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Emoció intensa, inclinació vi-
va i vehement de l’ànim en-
vers una cosa. Aquesta és la 
definició de passió. Paraules 
escrites que tenen més sen-
tit quan les persones les con-
verteixen en projectes, idees 
i il·lusions. La meva feina em 
concedeix el privilegi de conèi-
xer ànimes apassionades per 
la feina ben feta. De nord a 
sud i d’est a o est hi ha rostres 

que exemplifiquen aquesta 
manera de fer. El cap de setma-
na passat vaig poder assistir 
a la presentació dels produc-
tes de cosmètica natural i eco-
lògica Nina Priorat. La Tere-
sa Giral i la Gemma Peyrí re-
bien amb un somriure tots els 
assistents. No m’imagino una 
manera millor de donar les 
gràcies, i la benvinguda, a tots 
aquells que creuen en el seu 
projecte.  

Arribar fins aquí no ha es-
tat un camí fàcil, però ara ja 

trepitgen sobre terreny segur 
després de gairebé deu anys 
d’ençà que van emprendre la 
iniciativa. La crisi no els va 

fer por a aquestes dues em-
prenedores del Priorat que 
han trobat en els fruits d’aques-
ta comarca l’essència del seu 
projecte. 

Cultura de l’esforç 
«A Catalunya la cultura del 
vi és molt variada i gran. Hi 
ha molta sorpresa!», reconei-
xia el sommelier François 
Chartier en una entrevista, a 
principis d’any, amb la peri-
odista i sommelier Ruth Tro-
yano a la publicació digital 

Gastrotalkers. I és ben cert 
que la cultura vitivinícola ca-
talana amplia la seva emprem-
ta dia rere dia. Arriscar i in-
novar forma part del seu ADN. 
I només així és possible com-
prendre el tarannà de projec-
tes com els que impulsa Ce-
llers Tarroné (Batea) amb el 
seu vi A part.  

A la mateixa entrevista l’ex-
pert en vi argumentava que 
«és impossible pensar en el 
futur sense fer-ho abans en el 
passat. I crec que és una filo-
sofia molt clara a Catalunya 
i a Espanya, l’exploració... Hi 
ha una necessitat de compren-
dre el territori, l’origen, les 
vinyes velles, i, al sommelier, 
aquest moviment li agrada». 

L’aprenentatge és continu i 
ningú ha dit que sigui fàcil. La 
Marta Domènech, gerent de 
l’Hotel Hostal Sport (Falset), 
ho té molt clar. L’establiment 
celebra aquest mes de setem-
bre el desè aniversari d’ençà 
que va reobrir les instal·laci-
ons després d’un fatídic in-
cendi el 3 de setembre de 2007. 
«El 1923 el besavi Jaume va 
obrir l’establiment i des de 
llavors seguim sent igual d’au-
tèntics i la filosofia de servei 
s’ha mantingut intacta, així 
ho feien els meus besavis i ai-
xí ho continuem fent ara», as-
segura. «A casa nostra sem-
pre diem que tenim arrels pe-
rò no tenim fronteres», 
assegura l’empresària.  

Amb aquesta responsabili-
tat, professionalitat i il·lusió 
pel territori és fàcil contagi-
ar-se d’aquesta passió.
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s La cultura de l’esforç és la 
base de tot. FOTO: FREEPIK
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Los grupos independentistas del Parlament aprobaron ayer la Ley del 
Referéndum. Lo hicieron no solo saltándose la prohibición del TC, si-
no desoyendo también el informe de los letrados del Parlament advir-
tiendo que sería delito, y del Consell de Garanties Estatutàries que no 
consultaron. Actuaron modificando también los usos parlamentarios 
y vulnerando los derechos de la oposición.  

El deterioro grave del funcionamiento del Parlament forma parte 
de una estrategia basada en sacar adelante la ley, en la que Junts pel Sí 
pone la astucia y la CUP la insumisión.  

La respuesta del Estado ha sido, como se esperaba, acudir al Tribu-
nal Constitucional, el mismo día que Carme Forcadell hizo pública la 
recusación a sus doce magistrados.  

En resumen: el  Estado rechaza la resolución del Parlament y la Ge-
neralitat no acepta las instituciones del Estado. Así las cosas estamos 
en el peor de los escenarios: una prueba de fuerza con los ciudadanos 
en medio.
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