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BARCELONA

Se’ns fa estrany estar per terres ca-
talanes, escoltar converses pel car-
rer sense necessitat d’imaginar què 
diuen, ja que aquí ho entenem molt 
bé... La veritat és, però, que sovint 
perd la màgia ja que pel poc temps 
que portem aquí, ens adonem sen-
se entrar gaire en detalls, que vivim 
o sobrevivim a un ritme de vida 

agrada la vida que portem...
El material per tal de dur a ter-

me les entrevistes de la Seu Vella ha 
format  part del nostre reduït equi-
patge durant tot aquest temps de 
viatge. Sempre portàvem la roja si-
lueta de la Seu Vella amb la que hem 
fet les fotos als entrevistats i el DIN 

monumental que ensenyàvem als 
escollits per a que s’inspiressin en 
les seves respostes. Ambdues coses 
sempre les portàvem a resguard. 

Seus Velles i 
hem tornat amb dues, un tant atro-

fou al fer-li fer submarinisme, no li 
-
-

ment en un hostal, algun admirador 
secret...

Sovint, quan fèiem les entrevis-
tes de la Seu Vella, ens preguntà-
vem com serien si les féssim a terres 
catalanes i la veritat és que no hem 
volgut perdre l’oportunitat de po-
der-ho fer a Barcelona.

-
es parelles que han sigut importants 

-
ència.  La primera són els nostres co-
sins, en Jordi i la Mònica,  que sem-

i estar a l’altra banda del món. Tots 
dos han sigut un pilar molt impor-
tant per a nosaltres i sovint el pont 
d’unió entre les dues realitats que 
estàvem vivint, la viatgera i la que 
ens esperaria a la tornada.

-
tes que a tots els entrevistats, ens 
vam mirar amb cara de sorpresos i 
ens van dir que evidentment que la 

L’hem visitat un parell de cops.”

el que ens va impressionar més va 

ser l’alçada de les voltes del claus-

fa especial. Ens inspira majestuosi-
tat i ens remunta a una època on la 
geometria i situació prenia més im-
portància que en l’actualitat”.

Quan els hi  preguntem si han 

-
-

vament tant privilegiat. Hem de tor-
nat a visitar-la... ens agraden molt 

La segona és la primera parella 

del viatge, la Griselda i el Sebas,  
que ara ens han vingut a veure des 
de l’Uruguai. Ens vam estrenar ple-
gats en el món del  a 
Montevideo. Era la primera vegada 

-
en a casa seva i per a nosaltres van 
ser els primers que ens van acollir, 

al llarg del viatge que ens esperava. 
Ells també han apostat per posar 
una pausa en les seves feines i em-

-

de visitar diferents països d’Àsia, 
inicien l’aventura amb interrail per 
Europa. La primera parada és Barce-

-
pers i acollir-los com ells ho van fer 
amb nosaltres.

Es van quedar sorpresos en en-

cinc, del dia 3 de maig del 2015, 
 La 

tant carregats i a la tornada de la se-
va volta per Europa anirem plegats 
cap a Lleida a veure en persona la 

MONTEVIDEO

La Griselda Carle, de 29 anys, viu al 
centre de Montevideo amb el seu 

a casa seva, els vam conèixer per la 
xarxa social , i vam es-
tar a casa seva tres nits. Un vespre 
bevent uns mates abans de sopar 
la truita de patates que els hi vam 

explicar-los el projecte de la Seu 

la Seu Vella va ser de tristesa ja 
que deia que “ es muy viejito” li 
recorda a la fortalesa de Santa 
Teresa i al Fuerte de Sant Mi-
guel en Rocha, Uruguai, 
i remarca que aquest 

-
cions al costat, i ho 
compara amb la 

ciutat al voltant

perquè es molt punxegu-
da i les seves grans 

dimensions: “es 
enorme compa-
rado con las ca-
sitas de al lado” 

amb la paraula 
“impactante” i 
“omnipresente”, 
perque es veu de 

tots costat.
Aquesta jove parella, 

tenen previst fer un viatge per 
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Griselda Carle, amb el mate, la bombilla i el termo /

Fort de San Miguel de Rocha

En Sebas i la Gris, uns dels primers 
entrevistats, a Montevideo / ara, amb 
vistes a Barcelona des del Tibidabo
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Jose�na Xufré 
i Natalia 
Ermakova, 
primeres en els 
Vestits de Paper
Un cop superat el mig segle de 
trajectòria, el llistó dels treballs 
presentats en el Concurs de Ves-

Xufré ha sigut una clara guanya-

d’època, la modista dels Arcs 
Natalia Ermakova,  va recrear un 

estat guanyadora en les tres an-

fantasia, l’Associació Cultural de 
Dones d’Almenar aconseguia el 
primer premi.
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