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Les ovelles, omnipresents
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AMB EL SUPORT:

VOLTA PEL MÓN 
AMB LA SEU VELLA

TANIT GONZÁLEZ  JORDI MERCADÉ&

ILLA NORD (NOVA ZELANDA)
 Canviem de continent, deixem 
Amèrica i volem cap a Oceania. 
Després de varis mesos d’estiu arri-
bem al fred hivern de Nova Zelan-
da, formada per la Illa Nord i la Illa 
Sud (Et Ika un Maui i Et wai pou-
namu en maorí), així com altres de 
més petites.

Els maoris van ser els primers 
en arribar a Nova Zelanda, i la van 
batejar com Aotearoa, “terra del 
gran núvol blanc”. Els següents 
colons provenien en gran part del 
Regne Unit, Irlanda i Austràlia, i la 
majoria dels neozelandesos tenen 
aquesta ascendència. L’agricultura 
i la ramaderia, concretament l’ovi-
na, han estat i segueixen sent els 
principals factors econòmics del 
país; però a més aquestes ovelles 
formen part de la preciositat del 
seu paisatge.

A nosaltres ens va fascinar molt. 
Es un país amb uns espais naturals 
incomparables i va ser una experi-
ència magnífica poder-los recórrer 
amb una furgoneta que va ser  per 
unes quantes setmanes: mitjà de 
transport i nostra casa! 

A través d’una amiga de Barce-
lona, la Cristina, vam tenir la sort 
de poder compartir uns dies amb 
una família encantadora que ens va 
obrir les portes de casa seva, sen-
se coneix-se’ns. El George Taylor, 
de 46 anys, és originari de Glasgow 
i la Laura, de 34 anys, és de Nova 

m’agradaria pujar-hi  per mirar al 
seu voltant. El meu cervell comen-
ça a preguntar-se coses, la història, 
què hi  va passar, etc...”. Li recorda 
l’acròpoli d’Atenes, ja que té tota la 
ciutat als seus peus.

La Laura, destaca que el terra 
del conjunt monumental és irre-
gular, i quan ho mira sent que tots 

Zelanda i estan vivint en una mag-
nífica granja en mig de natura i 
tranquil·litat, amb els seus tres fills: 
Calum, Henry i Isla. I, com no, els hi 
vam presentar la nostra Seu Vella.

George el que ressalta és la 
torre per la seva forma fàl·lica i la 
seva influencia islàmica. Comen-
ta, “em costa no mirar la torre i 
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els edificis moderns que té al vol-
tant sembla que l’estiguin ofegant. 
Li agradaria que hi haguessin més 
arbres on la gent pogués anar a res-
pirar i obrir la mirada. La Seu Vella 
li recorda  l’Alhambra de Granada.

Volem ressaltar que Nova Zelan-
da és un país que es posiciona en 
llocs alts dins d’escalafons inter-
nacionals sobre molts temes, com 
l’absència de corrupció, el nivell 
d’educació i la llibertat econòmica, 
però sens dubte entre el que més 
ressalta, és l’índex de desenvolupa-
ment humà i els seus índexs de de-
mocràcia, els quals ho situen com 
el país més lliure i amb el major 
respecte als drets civils al món. No 
creieu que en podríem aprendre?

El coordinador general d’Unió 
de Pagesos, Joan Caball, va par-
ticipar ahir en l’acte central de 
campanya al Pirineu per les elec-
cions a cambres agràries de la 

setmana vinent. A l’acte, que es 
va celebrar a Sort, hi van assistir 
una vuitantena de persones i di-
versos representants de la direc-
ció del sindicat agrari.

UP reuneix 80 persones al 
seu acte central al Pirineu
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La Comissió de Falles, Haros i 
Brandons es va reunir ahir a la 
Pobla de Segur (Pallars Jussà).

És la primera trobada de tre-
ball després de la declaració d’An-
dorra del 3 de desembre en què 
es va celebrar la declaració de les 
Festes del Foc dels Pirineus, Pa-
trimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat per la Unesco.

En la trobada d’ahir es va acor-
dar que cadascun dels 63 munici-
pis que celebren les Festes del Foc 
dels Pirineus elaborin un protocol 
festiu. L’objectiu és fixar unes ba-
ses per assegurar la conservació 
de les festes així com establir uns 
criteris pels nous pobles que s’hi 

vulguin incorporar, tal com va ex-
plicar el director General de Cul-
tura Popular de la Generalitat, 
Lluís Puig. Calculen que el proto-
col fallaire estarà fet en uns dos o 
tres mesos, quan està prevista la 
segona reunió de la comissió.

D’altra banda, l’Ajuntament 
del Pont de Suert va inaugurar 

ahir a l’espai de la Confraria de 
Sant Sebastià una exposiciò so-
bre les falles i la seva declaració 
com a Patrimoni Mundial per la 
Unesco ara fa dos mesos. La ex-
posició estarà oberta dimecres i 
divendres per la tarda, dijous ma-
tí, i dissabte tot el dia, fins el dia 
23 de març.

Cada municipi 
faller del Pirineu 
elaborarà un 
protocol sobre   
la seva festa
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