc. Telèfons: 977 86 
25 43  / Adreça electrònica: 
novaconcasetmanari@
gmail.com

Bruna • Enmig de tot 
aquest caos sempre hi ha 
alguna cosa bona a cele-
brar. Per molts anys, Bruna, 
ja en són 8!

8
anys

D
urant aquests dies, 
de quedar-se a casa, 
probablement fem un 
ús més intens d’inter-

net i descobrim tot de propostes 
virtuals i a distància, algunes ja 
existents, algunes de recents, 
algunes expressament creades 
per ajudar a passar aquests 
temps difícils...

D’entre les propostes, us 
destaco arquitecturacatalana.
cat, un portal de recent creació, 
singular, i pioner en la seva 
tasca, que pretén apropar l’ar-
quitectura catalana moderna i 
contemporània a la ciutadania 
i que ajuda a posar en valor 
aquest patrimoni més recent i 
alhora visibilitzar la tasca dels 
arquitectes catalans, ja molt 
reconeguda a nivell internaci-
onal.

En aquest nou portal, que 
anirà creixent amb la incorpo-
ració de les obres recents més 
interessants i també d’altres 
més antigues que potser enca-
ra no hi apareixen, hi podem 
trobar informació sobre més 
de 1.500 obres de més de 1.100 
arquitectes, molt reconeguts i 
també més desconeguts, cata-
lans.

Aquesta eina es pot usar 
tant d’un punt de vista de re-
cerca professional com des 
d’un punt de vista d’interès 
per descobrir i conèixer millor 
l’arquitectura moderna i con-
temporània del nostre entorn, 
o d’altres punts del territori, so-
vint desconeguda per al públic 
general. També pot ser útil per 
planificar visites i acostar-se a 
conèixer patrimoni contempo-

rani.
Aquesta és la transcripció 

del text del vídeo de la presen-
tació del portal:

“L’arquitectura és a tot ar-
reu: allà on vivim, aprenem, 
ens relacionem… Ens desperta 
sensacions, ens fa viure. Però… 
què hi ha darrera dels espais 
que ens envolten? arquitectura-
catalana.cat et proposa un viat-
ge de descoberta. Una ruta per 
conèixer i posar en valor la ri-
quesa del patrimoni arquitectò-
nic modern i contemporani de 
Catalunya. Hi pots trobar una 
gran selecció d’obres, algunes 
de conegudes i d’altres que et 
sorprendran. Consulta-les a tra-
vés de l’àmplia documentació, 
en molts casos inèdita, amb què 
es nodreix el portal. Memòries, 
fotografies, plànols, dibuixos... 
Tens al teu abast l’espai digital 
més extens sobre arquitectura 
catalana, que seguirà creixent 
amb les aportacions de les gene-
racions d’arquitectes i fotògrafs 
actuals i futures. La navegació 
és intuïtiva i senzilla. Pots bus-
car obres i autors d’una manera 
ràpida amb el gran cercador... 
Descobrir les propostes que et 
suggereix el portal. O interac-
tuar amb una de les eines més 
destacades, el mapa. Combina 
els filtres de cerca i apropa’t a 
les obres que apareixen geolo-
calitzades per tot el territori. 
Endinsa’t en les obres i la tra-
jectòria dels autors que les han 

fet possibles. Busca, navega, re-
laciona, explora... Descobreix 
l’arquitectura.”

Com a curiositat, hi aparei-
xen dues obres localitzades a la 
Conca de Barberà. Una d’elles 
és el grup d’habitatges dels 
anys 70 Les Arcades, de Mont-
blanc, de l’arquitecte Josep 
Emili Donato i Folch. L’altra, 
més recent, del 1999 és la casa 
Bultó, de l’Espluga de Francolí, 
dels arquitectes Manel Bailo i 
Rosa Rull.

Tota la informació que apa-
reix en el portal ha estat cedida 
pels despatxos d’arquitectura 
autors dels projectes i pels fotò-
grafs autors de les fotografies. 
També hi ha quantitat de fons, 
alguns dels quals es publiquen 
per primera vegada, provinent 
de l’Arxiu Històric del Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, el 
qual va ser nomenat recent-
ment secció de l’Arxiu Nacional 
de Catalunya.

El portal, dirigit pels arqui-
tectes Omar Ornaque i Aure-
li Mora, estarà properament 
disponible en castellà i anglès, 
per fer-lo accessible a un públic 
més ampli. També s’habilitarà 
una “bústia” per poder propo-
sar obres arquitectòniques per 
ser afegides al catàleg.

Us animo a visitar-lo, és 
molt agradable visualment i 
fàcil d’utilitzar, per descobrir 
i gaudir de l’arquitectura, de 
forma virtual.

Anna Cunillera Escoda
arquitecta

annacunillera@coac.net

#Joemquedo a casa 
#Hopassemjunts

Les Arcades des de Google Maps.

Des de sempre 
al vostre servei

977 860 141

900 231 132
www.memora.es


