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GIRONINS A L’EXTERIOR

Visc a Hondures per amor. Hi tinc la dona i també una filla 
amb paràlisi cerebral, que, si tot va bé, algun dia duré a Giro-
na. Només fa un any que visc a Talanga, però estic enamorat 
d’aquest municipi i de tot el país, ja que he tingut ocasió de vi-
sitar la capital, Tegucigalpa, i molts altres indrets. A Talanga 
hi ha prop de vint aldeas i quasi un centenar de caseríos. Fins 
i tot a la capital la majoria dels carrers estan sense asfaltar, 
per això és coneguda com l’Indret del Fang. Curiosament, la 
majoria dels immigrants hondurenys que viuen a Girona són 
de Talanga; això fa que potser em senti més ben acollit. 
 Hondures és un país maco i pobre, molt pobre. A casa 
treballem recollint cafè, blat de moro, frijoles, plàtans, me-
lons, taronges... de tot una mica, el que toqui en cada mo-
ment. És una feina dura, molt física; et fas un fart de carre-
gar sacs, però m’agrada i em sento molt a prop de la natura. 
Aquests productes els venen a la gent del país i de vegades 
també van a l’estranger. Nosaltres els duem a un magatzem 
i des d’allà els distribueixen on calgui.

 Econòmicament, la situació és complicada. La moneda 
és la lempira hondurenya. Amb vint-i-set lempires fas un 
euro; no és una moneda gens competitiva. Hi ha gent que 
es fa un fart de treballar i en tota la setmana només gua- 
nya l’equivalent a cinquanta euros. És una pena, perquè 
el país és ric. En general, la gent és bona, més ben educa-
da que a Girona, i també valoren més el que tenen. L’únic 
que no m’agrada és el comportament de molts homes, que 
consideren que les dones són un tros de carn. Hi ha un 
masclisme molt exagerat. Un home es considera un home 
quan té una dona o dues. I, en molts casos, si li pot pren-
dre la dona al germà, la hi pren. També hi ha dones que 
tenen llibertat, depèn de la zona. Als pobles acostuma a 
haver-n’hi menys. 
 Els que manen a Hondures són els grans, els vells, que 
per a mi porten el país malament. Si en deixessin les regnes 
als joves que han tornat després d’haver emigrat, tot seria 
diferent; Hondures creixeria molt.
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Text > santi redondo, resident a Hondures

el mes d’abril de 1920. Des de l’enti-
tat esportiva ja s’ha demanat el suport 
institucional necessari per celebrar 
una efemèride que arribi a tot el poble.  
 Sense moure’ns de la vila comtal, 
també cal destacar que el divendres 7 de 
febrer es va fer entrega dels premis Ripo-
llès Líders, que enguany van celebrar el 
primer decenni de recorregut. L’acte de 
lliurament dels guardons (amb disseny 
de l’artista local Domènec Batalla) de 
les diferents categories, nou en total, va 
estar presidit per l’honorable consellera 
de la Presidència, la senyora Meritxell 
Budó, i va tenir lloc als locals del Cinema 
Teatre Comtal. Val a dir que la conselle-
ra va anunciar, aprofitant l’avinentesa, 
la intenció de la Generalitat d’inver-
tir deu milions d’euros a la comarca. 

Sant Joan i Camprodon | Pel que fa a 
Sant Joan de les Abadesses, enguany és 
el desè aniversari de l’Espai Art l’Aba-
dia, ubicat a les dependències del vell 
palau abacial del segle xv. Per comme-
morar-lo, s’han programat un seguit 
d’exposicions i de performances. L’ac-
te inaugural, previst per al segon cap 
de setmana de març, consistia en una 
performance lumínica a la façana del 
palau, promoguda per la sensibilitat 
creativa de l’artista Dolors Puigdemont.  
 També cal esmentar que ja s’han fet 
públiques les bases per a la convoca-
tòria dels guardons Emma, que pre-
mien la persona o entitat que ha des-

tacat en la seva voluntat de millorar la 
vila, tant en el vessant cultural com en 
el social i econòmic.
 A Camprodon, hi ha dues efemèri-
des per comentar: la primera és la 
commemoració del 81è aniversari de 
la retirada republicana, amb activitats 
que s’aniran esglaonant en el decurs 
de l’any (conferències, exposicions, 
col·loquis...). En aquest ambient com-
memoratiu cal situar també la inaugu-
ració de l’exposició «"Los otros Guer-
nicas". Pintures de la Desbandá i la 
Retirada»,  de l’artista argentina Diana 
Dowek. L’artista pretén que aques-
ta mostra sigui, a part d’un espai per 
poder-hi contemplar les seves recrea-
cions i gaudir-ne, un lloc de reflexió.

L’institut escola de Ribes | Una 
nòtula de tarannà pedagògic i social 
que té relació amb la població de Ri-
bes de Freser: des de les instàncies 
pertinents es continua treballant per 
tal que amb vista al curs 2020-2021 
l’institut escola ja sigui una realitat, 
de manera que estigui en ple funcio-
nament i beneficiï tant l’alumnat com 
les famílies del poble. L’institut escola 
és de fusió, en el sentit que és el resul-
tat de la unió dels dos centres escolars 
de la vila: l’escola d’infantil i primària 
Mare de Déu de Núria i la de secundà-
ria, la SES Joan Triadú. 
 Sense deixar la vall de Ribes (més en 
concret, la vall de Núria), el seu alberg, 

vinculat a la xarxa Xanascat d’albergs 
de la Generalitat de Catalunya, ha re-
obert després de romandre sis mesos 
tancat per dotar-lo d’instal·lacions 
d’energia geotèrmica i fer-lo, així, més 
sostenible i ecològic. Val a dir que és 
un alberg que té una gran demanda 
tant per part de famílies com de grups 
escolars d’arreu de Catalunya i d’altres 
llocs de l’Estat espanyol.
 I, per acabar, dues referències breus 
als dies de gresca del Carnestoltes, que 
ja han passat i que a la comarca les po-
blacions celebren de manera esglaona-
da, segons un calendari pactat entre els 
diferents ajuntaments, a fi de no enca-
valcar-se. El més matiner va ser el de la 
població de Campdevànol, seguit del de 
Ribes de Freser. Aquest darrer és, a parer 
meu, el més irreverent i teatral, amb es-
creix, de tots els que es fan al Ripollès en 
els dies previs a les estretors de la vella 
Quaresma... Només cal dir que es fa sota 
l’advocació de santa Truja, que dura una 
setmana i que el darrer dissabte del mes 
és el dia principal de les carnestoltades, 
ja que està dedicat a aquesta santa.

>> Els guardonats en la darrera edició dels 
premis Ripollès Líders.
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