G LA NOSTRA GENT
LA CARLA SIMON A CALIFORNIA
On ets i per què?
Estic estudiant a Califòrnia. Concretament a
Santa Bàrbara, una ciutat de la costa
envoltada de muntanyes i amb un ambient
relaxant.
La Universitat Autònoma de Barcelona ofereix
un tipus de beques que s'anomenen beques
de mobilitat. Tenen organitzat un intercanvi
d'estudiants amb la universitat de Califòrnia i
cada any hi ha 25 alumnes catalans que van
a Califòrnia i 25 alumnes americans que
venen a Catalunya per estudiar durant un any.
Per sort, em van seleccionar per poder
participar en aquest intercanvi i aquí estic!
On vius?
Al costat de Santa Bàrbara hi ha la UCSB
(University of California in Santa Barbara).
Aquesta té una comunitat d'estudiants
gegant. Tots ells viuen a Isla Vista, curiosament
el nom és espanyol i, evidentment, els
americans el pronuncien fatal. Jo visc en un
apartament amb tres noies americanes, totes
elles de diferents llocs de Califòrnia.

banda, aquí he conegut molta gent
motivada i interessada en fer pel·lícules, i això
ens ha permès emprendre diferents projectes
fora de classe. El gran avantatge d'aquesta
universitat és que tenen molts recursos, i per
tant, tenen un equip molt complet (amb
càmeres, llums, so...) que podem agafar
cada cop que tenim un projecte en mans.
Com veus l'ambient de la universitat i
la manera de fer allà on vius?
La veritat és que és molt diferent a la universitat
de Barcelona. Aquí els estudiants americans
paguen molts diners per aprendre i anar a
classe, encara que les universitats siguin
públiques. Per aquest motiu les universitats
ofereixen infinitats de serveis (et pots apuntar a
un munt de clubs, fer els esports que vulguis,
veure pel·lícules i escoltar música
gratuïtament, etc.). Alhora, el professorat ha

Què estàs estudiant a Califòrnia?
A Barcelona estudio Comunicació
Audiovisual, això és una carrera molt oberta i a
mi la part que m'agrada més és la del
c i n e m a. A q u í e x i s t e i x u n a c a r r e r a
anomenada “Film Sudies”, i se centra
exclusivament en cinema. Per sort, tinc la
llibertat de cursar les matèries que em venen
més de gust, i com que la part del cinema
que més m'agrada és el guió, bàsicament
faig cursos de guió. També he fet altres
assignatures on s'havia de fer curtmetratges, i
això m'ha servit per aprendre moltíssim. D'altra
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de treballar molt per mantenir les seves classes
i això fa que els professors siguin bons i estiguin
molt motivats. La relació que tenen els
professors amb els alumnes és ben diferent,
s'interessen pel que estàs aprenent i pots
trobar-te amb ells fora de classe sempre que
ho necessitis.
És fàcil fer amics?
És facilíssim! Abans d'arribar pensava que em
passaria un any una mica sola però el primer
dia d'estar aquí em vaig adonar que seria tot
el contrari. Estudiants internacionals com jo
n'hi ha moltíssims, i de tot el món, i això significa
que estem tots en la mateixa situació, així que
és ben fàcil trobar amics.
Tot i que he conegut un munt d'americans

Només de pensar que ja queda poc per
acabar el curs em poso trista. Serà molt dur
haver de separar-nos després de tot el que
hem viscut junts. Però la part bona és que ara
tenim cases arreu del món, i ens podem visitar
uns als altres sempre que volem!
Què tal l'anglès?
Al principi va ser dur viure completament en
anglès. Al final del dia estava esgotada i
cansadíssima d'haver de fer l'esforç de parlar
en un altre idioma sense parar. Però és una
gran satisfacció adonar-se que ara mateix
(després d'un any aquí) l'anglès ja no és un
problema, puc seguir les classes i entendre-ho
tot, puc tenir converses profundes i, en
definitiva, puc viure en anglès sense que això
suposi un maldecap.
T'has enyorat?
Suposo que a estones. De seguida vaig
conèixer gent i això em va ajudar a adaptarme ràpid i sentir-me com a casa. Quan
viatgem amb els meus amics és curiós
adonar-se que arribem a Santa Bàrbara i tots
diem “Ja som a casa!”. Malgrat que he trobat
a faltar la meva gent i certes coses (com per
e x e m p l e e l m e n j a r. . . e s t i c f a r t a
d'hamburgueses i menjar ràpid), cap moment
m'ho he passat malament pel fet d'enyorarme.

(evidentment), amb la gent amb qui més
m'he fet són amb estudiants internacionals,
bàsicament perquè som els que aprofitem
per viatjar sempre que podem, perquè només
estem aquí durant un any!
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Com has viscut això de la grip nova?
La veritat és que no ho he viscut de massa a
prop perquè aquí no tinc televisió, i estic una
mica desconnectada del món. Tothom en
parla i a la universitat hi ha hagut dos casos,
però els van agafar a temps i estan
perfectament bé. Bàsicament, a hores d'ara
la gent en fa broma. Els meus amics mexicans
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estan ben enfadats perquè diuen que això ha
estat una estratègia mediàtica del govern,
que ha aprofitat aquesta situació per poder
aprovar lleis que ningú hi hauria estat d'acord
mentre la gent estava enfocada amb el tema
de la grip.
Quina relació tens amb la pel·lícula
Serrallonga, que vam veure el teu nom als
crèdits?
Vàreu veure el meu nom als crèdits perquè
l'any passat vaig estar realitzant unes
pràctiques a la productora cinematogràfica
Oberón, que són els productors
(conjuntament amb TV3) de Serrallonga. A

quart de Comunicació Audiovisual et
recomanen cursar pràctiques a una empresa
que t'interessa, com que jo em vull dedicar al
cinema vaig escollir Oberón, i va coincidir que
mentre estava allà la pel·lícula Serrallonga
estava en postproducció, així que vaig estar
ajudant en aquest procés.

guió per un dels seus poemes i dirigir-lo.
Evidentment em va semblar una idea genial, i
ara estem engegant aquest projecte per
rodar-lo quan acabem classes i tenir-lo
enllestit a finals de juny.
Quan acabi d'això segurament viatjaré una
mica per la costa californiana amb els meus
amics i a la última setmana de juny aniré cap
a Mèxic. Allà hi tinc una amiga amb la qual
realitzarem un curtmetratge a un poblet de
Chiapas, el projecte encara està una mica
verd però hi estem treballant. I d'allà volaré
cap a Espanya, on arribaré a l'agost.
Quins projectes tens per l'any que ve?
Aquesta pregunta és una mica complicada...
La cosa és que quan arribi ja hauré acabat la
carrera, o sigui que comença una nova
etapa. Tinc moltes ganes de continuar viatjant
i coneixent més llocs, sempre i quan
l'economia m'ho permeti. D'altra banda, aquí
he après que si un realment vol fer cinema és
possible (el somni americà s'encomana...), i
m'agradaria engegar algun altre projecte
amb els meus amics de la universitat. El que sí
que sé segur és que continuaré vivint a
Barcelona, i intentaré trobar una feina
d'alguna cosa relacionada amb la
comunicació audiovisual. La veritat és que el
meu futur està una mica incert, però ja ho
veuré quan arribi, sobre la marxa...

Quins projectes tens per aquest estiu?
Buf... El dia 12 de juny acaben les classes a la
universitat. El meu professor de guió em va
proposar de fer un projecte amb ell. El cas és
que ell és poeta i rep beques per fer videopoemes. Em va preguntar si volia escriure el
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EZEQUIEL GÜELL I ARNAU, “LO RAIER DE
LA CIUTAT”
Parlem amb en “Sèqui”, per els amics, nascut
a les Planes d’Hostoles el 28/11/1935, un dels
personatges més mediàtics de les Planes
d´Hostoles, conegut com “lo raier de la
ciutat” al programa Problemes domèstics
de Manel Fuentes de Catalunya Ràdio.
Sèqui, quan fa que col·labores amb en
Manel Fuentes, i com varen ser els inicis?
Aquest mes de juliol farà 3 anys i els inicis varen
ser per casualitat, l’equip d’en Manel Fuentes,
juntament amb Gerard Jubany i l’Edi Pou,
buscaven gent de fora de Barcelona, de
comarques, amb veus i registres diferents pel
programa Problemes domèstics i entre altres
varen trobar un “senyor” pagès i una mica
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“burro” de les Planes d´Hostoles, a la Garrotxa.
És la meva primera experiència radiofònica
als 70 anys.
Com portes això de la popularitat de ser un
personatge mediàtic, si més no radiofònic?
La veritat és que em tracten molt bé, i són
molt bona gent. Treballen molt i dur per fer un
programa diari de 2 hores. A part d’ells tres hi
ha un gran equip de treball i de producció,
però això no vol dir que de tant en tant no
preparin algun tiberi amb els seus
simpatitzants i col·laboradors, entre ells en Pep
Masó de la farmàcia, l’última la varen fer a
“Can Masjoan” de les Planes d´Hostoles, i
encara s’en parla.
Jo, sempre que puc faig propaganda del
nostre poble, i del seu incomparable entorn

Nº5 PRIMAVERA-ESTIU DE 2009

paisatgístic. A la ràdio sóc un “nyerro” més.
També estic al facebook i tinc uns quants
centenars d’amics i uns 360 fans.
La meva col·laboració és els dijous amb la
Carme Ruscalleda i parlem de cuina
catalana. Els divendres faig la meva
aportació com “lo raier de la ciutat”, on tracto
temes “d’actualitat punyent”, del Barça, de
dones, de política, de tiberis i de problemes
domèstics en general.
També hem fet algun programa amb la Marta
Ferrussola.
D´on surt el nom “Lo raier de la ciutat”?
L’any passat per Sant Jordi vaig col·laborar
amb el llibre ”Problemes Domèstics perquè
no dominen el món?” de Manel Fuentes.

Jo vaig fer la mili a la Pobla de Segur, i allà, la
festa dels raiers hi està molt arrelada. D’aquí
va sortir la idea de compaginar comarca i
ciutat amb aquest nom. Haig de dir que
gràcies a aquests 3 anys de programa he
conegut molta gent, (Judith Mascó, Marta
Ferrussola, Júlio Salinas, Ricard Torquemada,
Oleguer sarsanedes...) He viatjat per tot
Catalunya, i fins i tot em volen nomenar fill
adoptiu de la Pobla de Segur. Ara fa un any
vaig baixar amb raid pel Noguera Pallaresa,
després em varen fer un homenatge
obsequiant-me amb la ganxa d’or.
Fins quan a la ràdio?
La veritat és que ja estic una mica cansat, i no
sé què faré la temporada que vé, de
moment faré vacances el mes d´agost.
Gràcies Sèqui per donar a conèixer el poble
de les Planes d´Hostoles, amb bon humor.
que tinguis sort!
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