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La Junta Directiva d’A.C.A. i l’equip de redacció de la revista 
“Abans i ara” us desitgem cordialment un sant i feliç Nadal.

Una nit de llum divina
nasqué al món el Fill de Déu
i aquell esclat d’amor seu
tot l’univers il·lumina.

Si els pastors de Palestina
hi varen córrer primer,
avui nosaltres també
podem anar amb alegria,
a adorarlo a l’Establia,
pel clar camí de la fe.
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Benvolguts socis i socies. De nou teniu a les vostres 
mans la revista Abans i Ara amb un recull de totes les 
activitats que han tingut lloc a la nostra Associació al 
llarg de tot l’any 2019.

Volem agrair-vos des d’aquí tot el suport i la confiança 
rebuts de tots vosaltres durant aquest temps que no ha 
sigut massa fàcil, però amb la vostra comprensió i la 
inestimable feina i dedicació de tota la Junta Directiva, 
podem dir que hem assolit un bon resultat i que les ac-
tivitats realitzades han tingut una molt bona acollida, 
tal com podeu veure en aquestes pàgines.

Com sempre, les Tardes de Dimecres, les sortides d’Art 
i Història i les Tardes Musicals al Casal del Metge ens 
han fet passar unes molt bones estones d’esbarjo, cul-
tura i amistat. També les “Convivències d’estiu” a la 
Seu d’Urgell van tenir molt bona acollida i les sortides 
i viatges han estat molt ben rebuts.

Així mateix, la celebració dels XLII Jocs Florals de la 
Tardor que van tenir lloc el passat 29 de noviembre, 
han estat un èxit de participació, tant de poetes com 
d’assistents. 

Estem il.lussionats en seguir endavant amb les nostres 
tasques, per oferir el millor servei a tots els socis i sò-
cies, i esperem el vostre recolzament en totes les acti-
vitats d’ACA que tant afavoreixen la relació personal 
entre tots nosaltres.

Només em resta desitjar-vos unes bones Festes de Na-
dal, envoltats de totes les persones que us estimen i que 
la alegría estigui ben present a totes las llars. També es-
perem que el proper 2020 sigui un bon any per tothom.

Teresa Herraiz

Í N D E X



VISITA AL PORT DE BARCELONA AMB CATAMARÀ
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El passat mes de juny, un nombrós grup de socis i sòcies 
de la nostra Associació A.C.A. es va embarcar en un am-
ple i modern catamarà, amb el propòsit de donar un llarg 
i agradable passeig marítim per tot el port de Barcelona. 
El matí era plujós i semblava que no invitava massa a 
realitzar aquesta aventura marítima, però l’esperit ferm 
i decidit dels nostres socis i sòcies va ajudar a superar 
tots els obstacles de la climatologia, i el catamarà es va 
omplir ben ràpidament.  

 
La navegació pel recinte interior del port va ser molt 
tranquila i plàcida, una placidesa que va anar desapa-
reixent a mida que el catamarà entrava a mar obert. Allí 
les onades ja varen ser una mica més potents, l’aire més 
fred i el balanceig més accentuat. Val a dir, però, que 
tots els nostres socis i sòcies, com intrèpids navegats, 
varen afrontar-ho tot amb molta fermesa.

Quan va finalitzar el viatge per mar obert, i el catamarà 
va doblar la punta final de l’escollera, retornant cap al 
port, les onades es varen anar calmant i el panorama de 
la ciutat, amb la silueta del castell de Montjuic de fons, 

Recomanem que es consulti periòdicament la web de la nostra Associació A.C.A., 
www.associacioaca.com, en la que s’hi troba una completa informació de totes les 
diverses activitats que programa i realitza la nostra Associació. 

Foto de la  portada:  Barcelona. Montjuic: Pavelló Mies van der Rohe 

es va anar fent cada vegada més proper.  En una ràpi-
da volta per dins del port, es va passar pel costat d’un 
bonic vaixell pintat de color vermell, amb les inicials 
del Consell Superior de Investigacions Científiques 
(C.S.I.C.) i d’uns  majestuosos iots aparcats al Club 
Marítim, en una visió molt espectacular. 
  

Tots els socis i sòcies varen deseembarcar sans i es-
talvis, molt satisfets d’haver vençut amb èxit la in-
clemència del temps, i amb l’experiència adquirida 
d’un curiós i ben interessant viatge marìtim pel port 
de la ciutat.



ÀGER I CONGOST DE MONT-REBEI
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El passat mes de setembre, la nostra 
Associació va programar una sortida 
científica i cultural a la vall d’Àger, 
amb la doble finalitat de visitar el Parc 
astronòmic del Montsec i de poder 
contemplar, a la vegada, el sorpre-
nent espectacle natural del Congost de 
Mont-rebei. 

Seguint el programa previst, un animat 
grup de socis i sòcies varen relitzar un 
agradable viatge en autocar, fins a la 
històrica població d’Àger, estratègicament situada al 
centre de la vall que porta el seu nom i dominada per 
la seva magnífica i antiquíssima Col·legiata de sant 
Pere, edifici romànic del s. XII de llarga història en la 
reconquesta cristiana del nostre país. 

Sortint d’Àger cap a la serra del Montsec, es va anar 
a fer una visita cultural al Parc astronòmic més im-
portant de Catalunya, des d’on el cel nocturn es pot 
contemplar amb tota la seva meravellosa esplendor. 
Alli es va realitzar un detallat recorregut per les seves 
instal·lacions, destacant la visita comentada al Pla-

netari i a l’exposició 
permanent que s’hi 
exhibeix.

L’endemà els nostres 
socis i sòcies varen 
anar a fer una ex-
cursió turística, amb 
visita guiada, al Con-
gost de Mont-rebei. 

L’autocar els va portar fins a la mateixa 
riba del gran embassament de Canelles, 
que recull les aigües del riu Noguera Ri-
bagorçana. Allí ja els esparava un còmode 
catamarà, amb el que varen fer un agrada-
ble recorregut pel magnífic i espectacular 
Congost de Montrebei, per on les aigües 
del Noguera Ribagorçana passen en-
caixonades entre altes muralles de pedra. 

Després de navegar per sota l’alterosa er-
mita de la Pertusa, que es retalla dalt d’un 

punxegut penyal i on comença el camí per a tots els 
excursionistes que voler fer a peu tot aquest recorre-
gut, el catamarà va passar, entre altes parets de pedra, 
per sota el pont penjat del Seguer, fins arribar al final 
d’aquest magnífic congost, per les parets del qual s’hi 
veu recòrrer, a gran alçada, un estret i perillós camí, 
apte només per a persones que no tinguin vertigen. 
L’espectacle és magnífic.

Amb aquesta bonica imatge en el record, es va fer el 
retorn a Barcelona, amb molta alegria i amb ganes de 
retrobar-nos novament en futures visites culturals. 

La cosa més fàcil?  Equivocar-se.     L’error més gran?   Abandonar
La distracció més bella?  El treball.   La pitjor derrota?  El desànim
El millor obsequi?  El perdó.         El pitjor sentiment?   La rancúnia
La major felicitat?  Ser útils.     El més greu defecte?    El mal humor
Els millors professors?  Els nens.  L'acció més efectiva?  El somriure
El millor remei?  L’optimisme.        La cosa més bonica    L’amor.
               La sensació més agradable?  La pau interior



La nostra Associació ACA va col·laborar activament 
en la 5ª Convenció de les veus de les persones grans, 
un simposium que va organitzar enguany l’Ajuntament 
de la nostra ciutat de Barcelona, sota el lema inclosiu 
de “Barcelona una ciutat per a tota la vida”. Aquesta 
important Convenció va ser molt útil i pràctica per es-
tudiar i tractar tres grans temes que són de suma impor-
tància per a tots nosaltres: envellir amb drets, envellir 
amb dignitat i envellir participant.

Durant els mesos previs a la Convenció, es varen or-
ganitzar diferents sessions preparatòries en les que hi 
van participar, d’una forma molt activa, diversos socis 
i sòcies de la nostra Associació ACA, tractant qüestions 
tan importants com “Envelliment i canvi demogràfic”, 
“Cap a una aliança entre generacions”, “Mobilitat i se-
guretat a l’espai públic” “Cultura i societat digital al 
llarg de la vida”, “Atenció integral social i sanitària”, 
“Obrint camins de participacio” i “Atenció a la depen-
dència”, temes tots ells d’un gran interés per a tots no-
saltres.

En el primer parlament d’aquesta 5ª. Convenció d’en-
guany, que va estar presidida per l’alcaldessa de Bar-
celona Exmª.Sra. Ada Colau, l’Ilma. Sra. Laia Ortiz, 
Tinenta d’Alcaldia, va proclamar el ferm propòsit de 
l’Ajuntament de la nostra ciutat, de lluitar contra les 
desigualtat i les marginacions, d’aconseguir una bona 
autonomia personal per tothom i de fomentant la so-
lidaritat intergeneracional. Va exposar una visió de la 
Barcelona de l’any 2030, centrada en les polítiques 

d’un agradable envelliment actiu, posant els drets hu-
mans en primer lloc i amb una plena participació ciu-
tadana.

En el seu parlament, l’Exmª.Sra. Ada Colau va agrair 
la feina participativa realitzada i la tasca quotidiana de 
les Associacions, recordant que les persones grans, que 
formem el 21% de la població de la ciutat, som la seva 
prioritat, i que el seu propòsit és aconseguir una ciutat 
amiga i acollidora per a tothom, superant el concepte 
de ciutat patriarcal i posant en relleu la gran aportació 
que hi ha fet l’element femení de la ciutat. Va assegu-
rar que assumirà els grans reptes del canvi climàtic i 
de les desigualtats socials, que defensarà l’autonomia 
personal i el sistema de pensions, que fomentarà una 
comunitat de tots i de totes, per tal d’aconseguir una 
ciutat inclusiva i amable per a tothom, una ciutat que 
posi sempre les persones al centre de tot, i ens va enco-
ratjar, a les persones grans, a seguir endavant pel camí 
participatiu. 

Els espais de treball es varen repartir en quatre grans 
conceptes: Reptes de l’envelliment, Envellir amb drets, 
Envellir amb dignitat i Envellir participant. 

Els membres de la nostra Associació ACA varen par-
ticipar activament en els dos primers d’aquests espais 
de treball: el de “Reptes de l’envelliment”, que va ser 
dirigit per la sra. Mercè Pérez Salanova, doctora en psi-
cologia, en el que es varen fer diversos suggeriments 
encaminats a fer més efectiu el propòsit d’un envelli-
ment actiu, i el d’ “Envellir amb drets”, dirigit per la 
sra. Núria Fustier, en el que es va parlar de fomentar la 
inclusió social a través del treball en xarxa, es va dema-
nar una política més activa en l’ajuda a l’habitatge, i es 
van fer diverses propostes encaminades a reduir unes 
possibles futures desigualtat socials.

RELACIONS  INSTITUCIONALS

LES VEUS DE LES 
PERSONES GRANS
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La nostra Associació ACA 
també ha col·laborat molt 
activament en el 8è. Con-
grés Nacional de la Gent 
Gran de Catalunya, or-
ganitzat pel Departament 
de Treball, Afers Socials i 
Família, de la Generalitat 
de Catalunya, un Congrès 
que va celebrar la seva 
clausura el passat mes 
d’octubre, al Monestir de 
St. Benet de Bages.

 
Sota el lema de “Tenim veu, decidim”, aquest 8è. Con-
grés Nacional de la gent gran, en el que en total hi 
vàrem participar 360 persones delegades de totes les 
diferents comarques de 
Catalunya i dels diferents 
districtes de Barcelona, 
es va centrar en un deta-
llat examen i comentari 
de les dues importants 
ponències que s’hi varen 
presentar: “El present de 
les persones grans: drets 
i deures”, i “Les persones 
grans del futur: polítiques 
d’adaptació de la societat 
a l’envelliment”.  

Previ una fase precongresual, durant la qual es varen 
organitzar 48 llargues sessions de treball, també es va-
ren estudiar, comentar i complimentar els centenars de 
qüestionaris que feien referència a aquests dos impor-
tants temes objectes d’estudi del Congrés, uns qüestio-
naris que, un cop retornats i examinats per a  la seva 
possible inclusió en el text provisional de les dues 
Ponències, varen ser la base per a redactar la definiti-
va Declaració final, que va ser aprovada en Assamblea 
General, durant la llarga i animada sessió de clausura 
d’aquest 8è. Congrés Nacional de la gent gran, que es 
va celebrar al Monestir de St. Benet de Bages. 

En totes aquestes activitats, la nostra Associació ACA 
hi ha estat sempre ben present. 
   
   

RELACIONS  INSTITUCIONALS

CONGRÉS NACIONAL 
DE LA GENT GRAN
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La lectura de les conclusions finals aprovades, va anar 
a càrrec dels membres del Consell Assessor de la Gent 
Gran de la nostra Ciutat, mentre que la cloenda la va 
realitzar l’Exma. Sra. Laia Ortiz Castellví, Tinenta d’Al-
caldia de Drets socials i Presidenta del Consell Assessor.   
El resultat d’aquesta 5ª. Convenció de Les veus de les 
persones grans, celebrada enguany, ha estat molt posi-
tiu. S’ha fet un balanç de la bona feina realitzada fins el 
dia d’avui, s’han formulat nous projectes de futur i s’han 
reafirmat diverses propostes de millora i benestar de les 
persones grans, sempre sota el lema de “Barcelona, una 
ciutat per a tota la vida”.   

L’Ajuntament de la nostra ciutat, ha publicat un “Docu-
ment de Drets i Llibertats de les persones grans”, que és 
un magnífic exponent de totes les conclusions que varen 
ser aprovades durant aquesta Convenció, i que tenen la 
finalitat de millorar el benestar de les persones grans de 
la nostra Ciutat, un benestar en el qual, com expressen 
les seves dues resolucions finals, nosaltres també tenim 
la missió de contribuir-hi personalment, com agents ac-
tius, respectant l’interés general de la comunitat i fent-
nos també responsables de la nostra pròpia cura i atenció.



  

JORNADES DE CONVIVÈNCIA

La nostra Associació ACA ha organitzat enguany dues 
interessants i agradables Jornades d’amistat i  de con-
vivència, totes elles molt concorregudes.

La primera d’aquestes trobades de convivència va te-
nir lloc el passat mes de juliol, a la Residència de les 
Religioses de la Sagrada Família, de La Seu d’Urgell, 
en ple ambient pirinenc i en un indret sumament agra-
dable i tranquil, que invitava a les passejades, a la lec-
tura i al repòs físic i mental, i sempre en l’amable com-
panyia d’unes abnegades monitores voluntàries, que 
varen estar plenament dedicades a una sola fi nalitat: 
aconseguir que tothom pogués gaudir d’uns relaxants 
i agradables dies de conversa, d’amistat i de descans. 
Durant aquestes jornades d’amistat, també es varen 
realitzar diverses activitats manuals, breus sessions de 
gimnàstica, jocs variats, sessions de natació i altres di-
ferents actes lúdics, comptant sempre amb una gran i 
entusiasta col·laboració, per part de totes les persones 
que gaudien d’aquelles agradables jornades col·lecti-
ves.

La segona trobada d’amistat i convivència s’ha cele-
brat recentment, durant aquest mes de desembre, al 

Monestir de la Mare de Deu de Montserrat, una tro-
bada que també va comptar amb la participació d’una 
nombrosa i animada concurrència de persones grans, 
moltes de les quals viuen en soledat, i que varen tenir 
així l’oportunitat de gaudir, en bona companyia, d’uns 
agradables dies de sincera amistat i de conversa diste-
sa, en un ambient religiós de màxima tranquil·litat, de 
repòs i silenci. 

Totes aquestes Jornades de convivència són sempre 
un estímul d’alegria i de il·lusió per a moltes persones 
grans, que s’ho passen la mar de bé, gaudint d’uns re-
posats i frescals dies de cordials converses i d’amistats 
refermades.
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La col·laboració personal i el voluntariat altruista són el fonament de l’amistat i de la convivència.  
Demanem a tots els socis i sòcies que puguin dedicar generosament una part del seu temps a la 
nostra Associació, que facin el favor de comunicar-ho a la Secretaria d’A.C.A., on la seva oferta 
de col·laboració serà rebuda amb molta il·lusió i agraïment.



En una interessant ruta històrica a través del temps, 
un bon grup de socis i sòcies de la nostra Associació 
A.C.A. varen viatjar fins la comarca del Pla de l’Estany, 
amb el propòsit de fer una instructiva visita al Parc neo-
lític de La Draga, un lloc on fa cosa d’uns trenta anys, 
i arran d’unes obres d’enjardinament que es varen fer 

al centre del marge oriental de l’estany de Banyoles, 
s’hi va descobrir un interessant i sorprenent poblat pre-
històric, que es calcula que fou edificat en una època 
situada cap a mitjans del vuitè mil·lenni aC. Des del 
seu descobriment, s’hi han anat realitzant diverses ex-
cavacions arqueològiques, tant al sector terrestre com 
a la zona subaquàtica, on s’ha vist que estava situada 
l’antiga platja neolítica. 

Acabada aquesta visita al Parc neolític de la Draga, es 
va fer també un instructiu passeig pel barri vell de Ban-
yoles, una població que compta amb un molt important 
i ben interessant passat medieval. Aquesta agradable 
sortida a la Garrotxa va ser finalment completada amb 
una també molt instructiva i documentada visita a la 
veïna població de Besalú, amb els seus ben conservats 
banys jueus i el seu magnífic i sorprenent pont medie-
val.

En una nova i interessant sortida cultural, un bon grup 
de socis i sòcies varen anar a Terrassa, per fer una vi-
sita a l’antiga Seu episcopal d’Egara, el conjunt monu-
mental que formen actualment les tres esglésies de sant 
Pere, sant Miquel i santa Maria. La seu d’Egara va ser 
constituïda pel bisbe de Barcelona, Nundinari, al segle 
V, quan va demanar permís al papa Hilari per separar 
una part del seu bisbat i crear el bisbat nou d’Egara, que 
va posar a cura de Ireneu, primer bisbe d’Egara. Amb la 
creació del nou bisbat, Ireneu va fer construir un bap-
tisteri que donava ja un caracter episcopal al conjunt 
dels edificis sagrats. Lamentablement, aquella primera 
església catedral i el primitiu baptisteri d’Egara varen 
ser destruits a principis del segle VIè, per les guerres 
amb els gots, i només se n’han conservat les restes, sota 
la nova seu episcopal que va ser edificada després, ja 
en època visigòtica, 
i és la que ens ha 
arribat fins a nosal-
tres.  

Aquesta nova seu 
episcopal estava 
composta de tres es-
glésies: la basílica 
episcopal, el bap-
tisteri i la capella 
sepulcral o “Marti-
rium”, tres edificis 
que eren com un 
simbolisme de la 
stma. Trinitat, i que 
són els edificis que 
podem contemplar avui dia.  El baptisteri està dedicat a 
sant Miquel, i la pila baptismal central està rodejada de 
esveltes 8 columnes, capçades amb treballats capitells. 

VISITES D’ART I HISTÒRIA
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Després de l’habitual pausa estival, la nostra Associa-
ció ACA ha reiniciat les seves tradicionals actuacionsm  
musicals a la Sala d’Actes del Casal del Metge de la 
nostra ciutat, amb actuacions de rellevants concertis-
tes, com el jove pianiosta valencià J.A.Tolosa, premiat 
en diversos concursos nacionals i internacionals, el 
qual va oferir un magnífic recital de peces de Bach, de 
Schubert i de Chopin, llargament aplaudides.

Ja són més de 280 les sessions de música clàssica que, 
al llarg dels anys, ha anat organitzant la nostra Asso-
ciació ACA, unes sessions que sempre han estat se-
guides amb gran goig i interés per totes les persones 
amants de la música, les quals hi troben un agradable 
moment d’esplai i d’alegrìa 
espiritual.

En la darrera sessió dels con-
certs musicals d’enguany, 
celebrat aquest mes de des-
embre, hem tingut el goig 
de poder comptar amb l’ac-
tuació de la gran violinista 
sra. Ada Voronkova, la qual 
va tenir la gentilesa d’ofe-
rir-nos, com sempre ha fet 
en tots els seus concerts, un 
esplèndid i magistral recital del seu gran virtuosisme.

CONCERTS MUSICALS
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A la mort del bisbe Ireneu, l’any 516, aquest nou bisbat 
d’Egara va ser presidit pel bisbe Nebridi, citat per sant 
Isidor en el seu llibre dels “Varons ilustres”. Ells inicien 
la relació de la dotzena de bisbes Egarencs, que cons-
ten documentalment com assistents i firmants a diversos 
Concilis que es varen celebrar durant els segles VI i VII 
a Tarragona, a Saragossa i fins a Toledo. 

Però lamentablement aquesta relació finalitza a co-
mençaments del segle següent, l’any 712, quan els àrabs 
varen iniciar la invasió de la Península, arribant a ocupar 
Barcelona l’any 718. La desaparició del bisbat d’Egara, 
causada per la invasió musulmana, és històricament pro-
vada, i la signatura dels seus bisbes ja no apareix en cap 
més Concili. 

Quan l’any 801, els exercits francs de Lluís el Piadós 
varen aconseguir deslliurar Barcelona del jou musulmà, 
aquesta seu episcopal d’Egara ja no va tornar a ser res-
taurada, i fins i tot el nom d’Egara es va arribar a perdre, 
perquè al costat d’un campament anomenat “Castrum 
Terraciense” s’hi va començar a edificar una nova po-

blació que va ser anomenada Terracia, l’actual Terrassa.
Avui les restes de la seu d’Egara són el major record mo-
numental de l’art visigòtic, conservats a casa nostra i in-
dubtablement, el conjunt més complert dels segles V i VI
.
La nostra visita cultural a Terrassa, va continuar després 
a la Cartoixa de Vallparadís, anomenada així perquè va 
ser propietat, des del s.XIV, dels monjos cartoixans de 
Scala Dei. 

Inicialment havia estat una residència senyorial, el cas-
tell de Vallparadís, que va ser construït l’any 1110 per 
Berenguer de Santlà, una família que després va adoptar 
el cognom de Terrassa i que va conservar la propietat del 
castell fins l’any 1344, quan Blanca de Centelles i Terras-
sa el va cedir als monjos cartoixans. 

Actualment és propietat de l’Ajuntament de Terrassa i 
l’any 1944 va ser declarat Monument històric.



CONFERENCIES CULTURALS

En una interessant conferència realitzada al nostre local 
social, el Dr. Josep Piqueras, va comentar el tema de les 
curioses relacions existents entre els fongs i els cossos 
humans. Amb el títol “Antropologia dels bolets”, va 
desenvelopar magistralment aquest tema tan interes-
sant com molt desconegut, que va ser seguit amb un 
gran interés.

També va ser molt important i útil, el tema de la salut, 
que va ser el motiu de una xerrada conferència que va 

donar la sra. Glòria Arbonés, Llicenciada en Farmàcia, 
la qual ens va parlar sobre “L’ali-
mentació en l’envelliment actiu i 
saludable”. 

La figura i l’obra del nostre gran 
poeta Jacint Verdaguer va ser el 
tema de la molt emotiva i ben 
documentada conferència que, 
amb el títol de “Entre l’esperit i 
la musa”, ens va oferir l’escripto-
ra i poetessa sra. Maria Bonafont. 
La glòria literària i a la vegada, 
la incerta i complicada trajectòria 
vital d’aquest gran poeta sacerdot va ser seguida amb 
gran interés i profunda emoció per totes les persones 
assistents a l’acte.
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En un emotiu i generós gest de col·laboració interge-
neracional, una vintena de joves cantants, alumnes 
de l'Acadèmia Marshall, de Barcelona, varen oferir 
els seus valuosos coneixements musicals, per oferir 
a les persones grans de la nostra Associació, un es-
collit recital d'escollides i selectes peces musicals de 
Mozart, de Verdi, de Rossini, de Gounod, de Doni-
zetti, juntament amb altres obres molt representa-
tives d'autors nostres, com Vives, Chapí, Sorozábal, 
Serrano, acabant amb l'emotiva "Cançó d'amor i de 
guerra", de Martínez Valls.  

La nostra Associació A.C.A. va tenir el goig d'orga-
nitzar aquest esplèndid i magnífic recital de cant, el 

passat mes de novembre, a la sala d'actes del Casal 
del Metge, de la nostra ciutat, amb una extraor-
dinària afluència de públic, que va ovacionar molt 
sincerament l'actuació d'aquests joves cantants.

Un altres voluntariós grup de joves, alumnes de 5è. 
curs de la Facultat de Farmàcia de Barcelona, tam-
bé es va oferir per venir al local social de la nostra 
Associació A.C.A., per a donar-hi uns instructiva 
xerrada sobre el tema del "Risc cardiovascular". Va-
ren ser molts els socis i sòcies d'ACA que s'hi varen 
interessar i que varen assistir a aquesta molt instruc-
tiva xerrada, amb diverses intervensions i preguntes, 
sempre amablement ateses pels joves conferenciants.

La relació intergeneracional que es va crear, va ser 
molt intensa i útil, i ens va deixar a tots, tant als jo-
ves conferenciants com als socis i sòcies de la nostra 
Associació, una molt profunda i agradable impressió 
d'ajuda mútua i de col·laboració, i amb moltes ganes 
de repetir-la en futures ocasions.  

RELACIONS INTERGENERACIONALS



El passat mes de novembre vàrem celebrar solemne-
ment al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelo-
na, els nostres ja tradicionals Jocs Florals de la Tardor, 
en la seva 42ª edició, un concorregut i preuat acte lite-
rari, que va ser presidit enguany per l’Ilma. Sra. Marga 
Mari-Klose, Regidora d’Infància, Joventut i Persones 
grans, la qual va estar acompanyada, en la presidència 
d’aquests Jocs Florals, per la sra. Teresa Herraiz, presi-
denta de la nostra Associació, i per la sra. M. Isabel Olivé, 
escollida Reina de la Festa dels Jocs Florals d’enguany.

Aquesta festiva cita literària està oberta a la participa-
ció de totes les persones grans del nostre país, i en-
guany han estat gairebé un centenar, els poetes i poe-
tesses de casa nostra que hi han participat, aportant-hi 
unes boniques poesies que, segons l’expressió del 
poeta Joan Maragall, són una imatge de la bellesa de 
l’univers, i en les que se’ns hi revela tota la grandesa 
d’un elevats sentiments d’amor, de pàtria i de fe, que 
són el fonament de tots els Jocs Florals, els quals tenen 
la doble fi nalitat d’homenatjar la nostra llengua cata-
lana i de fer un reconeixement agraït a totes les perso-
nes grans que han fet possible, amb el seu esforç i la 
seva constància, el nostre renaixement cultural i social. 

En el pròleg de la seva magnífi ca traducció de l’Odis-
sea, Carles Riba es pregunta si en el món trasbalsat 
d’avui dia, encara hi ha un públic per a la creació poè-
tica, i ell mateix es contesta afi rmant categòricament 
que si, que ha augmentat de forma evident la massa 
de lectors interessats en la literatura, i entre aquests 
lectors, també ho han fet molt els adeptes a la poesia, 
als que ell anomena “un grup de feliços”, un grup de 
persones per a les quals la inspiració poètica continua 
tenint un joiós caràcter de festa i d’alegria de l’ànima.
 

És molt agradable pensar que tots els que enguany 
hem participat en la celebració d’aquests Jocs Flo-
rals, formem part d’aquest escollit “grup de feliços”, 
per als quals la poesia és la realització d’un món ideal, 
forjat a base d’il·lusions, d’anhels i d’esperances.

La nostra Associació vol recordar i fer perma-
nent el profund sentiment, l’emoció i el missatge 
d’aquests Jocs Florals de la Tardor, publicant tots 
els poemes guanyadors a la seva vew (www.asso-
ciacioaca.com), i en aquesta Revista social les poe-
sies premiades amb la Flor natural i l’Englantina. 

JOCS FLORALS DE LA TARDOR
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JOCS FLORALS DE LA TARDOR
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_______________________
Premi Flor Natural
Replecs d'enyor
Autora: Montserrat Altarriba  
  
Ens vàrem dir adéu. A cels color de rosa
partírem estorats, perduts pel desenfré
que ens amarava amb gust la geniva vermella.
Els pollancs es vinclaven sobre els nostres delers,
les fulles davallaven de les fosques altures
fins acobrir de verds envernissats de mangra
els porus de la nit. No dèiem ni un sol mot, 
ens parlava un silenci de molt temps madurat;
només aquell adéu destruïa el conjur
de l'aire i la tenebra; només el sentiment,
ferit pel comiat, coïa a les parpelles.
De bon matí, damunt la màrfega del son,
l'albada dibuixava profundes soledats
amb engrunes d'estel als ulls del dolç coixí
que només, només nosaltres
i l'òliba espieta coneixíem.  
 ...............................
El vent que arrossega la tarda
em travessa la pell soferta,
mes ai, no s'omple el tou dels dits,
ni em suavitza el rastre ignominiós
de la solitud perversa.
M'acarona, aixó si, i m'adorm
damunt d'un llit de fulles mortes
que bleixen crisantems totes les nits.
Em desperto amb la pell xopa de silencis.
No em cal sentir cap veu;
Lluny, molt lluny de mi, et sé
i sé que em penses.
 ...............................
S'ajeu la tarda com un desmai suau
a flor de pell ferida.
La pau que he manllevat
al cor dels boscos, m'acompanya
per la ruta esquerpa dels espadats.
El sol aviat deixarà de torturar-me.
Es ara que la pensa esqueixa
records quasi perfectes,
i m'omple l'esguard d'aquella llum
que ni la nit aconsegueix empal·lidir.
L'aura de l'astre rei m'encercla el pensament,
i tot és clar, diàfan,
com la copa que ens convida
a apaivagar la set
abrusadora del nostre amor.

 

..............................
Estenc els meus delers
entre els secrets de la cambra buida.
Tanco els ulls.
Estols d'orenetes entonen
un addagio que em refà
el respir voluptuós
dels temps feliços.
La llum absent d'aquest migdia
em fa mal.
Amb desfici contingut
espero el crepuscle incendiat
del teu cos.
L'única absència.



  

JOCS FLORALS DE LA TARDOR
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______________________
Premi Englantina
Si algun cop em veus plorar 
Autora: Imma Fuster Tubella
  
Dintre meu em flaqueja l'esperança
d'un demà fet d'anhels d'aquest avui,
i m'assereno a l'íntim aixopluc
del teu suport, del teu tarannà amable.
Arrossego paraules i incerteses
i tu, que creus que els somnis s'acompleixen
i que amb temps tot es pot aconseguir,
sabràs com pintar albors al meu capvespre.
Avui al meu voltant tot s'esmicola
mentre engoleixo els anys fets de projectes
i de delits de fe en un altre nord.

Amic meu, si algun cop em veus plorar
i els meus ulls diuen el que sent el cor,
ofereix-me els teus mots i els teus silencis
i restaré a recer del teu afecte.

Em pesa la tristesa del meu poble,
em cal la teva força, el teu alè.
La meva pensa és amb la meva gent,
amb aquells que han perdut la llibertat
i que, malgrat el pes d'una gran llosa,
serven la dignitat i les creences.
- Dins el cor hi duc sempre el seu glatir.-

No sé trobar el puntal de serenor
car són molts els hiverns del meu bagatge
cobejant un estiu lliure i plaent,
un estiu que ara és gèlid i distant. 

 

Bon company, si algun cop em veus plorar
mentre cerco l'atzur en el cel gris,
acull-me en el teu hàlit guaridor,
que el desencís que duc a flor de pell
el sento al pit talment com cop de mall.
Vull caminar pel teu sender de calma,
vull respirar el teu càlid optimisme.
M'arreplego al teu cor, que és generós,
reposo al claustre intern del teu ombratge
on em minva la solitud de l'ànima
i on, potser, em pot renéixer l'esperança.

I si veus el meu poble esmaperdut,
entelat per un vel fosc de tristor,
i si es torba i glateix la nostra terra
perquè tem la incertesa del demà,
cobreix-me amb els teus mots i els teus silencis.
Sols estima'm, amic, si em veus plorar! 
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