
Paraules i no fets 
Jo no he conegut un temps en 
què les paraules tinguin més 
valor que els fets, una època en 
la què només presentant el teu 
compromís verbal l’altra persona 
ja quedava tranquil·la que allò 
que havies dit ho duries a terme. 
Sense papers, sense asseguran-
ces, sense fiances. Vaja, no l’he 
conegut de forma generalitzada, 
tot i que sempre trobes pel camí 
persones que són excepcions 
magnífiques i dignes de recordar; 
però avui en dia són les menys 
trobades, o les més buscades. La 
falta de compromís o de paraula 
ha actuat en la nostra societat 
com la devaluació d’una moneda 
preuada: en un primer moment 
molt valor, i  progressivament 
menys fins a arribar a una situació 
en la qual allò que tens al davant 
no serveix ni per pagar el metall 
amb el qual ha està fabricat. Amb 
la paraula ha passat una mica el 
mateix. Si en algun moment va 
tenir alguna espècie de valor re-
conegut socialment, ara només en 
queden rastres fòssils o records 
dèbils d’avis que ho expliquen 
com quelcom enyorat en blanc 
i negre. Tant en les transaccions 
comercials com en les relacions 
personals, la paraula val menys 
que un missatge de whatsapp 
o un correu electrònic. Sempre 
anem a cercar la prova escrita 
i física per demostrar la nostra 
innocència, o la culpabilitat de 
l’altre, com si d’un cas litigiós es 
tractés. No ens refiem de la pa-
raula, no hi confiem en absolut. Ni 
en la nostra, ni en la dels altres. 
Les paraules són alguna cosa que 
es diu impulsivament en la voràgi-
ne d’una conversa o en l’exaltació 

d’un sopar, però el què val és 
posar-ho blanc sobre negre, po-
der-ho demostrar, no fós cas que 
tu diguis una cosa i jo en digui una 
altra, cas en què, evidentment, jo 
tindria la raó. La desconfiança en 
la paraula de l’altre segurament és 
un efecte de la modernitat líquida 
de què parla en Baumann: tot és 
tan fugisser i tan momentani que 
aquesta sensació d’immediatesa 
i validesa esporàdica ha acabat 
afectant també la credibilitat del 
què diem. Després de pronunciar-
nos fermament en un compromís, 
una quedada o una cita, ja intuïm 
que ens poden ocórrer tantes inci-
dències fins que aquest arribi que 
ja donem per fet que ho haurem 
de confirmar amb posterioritat i, 
és clar, aquí és quan necessitem el 
correu electrònic, SMS, whatsapp 
o qualsevol altre mitjà que em faci 
de memòria auxiliar, embotit com 
tinc el cap de dades, informació, 
obligacions, cites, feina, esbar-
jo,... Buff.... com podeu pretendre 
que recordi quan havia quedat 
amb algú? Home, doncs ara ja 
em quedo més tranquil. Jo que 
em pensava que la devaluació de 
la paraula es devia a una descon-
fiança recíproca entre els actors 
del nostre teatret i resulta que 
no, que es deu a la necessitat de 
poder recordar els compromisos, 
és a dir, que demostra una preo-
cupació encara més gran per com-
plir la paraula donada. Bé, això ja 
és un altra cosa! Ara, sempre que 
algú em deixi plantat o canviï de 
plans a última hora ja puc confiar 
que se li ha acabat la bateria del 
mòbil o un llamp li ha esberlat 
l’ordinador personal. Gràcies a la 
providència!!
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A Rubí, com a tot arreu, 
tradicionalment la dona 
tenia un àmbit de vida molt 
limitat, nul·la veu en les de-
cisions polítiques i escassa 
participació en els actes 
públics, legislatius, culturals 
i comercials, espais sempre 
dominats per l’home. La 
religió imperant era radical-
ment masclista, i estenia la 
seva ombra conservadora en 
totes les activitats.

El diari ‘La Acción’, del 
25/06/1926, va criticar al 
grup de teatre Fortitud, 
del Casal Parroquial, per-
què eliminava o canviava 
els papers femenins de les 
obres, afegia personatges o 
bé, fins i tot, actuava un noi 
disfressat de noia.

Sovint els grups de teatre 
locals havien de contractar 
actrius professionals fora-
nies, degut al prejudici que 
significava actuar en públic, 
ja que estava mal vist en un 
poblet on tots es coneixien. 
La dona estava relegada 
a les feines de la casa, els 
fills, a la cura de la família, 
i dominada per una educa-
ció religiosa estancada en 
dogmes.

Fins que l’any 1931 la 
Constitució republicana, 
laica, va atorgar per primera 
vegada el dret de votar a les 
dones. A partir de llavors, 
les dones van començar a 
organitzar-se. L’11/03/1933, 
per primera vegada a Rubí, 
es va celebrar un Grandiós 
Acte d’Afirmació Feminista 
en el Centre Democràtic Re-
publicà, es va constituir un 

La primera presidenta a Rubí. 
Homenatge a Àngela Rovira
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Grup Femení amb capacitat 
d’organitzar mítings polítics, 
a reclamar drets i igualtats 
entre els dos sexes, i a més 
es va crear un Centre Educa-
tiu per dones.

La primera presidenta 
del  Grup Femení  va ser 
l’Àngela Rovira Canals, qui 
era filla del paleta i alcalde, 
Francesc Rovira. El Francesc 
havia construït les Escoles 
Ribas, les torres del carrer 
Xile, l’Església Evangélica… 
eren persones republicanes 
d’idees progressistes, com 
el seu germà, el Josep, llui-
tador antifeixista, fundador 
de partits d’esquerres com 
el Partit Català Proletari, el 
POUM, el Moviment Socia-
lista de Catalunya…

L’Àngela Rovira va ser 
la primera dona rubinenca 
en estrenar la participació 
femenina en la política, com 
actrius de teatre, cantaires 
locals, organitzar viatges, 
conferències, periodisme, 
cursos educatius i laborals, 
festes, i en obrir noves vies 
de desenvolupament feme-
ní. El seu veritable objectiu 
era que les dones poguessin 
accedir a una educació més 
àmplia, que tinguéssim més 
llibertat i drets, i poder-les 
assistir en caràcter humani-
tari d’igualtat quan tenien 
dolor o necessitat.

L’Àngela va aconseguir 
que el seu Grup tingués 
un local  propi,  al  carrer 
Francesc Macià, número 
62, que va ser inaugurat el 
2/09/1933 pel famós Ven-
tura Gassol, conseller de 

Cultura de la Generalitat, 
i poeta. El Grup tenia  una 
biblioteca amb 200 volums, 
400 sòcies, màquines de co-
sir, i més de 100 alumnes. 

En quan va iniciar-se el 
conflicte civil, l’Àngela va 
emigrar a Paysandri, a Uru-
guai, refugiant-se  a casa 
d’uns parents, els Grau. Allà 
va tenir una filla, la Camèlia, 
i un nét, l’Henri, que encara 
hi viuen.

La victòria feixista de 
1939 va fer tornar a perdre 
molts dels espais de llibertat 
que la dona lentament havia 
anat guanyant.

Pere Bel, membre del 
GCMR i del CER

Cedida

Agraeix el condol i les mostres d’afecte 
rebudes per la seva pèrdua.

Fills, nets, besnéts i familiars

La família Anguera Capella

Va morir el 10 de març a l’edat de 85 anysVa morir el 10 de març a l’edat de 85 anys

Pepeta Capella 
Torrescasana

Va morir el passat 
15 de març de 2012.
A l’edat de 89 anys.
La família vol agrair les 
mostres de condol rebudes.

Eliseo 
Casanovas i Llaudet


