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L’ALT 
EMPORDÀ

joan ferrerós
Incivisme | Trenta-cinc multes de 120 
euros —la sanció més econòmica, ja 
que les més elevades poden arribar als 
60.000— per mal ús dels contenidors de 
Figueres. Diu que la majoria d’infractors 
són comerços, restaurants o industrials. 
Però el fet és que resulten especialment 
abundants, cridaners... i impunes els 
responsables dels matalassos esventrats, 
electrodomèstics substituïts, mobles 
abandonats que omplen voreres i cal-
çades, tot procedent de domicilis parti-
culars. Altrament, un barri de Figueres 
distingit pel cultiu de la marihuana, les 
ocupacions il·legals, les connexions 
elèctriques fraudulentes i les criatures 
que, amb el vistiplau dels pares, no as-
sisteixen a l’escola, ha decantat el Con-
sistori figuerenc a patrullar-hi (una altra 
vegada). És així que Urbans i Mossos 
escatimen temps de dedicació al ciutadà 
corrent, el que paga la costosa vigilància 
(?) d’aquells... altres.

Bones notícies | S’ha celebrat la 31a 
Mostra del Vi de l’Empordà a la Ram-
bla de Figueres; disset cellers de la 
DO Empordà van poder oferir els seus 

es van començar a fer-hi importants 
obres de reforma, i ara ha estat recone-
guda com a part del patrimoni arqui-
tectònic del segle xx pel Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya i de la Funda-
ció Docomomo Ibérico. L’efemèride va 
ser celebrada amb la col·locació d’una 
placa informativa i d’una conferència 
a càrrec de l’arquitecte Joan Falgueras 
sobre Blanch.

vins, consumits i apreciats mitjançant 
els més de 7.000 tiquets-degustació 
que han adquirit 12.000 visitants. 
Emili Blanch i Roig (1897-1996), arqui-
tecte racionalista, va projectar a Figue-
res la Casa Reig (1934), la Casa Guilla-
met (1935) i la baluerna del Patronat 
de la Catequística —avui presidit per 
Lluís Illa—, iniciada el 1930, inaugu-
rada el 1932 i acabada el 1936. El 2009 

>> El pensador Walter Benjamin va posar fi a la seva vida a Portbou fa 76 anys.

Catalunya va néixer a França | M’imagini que tothom 
coneix la llegenda de les quatre barres i del naixement de 
la nostra senyera. 

En aquell temps, Arrià (actualment Rià) i tot el Con-
flent no pertanyien pas a França. Un amic meu sol dir 
d’una manera provocativa que Catalunya va néixer a 
França. Segons els mapes vigents, té raó.

Suposant que l’autonomia espanyola anomenada 
Catalunya accedeixi a la independència, passarà un fe-
nomen curiós. A tots els ajuntaments de la Catalunya 
Nord onegen tres banderes: la francesa, la catalana i l’eu-
ropea. Si mai el govern de la nova república catalana tria 
com a bandera nacional la senyera catalana tradicional 
i no l’estelada, arribarem a una paradoxa estranya que 
s’haurà de resoldre: un territori francès compartirà amb 
un estat estranger veí la mateixa bandera. 

Com reaccionarà la gent del nord? Continuarà dient 
«sóc català / je suis catalan» si els responen «Alors, vous 
n’êtes pas français?». O bé la Catalunya Nord adoptarà 
una nova bandera amb la senyera com a base a la mane-
ra de les banderes d’Acàdia, d’Austràlia, Nova Zelanda o 
Quebec que homenatgen la mare pàtria?
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