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Els nostres superherois!
Em conviden molt amablement 
a escriure unes línies a la revista 
“Anys Daurats” sobre aquestes 
festes i sobre la família. Podria re-
córrer a la via fàcil de buscar una 
bona cita i, a partir d’aquí, desen-
volupar amb més o menys gràcia 
la idea que evoquen unes parau-
les cèlebres. Però deixeu-me que 
en aquesta ocasió no escorcolli en 
el pensament d’un filòsof o un per-
sonatge il·lustre i, per contra, vagi 
a cercar en un espai més íntim: el 
record dels meus padrins. 
Potser molts de vosaltres vau 
conèixer al Ventura i a la Conxita 
de Cal Batalla o bé a l’Antonio i la 
Paquita del Siscart. Potser fins i tot 
teníeu amistat amb algun d’ells. 
Eren bona gent, senzills i treba-
lladors. Gent normal de la Seu. 
Ramader i carnissera, els Bata-
lla;  marxants de vetes i fils i bo-
lets secs, els Siscart. Cap d’ells va 
poder estudiar massa, excepte la 
iaia Paquita que fou infermera de 
la Generalitat republicana. Ells, 
que durant les festes de Nadal 
presidien les taules familiars amb 
la força i alhora la humilitat que els 
donava l’edat, potser no ho sabien 
però ens feien de mestres a totho-
ra. 

D’ells vaig aprendre moltes coses, 
encara que no en fossin cons-
cients que me les ensenyaven. Els 
silencis del padrí Ventura: si tenim 
dues orelles i només una boca deu 
ser per alguna cosa, deia. La ge-
nerositat de la iaia Conxita; estar 
darrera un taulell tants anys et fa 
pensar més en els altres que en tu 

mateix. L’estima del padrí Antonio; 
s’estimaven tant amb la iaia que 
va decidir morir onze hores abans 
que ella ho fes. El caràcter de la 
iaia Paquita; la vida no és fàcil 
i l’hem de mirar de cara, ens de-
mostrava sovint.
Mans arrugades, mirada vidriosa, 
rialla murri quan et veien jugant 
amb el pa mentre esperaves que 
arribessin els canelons de Sant 
Esteve, l’estona davant el pesse-
bre buscant el caganer, el silenci 
còmplice sobre la màgia del tió... 
Tot això, molts anys després que 
ells marxessin, encara ho recordo 
i m’acompanyarà tota la vida. 
Ells no es consideraven perso-
nes excepcionals, ni superherois. 

De fet no ho eren pas. Eren com 
som la majoria de nosaltres, gent 
normal amb virtuts i defectes, però 
eren els meus padrins i els estima-
va i els estimo. I me’n recordo.
Sense ser-ne conscient, tu, ben-
volgut lector o lectora d’aquestes 
línies, també ets observat per ulls 
de familiars, amics o veïns. També 
ets per la gent que t’estima, encara 
que ni t’ho pensis, un referent, un 
mestre, un superheroi... Fem que 
cada moment,fins i tot el més quo-
tidià, sigui viscut i especial perquè 
tots plegats el puguem recordar 
quan passin els anys.

Que tingueu i tinguem unes bones 
festes!

ALBERT 
BATALLA 
i SISCART

Alcalde de 
La Seu d’Urgell
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“Compartir la meva tasca és la 
principal satisfacció”

Parlem amb l’actual president de 
l’esplai de la Gent Gran-Fundació 
La Caixa de la Seu d’Urgell, Rafael 
España.
Data de naixement: el 15 de gener 
de 1952.
Lloc: Minas de Riotinto (Huelva)
Esposa: Carme
Fills: Carme i Óscar
Néts: Àlex i Izan
Quant temps fa que ets president 
de l’Esplai? Tres anys.
Quants socis té actualment el 
nostre Esplai? Gairebé 1.100
Percentatges: Dones un 75% i ho-
mes un 25% 
Quantes hores dediques setma-
nalment a la tasca de president? 
Unes setze.
Quina és la feina que t’ha portat 
més satisfacció fer?
Compartir la meva tasca amb els/les  
companys/nyes de Junta Directiva i  
el fet de tornar a publicar la revista 
“Anys Daurats”.
Quina ha estat la feina que t’ha 
portat més dificultats?
Corregir l’actitud d’algun/a  soci/a.
De la gran quantitat d’activitats 
que organitzeu cada temporada, 
quines són les més acceptades?
La gimnàstica, el Ioga, la informàti-
ca, els balls de tarda, l’aiguagim i la 
coral. 
I quines són les que tenen menys 
acceptació?
Les labors, els balls en línia i Activa 
la ment.
Fora dels tallers i cursos, quines 
són les activitats que més fan els 
socis dins de l’esplai?
Jugar a la botifarra, a la brisca,llegir 
la premsa i jugar als escacs.
Quina activitat t’hagués agradat 
fer  i que no has pogut fer encara?
Organitzar alguna festa o esdeveni-
ment per recaptar fons per a perso-

nes malaltes.
De cara a l’any 2017 i, abans que 
acabi el teu mandat, quines noves 
activitats teniu previstes organit-
zar?
Un curs d’anglès bàsic i un taller de 
pilates.
A quina persona t’hagués agradat 
convidar al nostre Esplai?
A l’Artur Mas, expresident de la Ge-
neralitat.
I a quina persona mai portaries 
convidada?
Al Donald Trump
Com valores l’aportació de Caixa-
Banc-La Caixa a l’Esplai?
Ha estat i és excel·lent en tots els 
àmbits.
Rebeu alguna altra aportació 
econòmica pública o privada?
Sí, en rebem alguna altra.

Per què creus que amb tants so-
cis com té l’Esplai, no es vulgui 
presentar ningú a les eleccions  a 
la Junta Directiva?
Perquè  ningú vol tenir cap respon-
sabilitat.
On t’hagués agradat anar de viat-
ge? Al País Basc
Quina persona t’hagués agradat 
conèixer personalment?
A l’Ernest Lluc

I per què?
Perquè va ser una gran persona.
Com podrien els socis i les sò-
cies col·laborar més per a millorar 
l’Esplai?
Amb més implicació i participació als 
tallers i xerrades que programa la 
Fundació.
Quina nota de 1 a 10 dónes a l’Es-
plai respecte a la neteja, als lava-
bos, al bar, a la calefacció, al trac-
te quotidià..?
Un excel·lent, un 9 alt.
Quin esport practiques amb més 
assiduïtat?
Caminar cada dia amb la nostra gos-
seta Scoti.
Una ciutat: La Seu d’Urgell 
Un color: El groc
Un número:  El 15  
Un viatge a recordar: A Andalusia
Una cançó: Paraules d’amor 
Un llibre: La catedral del mar
Un menjar: La paella  
Una pel·lícula: Una canción para 
Marie
I per acabar, quin consell dona-

ries al nou president del nostre 
Esplai?
Que pogués gaudir d’una Junta Di-
rectiva ben cohesionada per a des-
envolupar amb la màxima eficàcia 
totes les tasques que cal fer a l’Es-
plai.
Ha estat un plaer fer-te aquesta 
entrevista tan informal i planera. 
Moltes gràcies, Rafael.  
    

Francesc Moix Segura

RAFAEL ESPAÑA
President de l’Esplai 
de la Gent Gran 
de la Seu d’Urgell

“M’agradaria que des de l’Esplai es pogués 
organitzar alguna festa o esdeveniment 

per recaptar fons per a persones malaltes”
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Tots som gent gran

Voldria començar aquest breu es-
crit agraint molt sincerament la fei-
na que esteu fent des de l’Esplai 
de la Gent Gran de La Seu i des 
de la revista Anys Daurats. Una 
tasca que ajuda a mantenir una 
vida activa després de la carrera 
laboral i contribueix a dinamitzar 
la nostra ciutat, amb un munt d’ac-
tivitats.   
Una d’aquestes frases cèlebres 
que sempre m’ha cridar l’atenció 
és la que diu que “cal estudiar el 
passat, per entendre el present 
i per preveure el futur”. I qui mi-
llor ens pot ajudar a entendre tot 
el què està passant actualment? 
Doncs sí, les persones més grans. 
Les seves experiències els donen 
per integritat, sensatesa, enteni-
ment, etc. 

Bram Stoker, reconegut novel·lista, 
va dir que “aprenem grans coses a 
través de les petites experiències”.  
I així és com hem anat construint 
La Seu d’avui. A través de moltes 
petites experiències i lluites de les 
persones al llarg dels anys. Sobre-
tot, de la Gent Gran. 
L’estat del benestar, la pau, la qua-
litat de vida, els coneixements, i un 
llarg etcètera que hem d’agrair a 
les generacions que ens han pre-
cedit.
Al Japó, país amb una llarga tradi-
ció pel què fa al respecte i l’admira-
ció per a la Gent Gran, anomenen 
“Senpai” a les persones amb més 
experiència que gaudeixen d’un 
respecte, lleialtat i gratitud envers 
les persones de menys edat. Tot 
un referent sobre com aprofitar el 

ÒSCAR ORDEIG
Portaveu de Compromís X La Seu 
i Diputat al Parlament de Catalunya

“Una societat que no 
respecta i aprofita 

tots els seus 
membres, és una 

societat sense 
futur”

capital humà de les persones més 
grans i no actuar amb visions que 
siguin curtes de mires. 
De fet, una societat que no respec-
ta i aprofita tots els seus membres, 
és una societat sense futur. A part 
d’una injustícia envers aquells que 
han lluitat i han patit de valent per 
construir un món millor.
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L’altre dia, a la tribuna d’opinió del 
Diari d’Andorra, vaig poder llegir un 
article molt interessant de l’Antoni 
Morell, que titulava “Ancianitat”. Mo-
rell deia que “la societat del benes-
tar, a punt de desaparèixer, fa l’im-
possible per entretenir i tenir certa 
cura dels vells”. No es referia tant als 
casals, jocs de cartes, balls, viatges, 
àpats, assistències sanitàries..., sinó 
més aviat a defensar que la gent 
de més edat tinguin “un paper ac-
tiu, adequat, certament als pas dels 
anys, però creatiu en la societat ac-
tual”. Antoni Morell parlava de la 
gent gran com a “subjecte de savie-
sa, farcit de la memòria i l’experièn-
cia del passat”. I penso que té molta 
raó. De fet els programes d’atenció 
a la gent gran, cada vegada més, 
s’empesquen en trobar fórmules per 
aprofitar el coneixement que cada 
persona porta dins. Tota una vida 
de treball o d’aficions comporta una 
experiència que es pot i cal aprofitar 
de diverses maneres, com ara impul-
sant les relacions intergeneracionals.
L’Organització Mundial de la Salut, 
des de fa uns anys, ja ha substituït 
el concepte envelliment saludable 
pel d’envelliment actiu. El terme ac-
tiu, en el cas de l’envelliment, signi-
fica la possibilitat d’una participació 
constant de les persones grans en 
les activitats econòmiques, socials, 
culturals, espirituals i ciutadanes, en 
la mesura dels seus desitjos i les se-
ves capacitats. Actuar per a un enve-
lliment actiu consisteix principalment 
a què la gent gran pugui continuar 
conservant un paper dinàmic dins de 
la comunitat, però això no serà del 
tot possible si no es produeix la im-
plicació real de tots els nivells de la 
societat.
Avui la Unió Europea pateix un en-
velliment demogràfic important. Es 
calcula que la població de més de 60 
anys anirà creixent a raó de més de 
2 milions de persones per any. Des 
de l’Administració es diu sovint que 
aquesta evolució afectarà el finança-
ment dels serveis de salut i de les 

pensions de jubilació, però en can-
vi, de moment, no es considera prou 
la contribució real i potencial que té 
i tindrà aquesta gent gran cap a la 
societat. Antoni Morell deia que “cal 
preguntar als vells què pensen, i què 
pensen sobretot de les coses que 
afecten el present, perquè aquest 
també és d’ells”, i no puc estar-hi 
més d’acord. La nostra societat ha 
canviat molt i dins la mateixa gene-
ració, les persones han fet trajectes 
vitals diversos, han viscut i viuen en 
condicions diferents a causa de la si-
tuació econòmica, geogràfica, del ni-
vell de formació, de l’activitat laboral, 
etc. Però també és veritat que tothom 
té molt a aportar. Com diu Morell 
“l’ancià, sigui home o dona, proba-
blement construeix reflexions i judicis 
més ponderats i més equilibrats, fruit 
de vivències assumides i experimen-

tades, no pas iguals exactament als 
qui avui tenen quaranta anys, però sí 
similars en el contingut”.
En el propòsit de fomentar l’envelli-
ment actiu, assistim cada vegada 
més a un reconeixement creixent de 
les relacions intergeneracionals i a 
l’impuls de programes específics. La 
clau rau en garantir una relació bidi-

reccional, d’anada i tornada, és a dir, 
que tothom aprèn de tothom. Tothom 
té coses positives a aportar i tothom 
s’enriqueix amb l’experiència col·lec-
tiva. Hi ha d’haver doncs una relació 
d’igual a igual i un reconeixement 
mutu. Existeixen molts exemples d’ex-
periències intergeneracionals, com 
ara el programa “Padrins Adoptius”, 
que posa en relació persones grans 
amb canalla i joves en situacions so-
cials o personals complicades i així 
crear lligams afectius que els donin 
seguretat i confiança. El “Banc de la 
Memòria” que protegeix la saviesa de 
la gent gran, els seus coneixements i 
les experiències viscudes i pretén re-
lligar una generació que vol explicar 
la seva història amb altres que volen 
i necessiten escoltar-la. Les “Pas-
sejades Intergeneracionals” i també 
les “Visites als Horts”, molt vinculades 
a l’educació i al lleure, que potencien 
els coneixements i el respecte per la 
natura. Les “Parelles Lingüístiques”, 
que tenen un gran èxit i suposen un 
motor potent d’integració. Actualment 
centenars de persones de 65 anys i 
més participen com a voluntàries en 
l’ensenyament del català a persones 
nouvingudes, normalment bastant 
més joves. Els anomenats “Jocs In-
tergeneracionals” que s’acostumen 
a realitzar a ludoteques sota el lema 
“el joc no té edat”. O bé, les “Aules 
Informàtiques” i les “Aules d’Extensió 
Universitària de la Gent Gran”, com a 
projecte social que busca donar una 
sortida a les inquietuds culturals de la 
gent de més edat.
L’envelliment de la nostra societat és 
una realitat i les necessitats futures 
de la gent gran cada vegada seran 
més importants, però per damunt de 
tot hem de ser capaços de saber-ne 
aprofitar la seva expertesa. Perquè, 
com deia Antoni Morell al seu article 
“ancianitat no és sinònim de senilitat, 
ni decrepitud, ni de caducitat, ni de 
decadència. En tot cas, de longevi-
tat, serenitat, senectut i, en teoria, de 
seny i llibertat per expressar el que es 
pensa”.

“Actuar per a un 
envelliment actiu 

consisteix en què la 
gent gran pugui 

continuar conservant 
un paper dinàmic 

dins de la societat”

MOTS COMPARTITS

Envelliment actiu
JORDI 
AUSÀS 
i COLL
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Dolça terra catalana, la de les 
punxents crestes, la dels turons 
nevats. Pulcra Diana d’espatlla 
musculosa que sostens per quatre 
puntes la volta del cel blau. Aixeca 
el front i veuràs ton cap coronat de 
blanca senectut.
Lira Divina, que de les idíl·liques pi-
nedes del Montseny, davalles fins 
la costa llevantina en harmonioses 
cadències de rierols saltironants. 
No has pas perdut la bellesa de 
cuidadosa pastora que un dia, ja 
envellit, va ensenyar-te el Pirineu. 
Si el Conflent i el Vallespir no et 
fan corona, ni oreja la teva tes-
ta d’aromes del Canigó; Canigó, 
Cadí, Puigmal, Bessiberri, la Pica, 
Montardo, Serós, són els esgraons 
de ta glòria de Princesa, amb son 
mantell de boirina embolcallant-te 
cada nit.
Salve, Catalunya, la de tradicions 
heroiques, la del cel serè i blavós. 
La que imposa les lleis al mar. La 
que, pastora d’idíl·liques ramades, 
en les nits de lluna clara, gronxa 
formosa dansa de saltirons d’es-
tels; i uneix en fantàstica sardana, 
Aneto al Golf de Roses, i la plana 
de Lleida, serres avall, fins al mar. I 
al mig la rodona, com la reina de la 
festa, aixeca el Montserrat la testa, 
flairosa, i adornada amb flors de 
romaní, sobre son pit i en sa falda, 
guardant la formosa perla que Déu 
amagà un dia els seus àngels per 
donar-la als catalans.  
Això que he escrit podria ser un 
atansament a la Catalunya dels 
meus somnis. De fet, somniar no 
costa diners..... Però sí que és una 
veritable proclamació de país, de 
poble, de família, de nissaga, de 
racó de món, de cultura autòcto-
na, d’esperit. Em fa goig compartir 
amb molts d’altres l’esforç perquè 
la nostra estimada terra catalana 
conservi aquell esperit de país, 
aquell palar dels avis, aquell cele-
brar la nostra cultura que la fan tan 
diferent i tan estimada. 
Avui m’agrada recordar una dita 

dels nostres padrins, que me la 
deia el meu pare, i que significa 
allò que deien els romans, “ El bé 
unit és més fort” . “Virtus unita, for-
tior”. El meu pare deia: “Val més 
batill que pare i fill”. Val mes traça 
que força”, diran en altres llocs, 
per dir-nos com és d’important 
comptar amb l’experiència dels 
qui han fet el nostre mateix camí, 
ensenyar-nos com n’és de valuós 
l’art i l’esforç creador dels nostres 
majors.

Bé, això ve a repèl del trist es-
pectacle dels nostres anomenats 
“Pares d’Europa”, que no saben 
si el fet cristià ha de constar en la 
constitució europea, o si és millor 
prescindir-ne. Vaja, hom es pre-
gunta: què en farem de Chartres, 
o de Notre Dame o de la Catedral 
de Colònia, o  del Duomo o de la 
Catedral d’Urgell, o de Boí  i Taüll, 
o de la Sagrada Família de Gau-
dí...? I el Messies de Hendel, o la 
Missa de Rèquiem de Bach o de 
Brudieu? Sincerament, crec que li 
cal espardenyar molt al fet cultural 
postmodern per arribar als cimals 
a què ha arribat el fet cultural cris-
tià
És en aquest sentit que em féu tant 
de goig assistir a la presentació de 
“GERMINAVIT: Expressió cultural 
en llengua catalana del fet religiós, 

al segle XX”, presentat a La Seu 
d’Urgell, el 4 de setembre passat, 
en el marc incomparable de la Ca-
tedral, San Miquel, el Claustre i 
el Museu Diocesà: “ Val més butil 
que pare i fill”, “Virtus unita fortior”. 
Heus aquí el gran clam per als 
creients en aquest nou mil·lenni: 
per defensar, proclamar i promou-
re el gran fet cultural del nostre po-
ble, tan magníficament representat 
en aquesta exposició de la Seu.

Viure als Pirineus. 
Octubre de 2003  

“Em fa goig 
compartir amb molts 

d’altres l’esforç 
perquè la nostra 

estimada terra 
catalana conservi 
aquell esperit de 

país, aquell parlar 
dels avis (...)”

Catalunya dels meus somnis
Mn. JORDI
GASCH
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Iaies, iaios, avis, àvies, padrins, pa-
drines… mireu si n’hi ha de noms 
per anomenar-vos. Per mi això és 
bon senyal, vol dir que la figura que 
representeu és molt important. Per 
mi ho va ser i com més gran em faig, 
més me n’adono.
Al títol he triat anomenar-vos iaios 
i iaies perquè és com jo em referia 
als meus. Però mireu, jo vaig tenir 
molta sort, tenia un iaio més. No em 
vull oblidar d’aquest altre iaio, algú 
que va tenir una funció important en 
mi com a nen, jove, i inclús com a 
adult, el meu oncle-iaio (tio-abuelo) 
Pintao, a qui jo anomenava Tio Pin-
tao. Segur que el Pintao va passar 
llargues estones al Casal o a la sala 
del Centre Cívic observant com la 
gent jugava a cartes.
El Pintao era l’oncle de la meva mare 
i teníem un vincle molt especial, com 
de nét i iaio. Em guardava secrets 
de gamberrades que fèiem amb els 
amics, gamberrades menors, de ca-
nalla de poble. Jo li’n guardava a ell 
fins que va morir, com el fet que tot 
i no tenir-ho permès, fumava com 
un carreter. Mai me’n vaig sortir que 
parés de fumar i inclús li n’anava 
a comprar jo (sé que em direu que 
ho vaig fet malament, ho sé!). Però 
l’anècdota que més recordo perquè 
va durar fins que vaig marxar a estu-
diar a Barcelona era que cada prin-
cipi de mes, quan ell rebia la pensió, 
em donava 500 pessetes que deixa-
va en una gerra del menjador sense 
que ni la meva mare ni la meva iaia 
ho sabessin, però el millor de tot és 
que fins i tot em donava paga doble 
quan ell també la rebia.
Aquesta relació estreta amb el meu 
tio potser va venir propiciada perquè 
jo vaig perdre el meu iaio matern 
molt aviat, el iaio Pedro, tot i que 
en tinc dos grans records: el seu 
somriure i afecte cap a nosaltres, i 
de quan em cridava dient-me “Pope-
ye”. No sé per què m’ho deia, però 
m’encantava. Segur que no era pels 
espinacs que menjava.
Del meu iaio patern, el Candi, en 

recordo amb especial afecte les tar-
des de cap de setmana que l’acom-
panyàvem al tros a “caçar talps” o a 
arrencar naps, era com una aventu-
ra de pel·lícula a la qual arribàvem 
amb el tractor (amb cap mesura de 
seguretat), sempre dins de la seva 
feina de pagès. El iaio Candi era 
molt i molt treballador, ja se sap que 

fer de pagès és feina diària i sense 
festius. A les estones de reunions fa-
miliars li encantava mirar-nos men-
tre ballàvem amb els cosins i que 
ens ajuntéssim tots a casa seva.
La iaia paterna, la iaia Antònia, era 
una persona molt afable i tranquil·la 
de qui recordo amb especial afecte 
les cançons que m’ensenyava, i que 
sovint quan arribava a casa seva em 
cridava fent una cantarella dient-me 
“Miquelet, qui tic qui tuqui!”. Tampoc 
mai vaig preguntar que volia dir però 
sento dins meu que m’encantava 
i em feia somriure. La iaia Antònia 
em va ensenyar a escriure postals. 
Sí, ella i jo escrivíem postals al meu 
germà quan anava de colònies, crec 
que encara en guardem alguna. Ah! 
I no em puc oblidar del pa amb vi i 
sucre, i xocolata, és clar!!!
I la iaia Isabel, la iaia materna. Amb 

ella vaig compartir quasi totes les 
tardes del curs escolar. Com que jo 
vivia a l’altra banda del poble, per 
no baixar i pujar, berenava sempre 
a casa seva per poder després sor-
tir a jugar “al poble” (forma com en 
dèiem d’anar a la zona més cèntrica 
d’Organyà). No cal dir que em mal-
criava extremadament, i afortunada-
ment. Els entrepans de Nocilla eren 
l’estrella, sucs de taronja naturals... i 
amb la seva presència silenciosa em 
deixava copar la TV per veure Bola 
de Drac. Va veure tots i cada un dels 
capítols amb mi. Mai es queixava. Si 
jo estava content, ella més.
Em deixo moltes anècdotes i moltes 
vivències, però m’ha encantat recor-
dar aquestes que us he escrit per-
què m’han ajudat a ser qui sóc i a 
ser com sóc. És una forma d’agrair 
als meus iaios i al meu tio tot el que 
hem viscut. Que important és la figu-
ra dels iaios!
Quan els vostres fills i filles us di-
guin que malcrieu als seus fills, ac-
cepteu-ho, ho feu! Però digueu-los 
també que recordin, si n’han tingut 
l’oportunitat, aquelles anècdotes 
amb els iaios, aquelles coses que 
només poden viure iaios i néts. Se-
gur que això suavitza la situació el 
dia que s’enfaden perquè doneu xo-
colata als néts abans de dinar, els 
planyeu quan el pare o la mare els 
renyen, els aixequeu càstigs o renyeu 
als seus pares per renyar-los, els 
compreu la joguina que estava pro-
hibida a casa amb l’excusa de “ai no 
ho sabia!” o els feu macarrons amb 
tomàquet quan no volen menjar-se 
la verdura.
Moltes gràcies iaios i iaies!!! I ara 
més que mai, ara que la situació so-
cial és complicada i en molts casos 
els vostres fills i filles han requerit 
suport, gràcies per agafar les reg-
nes d’ajudar-los, gràcies per ajudar 
en la criança dels vostres néts, grà-
cies per acollir-los a casa vostra de 
nou quan ha fet falta, i gràcies per 
compartir-hi estones, dificultats i ale-
gries... Moltes gràcies!!!

“Gràcies per ajudar 
en la criança dels 

vostres néts, 
gràcies per 

acollir-los de nou 
quan ha fet falta”

Moltes gràcies iaios i iaies
MIQUEL
ALET
TORRES
Psicòleg
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Cal saber quan una etapa arriba al 
final. Quan insistim en allargar-la 
més del necessari, perdem l’alegria 
i el sentit de les altres etapes que 
hem de viure.
Posar fi a un cicle, tancar portes, 
concloure capítols... Tant és el nom 
que li donem, l’important és deixar 
en el passat els moments de la vida 
que ja van acabar.
M’han acomiadat de la feina? Ha 
acabat una relació?
Me n’he anat de casa dels meus pa-
res? 
Me n’he anat a viure a un altre país?
Aquesta amistat que tant vaig culti-
var... ha desaparegut sense més?
Pots passar molt temps preguntant 
per què ha passat una cosa així. 
Pots dir-te a tu mateix que no do-
naràs un pas més fins a entendre 
per quin motiu aquestes coses que 
eren tan importants en la teva vida, 
es van convertir de sobte en pols.
Però una actitud així suposarà un 
desgast immens per a tots: el teu 
país, el teu cònjuge, els amics, els 
fills, el teu germà; tots ells estaran 
tancant cicles, passant pàgina, mi-
rant cap endavant, i tots patiran en 
veure’t paralitzat. Ningú pot estar al 
mateix temps en el present i en el 
passat, ni tan sols en intentar enten-
dre el que ha passat.
El passat no tornarà: no podem ser 
eternament nens, adolescents tar-
dans, fills amb sentiments de cul-
pa o de rancor cap als seus pares, 
amants que reviuen dia i nit la seva 
relació amb una persona que se’n 
va anar per no tornar.

Tot passa, i el millor que podem fer 
és no tornar a fer-ho. Per això és 
tan important (per molt dolorós que 
sigui!) destruir records, canviar de 
casa, donar coses als orfenats, ven-
dre o donar els nostres llibres.
Tot en aquest món visible és una 
manifestació del món invisible, del 
que succeeix en el nostre cor.
Desfer-se de certs records significa 
també deixar lliure un espai perquè 
altres coses ocupin el seu lloc.
Deixar per sempre. Deixar anar. 
Desprendre. Ningú en aquesta vida 
juga amb cartes marcades. Per això, 
unes vegades guanyem i altres, per-
dem. No esperis que et tornin el que 
has donat, no esperis que recone-
guin el teu esforç, que descobreixin 
el teu geni, que entenguin el teu 
amor.
Deixa d’encendre la teva televisió 
emocional i veure sempre el mateix 
programa, en el qual es mostra com 
has patit amb determinada pèrdua: 
això no fa sinó enverinar.
No hi ha res més perillós que les 
ruptures amoroses que no accep-
tem, les promeses d’ocupació que 
no tenen data d’inici, les decisions 
sempre posposades tot esperant el 
moment ideal.
Abans de començar un nou capítol, 
cal acabar l’anterior: repeteix-te a tu 
mateix que el passat no tornarà mai. 
Recorda que hi va haver una èpo-
ca en què podies viure sense allò, 
sense aquella persona, que no hi ha 
res insubstituïble, que un hàbit no 
és una necessitat. Pot semblar obvi, 
pot ser que sigui difícil, però és molt 
important.
Tanca cicles. No per orgull, ni per in-
capacitat, ni per supèrbia, sinó per-
què, senzillament, allò ja no encaixa 
en la teva vida.
Per tant, tanca la porta, canvia 
el disc, neteja la casa, sacseja la 
pols.

El que ja no encaixa 
en la meva vida

PAULO 
COELHO
Escriptor

El respecte
ROSER FARRÀS

El valor del respecte parteix del 
sentiment d’igualtat entre les 
persones. En ell reconeixem a 
l’altre com a digne, amb dret per 
escollir el seu propi camí.
I on comença el respecte? 
Només podem respectar a l’altre 
quan ens respectem a nosaltres 
mateixos, quan ens sentim dig-
nes, quan hi ha acceptació. El 
respecte cap a un mateix és el 
primer pas per poder respectar 
els altres i el món on vivim.
Creure profundament en les ca-
pacitats, habilitats i vàlua que un 
mateix té dins seu és bàsic, així 
com creure en l’altre i en les se-
ves capacitats, habilitats i dons.
El respecte per a l’altre i per a un 
mateix té a veure amb el reco-
neixement del nostre propi poder 
creador, té a veure amb la res-
ponsabilitat, la llibertat i la presa 
de decisions que traça camins 
diversos i diferents en cada per-
sona,... té a veure amb la humili-
tat, la senzillesa i la consciència. 
El respecte permet reconèixer-se 
a un mateix i a l’altre com a és-
sers únics, irrepetibles, valuo-
sos... El respecte entén la di-
ferència dins la igualtat per ser 
qui som. El respecte permet ser, 
accepta, acull, inclou, suma... 
El respecte és una llavor ne-
cessària per conviure en pau i 
equilibri, és essencial per practi-
car l’art de saber viure. En defi-
nitiva, és una llavor que permet 
que moltes altres llavors germi-
nin,...
El tracte, el tacte, les mirades, 
les paraules, el to de veu, les 
expressions, l’escolta activa, la 
distància adequada, l’atenció, la 
presència, el diàleg constructiu, 
... formen part indispensable en 
la sembra d’aquesta llavor.
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El que hem viscut
La major part de la gent que avui 
conformem l’exèrcit dels jubilats de 
la Seu hem nascut als anys trenta i 
quaranta. Els que van néixer l’any 
1930 tenen avui 86 anyets i els que 
ho van fer el 1950, 66 anys. Som 
el gruix de les “classes passives” 
locals i ens han marcat amb ferro 
roent unes etapes històriques ben 
concretes —segons cada edat: la 
Segona República, la Guerra Civil 
i l’etapa més dura del franquisme i 
la postguerra.
Alguns dels nostres jubilats i jubi-
lades mantenen records llunyans, 
potser lleus borralls de memòria, 
d’aquell esclat de llibertat que va 
suposar la Segona República, 
aquella entrada enlluernadora en 
una etapa engrescadora, molt il·lu-
sionant per als nostres pares i avis. 
La guerra ja genera més records 
d’història viscuda, una llunyana 
pel·lícula d’enrenou als carrers, 
aquella presència infantil continua-
da a les places per unes vacances 
escolars forçades, potser també 
un pòsit de terrors per aquelles 
morts inconcebibles. I amb la vic-
tòria franquista l’entrada juvenil en 
aquell mon gris, barreja de caqui 
de soldat i negre de seminarista, 
poc menjar a casa, racionament, 
música militar i obligatorietat de 
misses dominicals. No poder aca-
bar els estudis, treballar amb jor-
nals de misèria, emigrar,  força por 
i a acotar el cap davant del vence-
dor..
Per als nascuts  als anys quaran-
ta representava trobar-se amb un 
llegat ben feixuc: la pobresa que, 
a poc a poc, s’anava suavitzant, 
començar a treballar a Andorra, al-
guns, els més afortunats, acabant 
el comerç a La Salle, el batxillerat 
a l’Institut, les Monges... Uns, pocs, 
fins i tot anant a la Universitat o a 
escoles franceses...
I aquí som tots: des d’una seixan-
tena llarga fins a fregar els noranta 

per dalt o per baix. I  havent viscut 
una bona part de les nostres vides 
en dictadura i una altra en demo-
cràcia. Tenim un record clar del 
que significava la dictadura, com 
n’era d’indigne la prohibició d’ex-
pressar els nostres pensaments, 
com havíem de suportar tot tipus 
d’arbitrarietats en les administra-
cions públiques, els sindicats verti-
cals. Qui no recorda la terrassa del 
Mundial amb totes les autoritats 
militars i les famílies més addictes 
al règim senyorejant una Seu que 
no era seva, ni culturalment, ni per 
sort, econòmicament. Sí amics, 
també recordeu que, malgrat el 

dictador, vàreu viure una joventut 
pletòrica o l’inici potent d’una ma-
duresa necessària, enamorats del 
nostre paisatge, de les muntanyes 
que ens permetien fugir de la reali-
tat franquista. Sí, era així...
I va arribar la democràcia i la gran 
majoria de tots nosaltres ens vam 
il·lusionar tant per poder ser un 
país normal, que respiréssim lli-
bertat, que la nostra cultura i la 

nostra llengua fos el centre de l’en-
senyament del nens i de les nenes... 
L’entrada a Europa que ens va per-
metre evolucionar tant que érem 
com uns nous rics que crèiem en 
un desenvolupament constant i 
creixent... Que cada dia eren mi-
llors les nostres carreteres, el nos-
tre hospital, les escoles públiques 
o concertades; que el creixement 
d’Andorra feia que no hi hagués 
atur a la nostra comarca. Tot això 
avui s’ha anat refredant però molta 
cosa s’ha quedat i s’ha de mantenir  
i s’ha  d’avançar més. I als jubilats, 
sobretot si tenen bona salut, ara 
els toca ser a la primera trinxera de 
la lluita per la justícia social.
Darrerament s’han fet alguns actes 
recordant la Marxa de la Llibertat, 
que va tenir lloc al juliol de 1976, 
que aquí a la Seu va liderar gent 
com el Pasqual Ingla i el Joan San-
sa, dues personalitats tan diverses 
però tan lluitadores per les lliber-
tats democràtiques. I avui quaran-
ta anys després (!!) ho veiem amb 
un vertigen vital, amb una angoixa 
tensada per la quantitat de temps 
passat, per la velocitat amb què 
ho ha fet. Aquest temps que és el 

nostre capital fins on ens duri i que 
l’hem de capitalitzar, ara més que 
mai, amb els interessos de la nos-
tra educació activa, personal i cívi-
ca. Al darrera hi deixes una vida, 
amb la percepció que has cobert 
els mínims obligatoris. Al davant un 
temps per viure intensament, colze 
a colze, amb els nostres familiars, 
amb els nostres veïns i amb nosal-
tres mateixos.

AMADEU GALLART
Jubilat

“Alguns dels nostres jubilats i jubilades 
mantenen records llunyans, potser lleus 

borralls de memòria, d’aquell esclat de 
llibertat que va suposar la Segona República”
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BON NADAL

Un any més ens trobem a les por-
tes de les festes més familiars i 
entranyables, el Nadal. I justament 
una gran família és el que som a 
l’Esplai. Com hem fet sempre, i 
més si cal, posarem el nostre es-
forç a generar punts d’unió i par-
ticipatius: activitats, festes i es-
deveniments compartits, amplis i 
diversos, perquè tothom pugui tro-

bar el seu espai i el seu gaudi. Tot 
plegat per continuar teixint compli-
citats d’estima i ajuda mútua.
El nostre compromís perquè 
aquests llaços siguin cada dia més 
fructífers i sincers.
Us desitgem el millor per aquests 
dies. També per l’any que anem a 
encetar, que sigui generós a l’hora 
de concedir els vostres somnis.

Ens apropem al Nadal i en 
aquestes dates d’amor i pau 
us voldria desitjar: Que mai us 
falti un somni pel qual lluitar, un 
projecte a realitzar, alguna cosa 
per aprendre, un lloc on anar, i 
algú a qui estimar. I si donem 
més energia als nostres somnis 
que a les nostres pors, els mira-
cles comencen a succeir.
Bones  festes, un bon any 2017 
per a tots, amics i amigues.
Sempre al vostre costat.

Montserrat Bonet
Regidora de Gent Gran
Ajuntament de la Seu d’Urgell

Que mai 
us falti 
un somni

La Junta de l’Esplai us 
desitja un Bon Nadal

FARMÀCIA PERUCHET
MARIA TERESA PERUCHET i CASAL, Farmacèutica

Telèfon: 973 355 550 - Fax: 973 360 851
C. Joaquim Viola Lafuerza, 14-18   25700 LA SEU D’URGELL  lleida

-GESTORIA ADMINISTRATIVA
-CORREDORIA D’ASSEGURANCES
-ASSESSORIA FISCAL, LABORAL, COMPTABLE
-IMMOBILIÀRIA (API)
-INFORMÀTICA
-PROTECCIÓ DE DADES

TLF 973 350 100  FAX 973 350 117
www.estanol.com

estanol@estanol.com
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Aprenent a envellir
Comparades amb les d’altres 
temps, la gent gran d’ara gaudim, 
almenys en alguns aspectes de la 
vida, d’una situació molt avantatjo-
sa. Mai han disposat els ancians 
de condicions tan favorables, ni 
d’una qualitat de vida equiparable 
a la que proporcionen les societats 
avançades als seus jubilats. Però 
això sol no ens garanteix una ve-
llesa feliç.
Per gaudir d’una vellesa a l’altura 
de la nostra aspiració a una vida 
valuosa i plena de sentit ens cal, 
a més, aprendre a envellir. Per-
què la vellesa física ens sobrevé 
sense que gairebé ens n’adonem: 
“No vaig sentir relliscar muts els 
anys”, constatava Quevedo. Però, 
en realitat, som nosaltres els que 
“ens fem vells”, i hi ha tantes for-
mes d’envellir com subjectes i for-
mes de viure.
El pas del temps, és cert, sosca-
va inexorablement per tots el seu 
ésser corporal. Però, feliçment, 

no ens reduïm a això. “Mentre el 
jo extern s’ensorra ―va escriure 
Sant Pau― el nostre home interior 
es renova dia rere dia”. La velle-
sa ens dóna l’oportunitat d’experi-
mentar i de fer-ho realitat.
Primer amb l’exercici del jo interior 
i el cultiu de la vida espiritual que 
desenvolupa nous hàbits del cor: 

serenitat, despreniment, capaci-
tat contemplativa, que permeten 
gaudir del fet mateix de viure i dels 
mil petits detalls: la bellesa de la 

natura i de l’art en totes les seves 
formes, la conversa, la companyia 
dels éssers estimats, els moments 
de “soledat sonora” per al record, 
la reflexió sobre els misteris de la 
condició humana, el descobriment 
del sentit i el valor de la vida. I, so-
bretot, l’atenció a les necessitats 
dels que ens envolten i l’amor des-
interessat i discret, com el millor 
servei que podem fer-los.
La vellesa té el seu costat més fosc 
en la proximitat de la mort. L’aten-
ció al jo interior ajuda a mirar-la 
sense por. Viure espiritualment és 
cultivar el que en nosaltres desa-
fia la seva presència: “No moriré 
del tot”, deia ja el poeta pagà. Ser 
creient genera forces que fan pos-
sible enfrontar-nos a ella amb es-
perança. Ser cristià, en definitiva, 
consisteix a creure en l’amor de 
Déu, que en el Ressuscitat se’ns 
ha revelat més fort que la mort, i en 
què res, ni la mort, pot separar-nos 
d’aquest amor.

JOAN MARTÍN VELASCO
Revista Cristiana

“Per gaudir d’una 
vellesa a l’altura de 
la nostra aspiració 
a una vida valuosa 

i plena de sentit 
ens cal aprendre 

a envellir”
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Trobada de germanor de les residències  de 
la Llar de Sant Josep i del Sant Hospital amb 
l’actuació de la coral de l’Esplai. Visita als 
Arxius del Bisbat d’Urgell, visita a l’Esplai 
i dinar de germanor.

En l’edició d’aquest 
mes de ‘Gent gran, 
gent activa’ a Ràdio 
Seu parlem d’un 
innovador projecte 
per implicar gent 
gran i joves de la 
Seu en la producció 
d’una pel·lícula amb 
temàtica local. 

Cant amb la coral de l’Esplai. 
Residència de l’Hospital 
i Llar de Sant Josep.

DILLUNS

26
SETEMBRE

DIMARTS

27
SETEMBRE

DIMECRES

28
SETEMBRE
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Prop de vint padrins i padrines de la Seu d’Ur-
gell van participar en una caminada des de la 
plaça Catalunya fins a la Torre Solsona, on van 
poder gaudir d’una visita guiada conduïda per 
l’historiador Carles Gascón. El mateix dia va ac-
tuar la coral Noves Veus, amb la col·laboració 
de la coral de l’Esplai.

Vam conèixer la meravello-
sa ciutat de Vic. Vam visitar 
la plaça Major, la plaça del 
Museu Episcopal, la catedral 
de Sant Pere, l’església de la 
Pietat i el Temple Romà i vam 
fer una passejada pels carrers 
més interessants del barri an-
tic.

DIJOUS

29
SETEMBRE

DIVENDRES

30
SETEMBRE
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Segon any del Ball Cerdà 
Intergeneracional, amb una 
fantàstica actuació de tots 
els participants.

Missa solemne a la Catedral. 
Visita a la Llar de Sant Josep. 
Havaneres a Sant Domènec. 
Dinar popular i ball

DISSABTE

1
OCTUBRE

15

DIUMENGE

2
OCTUBRE



Caminada solidària organitzada per 
la Junta local, a l’Alt Urgell, de l’As-
sociació Espanyola contra el Càncer, 
amb motiu del Dia contra el Càncer de 
Mama. Van participar-hi un centenar 
de persones. La caminada es va ini-
ciar davant del convent de la Punxa, 
al peu del passeig Joan Brudieu. Els 
participants van fer una volta al Parc 
del Segre, aproximadament 2,6 qui-
lòmetres.

Un any més, la Junta directiva va organitzar la popular castanya-
da, acompanyada amb panellets i moscatell. L’esdeveniment va 
tenir una bona assistència de socis, disposats a passar-s’ho bé, 
ballant amb els acords del duo Jordi Viñals. Tant de bo l’any que 
ve estiguem tots junts per tornar a celebrar-ho. Antoni Temprado

DIMARTS

1
NOVEMBRE

DIUMENGE

16
OCTUBRE

ACTIVITATS

16



Assemblea de l’Esplai

Concurs 
social de 
petanca

17

El dia 7 d’octubre va tenir lloc l’as-
semblea extraordinària, per anun-
ciar que no s’havia presentat cap 
candidatura per la convocatòria 
de noves eleccions. Actualment és 
un problema que té l’Esplai, ja que 
cap soci es vol implicar en la tas-
ca de substituir la junta vigent. El 
Sr. President, Rafael España, va 
animar els presents perquè entre 
tots els assistents i no assistents 

El dia 25 de novembre es va cele-
brar el XXXIXè concurs social de 
la petanca, un acte rellevant per la 
gran quantitat de persones grans 
que assisteixen a aquest esdeve-
niment, no tant en la participació 
del concurs, però si en el dinar de 
germanor que ens reuneix tots. 
Moltes van ser les persones de 
l’Esplai que van estar presents. 

es pogués arreglar aquest apres-
sant tema. Des de la revista Anys 
Daurats animem els socis perquè 
es presentin com a candidats.
Causen baixa de l’actual Junta, 
per motius personals, els Srs. Sal-
vador Rosàs i Bargalló i Jaume 
Caelles Vilaseca. Ambdós s’aco-
miaden de socis i companys amb 
agraïment i bons desitjos.
Es proposen com a nous membres 

de la Junta Gestora els Srs. Jau-
me Rodríguez Rodríguez i Eduard 
González Rodríguez. Els socis as-
sistents aproven per unanimitat el 
seu nomenament.
Abans de tancar la sessió s’anima 
un col·loqui entre els presents però 
amb temàtiques que ja no formen 
part de l’ordre del dia. 
A les disset hores el President 
dóna per acabada l’Assemblea

ACTIVITATS
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Es pot perdonar una 
infidelitat en una 
relació madura?

Ser capaç de perdonar a la nos-
tra parella ens alliberarà, però en 
ocasions no és tan senzill. Què 
significa un perdó sincer a algú a 
qui estimes? La psicòloga clíni-
ca Marisol Clauer R.-Porrero ens 
explica la seva visió. 
Quan hi ha veritable amor, hi ha 
una gran força que pot amb gaire-
bé tot. Podria escriure en aques-
tes línies nombrosos casos de pa-
relles que han passat per la meva 
consulta i he vist com amb aquest 
amor tan extraordinari, ple de ge-
nerositat, comprensió i voluntarie-

tat, aconsegueixen un final feliç, 
encara més, un amor més madur 
i sòlid.
Vaig a descriure un d’aquests ca-
sos, que ens il·lustrarà amb cla-
redat el significat de les paraules: 
“perdó i alliberament”.
La Susan és una dona de 68 anys, 
centreeuropea, amb una carrera 
política destacada, que actualment 
es dedica a escriure articles d’opi-
nió en importants diaris europeus 
i amb diversos llibres d’èxit publi-
cats. Porta més de 40 anys feliç-
ment casada amb el Thomas, un 

director d’orquestra amb un gran 
talent artístic, però amb menys 
reconeixement social que la seva 
dona.
La Susan és una dona menuda, el 
seu més gran atractiu resideix en 
l’aclaparadora seguretat que té en 
si mateixa i en l’energia vital que 
desprèn en cada paraula i en cada 
moviment. En canvi, el Thomas és 
un home molt atractiu físicament, 
és alt, guapo, amb classe, però 
enormement més insegur que la 
seva dona, sobretot socialment. 
Sembla ser que era un matrimo-
ni molt estable, afable, i segons 
m’explica, ple d’amor, que ho com-
partien amb els seus fills i néts.
La Susan ve a la consulta i em diu 
si jo podria ajudar-la a perdonar al 
seu marit per les seves múltiples 
infidelitats en els últims 20 anys. 
Des de fa temps, el Thomas com-
parteix llit amb un ampli nombre 
de dones austríaques, dirigeix una 
veritable orquestra d’amants. La 
Susan s’assabenta d’aquest fet 
després d’un accident de cotxe 
que va tenir el seu marit, fa un pa-
rell d’anys. Al cotxe hi havia tam-
bé una senyora, sembla ser una 
“bona” amiga d’ella. Va estar a la 
vora de la mort. Agonitzant ell, li 
confessà que no volia morir-se 
sense el seu perdó ... i li explicà 
tot el que havia passat en aquests 
últims anys.
Ell es va recuperar i es va unir a 
la família. Però des d’aleshores 
ella té molta aversió i rancor al seu 
marit, el rebutja cada vegada que 
ell intenta acostar-se, l’obsessiona 
pensar que l’ha estat traint durant 
anys. Però vol que tot torni a ser 
com abans; darrere d’aquest ran-
cor, la Susan segueix molt ena-
morada d’ell i insisteix que alguna 
cosa l’ha conduït a actuar així, per-
què està convençuda que ell l’es-
tima molt. Per això, vol ser capaç 
de perdonar-lo. Em diu clarament 
que si jo puc ajudar-la a trobar 
una “fórmula” perquè tot torni a ser 
com abans.
Al llarg de les sessions mantingu-
des vaig anar observant com ella 
anava comprenent al seu marit, 

EL PERDÓ A LA PARELLA

MARISOL CLAUER R-PORRERO
Psicòloga clínica
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i, per descomptat, a ella mateixa. 
Malgrat la seva edat, lluitava com 
una fera, desprenia gran energia. 
M’explicava, que en el fons tenia 
una immensa confiança en ell.
A vegades no ens podem quedar 
simplement amb el que ha passat, 
amb el fet. Podem aprofundir més. 
Estudiar els motius, demanar aju-
da per poder aclarir i decidir què és 
el que realment volem.
Van sorgir nombroses preguntes. 
Moltes d’elles difícils de respon-
dre, però després de la reflexió 
objectiva i positiva anaven ajudant 

a una major comprensió de la psi-
cologia dels diferents membres de 
la parella i un major enteniment de 
la situació.
Podem o hem de perdonar als que 
ens van fer mal, aparentment sen-
se cap motiu? En aquest acte de 
perdó, hi ha amor?
Què significa perdonar?  Hem 
d’oblidar abans de perdonar?
Quines són les circumstàncies i 
condicions anòmales que el van 
conduir a allò?

¿El penediment per si només jus-
tifica i garanteix el perdó i permet 
que s’oblidin les infidelitats?
Aquest acte de perdó, ¿s’ha d’in-
terpretar com un acte de bondat, 
d’amor? ¿Pot ser un acte d’arro-
gància, és com situar-me per so-
bre de l’altre? És una qüestió de 
perdonar o de comprendre?
El perdó ens allibera? ¿Ens ajuda 
a créixer, a conèixer-nos, a no tenir 
lligams, a ser més independents?
Moltes vegades perdonem com 
a forma d’aconseguir ser lliures, 
sense lligams a res, ni a ningú que 

no ens aporti res positiu, ni bo, per-
què no val la pena viure ressentits 
per conflictes aliens.
No obstant això, de vegades per-
donar significa comprendre, enten-
dre els motius que el van conduir a 
actuar així. No vol dir que no es 
reconegui que la seva actuació va 
ser menyspreable i reconèixer que 
no ens mereixem ser tractats així. 
Però si aquest amor persisteix, es 
pot lluitar pel canvi i creixement 
personal i com a parella.

“No pot existir perdó 
sense reconciliació 

i no pot haver 
reconciliació sense, 

almenys, un àtom 
de perdó”

Perdonar ens proporciona una 
sensació de llibertat, esperança, 
pau i felicitat que no es pot obtenir 
d’una altra manera.
Quan tenim experiències similars 
a l’ocorreguda a la Susan comen-
cen les discussions amb nosaltres 
mateixos, diàlegs interns destruc-
tius basats en idees condemna-
tòries que donen lloc a sentiments 
negatius, paralitzants, en lloc de 
buscar solucions, de responsabi-
litzar-nos... I de vegades la nos-
tra crítica negativa és una simple 
projecció de la nostra pròpia culpa 

i la nostra pròpia auto-
crítica.
Som lliures de seguir 
arrossegant les incò-
modes emocions que 
em produeixen les 
meves crítiques. L’ac-
te mateix de perdonar 
allibera les emocions 
negatives que arros-
seguem quan ens vam 
quedar ancorats en la 
crítica destructiva, o al 

rancor de certes situacions passa-
des, i a més ens ofereix el goig de 
viure plenament en el present.
No pot existir perdó sense recon-
ciliació i no pot haver reconcilia-
ció sense, almenys, un àtom de 
perdó. El perdó de veritat no és el 
que tracta simplement de netejar 
la pròpia consciència, sinó el que 
d’una manera sincera se sent res-
ponsable i penedit, canviant d’ac-
titud i buscant totes les possibles 
solucions al conflicte.

Ctra. Lleida, 32
25700 La Seu d’Urgell
Lleida

Tel. 973 35 24 00
Fax 973 35 34 10
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No només es tracta d’afegir anys a 
la vida, sinó de sumar qualitat de 
vida a aquests anys.
Una dieta completa i equilibrada, 
la pràctica regular d’exercici físic i 
fomentar les activitats socials són 
les claus fonamentals per lluitar 
contra l’obesitat i envellir amb sa-
lut. Les malalties derivades de l’ex-
cés de pes (diabetis, hipertensió, 
malalties cardiovasculars i artrosi, 
entre d’altres) són un greu perill 
per a la gent gran. A Espanya, en 
la població més gran de 60 anys, 
la prevalença de l’obesitat s’estima 
en un 30,9% en homes, i un 39,8% 
en dones.
A l’altre extrem apareix un altre im-
portant problema d’alimentació: 
la desnutrició que pateixen algu-
nes persones grans, especialment 
aquells que viuen soles. Al ’aïllament 
s’uneixen altres factors (baix poder 
adquisitiu, escassa autonomia físi-
ca, manca de coneixements sobre 
nutrició) que afavoreixen l’adopció 
d’hàbits alimentaris incorrectes. 
Portar una dieta deficitària afavoreix 
l’aparició de malalties i contribueix 
a empitjorar les ja existents, amb 
la consegüent minva en la qualitat i 
esperança de vida. Per tant, alimen-
tar-se de forma adequada és fona-
mental per mantenir el benestar físic 
i psíquic de la gent gran.

Una vida activa:
Un altre enemic a la tercera edat 
és el sedentarisme. Els adults es-
panyols són els més sedentaris 

d’Europa. En una enquesta recent, 
el 64% reconeixia no practicar cap 
tipus d’esport o exercici. I estar en 
una bona forma física contribueix a 
trobar-se millor anímicament, igual 
que mantenir una vida social acti-
va i dinàmica.
Activitats com passejar pel parc, 
xerrar en un banc amb els veïns, 
jugar a les cartes, al dòmino o a 
la petanca, associar-se, participar 
en tallers i apuntar-se als viatges 
col·lectius ens ajuden a potenciar 
l’autoestima i a dissipar els fan-
tasmes de la solitud i la depressió.
Deia Rochefoucauld que “poca 
gent domina l’art de saber envellir”.

Per sort, cada dia abunden més 
les persones grans amb esperit i 
actituds dinàmiques i d’esperança, 
que són conscients que la pitjor 
vellesa és la de l’esperit.
Les quatre claus per viure una ve-
llesa plena, són les següents:

1. Ser conscients que la vellesa 
de l’esperit, la que ens arrosse-
ga a actituds mentals negatives 
i derrotistes, no té a veure mas-
sa amb l’edat cronològica. Deia 
José Zorrilla de si mateix: “Sóc 
d’aquells vells que mai ho són”.
2. Tenir sempre “un demà”, un 
projecte, una cosa a fer, que li faci 
sentir-se útil i valuós. Que li per-
meti viure plenament l’Avui, Aquí 
i Ara. “Qui té un perquè per viure 
trobarà gairebé sempre el com”, 
deia Nietzsche. És fonamental te-
nir petits o grans projectes, il·lu-
sions, tasques gratificants a què 
dedicar temps, amb entusiasme i 
satisfacció.
3. A més de la joventut d’esperit 
o actitud mental positiva i de tenir 
sempre un ‘perquè’, la persona 
gran necessita COMUNICAR, no 
quedar-se a casa, realitzar-se ple-
nament com a ésser social i tenir 
amics, assistir a reunions, viatjar i 
aprofitar tota mena d’activitats en 
les que es comparteix tot.
4. Cura de la ment i del cor. La 
ment necessita netejar-se de 
pensaments derrotistes, preocu-
pacions, penes, odis i rancors. 
Siguem intel·ligents i pràctics i 
dediquem-nos simplement a viu-
re i a gaudir de tot. Pel que fa al 
cor, no podem viure sense amor. 
És el moment més adequat per 
estimar-nos a nosaltres mateixos 
i als altres. La felicitat i l’amor 
espanten la vellesa del cos i de 
l’esperit.

“Per sort, cada dia 
abunden més les 

persones grans amb 
esperit i actituds 

dinàmiques i 
d’esperança que 

són conscients 
que la pitjor vellesa 

és la de l’esperit”

Envellir saludablement
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Per combatre el ritme frenètic 
que ens imposa l’actual societat, 
res com dedicar uns minuts al 
ioga cada dia. La seva pràctica, 
indicada per a totes les edats, 
ens ajudarà a integrar-nos millor 
en el nostre món, amb un millor 
rendiment de les nostres activi-
tats quotidianes.
Si córrer et sembla avorrit, el 
gimnàs t‘aclapara i 10 minuts a la 
bicicleta estàtica se’t fan eterns, 
hi ha un exercici per a tu: el ball 
de saló. «No sé ballar», diràs. 
«No és veritat», responen els 
professors de ball. «Tothom qui 
sàpiga caminar, sap ballar». Bus-
ca a les pàgines grogues i tria 
una acadèmia de ball propera a 
casa teva. Si això no és possible, 
porta a ballar a la teva parella o a 
un amic o amiga els caps de set-
mana. Entre setmana, no ho dub-
tis; compra’t uns vídeos de ball, 
aparta els mobles i els prejudicis 
i llança’t a ballar al teu saló. Et 
sentiràs alliberada.
Altres raons per començar?
El ball t’ajuda a perdre pes. Com 
excel·lent exercici aeròbic que 
és, el ball crema tantes calories 
com caminar a pas ràpid, nedar 
o anar en bicicleta. Una hora de 
ball de saló (alternant tipus de 
ball) suposa entre 300 i 400 ca-
lories cremades. Es calcula que 
els ballarins de saló professio-
nals (aquests que competeixen 
en els concursos que veiem a la 
tele) recorren (a pas ràpid!) 10 

quilòmetres en una sessió. Això 
suposa més de 550 calories cre-
mades.
El ball cuida el teu cor. Ho diuen 
els cardiòlegs: ballar de 30 a 40 

minuts, tres vegades per setma-
na, ajuda a controlar la tensió 
arterial, millora els nivells de co-
lesterol i enforteix el cor. És clar 
que no estem parlant de boleros 
(encara que pots concedir-te un 
entre el txa-txa-txa, el rock and 
roll i la salsa, per recuperar alè). 
Com amb qualsevol exercici 
aeròbic, els beneficis per al siste-
ma cardiovascular dependran del 
temps, la freqüència i la intensitat 
del ball.
El ball enforteix els ossos. S’ha 
comprovat que les dones que 
acudeixen a classes de ball de 
forma regular augmenten la seva 
massa òssia i milloren la seva 
flexibilitat i, fins i tot, el sentit de 
l’equilibri. Els beneficis són espe-
cialment evidents en dones me-

nopàusiques. El ball augmenta el 
teu nivell d’optimisme. Si no t’ho 
creus, és que no has ballat mai. 
Ballar no només és divertit (per 
alguna cosa és comú a tots els 
pobles del món), sinó que pot ser 
també una cura per la solitud i 
l’aïllament (i una bona forma de 
trobar parella...). Estudis de l’Ins-
titut de Salut Mental dels EUA 
revelen que exercicis com el ball 
de saló redueixen l’ansietat i la 
depressió. Els experts van com-
provar que les dones que feien 
aquest tipus d’exercici (activitat 
física, més socialització) tenien 
la meitat de depressions que les 
que no feien exercici.
Per perdre greix, l’exercici ha de 
complir 4 requisits:
1- Ha de fer moure cames i 
braços.
2- S’ha de realitzar almenys 3 ve-
gades per setmana. 
3- Si es fa 3 vegades per setma-
na, s’han de consumir almenys 
300 calories per sessió. 
4- Si es fa 4 vegades per setma-
na, s’han de consumir almenys 
200 calories per sessió.
Ha d’augmentar moderadament 
el ritme cardíac.

Marisol Guisasola

“Com a excel·lent 
exercici aeròbic que 

és, el ball crema 
tantes calories com 

caminar a pas ràpid, 
nedar o anar en 

bicicleta”
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Gairebé davant per davant de cal 
Peretó se m’obre un altre finestral 
d’art. La cort de cal Perlet és avui 
una explosió de color. A la menja-
dora del bestiar ara no hi ha palla 
ni alfals, sinó gravats, olis i aqua-
rel·les que evoquen paisatges 
urbans, retrats de gent i de món, 
propostes conceptuals, observa-
cions de l’instant... Jaume Rovira 
és l’autor de l’obra que contemplo. 
El posat, el rostre, la mirada: tot ell 
traspua bonhomia. Home de fer i 
de parlar pausat, desplega una 
filosofia de vida que me’l fa sana-
ment envejable. Tant li ha donat 
Ossera que té la immensa sort de 
no necessitar res més per ser feliç.
Just després de l’espai d’art del 

Jaume, un carreró a mà esquerra 
fa baixada cap a cal Codina. Em 
reben la Mercè i el Raül. Fa deu 
anys van agafar el relleu de l’Eu-
làlia Torras al front de la format-
geria Serrat Gros. L’Eulàlia havia 
començat fent formatge, de la llet 
de les seves cabres, a finals dels 
anys setanta a Forn, un petit nucli 
ja deshabitat de la vall d’Alinyà. 
Pionera en l’ofici a aquest vessant 
del Pirineu, va haver de treballar i 
patir com només ella sap per acon-
seguir que els seus formatges ob-
tinguessin el nom que avui tenen. 
Els seus continuadors van apujant 
el llistó de la qualitat i el prestigi, 
amb premis internacionals que si-
tuen els seus productes entre els 

millors del món, que aviat és dit!
Reprenc el recorregut i acabo les 
meves visites als artesans d’Osse-
ra a cal Nogué. La Suzette Böringer 
i el Peter Elmer, arribats de Suïssa 
i bons coneixedors del món de les 
plantes, van crear-hi una herboris-
teria. De primer, l’abastien amb la 
gran varietat d’herbes silvestres de 
l’entorn. Ara, a més a més, comp-
ten amb les de les seves pròpies 
plantacions. La botigueta, curulla 
de remeis fins a dalt de tot, és un 
plaer per a la vista i per a l’olfacte. 
A l’antiga era de la casa han fet un 
jardí botànic de plantes aromàti-
ques i medicinals. I allà mateix el 
visitant pot assaborir qualsevol de 
les infusions fetes amb les herbes 
que l’envolten. Poc més es pot de-
manar.
A cal Nogué tanquem el cercle. 
Havíem començat amb el record 
de la Sofia i el Miquel, els últims 
trementinaires, i cloem la visita 
amb la Suzette i el Peter, d’alguna 
manera els seus hereus. Els her-
bolaris d’avui ja no “van pel món”: 
els seus productes es venen en 
botigues especialitzades d’arreu 
del país i també es poden anar a 
comprar directament en origen, a 
Ossera. Els temps, certament, han 
canviat, però es manté l’essència 
de la cultura popular aplicada als 
poders guaridors de la botànica. 
Res no es perd, tot continua.
Un matí sencer a Ossera em per-
met constatar que encara és pos-
sible un Pirineu on viure del que 
la pròpia terra dóna. Sense explo-
tar-la en el sentit més negatiu del 
terme, ben al contrari: tenint-ne 
cura, fent-la fèrtil, estimant-la. Os-
sera és, a molt petita escala, el Pi-
rineu que somio.

La terra fèrtil (i 2)

ISIDRE          
DOMENJÓ

  
Del llibre 
La muntanya 
escrita
Ed. Salòria 2015
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Solstici
Miquel Martí i Pol

Reconduïm-la a poc a poc, la vida,

a poc a poc i amb molta confiança,

no pas pels vells topants ni per dreceres

grandiloqüents, sinó pel discretíssim

camí del fer i desfer de cada dia.

Reconduïm-la amb dubtes i projectes,

i amb turpituds, anhels i defallences,

humanament, entre brogit i angoixes,

pel gorg dels anys que ens correspon de viure.

En solitud, però no solitaris,

reconduïm la vida amb la certesa

que cap esforç no cau en terra eixorca.

Dia vindrà que algú beurà a mans plenes

l’aigua de llum que brolli de les pedres

d’aquest temps nou que ara esculpim nosaltres.

VENDA - INSTAL·LACIÓ - REPARACIÓ

C/ Mare Janer, 38
Tel. 973 35 23 18
La Seu d’Urgell
simac@simac.cat

televisió 

audio-vídeo 

av portàtil 

antenes tv-sat 

so professional 

electrodomèstics 

petit electrodomèstic 

internet sat i wifi 

informàtica-domòtica 

vigilància i seguretat 

telefonia i comunicació

S.C.P.

Tel. 973 351 307
c. Sant Joan Bta. de la Salle, 52
25700 La Seu d’Urgell (Lleida)
joanpurgimon@redfarma.org

Fax 973 351 485

Serveis propis:
- Ortopèdia
- Homeopatia
- Fórmules magistrals
- Dermofarmàcia
- Dietètica infantil i adults
- Plantes medicinals
- Veterinària
- Atenció farmacèutica 
  personalitzada

Serveis concertats: 
- GAES (Audífons), cada dimarts
- Dietista, visita cada dimarts
- XARXAFARMA 
  (fes-te la targeta client)
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La tomba més famosa de la Vall 
d’Aran és als afores del petit poble 
de Bausén, en un lloc plàcid cone-
gut com el Coret, al final d’un camí 
de muntanya que desemboca en 
una plana poblada d’acàcies des-
prés d’enfonsar-se bruscament en 
el terreny; un d’aquest llocs apar-
tats no tant per la distància com 
pels capritxos de la naturalesa. 
No és un mal lloc per reposar: el 
coll s’alça sobre el vessant de la 
muntanya i des d’allà domina cap 
al nord la vall de Toran, majestuo-

sa i tranquil·la, com gairebé tot en 
aquest confí dels Pirineus. La tom-
ba, senzilla, florida, cavada al peu 
d’una vella acàcia, està envoltada 
per un irregular mur de pedra de 

gairebé dos metres d’alt, i prote-
gida per una porta reixada que es 
manté tancada menys quan hi van 
els familiars a visitar-la, una cosa 
que es veu que fan amb freqüèn-
cia. Es tracta d’un cementiri pagà, 
construït per albergar-hi una sola 
tomba. No n’hi ha cap de més petit 
a Espanya, i sobretot, amb un relat 
més romàntic al darrere.
La història més acceptada, la que 
s’ha obert pas a través dels anys, 
diu que a principis del segle pas-
sat dos veïns van demanar al rec-

Bausén, una història
d’amor i mort (1)

Cent anys després, la Vall d’Aran recorda el dramàtic idil·li de Francisco de Doceta i 
Teresa de Belana. Els dos cosins van desafiar l’Església ajuntant-se sense dispensa 

eclesial, i per això van patir les represàlies del clero.

MAURICIO BERNAL

“És un cementiri 
pagà, construït per 

albergar-hi una sola 
tomba”
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tor del poble que els casés. Ell 
es deia Francisco i pertanyia a la 
casa Doceta, ella Teresa i pertan-
yia a la casa Belana. «En aquella 
època ―explica Ricard Novell, 
guia cultural de la Vall d’Aran― als 
pobles de muntanya el cognom no 
importava, importava el nom de la 
casa. Fossis Martínez o Fernán-
dez, la teva obligació era mante-
nir el patrimoni de la família, i per 
això la gent et coneixia pel nom de 
casa teva». Entre Francisco i Tere-
sa hi havia llaços de parentiu ―de 
cosins ho eren segur, alguns diuen 
que cosins germans―, una cosa 
que en aquell temps i lloc cridava 
ben poc l’atenció: a la vall no hi ha-
via mobilitat, els forasters no abun-
daven i les genealogies tenien po-
ques branques. «Es donava molt 
el cas de famílies emparentades 
entre si ―diu el sacerdot de Viella 
Josep Amiell―, i en aquella èpo-
ca et podies trobar fàcilment en 
la situació d’estar enamorat d’una 
cosina teva». Les dispenses de 
l’Església eren moneda corrent, i 
al seu despatx de la casa parro-
quial, per provar-ho, el sacerdot 
Amiell ensenya diversos permisos 
recuperats de l’arxiu. «Era molt 
normal, molt normal…», repeteix.
Francisco i Teresa, no obstant, es 
van negar a passar pel filtre de la 
dispensa. La versió més conegu-
da diu que perquè costava uns 
diners que no podien pagar, però 
a la vall corren altres teories. «Els 
temps eren durs i es donava molt 
que la gent se n’anava a França a 
treballar a l’hivern, i a la primavera 
tornaven amb diners a la butxaca 
―diu Novell—. Així que és possi-
ble que Francisco en tingués prou 
per pagar la dispensa, però no es-
tigués disposat a gastar-se en això 
el que havia guanyat amb la seva 
feina». El rector Amiell va més 
lluny: «Ell havia viscut a França i 
probablement tenia una menta-
litat diferent», i en les dispenses 
de l’època assenyala la tarifa que 
es cobrava llavors: 12 pessetes. 
«Això era el jornal de dos dies, no 
era gaire», explica.
Fos com fos, els cosins van pres-
cindir de la benedicció de l’Esglé-

sia i es van ajuntar sota el mateix 
sostre, una cosa que llavors signi-
ficava gairebé pactar amb el dia-
ble. «L’amor de la parella devia 
ser dels que es diuen verdaders, 
perquè van decidir viure junts, ig-
norant la poderosa Santa Mare Es-
glésia, desafiant l’infern del pecat i 
les amenaces i condemnes que no 

parava de llançar-los el capellà», 
escriu Rafael López-Monné en la 
seva guia A peu per les carenes 
atlàntiques de l’Aran. El sacerdot, 
el necessari antagonista, el que 
realça amb les seves accions la 
fatalitat dels enamorats, es deia 
Joaquín Tellosa i va estar a càrrec 
de l’església de Bausén durant 47 
anys, entre 1878 i 1925. «Aquell 
mossèn era una bellíssima perso-
na ―diu Amiell―, i pel que se sap 
va deixar una empremta molt forta 
de vida cristiana al poble».
Francisco i Teresa van tenir dos 
fills. Van provar les delícies de la 
felicitat, diu la història, però de for-
ma breu. Un dia, ella va emmalal-
tir de pneumònia, i al cap de poc 
temps va morir. Va ser el dia 10 de 
maig de 1916, ara fa pràcticament 
un segle. La seva mort tancava un 
capítol de la història, però n’obria 
un altre. Perquè el rector es va ne-
gar a enterrar Teresa al cementiri 
del poble.

(Continuarà)

“Fos com fos, els 
cosins van prescindir 

de la benedicció 
de l’Església i es 
van ajuntar sota 
el mateix sostre, 

una cosa que 
llavors significava 

gairebé pactar 
amb el diable”
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En una església el mossèn par-
la als seus feligresos:
―Si teniu fe, us curareu. Si teniu 
fe, us curareu. Poseu la vostra mà 
sobre la vostra part afectada i el 
miracle ocorrerà.
Una parella de vellets està escol-
tant el sermó. Ell, dissimulada-
ment, abaixa la mà i la posa sobre 
les seves “parts pudendes”.
La velleta ho veu i li diu:
―Ha dit miracle, no resurrecció.

Va un vell a la consulta del 
metge i li diu:
―Miri, senyor doctor. Jo, quan vaig 
pel primer, vaig bé. Quan vaig pel 
segon, començo a fatigar-me. En 
el tercer em donen rampes i cal-
freds, i en el quart em desplomo.
―Però vostè quina edat té? -pre-
gunta el metge, sorprès
―Doncs 87 anys
―I a la seva edat que més vol? 
―Doncs arribar al cinquè, que és 
on visc.

―Quan la meva àvia tenia 60 
anys, el metge li va recomanar que 
caminés 5 quilòmetres diaris. Ara 
en té 90, i no sabem on és.

Arriba un vell a la consulta 
del metge, i li diu:
―Doctor, vinc perquè em baixi el 
poder sexual.
I el doctor li contesta:

―Senyor, als seus anys el seu po-
der sexual només està en la seva 
ment. 
―Si, ja ho sé, per això vull que m’ho 
baixi al seu lloc, on ha de estar!

Arriba una velleta a la far-
màcia i li pregunta al farmacèutic:
―Jove, què té per als cabells 
blancs?
―Un gran respecte senyora, un 
gran respecte.

El fill d’un immigrant comen-
tava:
―El meu avi va venir a Amèrica 

TELÈFONS DE LA SEU
SANITAT
Urgències Mèdiques 061
Cap                                    973350470
Hospital                            973350050
Serveis d’ambulàncies   902232902
Sanitat respon                 902111444

COSSOS DE SEGURETAT
Mossos d’Esquadra Urgències  112  
Mossos d’Esquadra          973357200  
Guàrdia Civil                     973350081
Policia Municipal             973350426
Policia Nacional               973350925
Bombers Urgències                      112
Bombers  a La Seu          973350080

buscant la llibertat ... Però no li va 
servir de molt: en el següent vaixell 
va venir la meva àvia.

Es trobava una parella de ve-
llets. La velleta li diu al seu marit:
―Amor meu, quan jo em mori, tu 
ploraràs?
El vellet li respon:
―És clar, amor meu, si tu ja saps 
que jo ploro per qualsevol cosa.
Una senyora d’uns cent anys va 
a la consulta del dentista:
―Vinc a què em tregui les dents ...
―Però senyora, si vostè no té 
dents!
―El que vull és que em tregui els 
postissos que acabo d’empas-
sar-me!

L’avi menja el seu iogurt a 
pas de tortuga.
En veure-ho, el seu nét li etziba:
―Aneu amb compte avi, que ca-
duca d’aquí a tres dies.
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