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

Infant de la Llum,  obriu nos els ulls
a les coses belles que enjoien la vida,
la nit estrellada, la prada florida,
l'escuma que esclata damunt dels esculls.

Infant de l'Amor,  feu nos estimar
com l'oreig amable que tot ho amanyaga,
i enduts per la flama que mai no s'apaga,
que a tothom i sempre li allarguem la mà.  

Infant de la Pau,  mostreu nos un vol
lleuger d'orenetes, un càlid somriure
que ens faci més grata la tasca de viure,
i l'aigua serena d'un clar rierol.

Infant de la Fe,  ompliu nos de cel
per esvair el dubte que l'orgull congria.
Que Nadal ens guardi la santa alegria
dels pastors i els àngels, amb cor ben fidel.
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Editorial

Desprès d’un llarg i calurós estiu ha arribat la tardor, 
i plens d’energia i bona disposició, hem inaugurat el 
“nou curs”.

La nostra Associació ha tornat a posar en marxa els 
tallers d’artesania i pintura, las tardes culturals i 
musicals, las visites d’art i història, els concerts 
musicals i les sortides de lleure. Hi ha cares noves i 
d’altres que es troben a faltar. Alguns socis i sòcies 
s’han ofert per ajudar en les tasques necessàries pel 
bon funcionament de las nostres activitats. Els hi 
agraïm molt la seva col.laboració, i fora bo que se’n 
poguessin afegir d’altres, perquè quants més serem, 
més projectes podrem tirar endavant.

Tenim molta il.lusió per dur a terme iniciatives que 
ens portin a la renovació de la nostra Associació i 
així poder fer-la més gran i important. Per aconse-
guir-ho es necessària la col.laboració de tothom. 
Com? En primer lloc, parlant amb amics, veïns i 
coneguts, explicant-los-hi totes las coses que fem i 
lo bé que ens ho passem junts, a fi de poder augmen-
tar el nombre de socis, que ara per ara és el nostre 
primer objectiu. I també participant en totes les 
activitats, sortides, visites i en tots els altres actes 

programats, donant l’opinió sobre tot el que es fa, 
fent suggeriments per millorar i augmentar les 
propostes de noves actuacions. Aquest es un repte 
engrescador i tots ens hi hem de sentir involucrats.

Quan ens fem grans necessitem més que mai sortir 
de casa, fer noves amistats, compartir les nostres 
experiències, conviure amb els nostres amics i 
trobar noves expectatives que ens facin el dia a dia 
més fàcil i agradable. És important no tancar-se, 
perquè hi ha molta gent que ens estima i que vol 
estar amb nosaltres per parlar, per canviar opinions i 
per compartir idees. Si ho fem així, la nostra vida 
serà més plena i alegre, i guanyarem en salut, benes-
tar i optimisme. Aquest ha de ser el nostre propòsit 
pel futur, i per aconseguir-ho, sempre tindrem l’ajut 
i el suport d’ACA.

Quan aquesta revista arribi a les vostres mans, ja 
estarem a tocar d’un altre Nadal, per tant volem 
fer-vos arribar la nostra més cordial felicitació i 
desitjar-vos unes molt Bones Festes, plenes d’ale-
gria i envoltats de l’afecte de totes les persones que 
us estimen.

Teresa Herraiz

CASOS I COSES

Carta a una amiga
Estimades amigues d’A.C.A., els meus millors 
desitjos per aquest Nadal.

Nadal, quina diada tant especial! És una festa que 
ens porta l’enyorança d’aquells Nadals de la nostra 
infantesa, quan assegudes a taula, sense problemes 
ni maldecaps, amb tota la família, esperàvem  l’es-
cudella fumejant que ens portava la mare i aquell 
pollastre tant sucós... i les neules i els torrons.

I un dia, ja fa molts anys, vàrem haver d’agafar la 
batuta, intentant imitar aquells Nadals dels pares, 
millorant-los, si és que era possible, posant-hi tot 
l’amor i la imaginació perquè els que estiguessin 
asseguts a la nostra taula, s’hi sentissin còmodes i 
feliços.
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No hem oblidat cap any el tendre pessebre, un petit 
arbre ben guarnit i aquell tió somrient que. des d’un 
racó del menjador, espera pacient que la canalla 
l’estomaqui, per deixar anar unes llaminadures i 
algun regalet.

Arribarà un dia, però, que potser ja no podrem 
fer-ho, o no hi serem, i aquella batuta que vàrem 
agafar penso que quedarà dormida en qualsevol 
calaix. La vida canvia i en un futur potser serà més 

Enriqueta Civil

còmode celebrar el Nadal anant a dinar a un restau-
rant.  Però, malgrat això, si durant el dinar hi ha 
alguna veu que, amb enyorança, diu: “Recordeu 
aquells Nadals tant bonics que organitzava l’àvia ?” 
ja serem compensades.

Només per aquest tendre record haurà valgut la 
pena tot l’esforç que posem cada any per celebrar la 
vinguda del Diví Infant. Per vosaltres i per la vostra 
família, en aquest Nadal:   Pau i bé.
                                                             

Cal defensar la lectura?
Fins ara creia que els llibres eren per desenvolupar 
els coneixements, la intel·ligència, el criteri propi, 
entrar dintre de mons i pensaments desconeguts. 
Semblava que la lectura ens donava un ventall 
d’idees que ens feien percebre que a dins nostre hi 
teníem un meravellós potencial que ens donava 
seguretat i confiança en les idees i criteris que, 
gràcies a la lectura, havíem adquirit.

Però sembla que en arribar al segle XXI, ja no ens 
cal llegir. Per què?  Doncs, perquè ja tenim les noves 
tecnologies, la T.V. amb programes de tots tipus, 
com els serials o els programes del cor, pel·lícules, 
notícies de tot el món, el Twiter o el Facebook, en 
els que hi pots trobar, a les seves xarxes, personat-
ges, coneguts i desconeguts, amb els que pots com-
partir-hi un intercanvi de missatges escrits, sense 
retòrica ni correcte escriptura, comentant el que fas 
cada dia i a cada moment. Si necessiteu més 
coneixements pel vostre treball, per altres informa-
cions, per caprici o simple curtiositat, tenim el 
Google al nostre servei.

Aleshores, perquè hem de llegir? No ens fa cap 
falta. Ja poden anar tancant les poques llibreries que 
actualment queden, i els governants que posin alts 
impostos sobre els llibres, com si fossin tabac o 
joies, fins que no en quedi cap. Les biblioteques, 
perquè les volem? Només són aprofitables per anar 
a escalfar-nos a l’hivern.

En els domicilis heu de treure tots els llibres, no fan 
cap falta: I els nens que no n’agafin cap, no sigui que 

es puguin viciar. No us preocupeu d’ells, que des de 
la més curta edat ja saben com van els mòbils, 
l’internet o qualsevol artefacte tecnològic. I si algun 
dels vostres fills us demanen un conte o un còmic, 
els hi compreu una pilota, un intendo, o un joc de la 
play, o millor, que es connectin a Youtube.

Oblideu-se’n de la premsa escrita. Actualment es va 
cap a la seva destrucció, doncs avui dia ja ens insis-
teixen amb que la subscripció sigui per digital, i això 
vol dir que els quioscos de diaris han de desa-
parèixer. I totes les famílies que depenen econòmi-
cament d’aquest negocis al carrer, sense cap altre 
recurs econòmic, què faran? Quin món ens quedarà?  
Us ho imagineu!  En el món tecnològic no hi hauran 
converses, doncs de què hauríem de parlar? De res! 
Perquè de mica en mica el cervell humà s’atrofiarà, 
i perdrem la nostra cultura, els nostres escriptors, els 
poetes i els dramaturgs. Tancaran els teatres, no 
coneixerem els pensaments dels grans intel·lectuals 
i filòsofs, i la pobresa intel·lectual s’imposarà a tota 
la societat. 

Desprès de llegir el contingut d’aquest article, què 
en penseu? La majoria de gent gran, que no vol 
entrar en el món de la nova tecnologia, que farà? 
Quin món vindrà? Cal defensar la lectura? Seria bo, 
que aquesta sigui una bona causa per plantejar el 
futur social de la humanitat.

Josep Mª Verdaguer
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Austeritat ciutadana
Ben segur que són moltes les persones que alguna 
vegada o altra han qualificat d’excessives les costo-
ses despeses econòmiques que, ja sigui per conside-
racions socials o per costum, s’arriben a fer amb 
motiu de la celebració d’alguns actes socials, 
principalment en els bateigs i els casaments, i segu-
rament han considerat que fora millor evitar o 
suprimir aquests dispendis impropis i sovint inade-
quats. Això mateix és el que varen opinar, al segle 
XIV, els Consellers de Barcelona, els qual, decidits 
a posar-hi remei, en un temps de penúria econòmica 
i quan Barcelona estava en guerra amb la seva rival 
marítima, la ciutat de Gènova, varen promulgar 
unes severes ordenances per evitar frívoles despe-
ses, reglamentant molt detalladament les úniques 
que els ciutadans estaven autoritzats a fer en els 
bateigs i els casaments. 

Una disposició municipal de l’any 1330, confirma-
da pel rei Alfons III, prohibia a tots els ciutadans, 
fos quin fos el seu estament social, regalar cap 
classe de joia, ni gran ni petita, a la seva futura 
esposa, i a les núvies se les amenaçava amb fortes 
multes si passejaven cavalcant en selles que 
estiguessin decorades amb fils d’or o de plata, o que 
tinguessin aplicacions de perles o pedres precioses. 
Una altra ordenança del 1345, reglamentava el pes 
màxim del cenyidor de plata que el nuvi podia rega-
lar a la núvia, el valor dels anells, que no podia ser 
superior a cinquanta sous, i el donatiu màxim en 
diners, que tampoc podia ser superior a les 
vint-i-cinc lliures.

Durant tot el s. XIV varen continuar aquestes regla-
mentacions austeres, amb prohibicions relatives al 
cost màxim dels obsequis de boda que els amics i 
coneguts podien fer als nuvis, i dictant concretes i 
detallades disposicions referents a com havien de 
ser els vestits de casament de les núvies. També es 
va regular, en aquella mateixa època, la manera 
com havien de ser les visites que el promès feia a la 
seva promesa, el nombre de persones que el podien 
acompanyar i el nombre de persones que podien 
estar en companyia de la núvia, durant aquestes 
visites. La reglamentació arribava fins el banquet 
de bodes, per tal d’evitar-hi una excessiva abundàn-

cia de comensals i de menjar. I així, només estava 
permès posar dos plats a taula i es prohibia qualse-
vol espècie de volateria, ni capons, ni gallines, ni 
perdius, i qualsevol classe de confits. Una meticulo-
sa ordenança de l’any 1363 controlava el nombre de 
comensals, limitar a només quatre barons i quatre 
dames per part del nuvi i altres tants per part de la 
núvia.

Les coses varen continuar així durant molt de 
temps. No va ser fins a finals del segle següent quan 
va començar a modificar-se una mica la legislació 
ciutadana, amb una ordenança del 1480, que ja 
permetia als ciutadans gastar-se fins a quaranta 
florins d’or en l’anell regalat a la seva esposa. En 
quan a l’aixovar, fixava un nombre màxim de vint 
camises, però sense que poguessin ser de seda ni 
tenir cap brodat d’or o de plata. La núvia estava 
autoritzada a obsequiar al seu futur marit amb sis 
camises i sis mocadors com a màxim, i també sense 
cap brodat d’or o plata.
     
Amb el temps, aquesta legislació tan restrictiva 
d’obsequis es va anar fent cada vegada més tolerant, 
amb major llibertat pels ciutadans que desitjaven fer 
ostentació de la seva generositat i la seva riquesa, 
fins arribar als nostres dies, que són molt ben 
diferents en tot a aquella època d’austeritat.

Miquel M. Lluch
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Cementiris parroquials de Barcelona
La nostra ciutat conserva encara algunes joies del 
temps passat, que li donen caràcter i li recorden la 
història, la tradició i els costums de generacions 
que es perden en el més enllà dels temps. Dues 
d’aquestes peculiaritats, gairebé desconegudes, són 
els dos antiquíssims cementiris parroquials, que 
encara avui dia estan vigents, dos cementiris que 
corresponen a antics pobles que, malgrat haver 
quedat englobats dins la ciutat, segueixen conser-
vant moltes peculiaritats pròpies, entre elles, la dels 
seus cementiris.

Situats en uns indrets bonics i molt tranquils, gaire-
bé podríem dir que són uns petits oasis de pau, ben 
alegres. Contràriament amb el que passa amb els 
grans cementiris de la ciutat, les persones que els 
visiten tornen a casa amb l’ànima lliure de tristesa, 
amarada de llum i de claror. Són uns petits cementi-
ris que, a més de donar descans als difunts, semblen 
apropiats també per donar serenitat als vius, que 
troben en la tranquil·litat del lloc un sedant per a la 
vida trepidant i inquieta de cada dia.

Aquests dos tranquils llocs de repòs, ignorats per 
molts barcelonins, no són pas gaire lluny del centre 
de la ciutat. Un d’ells està situat a l’església de 
santa Maria de Vallvidrera, que forma part de 
l’actual barri, i antic poble, de Sarrià, una església 
de història mil·lenària que es resisteix a desa-
parèixer del mapa. La fundació del temple, segura-
ment romànic, es troba citada ja en un document de 
l’any 987. L’edifici actual, d’una sola nau i absis 
poligonal, és del s. XVI, de la mateixa època que el 
campanar, de planta quadrada, que vetlla vigilant 
sobre el seu petit cementeri veí, de només 128 
nínxols, on s’hi respira pau i tranquil·litat.

L’altre es troba a la parròquia de Sant Genís dels 
Agudells, dins la demarcació d’Horta. És una de les 
més antigues de Barcelona, fundada l’any 931, si bé 
l’edifici actual és del 1571. Des del s. XIV es té 
notícia d'alguns ermitans que residien escampats 
per la muntanya dels Agudells, els quals més tard 
s’agruparen, formant una petita comunitat, ja que 
consta que l'any 1386 l'ermità fra Pons Astars va 
obtenir permís del bisbat per a poder-se reunir 
entorn d'un altar portàtil, per oir missa.

La bona fama que gaudien aquests ermitans atragué 
a la reina Violant de Bar, esposa de Joan I, la qual 
els va visitar l'any 1392 i va decidir donar-los E.T.
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suport, fundant-hi un monestir. El ritme de l'edifi-
cació fou ràpid, perquè l'any 1398 el monestir, 
anomenat de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, ja 
estava acabat. La reina el dotà amplament i el papa 
Benet XIII li va cedir la parròquia de Sant Genís 
dels Agudells, que va passar a dependre d'aquest 
monestir, fins a la seva desaparició.

L'església de Sant Genís sofrí grans desperfectes 
durant les guerres que afligiren el nostre país. L'any 
1698 les tropes franceses s'emportaren les estova-
lles dels altars, els diners de les caixetes, les campa-
nes del campanar i de la sagristia, i tots els canelo-
bres i ornaments, amb grans desperfectes. Nova-
ment fou saquejada, l’any 1714, per les tropes 
borbòniques, durant el setge de Barcelona, empor-
tant-se el poc que quedava. I gairebé un segle més 
tard, el mes d'agost del 1808, durant l'anomenada 
guerra de la Independència, els francesos, que ja 
havien cremat el monestir de Sant Jeroni de la Vall 
d'Hebron, també feren objecte del seu pillatge i 
destrucció l'església de Sant Genís.

En el seu petit cementiri parroquial hi ha enterrats 
diversos personatges il·lustres, entre els quals hi va 
estar Manuel Carrasco i Formiguera, militant 
d’Unió Democràtica, afusellat a Burgos l’any 1938. 
L’any 2001 va ser traslladat al cementiri  de Mont-
juic. 

Aquests cementiris parroquials són dues petites 
joies històriques, que bé mereixen una visita. Els 
xiprers ja els assenyalen des de lluny, i allà, en la 
silenciosa quietud d’aquests tranquils indrets de 
repòs, lluny dels remors de la ciutat agitada, vora 
les parets d’unes esglésies plenes d’història, el 
temps sembla deturar-s’hi.



ART I HISTÒRIA

El “Desconsol” de Josep Llimona
Davant del Parlament de Catalunya, al parc de la 
Ciutadella, de Barcelona, s'hi troba un dels racons 
més bells i emotius de la ciutat. Enmig d'un petit 
estany, voltat de xiprer retallat, formant com un 
clos vegetal, hi reposa la magnificència marmòria 
d'una dona nua, corpresa d'un dolor que intuïm 
intens, amb el cos abatut i els cabells tapant-li la 
cara. És el "Desconsol", obra mestra de l'escultor 
Josep Llimona i Bruguera. 

L'escultura catalana, a cavall entre els segles XIX i 
XX, troba en Llimona un dels seus més esplèndids 
valors. Nascut a Barcelona el 1864, de ben petit ja 
va evidenciar una notable disposició per a l'art. 
Encara infant, assistia als funerals per a poder reco-
llir algunes candeles de les que aleshores es dona-
ven als assistents, i amb aquella cera va fer les 
seves primeres escultures. O bé, quan feia campana 
a l'escola per anar a dibuixar els cavalls d'una 
quadra del carrer del Duc de la Victòria. Amb tan 
sols setze anys va guanyar una beca -la Pensió 
Fortuny- que li va permetre estudiar a Roma amb el 
seu germà Joan, que fou un eminent pintor. 

Influenciat per l'escultura de Rodin, va evolucionar 
després cap a un estil propi, de formes serenes i 
amorosides en la figura femenina, que modela amb 
una sensibilitat nova i sorprenent. Les seves escul-
tures respiren vida interior. La figura del "Descon-
sol", segons comentà el pintor i decorador Joaquim 
Renart, amic dels Llimona, "es vesteix de dolor i 
s'emmiralla en les aigües quietes que verdegen amb 
les fulles, davant del Palau del Parlament de Cata-
lunya. Mirant aquell marbre impecable, harmoniós 
i sentidíssim, sentiu la besada del dolor planant 
damunt la bellesa del marbre magnífic".

El modernisme d'en Llimona s'expressà també en la 
figura masculina, tractada amb vigor i caràcter, 
com es pot veure en el monument al Dr. Robert 
-avui a la plaça Tetuan- on s'hi agrupen un conjunt 
de figures envoltant el retrat del Dr. Robert. Hi 
apareix Mn. Cinto  Verdaguer, el treball, la indús-
tria, l'estudi i altres al•legories. També el Sant Jordi 
a cavall, a Montjuic, el monument a Ramon  Beren-
guer, a la Via Laietana, o "el Forjador" situat entre 

els palaus de la Fira de l'avinguda Maria Cristina, 
ens palesen la genialitat i l'ofici magistral d'en 
Josep Llimona.

Però val la pena esmentar també el compromís 
social i patriòtic dels germans Llimona. Amics del 
Dr. Torras i Bages, futur bisbe de Vic, funden amb 
ell com a consiliari, el  Cercle Artístic de Sant Lluc 
l'any 1893, per a defensar i enaltir una imatge ideal 
de l'art i de Catalunya, en sintonia amb les idees del 
poeta Joan  Maragall. El Cercle de sant Lluc, contra 
els pronòstics despectius de certs sectors, esdevin-
gué un notable motor creatiu impulsor del millor art 
del seu temps. Pintors, escultors, arquitectes -com 
el mateix Gaudí- en foren socis actius. El Cercle de 
Sant Lluc, actualment renovat en el restaurat Palau 
Mercader, segueix ben actiu.

Per acabar, convé fer notar que en Josep Llimona 
veié morir la seva esposa Mercè Benet, que tenia 33 
anys, i poc després moriren dos fills bessons. Amb 
tan sols 37 anys, Llimona experimentà en carn 
pròpia la fiblada de la solitud i l'enyorança, i 
interioritzà amb tanta intensitat el seu dolor, que va 
ser capaç d'esculpir aquesta imatge del "Descon-
sol", emocionant vibració del sofriment fet marbre.

L'escultura, creada el 1903 i presentada a l'Exposi-
ció Internacional de Belles Arts de Barcelona, el 
1907, fou finalment dipositada l'any 1917 al lloc on 
és actualment, en una perenne invitació a la 
contemplació serena del pas del temps i de la vida.

Oriol Nogués
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Animals i Faraons
Una exposició curiosa, interessant i molt espacial-
ment atractiva, per fer-nos conèixer una antiga 
relació entre els Faraons i el regne animal en 
l’antic Egipte. L’ocasió la tenim en l’Exposició que 
¿QV�HO�SURSHU�PpV�GH�*HQHU�HV�SRW�YHXUH�D�&$,;$�
)2580�� 3HU� VHU� WDQ� LQWHUHVVDQW� L� VRUWLU� GH� OR�
KDELWXDO��pV�XQD�ERQD�RFDVLy�SHU�YLVLWDU�OD�

(O�GHVFREULPHQW�G¶DTXHVW�DUW�HJLSFL��DL[t�FRP�SDUW�
GHO� GHVHQYROXSDPHQW� GH� OD� VHYD� FLYLOLW]DFLy�� YD�
pVVHU� FRQVHT�HQW� D� O¶H[SHGLFLy�PLOLWDU� TXH� O¶DQ\�
1798 Napoleó va fer en aquelles terres. L’exposi-
FLy�� DPE� PpV� GH� TXDWUH�FHQWHV� SHFHV�� UHFRQV-
trueix i ens fa conèixer la relació establerta entre 
els Faraons i les besties.

/D�QDWXUD��OD�FXOWXUD��OD�YLGD�TXRWLGLDQD��OD�JXHUUD�
i les creences religioses ens venen a mostrar 
O¶H[WHQVD� UHODFLy� G¶DQLPDOV� GH� WRW� WLSXV�� TXH� HOV�
HJLSFLV� YDQ� VDEHU� IHU�� SRGHURVRV�� UHVSHFWDWV��
SHUVRQL¿FDWV�� JORUL¿FDWV�� WUDQVIRUPDWV�� HVSLULWXD-
OLW]DWV� L� ¿QV� L� WRW� FDULFDWXULW]DWV�� VHPSUH� VRWD� OD�
LQÀXqQFLD�� VHQV� GXEWH�� GH� OD� VHYD� IH� HQ� JUDQV�
GLYLQLWDWV�FRP�2VLULV����

Moltons, gossos, gats, hienes, granotes, peixos, 
FRFRGULOV�L�G¶DOWUHV�TXH�SRGHP�REVHUYDU�DO�OODUJ�GH�
O¶H[SRVLFLy�� RQ� WDPEp� V¶KL� SRGHQ� YHXUH� ¿JXUHV�
KXPDQHV� SHUz� DPE� FDSV� G¶DQLPDO�� FRP� HO� G¶XQ�
OOHy�R�XQ�PROWy��SHU�H[HPSOH��7DPEp�FXULRVLWDWV�
FRP�OD�TXH�UHSUHVHQWD�XQD�HVFHQD�GH�FRQUHX�DPE�
SHWLWHV�¿JXUHWHV��TXH�GDWD�G¶XQV�������DQ\V�D�&���R�
XQV�LQWHUHVVDQWV�GLEXL[RV�VREUH�OD�FXOWXUD�G¶DTXH-
OOD�qSRFD���REUD�GHO�SLQWRU�IUDQFqV�+LSSROLWR�%RX-
VDFF��������±�������

,�D�OD�JUDQ�VDOD��OD�PDMHVWXRVLWDW�GH�OHV�HVFXOWXUHV�
HQWUH� OHV�TXH�FDO�GHVWDFDU� OD�PDJQt¿FD�¿JXUD�GH�
EDVDOW� DPE� HO� FDS� GH� )DUDy� L� FRV� GH� OOHy�� HO� FDS�
PRQXPHQWDO� G¶XQD� FREUD�� OOHRQV� HQ� GLIHUHQWV�
SRVLFLRQV� L�PLGHV��DL[t�FRP�WDPEp�OD�JUDQ�¿JXUD�
G¶XQ�JUXS�GH�EDEXLQV��PRQHV���DGPLUDQW��VHJRQV�
V¶H[SOLFD�� OD� VRUWLGD�GHO� VRO��'H� WRW�HO�TXH�HV�SRW�
veure tant sols n’avanço un tast.  El tema es ampli 
L�� MD� TXH� HO� WHQLP� WDQ� D� SURS�� YDO� OD� SHQD� GH�
conèixer-lo.

Enric S. Solvevila

Natures mortes del Segle d’or
(Q�HO�0XVHX�1DFLRQDO�GH�&DWDOXQ\D��01$&��V¶KL�
SRW�YHXUH��¿QV�HO�SURSHU�IHEUHU��DTXHVWD�PDJQt¿FD�
H[SRVLFLy��PRVWUD�GH�GLYHUVHV�FRO�OHFFLRQV�SULYD-
GHV�GH�SLQWRUV�HVSDQ\ROV�GHO�VHJOH�;9,,�
(Q�XQ�DPELHQW�LQWLPLVWD��HQ�HO�TXH�OD�IRVFRU�GH�OHV�
VDOHV� HQV� DSURSD� L� UHDOoD� DPE� XQD� LO�OXPLQDFLy�
ERQLFD� L� DGHTXDGD�� FDGDVFXQ� GHOV� TXDGUHV�� RQ�
IUXLWHV� L� ÀRUV� HQV� GHOHFWHQ� DPE� HO� VHX� HQFDQW��
2EUD� FRQMXQWD� GH� GLIHUHQWV� SLQWRUV� GHO� ������
SURFHGHQWV� GH� OORFV� GLIHUHQWV� GH� OD� 3HQtQVXOD� ±�
0DGULG��9DOqQFLD��$QGDOXVLD��HWF��±�SHUz�TXH��HQ�
FRQMXQW�� GRQDGD� O¶DPELHQWDFLy� L� OD� TXDOLWDW� GHO�
FRORU��SRGULHQ�pVVHU�WRWV�LQVSLUDWV�HQ�XQD�PDWHL[D�
escola.

/D� OOXwVVRU�GH� FDGDVFXQD�GH� OHV� IUXLWHV�� MD� VLJXLQ�
UDwPV��SRPHV��PHORQV�L�¿QV�L�WRW�YHUGXUHV����OD�VHYD�
WUDQVSDUqQFLD�� PDGXUHVD�� DXWHQWLFLWDW�� LPPHUVHV�
HQ� XQ� FRO�OHFWLX� GLYHUV� TXH� HQV� SHUPHW� DGPLUDU�
GHV�GH�HO�UHERVW�U~VWLF�G¶XQD�FDVD�GH�SDJqV��¿QV�D�OD�
WDXOD�EHQ�SDUDGD�SHU�XQV�LQYLWDWV�VHOHFWHV�

*HUURV�GH�ÀRUV�L�G¶DOWUHV�PpV�VROLWjULHV��HVWLOLW]D-
GHV�L�EHOOHV��FRP�D�FRPSOHPHQW�GH�OHV�IUXLWHV�L�¿QV�
L�WRW��HQ�XQ�TXDGUH�H[HPSODU��JXDUQLQW�O¶HQWRUQ�GH�
OOLEUHV� HQYHOOLWV� SHO� WHPSV�� &RQWHPSODQW�KR�
SRGUtHP� GLU� TXH� HQFDUD� TXH� OD� YLGD� G¶DTXHVWV�
TXDGUHV�HV�YD�DWXUDU�HQ�HO�WHPSV��OD�VHYD�EHOOHVD�KD�
UHVWDW�L�VHUj�GLJQD�G¶DGPLUDU�VH�VHPSUH�

Enric S. Solvevila
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Oleguer, bisbe de Barcelona
Va néixer a Barcelona, a mitjans del segle XI, en 
temps de Ramon Berenguer I. Dotat d’una gran 
espiritualitat, prengué l’hàbit dels canonges regu-
lars de sant Agustí, ingressant en un monestir que, 
connectat amb el monestir de sant Ruf, a la 
Provença, estava situat fora la ciutat, prop del 
Besòs. Allí hi va destacar per la seva pietat, i quan, 
pels volts de l’any 1110, el volgueren nomenar 
prior del monestir, va refusar l’honor i se’n va cap a 
les terres de Provença, al citat monestir de sant Ruf. 
Poc temps després d’arribar-hi, va morir l’abat del 
monestir, i ell va ser elevat a la dignitat abacial.  

Ja com abat de sant Ruf, Oleguer va retornar a la 
seva ciutat nadiua, l’any 1115, acompanyant a 
Dolça de Provença, muller de Ramon Berenguer 
III, la qual va aportar en dot a la corona catalana, 
tota la terra provençal. La seu episcopal de Barcelo-
na estava vacan t: el bisbe Ramon Guillem, havia 
mort en la conquesta de Mallorca, i Oleguer fou 
escollit per substituir-lo, però en la seva humilitat, 
no considerant-se digne de portar la mitra bisbal, va 
fugir de Barcelona i se’n torna a la Provença, al 
monestir de sant Ruf.

Allí li va arribar, l’any següent, una ordre del Papa 
Pasqual II, que el comminava a tornar a Barcelona 
i acceptar la dignitat episcopal. Ja com a bisbe de 
Barcelona, va destacar per la seves prèdiques i la 
seva espiritualitat. L’any 1118 va anar a Roma, a fer 
la visita preceptiva al papa Gelasi II, i poc després, 
ja de retorn a Catalunya, va rebre una butlla papal 
que el nomenava arquebisbe de Tarragona.   

Sense abandonar el bisbat barceloní, Oleguer es va 
fer càrrec d’una Tarragona destruïda i deserta, que 
acabava de ser reconquerida als musulmans, i que 
va haver de reedificar. Com a capital de l’antiga 
Tarraconense, el títol d’arquebisbe de Tarragona 
implicava la primacia sobre els altres bisbats 
catalans, i el que també va ser molt important, subs-
tituir la tutela que, fins aleshores, havia exercit 
l’arquebisbat de Narbona.

Les seves constants ocupacions encara li permetien 
assistir al concilis que es convocaven: concili 
laterà, de Tolosa, de Clermont, de Narbona. Viatger 
i predicador infatigable, a més de recórrer tot el 
nostre país, l’any 1125 va anar en romiatge a Terra 
Santa i va rebre el títol de legat pontifici. Va assistir Miquel M. Lluch
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a Ramon Berenguer III en la seva mort, una mort 
que el comte-rei va rebre vestit pietosament amb 
l’hàbit de l’ordre dels Templers, ordre que pel zel 
del Sant havia estat introduïda a Catalunya. Va ser 
nomenat marmessor testamentari del magnat, i va 
exercir amb gran zel la seva tasca episcopal fins a la 
seva mort, el mes de març del 1137.

Canonitzat l’any 1675, el Capítol de la Catedral de 
Barcelona va decidir que el cos incorrupte del Sant 
fos venerat sota la volta de la Sala Capitular. En 
aquell lloc, que actualment és una capella, s’hi va 
edificar un espectacular altar que, construït al curs 
d’èpoques distintes, mostra un esplèndid sepulcre 
d’alabastre. En el cambril, bellament decorat i al 
que s’hi accedeix per banda i banda de l’altar, s’hi 
exposa una bonica urna de vidre, en la que, des de 
l’any 1701, hi reposa el cos del Sant, el qual, reves-
tit amb els seus ornaments episcopals, s’obre a la 
veneració pública dels fidels, un sol dia a l’any, el 6 
de març, festivitat de sant Oleguer.



SORTIDES I VISITES

Normandia - Londres
(O�SDVVDW�PHV�GH�MXQ\��OD�QRVWUD�$VVRFLDFLy�YD�IHU�
XQD� VRUWLGD� FXOWXUDO� D� OD� UHJLy� IUDQFHVD� GH� OD�
1RUPDQGLD�L�D�/RQGUHV��FRPHQoDQW�DPE�XQD�YLVLWD�
D�5HQQHV�� O¶DQWLJD� FDSLWDO�GH� OD�1RUPDQGLD�� DPE�
HOV�VHXV�ERQLFV�FDUUHUV�GH�FDVHV�G¶HQWUDPDWV��O¶DQWLF�
mercat avui renovat, el seu bonic parc Thabor i la 
FDWHGUDO�GH�6��3HUH��G¶HVWLO�QHRFOjVLF��/¶HQGHPj�HV�
YD�IHU�XQD�H[FXUVLy�DO�0RQW�6W��0LFKHO��TXH�V¶DOoD�
LPSUHVVLRQDQW�HQ�PLJ�GH�OHV�PDUHVPHV��SXMDQW�SHOV�
VHXV�WRUWXRVRV�FDUUHURQV��SOHQV�GH�SHWLWHV�ERWLJXHV�
\� UHVWDXUDQWV�� SHU� DVVROLU�� GHVSUpV� G¶XQ� ~OWLP�
HVIRUo�GH����HVJODRQV�EDVWDQW�IHL[XFV��O¶HQWUDGD�GH�
OD�HVSHFWDFXODU�$EDGLD��8Q�GLD�PROW�DJUDGDEOH�YD�
SHUPHWUH� JDXGLU� G¶XQHV� PDJQt¿TXHV� SDQRUjPL-
TXHV�GHV�GHO�FODXVWUH�L�OHV�GLYHUVHV�WHUUDVVHV��$�OD�
WDUGD�HV�YD�YLVLWDU�6W��0DOR��FLXWDW�DPXUDOODGD�TXH�
V¶DL[HFD�VREUH�XQ�SHQ\D�VHJDW�� WRWDOPHQW�UHFRQV-
WUXLGD� SHGUD� D� SHGUD� GHVSUpV� GH� OD� GHVWUXFFLy�
VRIHUWD� GXUDQW� OD� ��� JXHUUD�PXQGLDO�� 8Q� SDVVHLJ�
per les muralles, amb bones vistes sobre el port i 
SODWJHV��OD�YLVLWD�D�OD�FDWHGUDO�GHGLFDGD�D�6��9LFHQV�
)HUUHU��TXH�YD�YLXUH�DOOt�XQV�TXDQWV�DQ\V�L�XQ�UHFR-
UUHJXW� WXUtVWLF� DPE� XQ� WUHQHW�� YDUHQ� FRPSOHWDU�
DJUDGDEOHPHQW�OD�MRUQDGD�

(O� WHUFHU� GLD� HV� YD� DQDU� D� YLVLWDU� OHV� SODWJHV� GHO�
GHVHPEDUFDPHQW��D�$UURPDQFKHV��XQ�SHWLW�SREOHW�
RQ�HOV�DQJOHVRV�YDQ�FRORFDU�XQ�SRUW�ÀRWDQW�FRQV-
WUXLW� D�$QJODWHUUD�� WUDQVSRUWDW� D� SHFHV� SHO�PDU� L�
PRQWDW�´LQ�VLWX´�FRP�XQ�SX]]OH��9D�VHU�HO�PLOORU�
WUHEDOO�G¶HQJLQ\HULD�PDL�YLVW�L�YD�SHUPHWUH�O¶DUUL-
EDGD�GH�JUDQV�YDL[HOOV�SOHQV�GH�WRWD�PHQD�GH�PDWH-
ULDOV� SHU� IDFLOLWDU� HO� GHVSOHJDPHQW� GHO� DOLDWV��
7DPEp�HV�YD�IHU�XQD�YLVLWD�D�2PDKD�%HDFK��RQ�HV�
WURED� HO� FHPHQWLUL� DPHULFj�� PROW� FROSLGRU� DPE�
WRWHV�OHV�FUHXV�EODQTXHV��L�DO�FHPHQWLUL�DOHPDQ\�GH�
/D� &DPEH�� WDPEp� LPSUHVVLRQDQW� DPE� WRWHV� OHV�
FUHXV� QHJUHV�� (V� YD� YLXUH� XQ� GLD� G¶+LVWzULD� DPE�
PDM~VFXOHV��TXH�YD�GHL[DU�XQ�VHQWLPHQW�XQD�PLFD�
WULVW��HQ�UHFRUGDU�WRWHV�OHV�PRUWV��PLVqULHV��GHVJUj-
FLHV� L� GRORU� TXH� SRUWHQ� ODV� JXHUUHV� D� WRWV� HOV�
EjQGROV�

3HU�DOOHXJHULU�XQD�PLFD�OHV�HPRFLRQV�GHO�GLD��HV�YD�
IHU� XQD� SDUDGD� D� &DHQ�� RQ� HV� YD� YLVLWDU� OD� VHYD�
(VJOqVLD�GH�6W��3LHUUH��GHOV�VHJOHV�;,,,� L�;9��DPE�
XQD�LPSRUWDQW�YROWD�GHO�JzWLF�ÀDPtJHU�GHO�������L�
O¶$EDGLD�GH�OHV�'RQHV��IHWD�FRQVWUXLU�SHU�0DWKLOGH�
GH� )ODQGHV�� GRQD� GH� *XLOOHP� HO� &RQTXHULGRU��
HQWUH������L�������FRQVLGHUDGD�XQD�REUD�PHVWUD�GH�
O¶DUW�URPjQLF�QRUPDQG��

/¶HQGHPj�HO�YLDWJH�FXOWXUDO�YD�FRPHQoDU�D�SULPH-
UD�KRUD��SDVVDQW�SHU�+RQÀHXU��SREOH�PDULQHU�PROW�
bufó, que es va fer famós perquè els pintors 

LPSUHVVLRQLVWHV�SDULVHQFV�HO�YDQ�GHVFXEULU�L�HO�YDQ�
SLQWDU�GHV�GH� WRWHV�EDQGHV�� WUDYHVVDQW�GHVSUpV�HO�
IDPyV� SRQW� GH�1RUPDQGLH�� XQD� JUDQ� REUD� G¶HQ-
JLQ\HULD�GH�������P��GH�OODUJDGD�VREUH�O¶HVWXDUL�GHO�
ULX�6HQD��¿QV�DUULEDU�D�&DODLV��RQ�GHVSUpV�GH�GLQDU��
HV�YD�DQDU�FDS�D�O¶(XURWXQHO��8QD�YHJDGD�SDVVDWV�HO�
WUjPLWV� IURQWHUHUV�� O¶DXWRFDU� YD� SXMDU� GLQV� G¶XQD�
PHQD�GH�³WUHQ�VXEPDUt´�TXH�HV�YD�HQGLQVDU�GLQV�
GHO�PDU�L�HQ�QRPpV����PLQXWV�YD�DUULEDU�D�$QJOD-
WHUUD��FRP�HQ�XQD�DYHQWXUD�GH�-XOL�9HUQH��6RUWH-
MDQW� HO� FDzWLF� WUj¿F� GH� /RQGUHV�� HV� YD� DQDU� D�
GHVFDQVDU� D� O¶KRWHO� GH� :LPEOH\�� DO� FRVWDW� GHO�
IDPyV�HVWDGL�GH�I~WERO��UHSRVDQW�SHU�D� OHV�YLVLWHV�
GHO�GLD�VHJ�HQW�
 

Teresa Herraiz
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/D�SULPHUD�HV�YD�IHU�D�O¶$EDGLD�GH�:HVWPLQVWHU��
HVJOpVLD� JzWLFD� DQJOLFDQD� ������������ RQ� WHQHQ�
OORF�OHV�FRURQDFLRQV�GHOV�PRQDUTXHV�DQJOHVRV��DL[t�
com els casaments reials. Reis i personalitats 
LO�OXVWUHV�KL�VyQ�HQWHUUDWV��'HVSUpV�HV�YD�UHDOLW]DU�
XQ� UHFRUUHJXW� SHO� 7jPHVLV�� ¿QV� D� 6W�� .DWKDULQH�
'RFN��GLQDQW�HQ�XQ�WtSLF�UHVWDXUDQW�PHGLHYDO��L�D�
OD�WDUGD��XQD�YLVLWD�D�OD�7RUUH�GH�/RQGUHV��FDVWHOO�
KLVWzULF�IRUWDOHVD�� RQ� V¶KL� SRGHQ� FRQWHPSODU� OHV�
IDPRVHV�-RLHV�GH�OD�&RURQD��¿QDOLW]DQW�HO�GLD�DPE�
XQ�WUDQTXLO�SDVVHLJ�SHO�+\GH�3DUN�

'XUDQW�HOV�GRV�GLHV�VHJ�HQWV�YD�FRQWLQXDU�O¶DJUD-
GDEOH� L� FXOWXUDO� UHFRUUHJXW� SHU� OD� FLXWDW� GH�
/RQGUHV�� FRQWHPSODQW� OHV� GHV¿ODGHV� GHOV� GRV�
FRVVRV�G¶H[HUFLW�TXH�IDQ�HO�UHOOHX�GH�OD�JXjUGLD�DO�
SDODX�GH�%XFNLQJKDP��L�YLVLWDQW�OD�&DWHGUDO�GH�6W��
3DXO�� 3LFDGLOO\� &LUFXV�� HO� IDPyV� EDUUL� [LQpV�� OD�
URGD�PRQXPHQWDO�GH�����P���DO�/RQGRQ�(\H��DPE�
XQHV� JUDQV� YLVWHV� VREUH� OD� FLXWDW� L� O¶HPEOHPjWLF�
%ULWLVK�0XVHXP��9DUHQ�VHU�XQV�GLHV�PROW�LQWHQVRV�
L�EHQ�DSUR¿WDWV��TXH�YDUHQ�SHUPHWUH�FRQqL[HU�XQ�
PXQW�GH�OORFV�L�PRQXPHQWV�DPE�OHV�VHYHV�LQWHUHV-
VDQWV�KLVWzULHV��WRW�JDXGLQW��D�OD�YHJDGD��GH�ERQLFV�
SDLVDWJHV�L�DFROOLGRUHV�FLXWDWV�



Visita a Manresa
Seguint el programa de les rutes culturals pel nostre 
país, amb excursions d’un sol dia que ajuden a 
conèixer millor tot el nostre patrimoni religiós i 
artístic, un animat grup de socis i sòcies de la nostra 
Associació ACA acaben de realitzar una interessant 
visita a la històrica ciutat de Manresa, la qual 
conserva encara, de l’època medieval, una bona 
part de les seves protectores muralles i un esvelt i 
elegant pont de 8 arcades que travessa el riu Carde-
ner. 

La primera parada es va fer a la històrica Cova de 
sant Ignasi, damunt de la qual l’ordre jesuítica hi va 
aixecar una monumental església i un gran edifici 
destinat a residència i a trobades d’oració. Un  cop 
asseguts dins d’aquesta bonica església, una guia 

molt ben documentada va anar comentant l’austera 
i mortificada vida de sant Ignasi, durant l’any de la 
seva estada a Manresa, temps en que va escriure els 
seus mundialment coneguts Exercicis espirituals. I 
precisament ho va fer en aquesta Santa Cova, una 
gran bauma natural dels afores de la població, a la 
que es refugiava sant Ignasi i que li servia d’habi-
tatge.  Actualment és un devot lloc de recolliment 
que invita a l’oració.
 
Seguidament es va anar a visitar la magnífica Seu 
gòtica de santa Maria, alçada dalt d’un turonet que 
domina tota la ciutat, i a la que actualment s’hi 
arriba molt còmodament gràcies a un pràctic ascen-
sor. Sorprèn la grandiositat de la seva nau, la majes-
tuositat de la seva cripta  i el seu bellíssim retaule 
de l’Esperit Sant, obra de Pere Serra.   

Les visites matinals es varen acabar amb un alegre 
dinar comunitari, ple de converses i bon humor, i 
després, a la tarda, encara va quedar temps per anar 
a fer una última visita cultural a l’ermita romànica 
de la Mare de Déu del Remei, a la localitat veina de 
Viladordis, a la que sant Ignasi anava molt sovint a 
resar, i en la que encara s’hi conserva, com una 
relíquia, la pedra del dintell en la que s’agenollava 
el sant en les seves oracions. I amb aquesta pietosa 
imatge, es va fer ja el retorn a Barcelona, guardant 
un agradable record de totes les visites realitzades.

Antonia Boada

Convivències a Arbúcies
(O� SDVVDW� PHV� GH� MXOLRO�� OD� QRVWUD� $VVRFLDFLy�
$�&�$��YD�RUJDQLW]DU�OHV�VHYHV�KDELWXDOV�MRUQDGHV�
GH� FRQYLYqQFLHV�� SHU� D� SHUVRQHV� JUDQV�� D� OD�
UHVLGqQFLD� ³&DVDO� GH� SDX´�� G¶$UE~FLHV�� VRWD� HO�
0RQWVHQ\�� HQ�XQ� LQGUHW� IUHVFDO� L� DJUDGDEOH��TXH�
LQYLWD� D� OHV� SDVVHMDGHV�� D� OD� OHFWXUD� L� DO� GHVFDQV��
ItVLF�L�PHQWDO�
 
/D�WUDQTXLOLWDW�G¶DTXHVWV�GLHV�GH�UHSzV�L�GH�IRPHQW�
GH�O¶DPLVWDW��YD�VHU�PROW�SUR¿WRVD�SHU�D�WRWHV� OHV�
SHUVRQHV� JUDQV� TXH� YDUHQ� WHQLU� O¶RSRUWXQLWDW� GH�
SDUWLFLSDU�KL�� &DO� SRVDU� GH� UHOOHX� HO� FRUGLDO�
DPELHQW� GH� JHUPDQRU� TXH� VHPSUH� YD� SUHVLGLU�
DTXHVW�WUDQTXLOV�GLHV�GH�UHSzV�L�GH�FRQYLYqQFLD��HQ�
OHV�TXH�XQHV�SHUVRQHV�YROXQWjULHV�KL�YDUHQ�FRO�OD-
ERUDU�FRP�D�PRQLWRUHV��HVPHUoDQW�WUHEDOO�L�GHGL-
FDFLy� SHU� DFRQVHJXLU� TXH� WRWKRP�SXJXpV� JDXGLU�
G¶XQV�GLHV�GH�GHVFDQV�EHQ�PHUHVFXW�

/D� WUDQTXLOLWDW� G¶DTXHVWHV� LQWHQVHV� MRUQDGHV� GH�
FRQYLYqQFLD�� MXQWDPHQW� DPE� O¶HVSHULW� VHPSUH�
obert i alegre que s’hi respirava, varen ser les 
QRWHV� GRPLQDQWV� G¶XQHV� MRUQDGHV� TXH� YDUHQ�
GHL[DU�XQ�DOHJUH�UHFRUG�D�WRWHV�OHV�SHUVRQHV�TXH��
DTXHVW�SDVVDW�HVWLX��YDUHQ�WHQLU�HO�JRLJ�GH�SDUWLFL-
par-hi.

(V� XQD� JUDQ� VDWLVIDFFLy� SRGHU� FRPSURYDU� TXH� OD�
WDVFD� TXH� UHDOLW]D� FDGD� DQ\� OD� QRVWUD�$VVRFLDFLy�
$�&�$��� RUJDQLW]DQW� DTXHVWV� GLHV� GH� GHVFDQV�� GH�
FRQYHUVHV�L�GH�UHODFLRQV�DPLVWRVHV��Wp�XQ�UHVXOWDW�
molt positiu, i que totes les persones grans que, el 
SDVVDW�PHV�GH�MXOLRO��YDUHQ�WHQLU�O¶RSRUWXQLWDW�GH�
JDXGLU�QH��D�OD�5HVLGqQFLD��&DVDO�GH�SDX��G¶$UE~-
FLHV��HQ�YDUHQ�TXHGDU�VXPDPHQW�DJUDwGHV�
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ACTIVITATS SOCIALS

Concerts i Conferències
Donant una mirada ràpida a les diferents activitats que la 
nostra Associació va programar i realitzar, durant els mesos 
passats, per a tots els seus socis i sòcies, recordem els mag-
nífics Concerts que es varen celebrar darrerament, i el nom 
dels coneguts i destacats pianistes que hi varen intervenir, 
oferint esplèndides interpretacions de interessants i varia-
des obres musicals: Alfredo Armero, Juan Pablo Eslava, 
Jordi Pellicer, Oksana Shymanmska, Albert del Viso, 
Natsuki Nishimoto i Marevna Ortega, tots ells i elles, amb 
unes actuacions magistrals, llargament aplaudides, que 
varen omplir sempre tota la Sala de concerts del Casal del 
Metge, de Barcelona.

També varen tenir una notable acceptació les variades 
conferències i xerrades que es varen fer a la Sala d’actes 
del nostre domicili social, totes elles molt interessants, 
destacant especialment les impartides pel periodista Sr. 
Vicens Lozano, sobre “Els secrets del Vaticà”, la conferèn-
cia de la Dra. Dolors Bramon, sobre “L’islam”, la que va 
donar la dibuixant Sra. Pilarín Bayés sobre “La filosofia 
del dibuix”, la de l’historiador Sr. Josep M. Guanyabens 
sobre “El Greco”, la del Dr. Jordi Arrufat sobre “Què és 
l’ADN” i la conferència que el Sr. Jordi Vila Abadal va fer 
sobre “L’Abat Escarré i la Catalunya d’avui”, un tema de 
plena actualitat.

Finalment, recordem, també les interessants visites cultu-
rals que la Secció d’Art i Història, de la nostra Associació, 
va efectuar a la Casa Bertrand, seu del Museu del Moder-
nisme, a la Reial Acadèmia de Medicina, a La Pedrera, 
amb motiu de l’exposició de Leopoldo Pomés, a la moder-
nista Casa Amatller i a la Basílica dels Sants Just i Pastor.  
Uns concerts, unes conferències i unes vistes culturals a les 
que tots els socis i sòcies hi estan sempre cordialment 
invitats.  

Estada a la Cerdanya
Aquesta tardor, quan els boscos de la Cerdanya 
oferien els seus colors més suggestius i la claror 
dels dies s’endolcia amb suaus tonalitats daurades, 
un bon grup de socis i sòcies de la nostra Associa-
ció varen tenir la feliç oportunitat d’anar a fer unes 
agradables jornades de convivència i d’amistat, a la 
bonica i acollidora població de Bellver. Aquesta 
tranquila estada a la Cerdanya va resultar, per a tots 
ells, sumament amistosa i agradable, a la vegada 
que els va ser també una bona ocasió per a poder 
realitzar diverses interessants visites culturals per 
l’entorn, des de la Catedral romànica de Santa 
Maria, a la Seu d’Urgell fins a les impressionants 
grutes de Font-Rabiosa, al Capsir, i des de l’ermita 
de Sta. Maria de Quadres, a Isòvol, fins a l’església 
romànica de sant Serni, a Montellà.

Les converses i les passejades durant tots els dies, 
pels afores de Bellver, foren constants. No cal dir 
que l’esplèndida ermita romànica de la Mare de 
Déu del Talló, veïna a la població, va ser sovint un 
punt de plàcides i animades passejades en grup, 
unes passejades que varen fomentar agradables 
converses i que varen crear ferms lligams de 
germanor, mentre es fomentava la convivència i es 
gaudia de l’aire fresc i delitós de la tardor ceretana. 

En resum, uns dies de descans i plàcides convivèn-
cies que han deixat un viu i agradable record a tots 
els socis i sòcies que varen tenir l’oportunitat de 
participar-hi.

Oriol Nogués
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Activitats programades

Dimarts dia 1: classes de Tapissos, Patchwork i
                        Dibuix.

Dimecres dia 2:conferència del Dr. Jordi Arrufat,  
  sobre el tema de l'ADN: Què és i
  la seva importància.
     
Dilluns dia 7: classes de Pintura sobre roba.

Dimarts dia 8: classes de Tapissos, Patchwork i  
  Dibuix.
                             
Divendres dia 11: inici d'un tradicional cap de   
  setmana de convivències i amis-        
  tat, al Monestir de Montserrat.
 

Dilluns dia 14: classes de Pintura sobre roba.

Dimarts dia 15: visita cultural a la seu de la   
  Fundació Vila Casas, domiciliada   
  a la modernista Casa Felip, cons- 
  truida l'any 1901 per l'arquitecte  
  Telm Fernàndez i Janot. 

Dimarts dia 15: classes de Tapissos, Patchwork i  
  Dibuix.

Consell de la Gent Gran de Barcelona
En la reunió del Consell de la Gent Gran del passat 
29 d’octubre, l’alcaldessa Sra. Ada Colau, va fer un 
resum de les propostes presentades durant la darre-
ra Convenció, assegurant que el nou Consistori 
tenia, com a línies estratègiques, les de fer de 
Barcelona una ciutat amigable, amb uns habitatges 
dignes, una millora del transport públic, un envelli-
ment actiu i un bon tracte a les persones grans.  

També va parlar-hi la Sra. Laura Pérez, Regidora de 
Cicle de Vida, Feminisme i LGTB, i responsable de 
la Gent Gran en l’actual Consitori, manifestant el 
seu propòsit de potenciar espais de participación i 
de reflexió social i política. Referent als viatges de 
l’Imserso, va indicar que estaven aturats per culpa 
dels recursos que havien presentat algunes compan-
yies en el concurs d’adjudicació, però que, de tota 
manera, en aproximadament 15 dies ja es posarien 

en marxa els viatges desde la Península. Els de 
Balears i Canaries potser trigaran  una mica més. I 
va comentar que el Concert de Nadal seria enguany 
de Sarsueles i Òperes.

Va convidar al Consell Assessor a crear un Grup de 
Treball per portar endavant el programa Vincles 
d’ajuda a les persones grans en situació de soledat 
no desitjada, un programa que es preveu posar en 
marxa l’any vinent, amb 200 persones, tot manifes-
tant que s’havien creat 178 habitatges socials. I 
també ens va recordar que el vinent mes de gener 
caldrà renovar la Vicepresidència i la Comissió 
Permanent del Consell de la Gent Gran de  Barcelo-
na, d’acord amb la documentació que oportuna-
ment s’enviarà a totes les associacions.

Miquel Nadal

La relació de les diverses activitats, programades durant l’any vinent, serà enviada directament a tots els 
socis i sòcies, en la forma acostumada.
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Del mes de Desembre 2015

Dimecres dia 16: concert de piano a la sala audi-
  tori del Casal del Metge, de
   Barcelona.
  
Dijous dia 17: tradicional i festiva celebració   
  nadalenca, per a tots els socis i   
  sòcies, amb turronada i sorteig   
  d'una panera. 



ENTREVISTES

Vicenç Lozano i Alemany
1DVFXW�D�9LF�ID����DQ\V��MD�GH�EHQ�SHWLW�VDELD�TXH�
SRUWDYD�HO�SHULRGLVPH�D�OD�VDQJ�L��GHV�GH�PROW�MRYH-
QHW��YD�FRPHQoDU�D�FRO�ODERUDU�HQ�GLYHUVRV�PLWMDQV�
GH�FRPXQLFDFLy��FRP�HO�'LDUL�GH�%DUFHORQD��$YXL��
,QWHUYLX� L�PROWV� G¶DOWUHV�� 3HUVRQD� G¶XQD� H[WHQVD�
FXOWXUD��FRQHL[�PROW�Ep��DSDUW�GHO�FDWDOj�L�HO�FDVWH-
OOj�� HO� IUDQFqV�� O¶DQJOqV� L� VREUHWRW�� O¶LWDOLj�� XQV�
FRQHL[HPHQWV�OLQJ�tVWLFV�TXH�OL�KDQ�IDFLOLWDW�PROW�
OD�VHYD�WDVFD�SHULRGtVWLFD��$FWXDOPHQW��L�GHV�GH�MD�
ID�PROWV�DQ\V��IRUPD�SDUW�GH�OD�6HFFLy�G¶,QWHUQD-
FLRQDO�GH�79���DPE�GHGLFDFLy�HVSHFLDO�D�,WjOLD�L�DO�
9DWLFj��SDwVRV�GHOV�TXH�HQ�Wp�XQ�FRQHL[HPHQW�PROW�
SURIRQG��FRVD�TXH�OL�KD�SHUPqV�GHVHQYROXSDU�XQ�
SHULRGLVPH� FRP� D� HOO� OL� DJUDGD�� DFWLX�� PRGHUQ��
LQGHSHQGHQW�

(O�SDVVDW�PHV�G¶RFWXEUH��L�DPE�HO�VXJJHVWLX�WHPD�
GH�³(OV�VHFUHWV�GHO�9DWLFj´��YD�GRQDU�XQD�PDJQt¿-
FD� L� LQWHUHVVDQW� FRQIHUqQFLD� DO� ORFDO� VRFLDO� GH� OD�
QRVWUD� $VVRFLDFLy�� SOH� D� YHVVDU� SHU� OHV� PROWHV�
persones que varen anar a escoltar-lo i que no en 
YDUHQ�VRUWLU�JHQV�GHIUDXGDGHV��/D�[HUUDGD��LO�OXV-
WUDGD�DPE�VXJJHUHQWV� IRWRJUD¿HV� LQqGLWHV��YD�VHU�
PROW� HPRWLYD� L� SOHQD� GH� GHWDOOV� FXULRVRV� L�PROW�
interessants.

9D�FRPHQoDU�UHFRUGDQW�TXH�MD�ID�WUHQWD�DQ\V�TXH�
YD�DUULEDU�DO�9DWLFj��RQ�KL�KD�PROWV�VLOHQFLV��L�RQ�
WRW�HO�TXH�QR�pV�VDJUDW��pV�VHFUHW��L�D¿UPDQW�TXH�HO�
VHX� SURSzVLW� pV� VHPSUH� G¶H[SOLFDU� QRPpV� OD�
veritat, i amb total respecte a tothom, creients i 
no creients.  

(O�OOHJDW�GHO�SDSD�DQWHULRU��%HQHW�;9,��YD�VHU�PROW�
FRQVHUYDGRU�� L� YD� GHL[DU� XQD� (VJOpVLD� EDVWDQW�
GLYLGLGD��FRP�HV�YD�SRGHU�FRPSURYDU�HQ�HO�GDUUHU�
6tQRGH�� DPE� PROWV� SULYLOHJLV� HFRQzPLFV�� DPE�
HVFjQGROV� GH� SHGHUDVWLD�� DPE� OOXLWHV� SHO� SRGHU��
FRP� O¶HQHPLVWDW� HQWUH� HO� FDUGHQDO� 6RODQR� L� HO�
FDUGHQDO� %HUWRQH�� DPE� HVFjQGROV� ¿QDQFHUV�� SHU�
OHV�UHODFLRQV�HQWUH�OD�%DQFD�9DWLFDQD�L�OD�Pj¿D��(O�
VHX� JHVW� GHUHQ~QFLD� YD� VHU� PROW� YDOHQW�� (Q� HO�
WUDVSjV� GH� SRGHUV�� %HQHW� ;9,� YD� OOLXUDU� DO� QRX�
SDSD� )UDQFHVF� GXHV� FDL[HV� DPE� GRFXPHQWV�
SULYDWV�� XQD� G¶HOOHV� GHWDOODQW� OD� SHUVRQDOLWDW�� OHV�
TXDOLWDWV�L�WDPEp�HOV�GHIHFWHV�GH�WRW�HO�SHUVRQDO�GH�
OD�&~ULD��

(O�GLD�GH�O¶HOHFFLy�GHO�SDSD�)UDQFHVF��SORYLD�PROW�L�
relliscava força. No tenia gaire informació sobre 
OD� ELRJUD¿D� GHO� QRX� 3DSD�� QRPpV� TXDWUH� OtQLHV��
PHQWUH� TXH� DO� VHX� FRVWDW�� XQ� SHULRGLVWD� DUJHQWt�
GRQDYD�ERWV�G¶DOHJULD�L�IHLD�VRPRXUH�WRWD�OD�FDELQD�
SHULRGtVWLFD�HQ�OD�TXH�HQV�WUREDYHQ��/¶HOHFFLy�GHO�

papa Francesc no fou casual. Es va saber que, en el 
&RQFODYH�GH�O¶DQWHULRU�HOHFFLy�SDSDO��KDYLD�UHEXW�
YDULRV� YRWV�� XQV� YRWV� TXH� GHVSUpV� KDYLD� FHGLW� DO�
FDUGHQDO�5DW]LQJHU��,�TXH�KDYLD�HVWDW�PROW�LPSRU-
WDQW�O¶RSLQLy�GH�OHV�&RQJUHJDFLRQV��FRQHL[HGRUHV�
GHO�VHX�SURSzVLW�G¶DLUHMDU�HOV�HVFjQGROV�L�GH�OD�VHYD�
FRQYLFFLy�GH�TXH�FDOLD�UHIRUPDU�OD�,QVWLWXFLy�HFOH-
VLDO�� TXH� HV� WUREDYD�� FRP� JUj¿FDPHQW� HOV� KDYLD�
FRPHQWDW��DO�OOLQGDU�GH�O¶DELVPH��

(O� QRX�3DSD� HUD� XQ�GHVFRQHJXW� IRUD� GHO�9DWLFj��
(UD� XQ� FRQWURYHUWLW� FDUGHQDO� DUJHQWt�� DO� TXH� DO�
principi se li havia retret connexions amb el 
*RYHUQ�GHO�SDtV��/¶HVFULSWRU�3pUH]�(VTXLYHO�YD�VHU�
XQ�GHOV�TXH�KR�D¿UPDYHQ��VL�Ep�DYLDW�YD�FDQYLDU�
G¶RSLQLy��'H�IHW��HO�FDUGHQDO�%DGRJOLR�HUD�XQD�YHX�
FUtWLFD�� VREUHWRW� GXUDQW� O¶DQXDO� 7H�'HXP� DO� TXH�
DVVLVWLD� HO�*RYHUQ�DUJHQWt�� HO�TXDO� UHELD�GH�PROW�
PDO�JUDW�OHV�VHYHV�FUtWLTXHV��GH�WDO�IRUPD��TXH�HQ�
DQ\V�VXFFHVVLXV��DTXHVW�7H�'HXP�JRYHUQDPHQWDO�
HV�YD�DQDU�D�FHOHEUDU�IRUD�GH�%XHQRV�$LUHV��

(O�FHUW�pV�TXH��VL�D�O¶$UJHQWLQD�HUD�EDVWDQW�FRQVHU-
YDGRU�� HQ� VHU� 3DSD�� pV� PROW� PpV� SUDJPjWLF�� (O�
SDSDW� OL� KD� FDQYLDW� HO� FDUjFWHU�� L� VREUHWRW�� OD�
UHMRYHQLW� GH� GHX� DQ\V�� eV� XQD� SHUVRQD� REHUWD��
VLPSjWLFD� L� DPE� GR� G¶KXPRU�� FRP� GHPRVWUD�
O¶DQqFGRWD�G¶KDYHU�FRLQFLGLW��HQ�XQ�DVFHQVRU��DPE�
XQD� VHQ\RUD�TXH� OL� FHGLD� HO� SDV�� FRVD� TXH�QR�YD�
DFFHSWDU�� WRW�FRPHQWDQW�TXH�³HQFDUD�TXH�SULPHU�
YD�VHU�$GDP��L�GHVSUpV�(YD��QRVDOWUHV�DUD�KR�IDUHP�
DO� UHYpV´�� *RYHUQD� DPE� O¶DVVHVRUDPHQW� GH� QRX�
FDUGHQDOV�� HOV� DQRPHQDWV� *���� HQWUH� HOV� TXDOV�
QRPpV�KL�KD�XQ� LWDOLj��1R� WHQLD� FDS�SURMHFWH�GH�
UHIRUPD��QRPpV�GRV�IHUPV�SURSzVLWV��UHFXSHUDU�HO�
&RQFLOL�9DWRLFj�,,��L�UHFXSHUDU�HOV�SULQFLSLV�GH�OD�
probresa evangèlica.
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eV� HO� SULPHU� 3DSD� TXH� SDUOD� OOLXUHPHQW� DPE� OD�
SUHPVD�� VHQVH� T�HVWLRQDUL� QL� SUHJXQWHV� SUqYLHV��
(VFROWD�L�DQDOLW]D�PROW��L�SUHQ�GHFLVLRQV�GRORURVHV��
VRYLQW�DSDUWDQW�DOJXQHV�SHUVRQHV��FRP�HO�FDUGHQDO�
1XQ]LR� 6FDUDQR��TXH�PDQHMDYD�PROWV�ELWOOHWV�GH�
����¼�L�EODQTXHMDYD�GLQHUV�GH�OD�PD¿D��+D�QHWHMDW�
OD� %DQFD� 9DWLFDQD�� H[SXOVDQW� DOJXQHV� SHUVRQHV�
que no obraven correctament, enviant-los a la 
MXVWLFLD�RUGLQjULD�L�WDQFDQW�PpV�GH�������FRPSWHV�
TXH�QR�WHQLHQ�FDS�¿QDOLWDW�UHOLJLRVD��

,�KD�IHW�HO�TXH�QR�V¶KDYLD�IHW�PDL��XQ�T�HVWLRQDUL�D�
WRW�HO�PyQ�VREUH�OD�IDPtOLD�L�VREUH�WHPHV�GHOV�TXH�
QR�HV�SDUODYD��HOV�GLYRUFLDWV�FUHLHQWV��O¶DGRSFLy�SHU�
SDUW� GHOV� KRPRVH[XDOV�� O¶DQWLFRQFHSFLy�� DPE�
FULWHULV�VXEMHWHV�HQFDUD�D�OD�+XPDQDH�YLWDH�GH�3DX�
9,�� 3HU� SULPHUD� YHJDGD� O¶(VJOpVLD� KD� UHFRQHJXW�
GLYHUVRV� WLSXV� GH� IDPtOLD�� OD� ¿QDOLWDW� DIHFWLYD� L�
KXPDQD� GH� O¶DFWH� VH[XDO�� HO� SURWDJRQLVPH� GHOV�
MRYHV�L�G¶XQD�JHQW�JUDQ�TXH�QR�SRW�VHU�³GHVFDUWD-
GD´��(O�3DSD�)UDQFHVF�HVWj�HQ�FRQWUD�GH�TXDOVHYRO�
H[FOXVLy�� L� GHVLWMD� OD� UHLQVHUFLy� GHOV� GLYRUFLDWV� L�
O¶DFROOLPHQW�GHOV�KRPRVH[XDOV��SHUTXq��FRP�YD�GLU�
XQD� YHJDGD�� ³4XL� VyF� MR� SHU� MXGLFDU� QLQJX´�� /D�
VHYD�SDUDXOD�SUHIHULGD�pV�OD�GH�PLVHULFzUGLD�

+L�KD�XQHV�OLQLHV�YHUPHOOHV�TXH��QR�YRO�FUHXDU��HO�
FRQFHSWH� GH� PDWULPRQL� LQGLVROXEOH�� G¶KRPH� L�
GRQD��L�HO�UHEXLJ�GH�O¶HXWDQjVLD�L�GH�O¶DYRUWDPHQW��
(O�TXH�Vt�KD�IHW��pV�DPSOLDU�HO�FRQFHSWH�GH�OD�QXO�OL-
tat matrimonial, accelerar-ne els processos i 
SDVVDU�ORV� DOV� WULEXQDOV� RUGLQDULV�� VHPSUH� DPE�
WUjPLWV� JUDWXwWV�� 4XH� QR� KL� KDJL� O¶HVFjQGRO� GH�
SDJDU� PROWV� GLQHUV� SHU� REWHQLU� XQD� QXO�OLWDW�� ,�
VHPSUH� FRQVLGHUD� OD� SDUDXOD� PLVHULFzUGLD� SHU�
GDPXQW�GH�OD�SDUDXOD�OOHL��3HO�TXH�ID�UHIHUqQFLD�DO�
FHOLEDW�� VLPSOHPQHQW� YD� UHFRUGDU� TXH�QR� pV� FDS�
GRJPD� GH� IH�� L� UHVSHFWH� DO� UHFRQHL[HPHQW� GHO�
SDSHU� GH� OD� GyQD�� FRPHQWD� TXH� QR� pV� XQ� WHPD�
PDVVD�UHOOHYDQW��'H�IHW��pV�XQD�GRQD�OD�TXH�HVWj�DO�
GDYDQW�GH�O¶HFRQRPLD�YDWLFDQD��

+L�KD�KDJXW�XQD�EDWDOOD�GRFWULQDO�PROW�LPSRUWDQW��
4XLQ]H� FDUGHQDOV� V¶KDQ� UHEHO�ODW� FRQWUD� O¶RSLQLy�
SDSDO��DPE�PROWD�UHVLVWqQFLD�LQWHUQD�L�DPE�SjJL-
QHV�SDJDGHV�D�,QWHUQHW��LQVXOWDQW�DO�SDSD��5HFRU-
GHP� TXH� D� (VSDQ\D�� HO� FDUGHQDO� 5RXFFR�� TXH�
KDYLD�RUJDQLW]DW�PROWHV�PDQLIHVWDFLRQV�FRQWUD�HO�
JRYHUQ� =DSDWHUR�� WDPEp� YD� ERLFRWHMDU� OD� UHFHQW�
HQTXHVWD�SDSDO�VREUH�OD�IDPtOLD��7DPEp�HO�FDUGH-
QDO�*DUKDUG�0�OOHU�� SUHIHFWH� GH� OD�&RQJUHJDFLy�
GH� OD� )H�� TXH� YHWOOD� SHU� OD� SXUHVD� GRFWULQDO� GH�
O¶(VJOpVLD��WDPEp�OL�SRVD�REVWDFOHV��3HUz�HO�3DSD�pV�
YDOHQW��L�SHU�1DGDO�GH�O¶DQ\�SDVVDW��GXUDQW�OD�WUDGL-
FLRQDO�WUREDGD�DPE�HO�FRO�OHJL�FDUGHQDOLFL��HOV�YD�
UHWUHXUH� HOV� SHFDWV� GH� OD�&~ULD�� GLHQW�ORV� TXH� VH�
sentien immortals i immunes, que tenien una 
GREOH�YLGD�DPDJDGD��TXH�HUHQ�gelosos i critics, que 
tafanejaven, que es consideraven un “lobby” tancat, 
i fins i tot que els faltava una mica de sentit de 
l’humor. Enriqueta Civil

eV�PROW�LPSRUWDQW�OD�VHYD�GDUUHUD�HQFtFOLFD�³/DX-
GDWR� VL´� �³/ORDW� VLJXHX´��� GHPDQDQW� TXH� V¶HYLWL� HO�
GHVWURVVDPHQW�GH�OD�WHUUD��XQD�HQFtFOLFD�HQ�OD�TXH�
HV� GHPDQD� TXH� QR� KL� KDJL� PpV� FRQWDPLQDFLy�
ambiental i en la que ha comptat amb l’aportació 
GH�OtGHUV�G¶DOWUHV�UHOLJLRQV�

(O�3DSD�pV�XQD�SHUVRQD�PROW�QRUPDO��TXH�HV�OOHYD�D�
GRV� TXDUWV� GH� �� K�� GHO� PDWt�� YD� SHOV� MDUGLQV� GHO�
9DWLFj�DPE�XQ�FRW[H�TXH�OL�YDUHQ�UHJDODU��EHVD�D�OHV�
VHQ\RUHV�L�SDUOD�PROW�VRYLQW�SHU�WHOqIRQ��RQ�VHPSUH�
HV� GyQD� D� FRQqL[HU� FRP� ³HO� SDGUH� -RUJH´�� 'yQD�
PROWHV� SUHRFXSDFLRQV� DO� FDS� GH� VHJXUHWDW� GHO�
9DWLFj��SHUTXq�HV�EDUUHMD�PROW�DPE�OD�JHQW��DFFHSWD�
EHJXGHV�GH�³PDWH´�GH�TXDOVHYRO�DUJHQWt�� L�VXUW�GH�
QLWV��DFRPSDQ\DW�SHU�O¶DOPRLQHU��SHU�DQDU�D�YLVLWDU�
DOJXQHV� UHVLGqQFLHV� GH� SHUVRQHV� JUDQV� L�PDODOWHV��
VHQVH�SUHRFXSDU�VH�GH� WHPRUV�QL�FRQWDJLV��3HULOOD�
OD�VHYD�LQWHJULWDW�ItVLFD��1R�Wp�FDS�PDODOWLD��HQFDUD�
TXH� D� YHJDGHV� VH¶O� YHX� DPE� FDUD� DGRORULGD�� SHU�
FDXVD�GH�OD�FLjWLFD�L�HO�PDO�G¶HVTXHQD�

(O�TXH� O¶HVFDQGDOLW]D�PpV� pV�TXH�HV�PDOJDVWLQ� HOV�
GLQHUV��FRP�HQ�HO�FDV�G¶XQ�GLQDU�TXH�YD�RUJDQL]DU�
XQ�VDFHUGRW��DPE�HVWUHOOHV�GH�FLQH�L�WHOHYLVLy�L�XQ�
FREHUW�GH�������HXURV��R�HO�GHO�SLV�GH�����PHWUHV�
TXDGUDWV�TXH�HO�FDUGHQDO�%HUWRQH�HV�IHLD�FRQVWUXLU��
L�TXH�YD�IHU�VXVSHQGUH��(O�SDVVDW�PHV�GH�VHWHPEUH��
YD� DQDU� SHUVRQDOPHQW� D� IHU�VH� XQHV� VHQ]LOOHV�
XOOHUHV��D�XQD�zSWLFD�GH�5RPD��DPE�O¶H[LJqQFLD�GH�
que li enviessin la factura per pagar-la, sino, no hi 
WRUQDULD�PpV.

(O�6U��/R]DQR�HQV�YD�FRQ¿UPDU�TXH�HO�3DSD�)UDQ-
FHVF�pV�HO� OtGHU�PRUDO� L�qWLF�GHO�QRVWUH�VHJOH�;;,��
SHU�GDPXQW�GH�O¶jPELW�UHOLJLyV��L�HQV�REUH�XQ�IXWXU�
SOH� G¶RSWLPLVWHV� LQWHUURJDQWV� D� O¶(VJOpVLD�� 9D� VHU�
tan interessant tot el que ens va explicar, que ens 
KDXUtHP� SDVVDW� PROWD� HVWRQD� IHQW�OL� SUHJXQWHV��
SHUz� PDODXUDGDPHQW� O¶HVSDL� TXH� WHQLP� pV� SHWLW��
DL[t�pV�TXH�OL�GRQHP�OHV�JUjFLHV�L�OL�GHPDQHP�TXH�
QR�GHL[L�G¶HVFULXUH�DOV�GLDULV�QL�GH�GRQDU�FRQIHUqQ-
cies sobre aquests mons tant fascinants, que ell 
FRQHL[�WDQW�Ep��
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JOCS FLORALS DE LA TARDOR

Discurs del mantenidor
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Es varen celebrar solemnement, al Saló de Cròni-
ques de la nostra ciutat, els tradicionals Jocs 
Florals per a la gent gran, que organitza cada any 
la nostra Associació. Enguany va ser-ne Manteni-
dor el prestigiós poeta Sr. David Jou i Mirabent, el 
qual hi va pronunciar un magnífic discurs, molt 
aplaudit, del que en reproduim uns emotius pensa-
ments:

La data d’avui, 8 de novembre de 2015, i les 
circumstàncies que vivim fan que em sembli espe-
cialment adient, gairebé obligat, triar el tema de la 
pàtria com a objecte del meu discurs. Demà farà un 
any d’una data emblemàtica que, ja des d’avui, i 
encara més quan hi hagi més perspectiva, serà 
considerada a Europa com una fita de voluntat 
cívica i democràtica, compartida o no, però certa-
ment grandiosa, èpica, coratjosa, un dels actes més 
entusiastes i pacífics d’afirmació d’un poble contra 
un Estat que li és deslleialment hostil. Vull aportar 
aquí el meu homenatge a aquell noble i amplíssim 
impuls col•lectiu i ho vull fer, com toca en aquest 
acte, des de la poesia.

 . . . . . . . . . . .

La democràcia, com la poesia, és un gran homenat-
ge a la paraula. Els arguments sobre les diferents 
opcions, els sentiments més o menys abrandats que 
els acompanyen, la maduració de les conviccions, 
la culminació final de la decisió lliure i personal de 
cadascú, i assumir responsablement les conseqüèn-
cies d’aquestes decisions, són els grans protagonis-
tes de la democràcia. Que difícil és la democràcia 
de debò!: no tan sols votar uns partits cada quatre 
anys, sinó tenir sempre present l’altre, els altres, la 
diversitat d’objectius i de raons, evitar l’insult, la 
mentida, l’amenaça, la coacció, procurar que no hi 
hagi vençuts del tot ni vencedors del tot sinó un lloc 
digne per a tots, ponderat i matisat segons els vots, 
però no un esclafament dels uns ni un xec en blanc 
per als altres. Aquests sentiments són els que presi-
deixen aquest poema, escrit mentre contemplava la 
llarga cua de gent emocionada per votar:

 . . . . . . . . . . .

En la llei, la paraula adquireix força normativa, 
organitzadora, estructuradora, vinculant, esdevé i 
funda un espai essencial per a la construcció i el 
bon funcionament d’una societat. En aquest sentit, 
la llei és espiritualment tan alta com la poesia. Quan 
una societat oblida la poesia, perd sensibilitat, 
capacitat d’expressió, llibertat de pensament, 
profunditat emotiva. Quan es transgredeix una llei 
justa, es fereix alguna cosa profunda de la convi-
vència; quan es promulga o s’insisteix en la llei per 

a no escoltar, per a imposar un poder per la força i 
sense diàleg, es trenca l’ànima d’una societat. La 
VLWXDFLy�GHO� �1�� FRP� OD� TXH�YLYLP�DYXL�� XQ� DQ\�
GHVSUpV��ID�HQWUDU�HQ�FRQÀLFWH�GRV�FRQFHSWHV�FODX��
OHJDOLWDW�L�OHJLWLPLWDW��7RWV�GRV�HV�IDQ�IDOWD�P~WXD-
PHQW��SHUz�SHU�VREUH�GH�OD�OHJDOLWDW�KL�KD�OD�OHJLWL-
PLWDW��pV�D�GLU��HO�IRQDPHQW�UDFLRQDO�GH�OD�OOHL�L�OD�
VHYD�IRUoD�PRUDOPHQW�YLQFXODQW��eV�JUHX�GHVREHLU�
OHV� OOHLV�� SHUz� HQFDUD�PROW�PpV� JUHX� pV� IHU� OOHLV�
LQMXVWHV�� PDQLSXODU� WULEXQDOV� L� LQWHUIHULU� HQ� OD�
LQGHSHQGqQFLD�GHO�SRGHU��MXGLFLDO��eV�OzJLF�TXH�HOV�
SRHWHV�G¶DYXL�L�G¶DTXt�VLJXHP�VHQVLEOHV�D�DTXHVWHV�
UHÀH[LRQV��L�HQV�LQVSLUHP�RFDVLRQDOPHQW�HQ�HOOHV��
FRP�HQ�DTXHVW�WHUFHU�L�GDUUHU�SRHPD�

 . . . . . . . . . . .

(Q�UHFRUGDU�OD�GDWD�GHO��1��HQ�TXq�QR�KL�YD�KDYHU�
QL�XQ�YLGUH�WUHQFDW��QL�XQ�DOGDUXOO��QL�XQ�LQFLGHQW�
UHPDUFDEOH��SHQVR�TXH�VL�DOJXQ�GLD�DTXHOOD�DOHJULD�
IRV�GHFODUDGD�LQFRQVWLWXFLRQDO��MR�GLULD�TXH�YLVTXL�
O¶DOHJULD� L� TXH� FDQYLwQ� OD�&RQVWLWXFLy�� 6L� DTXHOOD�
SDVVLy�� DTXHOO� FLYLVPH�� DTXHOO� DIDQ\� GH� OOLEHUWDW�
IRVVLQ� GHFODUDWV� LQFRQVWLWXFLRQDOV�� MR� GLULD� TXH�
visquin el civisme, la passió i la llibertat i que 
FDQYLwQ� OD�&RQVWLWXFLy�� 6L� XQD�&RQVWLWXFLy� HVGH-
YLQJXpV�XQ�UHIXJL�GH�O¶LPPRELOLVPH��O¶DXWRULWDULV-
PH�L�O¶DUURJjQFLD�� MR�GLULD�IRUD�DTXHVWD�&RQVWLWX-
FLy��+L�KD�YDORUV�VXSHULRUV�D�OHV�OOHLV�L�OHV�&RQVWLWX-
FLRQV��L�pV�SHU�DL[z�TXH�OHV�OOHLV�L�&RQVWLWXFLRQV�HV�
YDQ�DGDSWDQW�DOV�WHPSV�L�IHQW�VH�HVSDLV�G¶DFROOLGD�
PpV�DPSOLV� L� MXVWRV��%HQDXUDW�HO�SDtV�TXH� Wp�XQD�
MXVWtFLD� VHUHQD�� LPSDUFLDO�� SUXGHQW�� XQD� SROtWLFD�
oberta, constructiva, i unes lleis fetes comptant 
DPE�WRWV��DPE�DSRUWDFLRQV�GH�OHV�GLIHUHQWV�SULRUL-
WDWV��GH�OHV�GLIHUHQWV�VHQVLELOLWDWV�TXH��HQWUH�WRWHV�
HQULTXHL[HQ�� GLQWUH� G¶XQV� FHUWV� OtPLWV�� OD� YLGD�
FRO�OHFWLYD��7DQW�GH�ER�SXJXHP�VHU�R�IRUPDU�SDUW��
DOJXQ� GLD�� G¶XQ� G¶DTXHVWV� SDwVRV�� ,� TXH� OD� SRHVLD�
pugui celebrar-ho.



Poesies guardonades
Premi Flor Natural
L’ABRAÇADA
Autora: Gòria Ganga i Viñes

Passaven unes hores
dins el capvespre, ran de nit, 
i jo, ajaçada a la chaiselongue,
amb un cafè d’una amargor molt dolça
bressava aquell moment tan esperat.
Cada segon
era una passa per reviure’l
mentre em volava l’au dels sentiments.

Va ser en aquell moment
en sentir com giraven unes claus,
que el cor s’esvalotà també ple d’ales.
I vaig notar el teu pas
molt lentament, lliscant com una ploma
pel núvol del meu cor.
I em  vaig atansar a tu, a poc a poc
entrelligant-te a la cintura els braços.
I tu, amb el desfici del teu cos
vas abraçar-me al fons de les entranyes.

No sé descriure aquell moment immens
ni el tremolor que dintre  meu cruixia
palpant-te tots els fils de l’escalfor
encesos pels tentacles d’estimar-te.
Mai no he sentit al cos, en ningú més,
aquest plaer tan viu de quan m‘abraces
i els dos retem lliurats dintre d’un tot!.
Llavors, palpo el meu cel
nedant les ones vives dels teus braços
i naufrago dins teu com una estrella
i fonc la llum
en l’ombra del teu sol.

La nit s’ha fet de dia
la sang s’ha fet amor.
I em sento, jo, abella de deliri
a dins dels braços de la teva mel.

L’ABRAÇADA
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Premi Englantina
PLUJA DE TARDOR
Autor: Raimond Aguiló Bartolomé

La gota d’aigua arrambada al vidre
va fent el seu camí sense obstacle
i a l’altra banda el meu cor es fon amb pols humida.
Setembre, eixorivit amb l’olor de terra molla
i els cellers plens de verema collida,
enfila la tardor per camins de ferradura
-envoltats de marges i sèquies de pedra seca-
i cobreix d’olors la vall del Montsant
i guaita des del cim de la serralada
com dempeus s’aixeca de nou la Pàtria.
Hi ha un neguit constant als monestirs
palpant l’aire del que més s’estima,
aquest bocí de gruix estès de temps
que esguarda el temps precís tan nostre
i penja del sostre, i la barana del balcó de casa,
l’aspiració d’un poble amb senyal d’estelada.
Les primeres neus ja s’han assentat als Pirineus,
les campanes del monestir de Ripoll
toquen a festa. El Montseny i les Guilleries
ja van atapeïts de colors nous, acres i grocs;
la Plana de Vic, amb les seves arrels de identitat,

PLUJA DE TARDOR
Som al tombar de l’hora més sagrada

Ventura Gassol

novament té necessitat d’esbargir la boira;
i per la terra aspra i volcànica de la Garrotxa
es mouen amb contrast les alzines i les fagedes,
enmig de núvols de capvespre i retorns emmidonats. 
Aquest record de la terra em crida sempre:
quan la tardor amb força s’acosta i les distàncies
han deixat de ser feixugues i tribulades;
quan l’amor les escurça en adonar-se
que saps estimar amb molt d’orgull, encara;
quan et corre per les venes i et sens al pols, la sang;
i estimes, si, la Terra Alta i el Baix Camp
i aquest llogaret d’Alforja on vares conèixer
l’amor per primera vegada. Ai! Les terres del Sud
regades per l’Ebre entre canyissars d’anguila i fang
i petjades de l’ànima amb gust àcid cítric de taronja.
Estimo la nostra parla, la dels pares i les coses de casa. 
Des del Nord al Sud i d’una banda a l’altra,
de la Catalunya Nord fins a Alacant,
de l’Alguer a les Illes i de les Illes a la Franja,
només sóc una glota d’aigua plena de pluja
singlant pels núvols amb ganes de fer Pàtria
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Premi Viola
GAUDIS TARDORENCS
Autora: Imma Fuster i Tubella

Imatges, veus, paraules i rialles
han deixat al jardí reflex de sol
i un oreig de felicitat vibrant
que ens ha solcat la pell i el pensament.
Ja han marxat tots,  mormola l’hora baixa,
fruïm d’aquests instants que ens toca viure
en el cor d’un capvespre especial.

Com han passat els anys, quantes aurores
ens han acaronat amablement.
Com ha girat la roda de la vida
menant-nos a aquest port d’aigües tranquiles,
amb el caliu cabdal d’un fills i uns néts
que són el nostre estel, la nostra força.
i ens fan sentir la sang a dins les venes
brindant-nos vida, somnis i esperances.
És ben plaent el nostre petit món.
Els amics, la família, aquest niu
i un bagatge que ens fibla l’esperit.

Moltes vegades, la felicitat
no és com un galopar un cavall sens brida.
A cops, tot és serè, molt més senzill.
És la tardor vesrida de tendresa,
és l’univers subtil dels qui estimem,
és la sentor d’arrel i saba nova,
és sentir-nos a prop del que és humà
i, al mateix temps, d’allò que és sublim,
és alçar els ulls al cel amb el cor nu
i saber descobrir la faç de Déu
com ens somriu i ens parla amb veu callada.
És respirar l’harmònica cadència
d’aquest goig que ens bressola suaument,
és agrair, en silenci, el que tenim
i amb els ulls cluc poder veure la Llum,
mentre un mantell finíssim i eteri
ens eixuga les llàgrimes de l’ànima
i ens embolca al recer de l’hora baixa.

GAUDIS TARDORENCS
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Premi Aules Universitàries
MEMÒRIA
Autora: Maria Farràs Sensada

A la deu dels records
empleno avui el càntir
que de sempre tinc cura
no fos se’n vessi algun.
I el portaré a taula
I els vespres de l’estiu
al terrat, on s’enfila
l’enyor dels anys caducs.

Beuré del rajolí
que ennuega el respir
amb regust de paraules
potser sense sentit
I fent un glop terrós
de freda agror que crema
Engoliré el solatge
del temps que res espera.

vull tornar-hi una tarda
abans se’n faci nit
i aquella font se’m perdi
pels camins de l’oblit.

MEMÒRIA

Premi Poesia breu
EROTEMA
Autora: Pere Bonada

I què se n’haurà fet de les paraules
que varen fulgurar en els nostres cossos  
i ens donaren l’ofrena de la nit?
I que se n’haurà fet d’aquella nit    
que un dia va enfosquir-nos les paraules 
descobrint l’excessiu dels nostres cossos?  
I què se n’haurà fet dels nostres cossos   
que un dia s’abismaren en la nit    
i es menjaren per sempre les paraules?

EROTEMA
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INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA

Un any i mig
6tOYLD� 6ROHU� �)LJXHUHV� ������ pV� HVFULSWRUD�� /L� KD�
SXEOLFDW�OHV�VHYHV�REUHV�O¶(GLWRULDO�&ROXPQD��L�KD�
HVFULW� OHV� QRYHO�OHV�� (O� VRQ� GHOV� YROFDQV� ��������
/¶DUEUH� GH� -XGHV� ��������0LUD¶P� HOV� XOOV� �3UHPL�
)LWHU� L� 5RVVHOO� ������� L� 3HWRQV� GH� GLXPHQJH�
�3UHPL�3UXGHQFL�%HUWUDQD��������7DPEp�pV�O¶DXWR-
UD� GHOV� OOLEUHV� /¶HGDW� HQ� TXq� XQD� GRQD� VDS� TXH�
O¶KRPH� GH� OD� VHYD� YLGD� pV� HOOD� PDWHL[D� ��������
(QDPRUDU�VH� pV� IjFLO� VL� VDSV� FRP� �������� 8QD�
IDPtOLD� IRUD� GH� VqULH� �������� 8Q� FUHXHU� IRUD� GH�
VqULH��������L�/¶HVWLX�TXH�FRPHQoD���������DPE�HO�
TXH�YD�JXDQ\DU�HO�3UHPL�5DPRQ�/OXOO�HO������L�GHO�
TXDO�HQ�YjUHP�IHU�OD�FUtWLFD�HQ�DTXHVWD�UHYLVWD�

$OHVKRUHV�MD�YjUHP�GLU�TXH�³OD�6LOYLD�6ROHU�XWLOLW]D�
XQ� OOHQJXDWJH� FODU� L� VHQ]LOO�� DPE� XQD� UHGDFFLy�
PROW�DJUDGDEOH�L�SUHFLVD��VHQVH�TXH�KL�KDJL�HVFDUD-
IDOOV�HVWLOtVWLFV�TXH�DOHQWHL[LQ�HO�ULWPH�GH�OD�OHFWX-
UD�´�'RQFV�Ep��DUD�KHP�GH�GLU�TXH�QR�VROV�VHJXHL[�
el mateix estil narratiu sinó que l’ha superat amb 
HVFUHL[�DPE�XQD�GROoD�SURVD�L�XQD�H[WUDRUGLQjULD�
ULTXHVD� GH� YRFDEXODUL�� D� OD� YHJDGD� TXH� ID� XQ�
LQWHUHVVDQW� HVWXGL� PHQWDO� L� GH� FRQGXFWD� GHOV�
SHUVRQDWJHV�� TXH� HQV� SRUWD� D� FRQVLGHUDU�OD� FRP�
XQD� GH� OHV� PLOORUHV� HVFULSWRUHV� G¶DTXHVWV�
moments.

(O�FHQWUH�GH�O¶DUJXPHQW�GH�OD�QRYHO�OD�HV�VLWXD�HQ�
DTXHVWV� DQ\V�� HQ�HOV�TXH�HVWHP� VRIULQW�XQD� IRUWD�
FULVL�HFRQzPLFD��TXH�KD�SURYRFDW�PROWV�GHVQRQD-
PHQWV�L�XQ�DOWtVVLP�SHUFHQWDWJH�G¶DWXU��FDXVD�TXH�
KD�REOLJDW�D�OD�MRYHQWXW�D�DQDU�D�EXVFDU�HO�WUHEDOO�D�
O¶HVWUDQJHU��OOXQ\�GHO�VHX�HQWRUQ�VRFLDO�L�IDPLOLDU��
/D� QRYHO�OD� Wp� VLV� SHUVRQDWJHV� LPSRUWDQWV�� HOV�
SDUHV��HQ�-DXPH�L�OD�7LQD��¿OOV�HQ�0DUWt��OD�%HUWD��
OD� &qOLD� L� HQ� 5RJHU�� (OV� QDUUDGRUV� VyQ� FDGD� XQ�
G¶HOOV��TXH�GH�IRUPD�PROW�EHQ�HTXLOLEUDGD�pV�YDQ�
GRQDQW� O¶HQWUDGD� XQ� D� O¶DOWUH�� DPE� OOLJDPV� TXH�
mantenen cosit tot l’entramat familiar. Els llocs 
RQ� HOV�¿OOV� KDQ�KDJXW� GH�PDU[DU� SHU� IHU� FDUUHUD�
VyQ��&DQDGj��3DUtV��0DOORUFD�L�7DQ]jQLD��(Q�TXDQ�
HOV�FHQWUHV�RQ�JLUD�WRWV�HOV�UHFRUGV�L�OD�XQLy�GH�OD�
IDPtOLD� VyQ� %DGDORQD� L� /D� 9DOO� G¶HQ� %DV�� eV� HQ�
DTXHVW� ~OWLP� OORF� RQ� KL� KDYLD� OD� FDVD� GHOV� SDUHV�
G¶HQ� -DXPH�� TXH� KL� WHQLHQ� XQD� IXVWHULD�� (O� MRYH�
PDWULPRQL�YD�DQDU�D�YLXUH�D�%DGDORQD��G¶RQ�HUD�OD�
7LQD��TXH�HVWXGLDYD�DUTXLWHFWXUD��L�HQ�-DXPH�KL�YD�
LQVWDO�ODU� XQD� ERWLJD� GH� PREOHV�� 3HU� YDFDQFHV�
DQDYHQ� D� OD� 9DOO� G¶HQ� %DV�� RQ� O¶DYL� FRQWDYD�
KLVWzULHV�DOV�QpWV��HOV�WtWROV�GH�OHV�TXDOV�DFDEDUHQ�
VHQW�HO�QRP�GH�FDGDVFXQ�G¶HOOV��/¶HVFULSWRUD�VLWXD�
OD�QRYHO�OD�TXDQ�HO�PDWULPRQL�HVWj�SUHMXELODW�L�HOV�
¿OOV�GHXHQ��WHQLU�HQWUH�HOV����L����DQ\V�

$�YHJDGHV��HO�OHFWRU�Wp�OD�LPSUHVVLy�TXH�O¶DXWRUD�HVWD�
H[SOLFDQW�YLYqQFLHV�GH�OD�VHYD�SUzSLD�YLGD��FRP�KR�
ID� OD� FDQDGHQFD� $OLFH� 0XQUR�� GRQFV� HO� WLSXV� GH�
IDPtOLD�G¶DTXHVWD�QRYHO�OD�pV�GH�OHV�DFWXDOV��/D�6LOYLD�
6ROHU��FRQVLGHUD�D�OD�IDPtOLD��FRP�XQD�UHW�GH�SURWHF-
FLy�FRQWUD�OHV�DGYHUVLWDWV�TXH�VRUJHL[HQ�D�OD�YLGD��MD�
que els seus membres hi troben el suport i el recol-
]DPHQW� PRUDO� QHFHVVDUL� SHU� SRGHU� IHU� IURQW� DOV�
SUREOHPHV��GLVJXVWRV�L�GHVHQJDQ\V�TXH�VH¶OV�SUHVHQ-
ten. Respecte al matrimoni li aplica un encertat 
D[LRPD��6L�DTXHVWD�XQLy��GHVSUqV�GH�TXDUDQWD�DQ\V�
DPE�FHQWHQDUV�GH�PLQ~VFXOHV�KRVWLOLWDWV�HQWUH�HOV�
HVSRVRV��OHV�KDQ�WROHUDW�L�OHV�KDQ�UHVLVWLW��pV�HYLGHQW�
TXH�DTXHVW�PDWULPRQL�pV� D�SURYD�GH�ERPED�� FRP�
DL[t�KR�GLX�G¶HQ�-DXPH�L�OD�7LQD�
    
8QD�TXDOLWDW�OLWHUjULD�PROW�LPSRUWDQW�GH�O¶DXWRUD��L�
TXH� OL� GRQD� UHOOHYjQFLD� D� OD� QRYHO�OD�� VyQ� ODV�
GHVFULSFLRQV� SVLFROzJLTXHV� GHOV� SHUVRQDWJHV�� HOV�
FRQÀLFWHV�TXH�SDVVHQ��HOV�DQjOLVLV�GHOV�VHXV�DFWHV� L�
OHV� VHYHV� FRQVHT�qQFLHV�� HOV� SDSHUV� TXH� MXJXHQ� OD�
consciència i la culpa. Tots aquests factors es 
FRQMXJXHQ�SHU�IHU�QH�XQD�REUD�EULOODQW�

Josep Mª Verdaguer
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La Maledicció dels Palmisano
/$�0$/(',&&,Ï�'(/6�3$/0,6$12���&ROXP-
QD�(GLF���������

eV�OD�GDUUHUD�QRYHO�OD�GH�O¶HVFULSWRU�5DIDHO�1DGDO�
L�)DUUHUDV��*LURQD���������'HVSUpV�GHO�ERQ�UHJXVW�
GH�OHV�VHYHV�REUHV�LQWLPLVWHV�L�IDPLOLDUV��UHWUDWV�L�
PHPzULD� GH� OD� &DWDOXQ\D� GH� SRUWJXHUUD� � DPE�
³4XDQ� pUHP� IHOLoRV´� ������� L� � ³4XDQ� HQ�GqLHP��
[DPSDQ\´����������DUD�HQV�SRUWD�DO�VXG�G¶,WjOLD�HQ�
XQ�PRPHQW�SURSHU�D�OD�6HJRQD�*XHUUD�0XQGLDO�
/¶DUJXPHQW�VHPEOD�WUHW�GH�OD�PLWRORJtD��OD�IRUoD�
GHO�GHVWt��OD�PDOHGLFFLy��TXH�VHPEOD�KDYHU�FDLJXW�
GDPXQW�GH�OD�IDPtOLD�TXH�GRQD�QRP�D�O¶REUD��,�SHU�
GDPXQW�GH�WRW��O¶DPRU��OD�VRUSUHVD��HO�VHFUHW�L�OD�
IDQWjVWLFD�LPPHUVLy�HQ�HO�SDLVDWJH�L�O¶HQWRUQ�HQ�HO�
TXH�HV�PRXHQ��HOV�SHUVRQDWJHV�HQWUDQ\DEOHV�GH�OD�
QRYHO�OD�
(OV� SURWDJRQLVWHV� SRVHQ� HO� SXQW� ¿QDO� D� OD� VHYD�
GUDPiWLFD�VLWXDFLy�HQ�XQ�DPELHQW�GXU�L�IUDSDQW��
HO�ERPEDUGHLJ�DOHPDQ\�VREUH�OD�FLXWDW�GH�%DUL�
 
/D� OHFWXUD�pV� DPHQD��JUjFLHV� DO� OOHQJXDWJH�YLX� L�
UHDOLVWD��SOH�GH�FRORU�L�VHQVDFLRQV��TXH�HW�SRUWD�DO�
GHVHQOODo�SDVVDQW�SHU�XQ�YHQWDOO�GH�VHQVDFLRQV��L�
GH�LPDWJHV�HVFULWHV�DPE�O¶HVWLO�SODQHU�D�TXq�HQV�Wp�
DFRVWXPDWV�DTXHVW�JUDQ�HVFULSWRU�JLURQt�

La Mala Filla
LA MALA FILLA, de Carla Cerati (Muchnik 
Editores, 1993)

Ja que ens movem en l’entorn d’Itàlia, és interes-
sant recordar aquesta obra, que va ser premiada el 
1990 amb el premi Comisso. L’autora víu i treba-
lla a Milà. La primera  edició  va ser publicada al 
novembre del 1993, traduïda per Jordi Jané per a 
la Colecció La Finestra.
Narrat en primera persona, una dona va comen-
tant amb lucidesa totes les facetes de la seva 
difícil convivència amb la mare de vuitanta anys. 
L’autora, a les portes de la maduresa, amb claredat 
i de manera lúcida, va exposant els darrers anys 
que precedeixen a la mort de la mare. 
Lluitant entre el deure de cuidar-la  i seva la nece-
sitat de llibertat, va explicant amb sinceritat les 

mútues incomprensions, l’amor i la compassió, 
les tensions que cedeixen davant la indefensió de 
l’edat i la feblesa de la mare. No cau en el senti-
mentalisme fàcil. Més aviat és una reflexió 
profunda i honesta sobre el sentit de l’existència i 
la complexitat de les relacions intergeneracionals. 
La protagonista fa parlar la mare, vol saber-ne 
més coses i així revalora aquella figura amb la 
qual s’hi sentía injustament lligada.

La història que va descobrint en els relats de la 
mare, li fan veure, com en un mirall, la pròpia 
vida, i això l’ajuda a comprende-la millor. És una 
obra tendre, cruel i de profund estudi dels senti-
ments i del pensament d’una dona que s’autoqua-
lifica de “mala filla”.

Montserrat Cantó

Montserrat Cantó
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CUINA

Pollastre amb gambes
1 pollastre tallat a vuitens   
12 gambes fresques   
3 tomàquets madurs   
1 ceba i 1 porro    
1 copeta de brandi
1 ramet d’herbes aromàtiques
1 got d’aigua o de brou
1 fulla de llorer, oli i sal

Per a la picada:
12 ametlles o avellanes
1 gra d’all petit
Unes fulles de julivert

Es pelen i renten les cebes i el porro, tallant-los 
a daus grans. En una cassola baixa, amb un bon 
raig d’oli d’oliva, es fregeixen lleugerament les 
gambes per les dues cares, i es reserven. Es 
salen els trossos de pollastre i es dauren en el 
mateix oli, fins que siguin ben rossos. S’hi 
afegeix la copeta de brandi, i s’espera  a que 
s’evapori totalment. Es retira el pollastre i es 
reserva en un plat.

En el mateix oli, es sofregeix la ceba i el porro, 
amb el ramet d’herbes aromàtiques, a foc mità, 
fins que estiguin ben tendres. Es renten els 
tomàquets i es tallen en vuit trossos. S’hi 
afegeix el sofregit i es continua la cocció fins 
que estriguin ben cuits. Quan tot plegat estigui 
cuit, es retiren les herbes aromàtiques i es tritu-
ra el sofregit, amb l’ajuda de la batedora elèc-
trica, fins aconseguir una salsa fina.

Es torna a posar el pollastre a la cassola. Es 
cobreix amb un o dos gots d’aigua o de brou, es 
rectifica la salsa amb una mica de sal, si convé, 
i es deixa coure durant uns 20 minuts, a foc 
suau, fins que el pollastre quedi tendre. 

Es trituren els ingredients de la picada, amb un 
morter o amb la batidora elèctrica, i s’uneixen 
a la cassola, fent-ho coure durant uns minuts 
més. Finalment, s’hi afegeixen les gambes, una 
mica de xup-xup i ja està fet.

Flaó Eivissenc
Per la massa                         Per la pasta
����JU��GH�IDULQD�����������������������NJ��GH�IRUPDWJH�IUHVF
���JU��GH�VXFUH��������������������������JU��GH�VXFUH
1 ou                                       4 ous
���JU��GH�PDQWHJD�����������������8QHV�IXOOHV�GH�PHQWD
8QV�JUDQHWV�G
DQtV����������������8QD�FRSD�G
DQtV

3HU� IHU� OD�PDVVD�� HV� FRO�ORFD�GDPXQW�GHO�PDUEUH�� OD�
IDULQD��HQ�IRUPD�GH�YROFj��O
RX��OD�PDQWHJD�HVWRYDGD��
HO�VXFUH�L�HOV�JUDQHWV�G
DQtV���(V�WUHEDOOD�WRW�MXQW�DPE�
OHV�PDQV�¿QV�D�REWHQLU�XQD�SDVWD�KRPRJqQHD��DPE�OD�
TXH�HV�IRUUD�XQ�PRWOOR�GHVPRQWDEOH�

Per preparar la pasta, es baten els ous i el sucre, i a 
FRQWLQXDFLy�V
HOV�KL�DIHJHL[�HO�IRUPDWJH�L�OHV�IXOOHV�GH�
PHQWD�SLFDGHV��MXQW�DPE�OD�FRSD�G
DQtV��(V�FRO�ORFD�WRW�
GLQV�GHO�PRWOOR�IRUUDW�DPE�OD�SDVWD��L�HV�SRVD�D�FRXUH�
DO�IRUQ�GXUDQW�XQV���
�PLQXWV��

Antonia Boada
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CONEGUEM LA NOSTRA LLENGUA

Barbarismes (lletres G i L)

FEU-VOS SOCIS D’A.C.A

Sr./Sra.

60 euros soci numerari 120 euros soci protector80 euros soci benefactor

Carrer

Població Dp. Tel.

Domiciliació Bancària
Envieu aquesta butlleta a A.C.A - Provença, n. 542, 1r. 3a., escala A - 08025 Barcelona
o comuniqueu-ho per telèfon, a Secretatia Tel. 93 318 65 95. Moltes gràcies.

Gafe Malastruc
Gamusa Drap de la pols
Ganivet Ganivet
Garantitzar Garantir
Garganta Gola
Garrafal Colossal
Gasto Despesa
Gatell Gatell
Glaciar Gelera
Globo Globus
Golpisme Colpisme
Gordo Gras, gruixut
Grieta Esquerda
Gorro Casquet
Gorrero Gorrista
Grafitis Grafits
Guarro Porc
Gula Golafreria
Hasta Fins
Heredar Heretar
Hetxura Faiçó, forma
Hospedar Allotjar
Hombro Espatlla
Hombrera Musclera
Humillar Humiliar
Iema (d’ou) Rovell (d’ou)
Imborrable Inesborrable
Immediacions Encontorns
Immiscuir-se Ficar-se
Impàs Punt mort
Imponible Imposable
Improvitzar Improvisar
Inaplaçable Inajornable

Inalàmbric Sense fil
Incautar Confiscar
Inconfundible Inconfusible
Infundi Falsedat
Ingertar Empeltar
Infermer Enfermer
Ingenier Enginyer
Ingle Engonal
Inolvidable Inoblidable
Inquebrantable Indestructible
Insertar Inserir
Intatxable Irreprotxable
Intentona Temptativa
Interfono Intèrfon
Intermig Intermedi
Intrincat Embullat
Invadir Envair
Jabalí Senglar
Jaque Escac
Jefatura Direcció
Jefe Cap, patró
Làmpara Llum
Lanxa Llanxa
Làtigo Fuet
Legat Llegat
Lejía Lleixiu
Lentilla Lent de contacte
Lío Embolic
Liquidesa Liquiditat
Lo de menys Això rai
Lograr Aconseguir
Llumbrera Llumenera
Llògic Lògic
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