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Entrevista Victòria Alsina

“Cal explicar a fora que el
conflicte no està tancat”

Consellera d’Acció Exterior i Govern Obert

XOC PEL RELAT · “S’ha
de contrarestar el discurs
que ja està resolt amb els
indults i la taula de diàleg”

NACIONAL. Planes 4-6

MÉS · “No només penso
continuar el que estem
fent en acció exterior, sinó
que en farem més”

Deu anys, deu diàlegs

Esteve Vilanova Francesc Cabana

Gerard Quintana Lídia Pujol

Lluís Foix Mariola Dinarès

Toni Albà Agnès Busquets

Marta Madrenas Montserrat Tura

Joan Roca Ada Parellada

Manel Esteller  Carme Torras

Òscar Camps Lucía Caram

Maria Barbal Maria Mercè RocaLaura Borràs Ernest Benach

Avui, amb el diari, suplement especial amb
motiu del desè aniversari d’El Punt Avui
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Sánchez ara no vol
parlar dels fons de la UE
en la bilateral de dilluns
El president espanyol repta el govern català a ser en
una reunió tècnica per parlar-ne, després que ahir
Aragonès no assistís a la conferència de presidents
NACIONAL. Plana 8

El TGUE torna a
retirar la immunitat
a Puigdemont
El tribunal pren la decisió perquè les euroordres
contra ell i els altres eurodiputats estan suspeses,
de manera que la mesura no té cap efecte pràctic
NACIONAL. Plana 7
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10 ANYS D’EL PUNT AVUI

“La cultura ens fa
ser comunitat”

● Fa 25 anys que es coneixen i de seguida
es nota que entre ells hi ha una gran amis-
tat i complicitat. “Podem estar molt de
temps sense veure’ns, però d’alguna mane-
ra sempre estem en contacte”, diuen Ge-
rard Quintana (Girona, 56 anys; primera
menció a Punt Diari, el 1988) i Lídia Pujol
(Barcelona, 52 anys; esmentada per pri-
mer cop a l’Avui el 1993) quan acabem
una conversa que ha tingut lloc en una
gran casa amb passat senyorial i present
coliving del barri barceloní del Putxet, on
ara Quintana, eivissenc adoptiu, té la seva
base d’operacions quan aterra a Barcelona.
Pel que recorda Pujol, es van conèixer als
camerinos d’un concert que Sopa de Ca-
bra va oferir l’abril del 1996 a La Mercè de
Girona, on ella i Sílvia Comes van ser telo-
neres. “Llavors, jo tenia força reticències
respecte a tot allò que tingués a veure amb
el rock català”, explica ella, però es van en-
tendre tan bé que l’any següent Comes i
Pujol van col·laborar en la gravació del di-
recte La nit dels anys, de Sopa de Cabra.
Un quart de segle després, Sopa de Cabra
continua en actiu: de fet, el dia de la troba-
da Quintana acabava d’arribar de Girona,
on el grup estava preparant a la sala La
Mirona de Salt la gira commemorativa del
30è aniversari del disc Ben endins. Aquest
2021 està resultant molt profitós per a tots
dos: Quintana ha guanyat el Premi Ramon
Llull amb la seva segona novel·la, L’home

1976. “Cada cançó de Cecilia t’ajuda a des-
pertar la teva autodeterminació”, diu.

Parlem de què feien tots dos ara fa 10
anys, i tots dos recorden que acabem de

LÍDIA PUJOL CANTANTGERARD QUINTANA CANTANT

“Vull creure en un
món simbiòtic”

que va viure dues vegades, i Lídia Pujol ha
tornat a sorprendre, amb el disc Conver-
sando con Cecilia, on adapta cançons de la
cantant madrilenya, morta en accident el

XAVIER CASTILLÓN

La Lídia i en Gerard: “Ell és com el meu segon germà gran”, diu ella. JOSEP LOSADA

La cultura ens
interpel·la i fa
evident la
mentida, però
també pot ser un
simple decorat

No crec en
l’espècie
humana, però sí
en les persones.
Com a espècie
som un fracàs
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commemorar justament el 10è aniversari
del 15-M, un moment d’indignació col-
lectiva en què molta gent a tot l’Estat va
sortir al carrer per reclamar una democrà-
cia més participativa, no regida pels inte-
ressos capitalistes. A Catalunya, una part
important d’aquella onada va derivar en el
moviment Procés Constituent, en què tant
la Lídia com en Gerard s’hi van implicar
activament. “En aquell moment, en Ge-
rard i jo donàvem la cara pel Procés Cons-
tituent, el moviment impulsat per Arcadi
Oliveras, Teresa Forcades i molta altra
gent. Ocupàvem les places i els carrers
–amb la pandèmia i el confinament, en
canvi, ens en vam anar a l’altre extrem– in-
tentant que les coses fossin diferents, per
derrocar el sistema”, recorda Pujol, que de
tota aquella experiència en va treure lli-
çons que va aplicar a la seva vida: “Com
diu el meu amic Josep Pintó, «Soc petit
amb vocació de petit». I per això vaig de-
cidir anar-me’n a viure a la muntanya amb
el mínim possible, fer concerts sense in-
termediaris, intentant treballar amb col-
lectius que també tenen aquesta vocació
de ser petits, posar la meva veu al servei
d’una altra manera d’anar pel món. Perquè
vull creure en un món simbiòtic.”

I continua Quintana, passant de l’evo-
cació de la utopia col·lectiva a un cert des-
encís: “Recordo el 2011 com un moment

Vaig decidir
anar-me’n a la
muntanya amb el
mínim possible i
actuar sense
intermediaris

La pantalla s’ha
convertit en un
preservatiu
integral a través
del qual vivim les
nostres vides



molt bèstia, amb tota aquella gent omplint
la plaça Catalunya i Jordi Pujol trucant-
me per primera vegada a la vida, per de-
manar-me que el posés en contacte amb
els líders de la protesta, quan aquell era un
moviment popular i sense caps. Va ser un

moment surrealista! Llavors vaig tenir la
sensació d’un trencament positiu, una si-
tuació que havíem esperat molt de temps,
però també crec que hi vam perdre la in-
nocència definitivament. Després van ar-
ribar deu anys de crisis encadenades.” En
l’aspecte més personal i com a músic, Ge-
rard Quintana també s’ha implicat molt
en els últims anys en la defensa dels drets
del seu col·lectiu i ara presideix l’Acadèmia
Catalana de la Música, fundada també el
2011: “Ja portava 25 anys en aquest món
sense pla urbanístic que és la música, quan
vaig decidir que calia fer alguna cosa i que
havia de ser el mateix sector el que havia

de decidir el seu futur. En aquest país hi ha
un potencial creatiu enorme i, al mateix
temps, tenim unes estructures caverníco-
les i una indústria amb una mirada molt
curta”, afirma.

La conversa va fluint, saltant de tema
en tema –des de les respectives singulari-
tats familiars a la fascinació general per les
xarxes socials i la pantalla com a “preser-

vatiu integral a través del qual vivim les
nostres vides”, com diu la Lídia–, fins que
arribem inevitablement a la pandèmia,
quan molts han reivindicat la cultura com
a eina de reequilibri social: “Sí, he sentit
gent reivindicant la cultura que no ho ha-
via fet en la seva vida. Tots els conceptes,
com el de llibertat, perden el sentit quan
són invocats per partits que no hi creuen.

GERARD
QUINTANA

Gerard Quinta-
na i Rodeja (Gi-
rona, 1964),
cantant de Sopa
de Cabra, tam-
bé amb discos
en solitari i amb
Els Miralls de
Dylan. Ha publi-
cat les novel·les
‘Entre el cel i la
terra’ i ‘L’home
que va viure
dues vegades’.

Gerard Quintana i Lídia Pujol, dues veus referencials de la música catalana. JOSEP LOSADA

En aquest país hi ha un potencial
creatiu enorme, però tenim unes
estructures cavernícoles
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La cultura és allò que ens fa ser comunitat,
però quin esperit crític té aquesta comuni-
cat? Perquè la cultura ens interpel·la i fa
evident la mentida, però també pot ser
només un decorat”, planteja en Gerard.
Parlen també de la polarització, del joc
d’extrems que s’escampa pertot arreu, da-
vant del qual ella cita la seva estimada Ce-
cilia quan canta “Yo quiero ser equilibrista”,
perquè “l’equilibri és moviment”, i “si no-
més parles d’individu o de massa estàs dis-

sociant dues coses que estan interconnec-
tades, perquè jo soc en relació amb els al-
tres”. En Gerard es veu com “un individu
que pertany a la tribu però es mira les co-
ses des dels extrems”. I des dels extrems
diu: “No crec en l’espècie humana però sí
en les persones. Com a espècie som un fra-
càs i, com diu Eudald Carbonell, per evitar
el col·lapse necessitem una acció conjunta
d’espècie.” I ella remata, citant Casaldàliga,
per no perdre l’esperança: “Som l’exèrcit
vençut d’una causa invencible.”

Lídia López Pu-
jol (Barcelona,
1968). Després
de dos discos
gravats amb Síl-
via Comes, ha
publicat mitja
dotzena de tre-
balls en solitari,
sempre combi-
nant músiques
d’origen divers,
poesia i com-
promís.

LÍDIA
PUJOL

Si només parles d’individu o de massa
estàs dissociant dues coses que estan
interconnectades
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GASOILS A
DOMICILI

GASOILS A
DOMICILI

Ctra. de Santa Coloma a Olot, km 1 
17430 Santa Coloma de Farners 

gls@gasoilslaselva.com

Tel. 972 84 35 55
https://gasoilslaselva.com/ 
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