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El Dia Internacional de les Dones, 
protagonista durant el març a la Conca d’Òdena
El Dia Internacional de les Dones, protagonista 
durant el març a la Conca d’Òdena
Com cada any, la Mancomunitat Intermunicipal 
de la Conca d’Òdena (MICOD) coordina els actes 
que s’organitzen per a la commemoració del 8 de 
març, Dia Internacional de les Dones, on diferents 
entitats, associacions ajuntaments es coordinen 
per tal de farcir d’activitats una agenda que vol 
posar de manifest la necessitat de seguir reivindi-
cant l’equitat de gènere.
Aquest serà un 8 de març amb novetats respecte 
el passat. Finalment es disposa d’un marc norma-
tiu que estableix i regula els recursos per fer efec-
tiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per 
raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circums-
tàncies de la vida: la Llei 17/2015 de 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva de dones i homes. S’assoleix 
gràcies a la lluita incansable de les dones a fa-
vor dels seus drets i la seva llibertat, un camí que 
es va iniciar amb la reivindicació del moviment de 
dones i moviment feminista, amb precedents com 
Olimpe de Gouges, qui va escriure la Declaració 
Universal dels drets de la dona i la ciutadana l’any 
1791, fet que la va condemnar a la guillotina.

“El dret fonamental de la igualtat de dones i ho-
mes constitueix un valor cabdal per a la democrà-
cia i és una necessitat essencial en una societat 
democràtica moderna que vol eradicar el sistema 

patriarcal, androcèntric i sexista. A fi que es com-
pleixi plenament aquest dret, no només ha d’és-
ser reconegut legalment sinó que, a més, s’ha 
d’exercir d’una manera efectiva implicant-hi tots 
els aspectes de la vida: polítics, econòmics, soci-
als i culturals.”

És sabut que les lleis són importants, són bàsi-
ques, però cal que vagin acompanyades d’una 
transformació social i cultural, que valori l’ex-
pertesa femenina i que reconegui l’experiència 
feminista en tots els àmbits. No cal oblidar que 
la identitat de gènere és una construcció social i 
cultural, que és determinada per una socialitza-
ció de gènere basada en models d’home i dona 
discriminatoris, que segueix situant les dones en 
l’àmbit reproductiu, domèstic i privat. Per avançar 
cap a una societat més equitativa, justa i lliure cal 
avançar com a societat, identificant els patrons 
patriarcals i treballant des de nous models de re-
lació ciutadana, basats en el respecte i la llibertat.
La Mancomunitat de la Conca d’Òdena convida 
a participar activament dels actes organitzats 
amb motiu d’aquesta efemèride. Un programa 
que s’allargarà tot el més de març i part del mes 
d’abril, amb més d’una vintena d’activitats molt 
diverses: exposicions, tallers, xerrades, formaci-
ons, teatre, contes, cinema, etc. Es pot trobar el 
programa d’actes al web de la Mancomunitat de 
la Conca d’Òdena, www.micod.cat, o també als 
webs dels ajuntaments que en formen part.

A
mb l’Acte Institucional 

per a commemorar el 

DIA INTERNACIO-

NAL DE LES DONES, 

la conferència, de Sara Berbel i Sánc-

hez, “Ser home o dona a la nostra 

societat: diferència o desigualtat? ens 

il·lustrarà sobre les investigacions 

i treballs que, a propòsit del desen-

volupament de moviments socials, 

han donat lloc a formular estratègi-

es –des de l’evolució de la ideologia 

feminista contemporània- per a un 

canvi social, especialment dels grups 

de dones com a agents actius. 

Un currículum abastament qualifi-

cat ens descobreix una Sara Berbel 

i Sánchez Doctora en Psicologia 

Social i postgraduada en Anàlisi i 

Conducció de Grups per la Univer-

sitat de Barcelona; i Directora de 

Empowerment Hub, un projecte per 

a l’empoderament personal, profes-

sional i social. 

És vicepresidenta de l’Institut d’Es-

tudis Regionals i Metropolitans de 

Barcelona. Ha estat Directora Ge-

neral d’Igualtat d’Oportunitats en el 

Departament de Treball de la Gene-

ralitat de Catalunya, Presidenta de 

l’Institut Català de les Dones i Coor-

dinadora de polítiques d’Igualtat, de 

promoció econòmica i d’economia 

social a l’Ajuntament de Barcelona.

Va rebre el Premi Aspasia en defen-

sa de l’equitat de gènere al març de 

2014, atorgat per la xarxa de Direc-

tives i Professionals de l’Acció Social 

(DDiPAS) i l’Observatori del Tercer 

Sector, que han destacat la seva llar-

ga trajectòria i esforços en defensa 

de la igualtat de les dones.

Convidada pel Department of State 

dels Estats Units d’Amèrica, ha par-

ticipat com a experta en lideratge de 

gènere a l’International Visitor Le-

adership Program “Women in Lea-

dership: Advancing Women, Advan-

cing Humanity”, juntament amb 11 

representants europees de diferents 

països en 2012.

Des d’un àmbit ideològic i profes-

sional, els seus nombrosos treballs 

d’investigació es concreten en l’es-

tudi i l’evolució dels moviments 

socials en la línia de formular unes 

noves tàctiques envers un canvi en 

la concepció de la societat, amb una 

particular mirada als grups de do-

nes en tant que agents socials actius. 

L’evolució de la ideologia feminista 

contemporània, la intervenció de les 

dones en la política i en l’empresa, el 

disseny de models per al lideratge i 

la igualtat social de diversos col·lec-

tius són també desenvolupats en la 

seva pràctica acadèmica i laboral. El 

seu ideari i els seus pronunciaments 

estan publicats en articles, confe-

rències i llibres; de la mateixa ma-

nera que ha anat impartint cursos 

de lideratge, apoderament i pràctica 

política per a dones. Entre les se-

ves publicacions, cal destacar obres 

com: “El cos silenciat i Sense cade-

nes”, “Noves formes de llibertat en 

el segle XXI”; al costat dels seus 

llibres més recents: “Directives i 

empresàries”, “Dones trencant el 

sostre de vidre” i “Idees que can-

vien el món”.

Sara Berbel i Sánchez

Carmel·la Planell
Filòloga, historiadora i fotògrafa
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U
n projecte industrial 

que va promoure l’em-

presa Agemac, als Estats 

Units, va obligar a la fa-

mília de la Berta a instal·lar-se i fixar 

la residència a Dallas (Texas), a partir 

de l’any 1983; i aquest és el punt de 

partida per a què la Berta fos bressola-

da en aquesta ciutat, a quilòmetres de 

Casa Nostra. Ben aviat, la Berta, òbvi-

ament amb dues nacionalitats, viuria 

una criança en dos entorns radical-

ment diferenciats: aquell propi del la 

societat americana del sud dels Estats 

Units i aquell configurat per la reduï-

da comunitat d’espanyols que es van 

conèixer per raons de treball. De peti-

ta, les maneres de ser i de fer d’aquests 

dos mons, al costat de compartir-se 

amb dues realitats idiomàtiques, van 

contribuir al llarg d’uns anys a què el 

procés d’adaptació fos calmat i selec-

tiu, ja que sobretot havia d’obeir a les 

necessitats més immediates. El retorn 

de la família a Igualada, al cap d’uns 

anys, ens localitza a la Berta plena-

ment integrada en tant que alumna 

de les Escolàpies i de l’Escola Muni-

cipal de Música (abans emplaçada a 

les dependències de L’Ateneu) i com 

a membre de la Coral Gatzara; para-

l·lelament, unes inquietuds familiars 

envers la consolidació de la parla an-

glesa van portar-la a cursos intensius 

a l’Institut d’Estudis Nord-americà de 

Barcelona. Posteriorment, va passar 

per l’Escola Maristes (ESO) i per l’Es-

cola Pia on va estudiar el Batxillerat 

científic. Aquests anys d’adolescència 

i de joventut es veurien marcats per la 

manca d’incertesa davant de diverses 

perspectives professionals i d’estudi: 

tan aviat volia ser grangera o pianis-

ta, com metgessa –especialment, en 

aquest cas, tal vegada com a gratitud a 

la favorable recuperació d’una afecció 

coronària-.

Al capdavall, va decantar-se per a la 

carrera d’Enginyeria química,  a la 

Universitat de Barcelona, uns estu-

dis que van abocar-la a gaudir de les 

matèries relacionades amb els grans 

processos químics industrials. I, men-

tre preparava el treball de final de 

carrera sobre el Compostatge urbà, 

va ser contractada com a becària del 

Departament de Planificació, en una 

empresa familiar, de producció d’es-

pecialitats químiques, Cromogenia 

Units, S.A., on no tardaria a formar 

part de la plantilla amb la responsa-

bilitat d’organitzar la producció de 

les diferents seccions. Amb el temps, 

tot i haver d’entrar en controvèrsia 

amb treballadors avesats a les ru-

tines, va guanyar-se el respecte i el 

reconeixement d’aquests. En aquest 

sentit, no va tardar a organitzar i ser 

la coordinadora de producció de di-

verses fàbriques, a més participar de 

la planificació de les expedicions ma-

rítimes i dels programes d’atenció al 

client. Emperò aquesta experiència 

en la indústria química va decidir-la 

sorprenentment a decantar-se en-

vers una esfera professional força 

diferent: l’àmbit de la Comunicació 

científica, mèdica i ambiental, unes 

competències que li exigien l’obtenció 

d’un Màster específic. Tot treballant a 

Cromogenia Units, també era becà-

ria al Departament de Comunicació 

del VHIR (Vall d’Hebron Institut de 

Recerca). I, si bé no estava a disgust a 

Cromogenia Units, es mantenia dele-

rosa per a una feina en l’àmbit de la 

comunicació científica, a pesar de les 

comptades ofertes a propòsit de la 

crisi. Emperò, una bona proposta la 

venia trobar arran d’unes favorables 

entrevistes a TEDxCERN. Al maig del 

2015, a Ginebra, va convertir-se en la 

persona de contacte dels setze oradors 

científics del CERN (Centre Europeu 

per la Recerca Nuclear), aquell gran 

esdeveniment TEDxCERN 2015, sota 

el paraigües dels famosos TEDTalks, 

que va reunir a més de sis cents assis-

tents. 

Per últim, després d’aquesta extraor-

dinària realització professional, un 

retorn a  Igualada, va portar-la a fer 

d’Educadora al Cosmocaixa, Mu-

seu de la Ciència de Barcelona, i atès 

que es tractava d’un treball precari 

va seguir buscant feina fins a aconse-

guir fer de becària, en aquesta ocasió 

a Nova York, a la prestigiosa revista 

Scientific American, per a la web en 

espanyol, que abasta tant temes ci-

entífics, com mèdics o sociològics, 

entre d’altres. Finalment, en pocs dies 

d’estada a Nova York, s’hi ha adap-

tat prou bé malgrat els entrebancs 

d’exercir de periodista de cop i volta. 

I, és precisament això, la consecució 

del seu somni: escriure sobre ciència, 

una especificitat que desitja que sigui 

la seva conquesta professional. Això i 

tot, el preu de tots aquests reptes, és 

enyorar massa sovint a la família i als 

amics; una altra cosa és considerar la 

invitació a descobrir aquesta colossal 

metròpoli.

L
’Encarna Viarnès i Fanega, 

filla d’Igualada (1962), i 

estudiant dels col·legis Di-

vina Pastora i Abat Oliba, 

a més viure uns anys molt feliços en 

aquests centres, ben aviat va poder 

participar de la descoberta d’altres 

mons, com el del cant, el munta-

nyisme i l’esport, uns estímuls dels 

quals va esdevenir-ne una gran en-

tusiasta. Posteriorment, després de 

passar per la Coral Xalest i la Coral 

Mixta, va consolidar una llarga tra-

jectòria a la Coral Infantil “Gatzara” 

exercint de cantaire i de monitora, 

alhora que una sèrie d’inquietuds de 

tracte humà i social van portar-la a 

incorporar-se i formar part activa 

del Moviment d’estudiants cristians 

(MUEC) i de l’Associació de l’Esglé-

sia Catòlica, Mans Unides, a Iguala-

da.

Tan bon punt va finalitzar la carre-

ra de Magisteri, a Barcelona a l’any 

1983; aquest univers el de ser mestra 

que ella reconeixia del tot vocacio-

nal, va presentar-se-li la possibilitat 

de marxar a l’Àfrica, en concret a 

Guinea Equatorial, per motius hu-

manitaris, durant un curt termini 

que –de fet- va passar a ser tot un 

estiu i, encara més, un altre … Més 

endavant, va treballar uns anys de 

mestra a l’Escola Mowgli i seguida-

ment uns altres anys al Col·legi Pú-

blic Sant Maure, de Montbui, men-

tre no deixava de pensar en l’Àfrica 

i teixir la idea d’anar-se-n’hi; tant és 

així que tan bon punt com li va ser 

possible de demanar una excedència, 

va resoldre de marxar per un any, 

un any que va sumar-ne dos més 

(1988-1991). Si bé, d’antuvi, hi anava 

com a voluntària, amb forta vocació 

d’educadora, allà va descobrir una 

nova cultura i una manera de viure 

en el món summament diferent, una 

circumstància que va canviar de ma-

nera radical la seva vida. En aquest 

sentit, el fet de conèixer de ben a 

prop a la Comunitat de religioses de 

Jesús-Maria, que treballava en una 

missió a Ebibeyin -una ciutat-poble 

de Guinea, fronterera amb Camerun 

i Gabon- va ser la causa que es plan-

tegés la possibilitat d’encetar una 

nova vida, una vida en comunitat... 

L’experiència interior de fe amb què 

havia crescut al costat de la seva fa-

mília i altres persones, a Igualada, per 

a aquesta avinentesa anava prenent 

forma pròpia fins al punt de sentir-se 

empesa a incorporar-se en l’univers 

de les missions i entrar a formar part 

de la Congregació de Jesús-Maria. 

En conseqüència, una fita de signe 

espiritual com aquesta, mentre feia 

de mestra a Barcelona, va obligar-la 

a una llarga formació –tant a la ciutat 

comtal com a Madrid- que va obrir-

li les portes de l’espiritualitat, de la 

filosofia i la teologia, període en què 

va  tornar a l’Àfrica acompanyant a 

altres voluntaris els mesos d’estiu del 

2000 al 2002.

I, ja a l’any 2007, per unes sessions de 

formació de professorat, va passar un 

temps a Malabo i Ebibeyin (encara 

Guinea Equatorial) fins que des del 

2010 la tasca principal que havia de 

regir els seus dies era acompanyar la 

vida i la missió de deu comunitats 

de les religioses de Jesús-Maria, en 

quatre  països diferents: Camerun, 

Guinea Equatorial, Nigèria i Gabon. 

Amb residència habitual a Librevi-

lle, a Gabon, cada quinze dies se’ls 

passava viatjant d’un lloc a l’altre 

amb l’única finalitat d’atendre el seu 

compromís missioner; una causa 

humanitària que realitzava al costat 

d’una cinquantena de dones, de nou 

nacionalitats i multitud de llengües, 

escampades per quatre països molt 

necessitats. En definitiva, aquesta 

entrega espiritual li va venir d’una 

voluntat superior de desenvolupar 

una educació integral, arrelada en 

l’evangeli, a través de l’ensenyança de 

la tendresa i el perdó a tots els desti-

nataris a qui anava adreçada aquesta 

causa missionera. El treball es ve du-

ent a terme en escoles, centres socials 

per a orfes, espais per a promoció de 

la dona i per a la pastoral de joves, etc. 

El  propòsit d’una bona comprensió 

mútua i d’una eficaç comunicació 

ha fet que la diversitat lingüística no 

sigui un problema a l’hora de visitar 

escoles i contactar amb el professo-

rat, l’alumnat i les famílies. Observar, 

escoltar i, especialment, aprendre; 

aprendre de tot i dels imprevistos, o 

bé treballar amb escassos recursos és 

el que li ha anat donant forces per a 

una quotidiana superació i unes més 

que agraïdes vivències. En paraules 

de l’Encarna: “cada dia és un regal, 

ja que satisfaccions i adversitats van 

de la mà”.

 

Una altra cosa és la seva admiració 

per l’Àfrica, la seva diversitat, els 

seus contrastos; aquella “altra cara” 

que no mostren els documentals. I, 

segons ella, parlar de l’Àfrica és par-

lar d’un continent, no d’un país. La 

realitat de l’Àfrica no pot ser simpli-

ficada en una i pobra, catastròfica i 

depenent: és un continent heteroge-

ni de 55 països, mil milions de per-

sones, multiplicitat de móns, ètnies, 

veus, cultures, llengües ... Un univers 

meravellós que ens necessita!

Berta Louise Carreño i Plasencia

Encarna Viarnès i Fanega
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A
questa vilanovina, 

alumna del Col·legi Joan 

Maragall, a l’edat de 

tretze anys va viure una 

primera i important experiència: els 

seus progenitors per motius de fei-

na van resoldre d’anar-se’n a viure 

a Sóller, a l’Illa de Mallorca. Allí, al 

Col·legi Es Puig va continuar estu-

diant fins a acabar l’EGB i comen-

çar l’ESO. Un retorn a Vilanova del 

Camí, va portar-la a fer els darrers 

cursos de l’ESO i el Batxillerat a l’IES 

Pla de les Moreres. Especialment de-

cantada per l’àmbit de les ciències, 

la proposta de continuar amb uns 

estudis universitaris, va portar-la a 

començar Enginyeria Industrial a 

l’Escola d’Enginyers d’Igualada, ja 

fos perquè li interessava conèixer el 

món de l’aprenentatge d’adoberia o 

per qüestions de proximitat amb Vi-

lanova. Seguidament, a segon de car-

rera, i amb divuit anys, va participar 

del programa Sòcrates -de fer estades 

en indústries- i se’n va anar a Nor-

thampton (Anglaterra) a passar tot 

un estiu en un destacat Centre d’in-

vestigació d’Adoberia. Aquesta va ser 

la primera estada lluny de casa, amb 

una altra llengua, i sense les possibili-

tats comunicatives de l’actualitat; un 

episodi –segons ella- impactant que 

el contempla des de la valentia i la 

innocència.  Abans de finalitzar En-

ginyeria, va començar a treballar en 

una empresa d’Aromes alimentaris, 

una circumstància que va animar-la 

a realitzar-hi el projecte de final de 

carrera, alhora que hi va seguir tre-

ballant un cop graduada. En aquesta 

empresa va poder aprofundir nota-

blement en el camp de l’alimentació 

fins a proposar-se cursar una especi-

alització en Tecnologia dels Aliments 

a la Universitat de Barcelona, amb 

una pertinent estada a l’estranger. 

Al segon any, amb el programa Eras-

mus, va gaudir de l’oportunitat d’es-

tudiar a la Wageningen University, 

d’Holanda; on també va realitzar 

un Màster de Seguretat Alimentària, 

mentre obtenia la graduació a Barce-

lona. El segon any del Màster va fer 

una permanència per feina a Unile-

ver, un episodi laboral que havia de 

traçar una nova projecció professio-

nal, endinsar-se i desenvolupar-se en 

el camp de la Microbiologia des dels 

vessants de l’enginyeria i la matemà-

tica. Aquest any a Unilever, dedicat a 

fer estades d’indústria, va permetre-li 

de tirar endavant un eficaç projecte 

de final de carrera del màster sobre 

seguretat alimentària. Tanmateix, el 

plat fort va ser que: un cop graduada 

del màster, se’n va anar a fer un doc-

torat a la Universitat de Tasmània, 

una illa d’Austràlia. Aquesta inusita-

da decisió li va venir del propòsit de 

guanyar terreny en l’anglès i, especi-

alment, perquè en aquesta universi-

tat hi concorrien significats experts 

en matemàtiques vinculades a la mi-

crobiologia. En conseqüència, el 14 

de febrer del 2008 va sobreviure a les 

vint-i-quatre hores d’avió arribant a 

una altra part del món, una immensa 

illa. Allí, el que ella va considerar una 

illa bellíssima, al costat dels estudis, 

li va regalar uns moments inesborra-

bles, a l’ensems que va invertir-hi els 

quatre anys del doctorat amb l’ob-

jectiu de desenvolupar models ma-

temàtics per tal ajudar als ostrers a 

vendre ostres de qualitat i totalment 

comestibles. 

Tot un -per nosaltres- inimaginable i 

fantàstic univers, no va tardar a amis-

tançar-la amb els cangurs, coales i 

dimonis tasmanians i, en definitiva, 

a romandre-hi més temps per a fer 

un postdoctorat,  gaudint del privi-

legi de treballar en projectes per a la 

indústria de les gambes i també dels 

productes lactis. Emperò, transcorre-

guts sis anys tan lluny de casa i amb 

algunes temporades antipàtiques a 

l’esquena va decidir un retorn, més 

pensant en Europa que no pas en 

l’Estat espanyol, atesa la seva situació 

econòmica; i va ser a Bedford, a An-

glaterra, on se li va presentar l’opor-

tunitat de treballar com a especialista 

en seguretat microbiològica de l’Em-

presa Unilever. Aquesta destinació 

l’ha consolidada com a una eficient 

experta en l’avaluació de la seguretat 

microbiològica de productes de mar-

ques qualificades com: Axe, Dove, 

Mimosin, Magnum ...  a més de ser 

la competent conductora i guia d’un 

equip de investigació.

Al capdavall, tot i enyorar molt la 

seva família i la seva terra, i amb tants 

anys fora de casa, la seva personali-

tat la defineix com a molt apta per a 

aquest tipus de vida, sempre a munt 

i avall, tot conquerint estadis de su-

peració i volent experimentar més i 

més. I, per últim, en paraules seves: 

“la vida no és solament viure-la, sinó 

experimentar-la, i sobretot aprendre 

que cada etapa té un valor o un altre 

segons l’indret i la cultura de què es 

participa”. Òbviament, una trajectò-

ria com aquesta ens descobreix un 

personatge lluitador i molt valent, no 

gens mancat de punyents sentiments 

quan recorda una mare que ho passat 

força malament tenint-la a tanta dis-

tància i unes lleials amistats que les 

considera un pilar molt important en 

la seva vida.

L
a Núria Romeu, nascuda 

a Igualada fa vint-i-nou 

anys, a l’actualitat viu i tre-

balla a Indianapolis (Estats 

Units) com a mestra en una Escola de 

primària d’immersió de la llengua es-

panyola. Des de fa tres anys que resi-

deix en aquesta població, ha estat im-

partint ensenyances de llengua a nens 

i nenes de l’etapa corresponent a un 

cinquè curs de primària.

L’aventura d’anar-se’n a viure i exercir 

la seva professió als Estats Units va co-

mençar fa uns tres anys, encara que les 

circumstàncies que van empènyer-la a 

voler viure una experiència d’aquest 

tipus estaven ja anunciades amb an-

terioritat. I és així que, després d’ha-

ver cursat els estudis de primària i de 

secundària, al Col·legi Monalco, el pas 

al Batxillerat va obrir-li les portes a un 

món de projectes, plans i  somnis, que 

amb esforç l’encaminarien a una Uni-

versitat i a endevinar que hi havia més 

món per descobrir, lluny d’Igualada. 

Durant el primer any de carrera, una 

inquietud interior va  fer que s’animés 

a entrar al Cau; era –tal vegada- la fór-

mula per  servir-se de l’oportunitat de 

tractar amb criatures, de compartir-se 

amb altres educadors (guies i caps) 

i, especialment, de conèixer de ben a 

prop el què era el món del voluntariat. 

Seguidament, a segon de carrera, no 

va tardar a imaginar-se –amb encert- 

que sol·licitar una estada d’Erasmus 

en algun país d’Europa podria ser una 

experiència del tot profitosa tant pels 

seus estudis en qualitat d’educadora, 

com per al perfeccionament de l’an-

glès i, sobretot, a nivell de creixement 

personal.

La sort de poder concórrer a una llar-

ga estada a Viena li va permetre d’ex-

perimentar una de les millors proves 

que una estudiant universitària mai 

no hauria de deixar-se perdre. A part 

de viure una feliç permanència a la 

capital austríaca, aviat va visualitzar 

l’existència d’un univers colossal tant 

a nivell cultural i artístic com des del 

vessant humà; de seguida es va fer seu 

un món fascinant que estava ple de 

persones sorprenents, sobradament 

interessants i summament enriquido-

res. Posteriorment, amb la titulació a 

les mans, va començar a treballar, pri-

mer a l’Associació Inama (Santa Mar-

garita de Montbui) i més tard, com a 

mestra, per diferents centres escolars 

de la Catalunya Central. Emperò, si bé 

aquesta realització professional i el re-

corregut per diferents escoles va con-

tribuir a guanyar confiança i solidesa 

en la seva feina, interiorment s’anava 

preguntant si fer de mestra tota la vida 

dins del territori català era el futur 

que realment volia. Paral·lelament, la 

situació laboral incerta, tot i ser interi-

na, a causa de la crisi,  va despertar-li 

l’interès a fer un seriós plantejament i 

contemplar altres sortides fora de casa 

nostra.

La casual i oportuna recepció d’un 

correu que convidava a participar 

d’un programa de Professors Visitants 

als Estats Units i al Canadà va ser tot 

un al·licient per a fer-se seva aquella 

proposta d’anar-se’n a treballar a l’es-

tranger. Així, amb el respecte que po-

dia suposar el fet de marxar tan lluny, 

malgrat que sempre li havia fet grà-

cia poder viure experiències laborals 

fora de casa, no s’ho va pensar dues 

vegades i, captivada per aquest nou 

projecte de vida, va tenir la gran sort 

de sumar i compartir aquests anhels 

amb la seva parella. La consecució va 

ser una meravellosa realitat: no només 

es tractava d’una aposta professional 

i individual, sinó que es traçava un 

camí de parella que anava molt més 

enllà. El procés de selecció, fins que no 

va arribar el “sí” a la feina, va ser llarg 

i feixuc. La destinació: els Estats Units, 

un grandiós horitzó tan estrany i ad-

mirable com esbalaïdor, i que feia for-

ça respecte. De totes maneres, l’alegria 

d’haver estat seleccionada i la il·lusió 

d’iniciar una trajectòria professional 

i, també, en comú amb el Marc van 

esquivar qualsevol incertesa o temor, 

a pesar que tots aquests sentiments 

anaven en el mateix embolcall.  

El primer any va passar molt de pressa 

a pesar dels sobtats canvis que supo-

sava estar lluny de casa, de la família 

i dels amics; i particularment va ser 

molt dur emmotllar-se a una altra 

dinàmica laboral i adaptar-se a l’estil 

de vida americà. Però algunes puntu-

als satisfaccions van vèncer qualsevol 

adversitat fins al punt que un balanç 

positiu d’aquells intensos dotze mesos 

va determinar la continuïtat d’aquell 

somni americà tan particular. Ara 

que ja han passat gairebé tres anys, 

ha pogut apreciar manifestament les 

diferències i similituds entre fer de 

mestra a Catalunya i als Estats Units, 

a Indianapolis. D’entrada, l’horari 

laboral americà és de set o vuit  ho-

res de permanència al centre i una 

mitja hora per dinar; en segon lloc, 

directors i caps d’estudi observen i 

avaluen trimestralment el treball del 

seu professorat, una situació que tot 

i provocar una certa pressió laboral 

permet –si cal- una puntual supe-

ració o correcció de la tasca docent. 

I, en  tercer lloc, és habitual de tenir 

la porta de l’aula oberta tant a les fa-

mílies de suport a mestres i alumnes 

com a d’altres observadors del camp 

de l’educació. Per últim, val a dir que 

amb aquestes referències l’educació 

americana no es tracta de comparar 

sistemes acadèmics oposats, en tot cas 

el que la Núria estima és que, allí, la 

seva tasca docent és tan exigent com 

altament valorada; una equivalència 

que la incentiva a millorar la qualitat 

del seu treball i a què senti –en tant 

que mestra- que té un pes important 

dins de la societat. 

Judith Fernández-Piquer

Núria Romeu i Bernadí
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L
a Verònica, tot i ser filla 

d’Igualada, una ciutat 

que per descomptat es-

tima, no va tardar gaire 

temps –en fer-se gran- a veure des-

pertades unes inquietuds que feien 

que la seva ciutat li semblés una 

mica petita... Viure en grans ciutats, 

de més en més, s’esdevenia un dels 

seus principals anhels; això és, com-

partir-se entre un gran embolcall de 

gent i, alhora, tenir l’oportunitat de 

conèixer altres identitats, altres ma-

neres de pensar i, en summa, altres 

cultures apuntava a ser tot un repte.

Una vegada finalitzat el Batxille-

rat tecnològic, el primer pas per 

a prosseguir els seus estudis va ser 

instal·lar-se a Barcelona; aquella 

ciutat encara per descobrir de la 

qual li fascinaven: l’excepcionalitat 

de ser una ciutat de mar i, sobre-

tot i en la mateixa balança, les seves 

atresorades arquitectures i aquell 

ambient cosmopolita que a tothora 

la convidava a viure un gran enri-

quiment personal. Amb tot, la seva 

gran passió, d’anys ençà, havia estat 

estretament vinculada amb el món 

dels viatges; un esperit aventurer i 

les ganes de conèixer món s’anaven 

fent cada cop més presents en el seu 

dia a dia. Tant és així que no va dub-

tar a voler visitar  aquells amics seus 

que estaven d’Erasmus a l’estran-

ger, i tot va ser un seguit de viatges: 

Amsterdam, Gant, Londres, Paris, 

Lió, Brussel·les, etc. Europa o, en de-

finitiva, viatjar i per què no: agafar 

l’avió -sola o amb amics- per a ella 

era com una entusiasta invitació a 

fer realitat aquella eufòria d’ànima 

viatgera que l’abocava a experimen-

tar –en paraules seves- unes  sensa-

cions incomparables. 

En aquest sentit, si bé ben aviat va 

tenir clar un projecte de vida a l’es-

tranger, atès que mai no  havia sentit 

com a propi l’arrelament a la terra, 

tenia la certesa -i considera que no 

s’enganyava- que les amistats conre-

ades amb els anys, si eren de debò, 

ho eren de per vida i se les estima es 

visqui on es visqui. En conseqüèn-

cia, amb la titulació d’Arquitecta 

tècnica i també Professora tècnica 

d’Arquitectura, va plantejar-se més 

de dues vegades la zona on li faria 

més gràcia de viure i aquesta era la 

franja de països que configuraven 

l’Europa central (el nord de Franca, 

Bèlgica, Luxemburg, Suïssa  o el sud 

d’Alemanya, una àrea d’una indub-

table qualitat de vida, amb un clima 

força amable i ocupada per una ciu-

tadania molt avesada a l’intercanvi 

ideològic i cultural, en què el ric 

component de la internacionalitat 

era un fet consumat. 

Després d’una avantatjosa experi-

ència arran d’una estada a Sidney, 

la idea de fixar la seva residència a 

Austràlia va ser ràpidament deses-

timada per la significativa distàn-

cia dels seus. Immediatament van 

seguir etapes de treball a Irlanda, a 

França i un altre retorn a Barcelo-

na. I, immersa en la roda de treba-

llar i estalviar, va decantar-se per a 

un grau més d’especialització tot 

cursant Màster de professorat que 

havia de ser l’alternativa a un futur 

més competitiu, però fora del nos-

tre país. El pas següent va ser -amb 

qui era el seu company- d’anar-se’n 

a  viure a Berlín, on hi van conviure 

bastants anys junts. Més tard, bo i 

superant les evidents dificultats idi-

omàtiques, Alemanya li havia ofert 

una de les millors propostes laborals 

que, de retruc, li ha permès de pro-

fessionalitzar-se com a Enginyera de 

sistemes de detecció contra incendis 

i de sistemes de seguretat. Les seves 

funcions, en una feina que li exigeix 

de moure’s per tot el país, abracen 

des de la revisió d’obres, el con-

trol de les avaries, el tracte amb els 

equips de seguretat, l’organització 

dels tècnics, etc. 

Als nostres dies, als seus trenta-tres 

anys, la seva recent maternitat no 

ha estat cap interferència ni per a la 

consecució d’un contracte indefinit 

ni per a treure’n profit d’un ascens 

en la nòmina. Per últim, tot i dispo-

sar d’un pis de propietat a Berlin i 

amb la intenció de viure-hi anys, de 

tant en tant se li passa pel cap la pos-

sibilitat de fer realitat un dels seus 

destins pendents: Montreal. Em-

però, això -de moment- ho haurà 

de deixar per a unes de vacances, a 

pesar de plenament conscient que la 

vida dóna molts tombs. Els girs del 

pas del temps, el moviment incan-

sable i les emocions a què convida 

cada lloc són la causa que la rutina 

no pugui agafar-la de la mà, inde-

pendentment de tractar-se d’una 

persona altament involucrada amb 

la seva professió.  

L
a Victòria, que és filla 

d’Igualada i hi va néixer 

a l’any 1965, celebra ha-

ver-se criat en un entorn 

familiar molt càlid i especialment 

motivat per la cultura i molt avesat 

a la lectura. Una casa plena de lli-

bres i un pare que era un articulista, 

col·laborador habitual de La Veu de 

l’Anoia i d’altres publicacions locals, 

van contribuir amb escreix a què -de 

ben joveneta- llegir i escriure s’esde-

vinguessin unes particulars passions. 

Amb tot, si bé va ser una nena feliç, 

però reservada i potser tímida, avui 

se sent afortunada de com va anar 

obrint-se pas a allò que li deparava 

el destí. 

L’ensenyament primari el va cursar a 

l’Escola Mowgli, un centre –alesho-

res- amb un projecte educatiu molt 

avançat: oferia una educació mixta 

i centrada en les necessitats de l’in-

fant, i a més tot l’ensenyament era 

en català. D’aquella etapa en guarda 

uns records inestimables, sobretot els 

referits a la seva primera directora, la 

senyoreta Rosa. Quant als companys 

i companyes de classe, de sempre, hi 

ha continuat mantenint un estima-

ble contacte amb successius retro-

baments. Després, de l’escolarització 

a l’Abat Oliba, va conquerir unes 

noves amistats també perdurables; 

alhora que n’aprecia l’educació de 

primer ordre de què en va ser recep-

tora, amb alguns professors extraor-

dinaris als quals sempre els n’estarà 

agraïda tot i manifestar una singular 

predilecció per matèries de lletres. 

Tanmateix, va ser la llengua anglesa 

la que havia de convertir-se en l’amor 

de la seva vida, una circumstància a 

la que va contribuir amb escreix el fet 

que la seva mare fos professora d’an-

glès i que, a dins de la mateixa llar,  

l’admiració i l’interès per la llengua 

i cultura angleses exercissin una total 

influència. 

Uns preliminars com aquests van 

condicionar definitivament que op-

tés per als estudis de Filologia an-

glesa a la Universitat de Barcelona; 

una carrera que va superar més que 

satisfactòriament i, en acabar, va ser 

mereixedora d’una beca de La Caixa 

que va propiciar una estada a Oxford 

amb la finalitat de fer un Màster so-

bre l’obra teatral de Shakespeare. En 

conseqüència, aquesta experiència al 

Regne Unit va seduir-la talment que 

no va dubtar a prendre la determi-

nació de quedar-s’hi a viure. A l’ac-

tualitat, ja, fa vint-i-quatre anys que 

viu a la històrica i pintoresca ciutat 

de Winchester, al comtat d’Hamps-

hire, on ha exercit com a professora 

de llengua castellana i traductora 

dels grans clàssics anglesos al català. 

I, ha estat de manera especial la seva 

tasca en l’àmbit de les traduccions la 

que més avantatjosament li ha per-

mès d’establir un estret vincle d’unió 

entre les dues llengües que més esti-

ma: el català i l’anglès; això sense cap 

menyspreu pel castellà, una llengua 

amb la qual també hi ha treballat.

Des d’una perspectiva més personal, 

a Anglaterra i amb el transcórrer dels 

anys, hi ha anat sembrant unes no-

ves arrels: en primer lloc un dia hi 

va contraure matrimoni i, més enda-

vant, d’aquest enllaç en va venir una 

filla. De retruc, una plausible volun-

tat d’adaptació ha fet possible que es 

nodrís de bones amistats i considerés 

encomiables algunes de les qualitats 

més inherents a la població anglesa 

com és ara la tolerància, l’incisiu 

sentit de l’humor, les bones mane-

res, així com la discreció i el tacte en 

l’àmbit de les relacions personals; un 

tarannà, en suma, que li ha servit per 

a una millor comprensió d’aquell or-

gull illenc àdhuc de la defensa afer-

rissada de les seves tradicions i de la 

seva identitat. Tanmateix, amb el pas 

del temps, i des de la distància amb 

Igualada, sent i considera que la seva 

aventura anglesa mai no li ha robat 

res, tot el contrari, li ha aportat un 

elevat creixement personal i unes 

impressions profundament enriqui-

dores. Ella troba que ningú no pot 

conviure simultàniament amb dues 

cultures, però sí que és possible de 

fer-ho d’una manera consecutiva o 

bé amb alternança; el resultat l’ha 

conduïda a saber visualitzar i des-

glossar el contrast de perspectives de 

pensament sobradament diferents. 

A l’ensems apunta que, d’allà estant, 

tot i que es poden ampliar horitzons 

sense sortir de casa, s’ha anat involu-

crant físicament i íntima en un món 

diferent d’aquell que va conèixer en 

la infantesa. Tot és qüestió, efectiva-

ment, d’un ferm propòsit d’emmot-

llar-se i acostumar-se a unes altres 

circumstàncies, a sobreviure en un 

entorn nou; una fita que, al capdavall 

i a la llarga, ofereix unes copioses re-

compenses.

Ara bé, a mesura que es va fent gran, 

se li fan propers uns certs sentiments 

d’enyorança tant d’Igualada com de 

Catalunya; potser perquè el més di-

fícil és anar passant dies i mesos sen-

se veure els familiars i els amics més 

propers. Des d’aquest vessant, tot i 

que sembli una paradoxa, també tro-

ba a faltar celebracions tan entranya-

bles com la Festa dels Reis, a més del 

tast d’alguns productes típicament 

catalans: els rovellons, la botifarra de 

pagès o l’allioli. I, com no, els estius 

calorosos, el paisatge mediterrani, 

i aquella tan propera i entranyable 

musicalitat de la seva llengua mater-

na, el català. 

Val a remarcar que, de les seves nom-

broses obres traduïdes en destaquen: 

“Contes de Canterbury”, de Geoffrey 

Chaucer (Quaderns Crema, 1998), 

“Viatges de Gulliver”, de Jonathan 

Swift (Adesiara, 2015); i, a l’actua-

litat ha està traduint “Erewhon”, de 

Samuel Butler, una novel.la filosòfica 

sobre un país imaginari.

Verònica Rodríguez i Estebán

Victòria Gual i Godó
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