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Doctora en Periodisme i Ciències de Comunicació i diplomada en Traducció i Interpretació,
Tate Cabré ha treballat en premsa i televisió.
És Guia Oficial de Turisme de Catalunya.

lgunos comparan a Putin en crueldad con Stalin y Hitler. Para miles
de familias que sufren su genocidio, no hay diferencia. Sería imposible,
sin embargo, equilibrarlo en la historia
con los dos monstruos.
Hitler en sus 12 años de Tercer Reich
(1933-1945) ocupó Austria, parte de
Checoslovaquia y de Polonia, invadió
Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Francia, los tres Países Bálticos y parte de Rusia.
Por su parte, en sus 31 años en el poder (1922-1953), Stalin logró en 1922 la
integración en la URSS de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. De 1924 a 1936, Kazajstán, Uzbekistán, Tajikistán, Turkmenia y Kirguicia. Y en 1940, Estonia, Letonia, Lituania y Moldavia. Luego montó
gobiernos títeres en Europa del Este hasta Berlín.
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Hem d’esperar que es morin els intel·lectuals per enyorar-los després?
El documental a Pau Riba va anar just, el de ‘La Pilarín’ ha arribat a temps. Per
què TGN no li fa ‘el documental’ a l’Olga Xirinacs? I Reus al Xavier Amorós?
l dilluns passat amb
una llarguíssima cua
per a accedir-hi i un teatre ple com un ou,
vaig poder assistir a la
presentació del documental La Pilarín a l’Atlàntida de
Vic, que l’endemà es veuria al Sense Ficció de TV3. Per mi va ser tan
interessant veure el documental
en si mateix com l’afecte immens
que la ciutat li professa a la seva
intel·lectual de referència, encara
que ella insisteixi en fer-se tractar
de ninotaire: «Som intel·lectuals
de fer feines», va dir, com qui es riu
de la seva pròpia ombra!
La van acompanyar l’alcaldessa
de Vic, el director de TV3, els productors, l’autor Dani Feixas que
l’any passat ja va presentar un documental sobre el Liverpool català (el rock’n’roll a Vic)... I el documental el van finançar una llarga
llista d’entitats públiques i privades, sobretot d’àmbit osonenc. Quina enveja! Sana enveja!
Doncs sí. Vaig sentir molta enveja. Sana enveja dels vigatans per
estimar tant tot el que té a veure
amb la terra osonenca, especialment la Pilarín, i molta enveja de
la Pilarín per estimar tant la seva
ciutat, i del Dani Feixas, que també és vigatà, i fa documentals que
posen en valor la cultura i els intel·lectuals de la seva terra i els
veiem a tot Catalunya...
I vaig pensar per què Tarragona
no li fa ‘el documental’ a l’Olga Xirinacs? I per què Reus no li fa al Xavier Amorós? No hi ha periodistes, productores, teles locals que
puguin fer el que fan a Vic mentre
els nostres intel·lectuals estan vius?
Hem d’esperar que faci 50 anys
que s’han mort, com amb Gabriel
Ferrater a Reus, o més i tot, com
el Robert Gerhard a Valls, per ferlos un homenatge? Intel·lectuals de
fer feines. Vet aquí la consideració que tenim de la gent del món
de la cultura. I com aniria de bé per
a la difusió de la seva obra que
se’ls fessin documentals que es re-

L’estrena de ‘La Pilarín’ a Vic
dilluns passat va ser un bany
de multituds. FOTO: T. CABRÉ

transmetessin per les televisions i
als instituts...
A l’article del passat 3 de març
parlava del llegat patrimonial i immaterial que uneix les ciutats de
Vic i Reus, Catalunya vella i Catalunya nova, físicament separades
per 172 quilòmetres però amb un
tarannà emprenedor similar, i també parlava de la Pilarín Bayés i de
Luna, besneta de l’indià reusenc
Josep Margenat i Fàbregas els descendents del qual, la Pilarín inclosa, van estiuejar sempre al mas de
Gusí primer i a Salou després, quan
el mas va ser bombardejat a la
Guerra Civil, i descansen al panteó
de Domènech i Montaner de la ne-

cròpolis reusenca. Aquesta fal·lera cultural que es viu en terres vigatanes, tant de bo arribi a les comarques del sud.
Abans d’acomiadar l’article i en
atenció a l’amable e-mail del Sr.
Carles Jansà de l’Agrupació Cultural de Vila-seca, voldríem esmenar haver escrit a l’esmentat
article del 3 de març que sant Bernat Calvó era reusenc, ja que com
ens comenta el seu convilatà vila-secà, quan sant Bernat va néixer fa 800 anys al mas Calvó, el
seu terme municipal era el de Vila-seca i no de Reus. Resulta sempre gratificant l’intercanvi amb
els lectors!

