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Bescaran
Poble (1.360 m alt.) del mu-
nicipi de les Valls de Valira 
(Alt Urgell), a 1.360 m d’al-
titud, al vessant de ponent 
del puig de Coll de Midós, 
a la vall alta del riu de Bes-
caran , afluent de capçale-
ra del Segre. 
Població: 82 h  [2009]

Les cases, esglaonades, s’agru-
pen entorn de l’església parro-
quial de Sant Martí. L’església 
sembla obra moderna; té forma 
rectangular, amb una sola nau i 
capelles laterals. El campanar 
quadrat, de torre, és adossat al 
SE. A l’exterior, servint de font, hi 
ha un sarcòfag decorat amb unes 
creus de braços iguals inscrites 
dins cercles, obra molt rústega. 
Per amunt del poble, però molt a 
prop de les cases, hi ha un an-
tic colomer, de planta rectangu-
lar. Vora el poble, entremig de 
les terrasses de conreadís, hi ha 
el cementiri i un bell campanar 
romànic, resta de l’antic mones-
tir de Bescaran. Un altre edifici 
interessant és la casa pairal de 

Ca l’Albós. De dos vessants, té 
una gran balconada de fusta a la 
façana. Hom fa festa per Sant Jo-
sep (19 març) i per Sant Martí (11 
de novembre). 
Dins el terme de Bescaran, prop 
del límit amb els d’Aristot i Esta-
mariu, en un coll a 1 306 m d’al-
titud, hi ha la Cabana del Moro, 
cista dolmènica formada per tres 
lloses clavades a terra, que confi-
guren una cambra de 2,60 • 1,50 

m, i una major de coberta. S’hi 
han trobat restes de l’edat del 
bronze. A l’E del poble, pujant cap 
el puig de Coll de Midós, hi ha 
també el dolmen de Coll Jovell.
Bescaran és un nom preromà. És 
documentat ja en l’acta de consa-
gració de la catedral d’Urgell. El 
lloc (anomenat en el document 
vila de Bescaran) fou donat, en 
permuta, al bisbe i la canònica 
d’Urgell pel comte Borrell II, amb 
tots els seus termes i les seves 
pertinences. Bescaran pertangué 
en senyoria i jurisdicció al capítol 
de la catedral d’Urgell fins a la 
desamortització. A partir del se-
gle XIII, amb motiu de les qües-
tions tingudes entre el bisbat i els 

Castellbò, Arnau de Castellbò féu 
enderrocar el castell de Besca-
ran. El 1278, en virtut del conveni 
dels pariatges, el comte de Foix, 
com a vescomte de Castellbò, 
renuncià a reclamar el castell de 
Bescaran.
Fou municipi independent fins 
el 1970 que, agregat als termes 
d’Anserall, Ars, Arcavell i Civís, 
formà el nou municipi d’Anserall, 
de nom oficial les Valls de la Va-
lira, i del qual és avui una entitat 
municipal descentralitzada.

Enciclopèdia Catalana

“Bescaran és un 
nom preromà. 

És documentat ja en 
l’acta de consagració 

de la catedral 
d’Urgell”
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“Si hi ha una bona 
oferta d’activitats que 

et puguin agradar, 
milloraràs en tots els 

àmbits personals: 
salut, memòria...”

“Continuarem treballant 
per donar resposta a les 

vostres necessitats”
Data i lloc de naixement:
13 agost de 1960 a Lleida 
Quant temps fa que vius a la Seu 
d’Urgell?  
El dia 27 de gener ha fet 21 anys, 
des del 1996, l’any que va néixer la 
meva filla Maria. 
Des de quan ets regidora per 
Convergència, ara PDeCAT, a 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell? 
Una legislatura sencera (4 anys) i 
gairebé dos anys de l’actual.
Sempre has treballat a la ma-
teixa regidoria? 
Sí, encara que, a part de portar 
la gent gran, salut i solidaritat, en 
aquesta segona legislatura porto 
també les polítiques d’igualtat.
Complementes bé la feina de 
doctora de medicina familiar 
amb la tasca de  regidora?
Sí, però de vegades  tinc alguna di-
ficultat perquè em coincideixen els 
horaris de les dues tasques.
Quina relació té l’Ajuntament de 
la Seu amb l’Esplai de la Gent 
Gran Fundació La Caixa?
És molt bona, hi ha una gran afini-
tat i la compenetració és mútua en 
tots els àmbits.
En quines activitats participeu? 
En gairebé totes les activitats per a 
la gent gran 
De quina et sents mes satisfeta?
Amb les de tipus intergeneracio-
nals, perquè ajuden a fer cohesió 
social i a fer més poble. I tinc tam-
bé molt bon record de la Trobada 

Esportiva de Residències, que 
congrega totes les residències ge-
riàtriques del Pirineu i Andorra.
De quina en guardes menys bon 
record?

De les activitats on la par-
ticipació no ha estat la que 
esperàvem.
Participes com a regido-
ra en alguna activitat de 
l’Esplai? 
Sí, he fet el taller de ball en 
línia, però actualment no hi 
puc assistir perquè no tinc 
disponibilitat horària.
Creus que la gent gran de 
la Seu té suficients acti-
vitats lúdiques, intel·lec-
tuals, físiques, manuals... 
per  mantenir o millorar  
el seu ple rendiment, en 
aquesta etapa de la seva 
vida? 
L’oferta és molt important. 
Suposa una millora subs-
tancial de qualitat de vida 
en tots els àmbits, però 
mentre que la participació 
és molt alta entre les do-

nes, els homes participen molt poc. 
Tot i això, cal continuar potenciant 
activitats de tot tipus adreçades al 
vostre col·lectiu de gent gran.   
Com a doctora, quin consell em 
donaries com a persona jubilada 
perquè no m’haguessis de salu-
dar gaires vegades al teu con-
sultori mèdic?
Practicar hàbits saludables: menjar 
bé, hidratar-se, fer exercici, dormir 
les hores necessàries i seguir el 
tractament i les mesures proposa-
des pel teu metge de capçalera; 
és a dir, mantenir-se actiu de cos i 

MONTSE BONET PORQUERAS
Regidora de la Gent Gran 
a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
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de ment, estar al dia i relacionar-se 
amb altra gent perquè la solitud és 
un problema vigent entre la gent 
gran. 
Què m’aconsellaries fer perquè 
et pogués seguir veient a les fes-
tes de la gent gran? 
Si hi ha una bona oferta d’activitats 
que et puguin agradar, milloraràs 
en tots els àmbits personals: salut, 
memòria, mobilitat i, sobretot en la 
vessant social, evitaràs la solitud. 
De totes les activitats on ets pre-
sent com a regidora en actes de 

l’Esplai, de quines en tens més 
bons records?  
En el taller d’aprenentatge i servei 
entre els alumnes d’Educació Se-
cundària i els avis i àvies de l’hos-
pital i la Llar de Sant Josep.
De la gran quantitat de gent gran 

que tu atens com a doctora, de 
què es queixen més? 
De l’aparell locomotor, els ossos, 
les dificultats de mobilitat i dels tí-
pics problemes que tenen la majo-
ria de persones gran. 
Quines activitats et diuen que  
fan més a gust? 
Tot i que les dones participen en 
gran nombre en tots els tallers i ac-
tivitats, sobretot els motrius (ioga 
aeròbic, ball, gimnàstica...), entre 
els homes, l’activitat que ha assolit 
més acceptació ha estat  la inter-

generacional entre avis i alumnes 
de secundària “Ens escrivim”. 
Posa una nota com a regidora 
als serveis que ofereix l’Esplai 
als  socis:
Tallers: 9. Viatges: 10. Cursos: 9. 
Bar: 8. Premsa: 6. Conferències: 
9.

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)

Respostes curtes
Un color: el blau
Un número: el 27
Un menjar: la truita de patates
Una pel·lícula: Casablanca
Una cançó: Imagine
Un viatge: A New York
Un llibre: El último Catón
Un programa de TV: el 3/24
Una ciutat: Sevilla   
Una persona per conèixer:
Barack Obama

I per acabar, Montse, un desig? 
Que l’Esplai de la Gent Gran de 
la Seu continuï fent aquesta tasca 
tan magnífica d’acollida, asses-
sorament i, naturalment, de lleure 
per a la nostra gent gran. Per molts 
anys puguem continuar treballant 
plegats com ho hem fet sempre i 
no dubteu que des de la regido-
ria de la Gent Gran continuarem 
donant-vos tot el nostre suport i 
continuarem treballant per donar 
resposta a les vostres necessitats. 
Moltes gràcies, Montse, per la 
teva amabilitat i cooperació.
    

Francesc Moix Segura

“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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A quina hora et convé caminar

Segons l’Agència Catalana de 
Residus, anualment es malgas-
ten unes 260.000 tones d’aliments 
sòlids, aptes per al consum, només 
a Catalunya. A les llars es produeix 
el 58% del malbaratament, uns 35 
quilos per habitant.
Des de la seva fundació el 1987, 
la missió i l’objectiu del Banc dels 
Aliments (BdA) és la lluita contra 
el malbaratament. Gestionada per 
una fundació privada, benèfica, 
independent, apolítica, aconfes-
sional i sense ànim de lucre, en 
l’entitat col·laboren desinteressa-
dament més de 200 voluntaris. 
Cada novembre organitzem El 
Gran Recapte (Gran recollida) en 
el qual els voluntaris ajuden durant 
un cap de setmana a recollir ali-
ments als supermercats. Aquesta 
campanya, sumada a l’elevat nom-

bre de persones que, per pal·liar 
la pobresa alimentària, acudeixen 
a la nostra organització, fa que 
gairebé un 60% de la població 
conegui l’existència del BdA. Els 
lliuraments d’aliments es realitzen 
a través de 351 entitats recone-
gudes, en total, atenen a més de 
143.902 beneficiaris.
Les més de 16.000 tones d’ali-
ments que distribueix el BdA (amb 
un valor del 45%) és la recuperació 
d’excedents alimentaris (Indústria 
Alimentària Serna, Mercabarna, 
minves en supermercats, transfor-
mació de fruita en sucs, fires, pla-
taformes logístiques, etc.), produc-
tes que no són comercialitzables 
per diversos motius, però que són 
aptes per al consum amb totes les 
garanties de seguretat alimentària. 
Un 30% prové de les donacions: 

a més del Gran Recapte, hi ha la 
campanya “la fam no fa vacances” 
en els mesos de maig a juny, el 
Programa d’Escoles i també les 
campanyes que realitza BdA. I no 
menys importants són les ajudes 
de la Unió Europea, amb un 25% 
d’aportació.
El malbaratament alimentari, com 
planteja l’article de National Geo-
graphic, és un tema d’aquest 
temps. Se’n parla molt, però poc 
se sap del que realment repre-
senta. Es donen xifres dispars i es 
confon pèrdues i malbaratament, 
ja que no tots els residus són apro-
fitables.
Segons la definició del Parlament 
Europeu, deixalles alimentàries 
són tots aquells productes descar-
tats de la cadena alimentària que, 
per raons econòmiques, estèti-
ques o per la proximitat de la data 
de caducitat o de consum, tot i ser 
perfectament comestibles i aptes 
per al consum humà, es rebutgen 
per falta d’alternatives. I és aquí on 
els bancs d’aliments són una bona 
alternativa. Tot indica, lamentable-
ment, que ens queda molta feina 
per fer.

Ramon Mora

Lluita contra el 
malbaratament 

alimentari

Tot té secrets. I a l’hora de caminar 
també passa. Saber Viure te’ls des-
cobreix perquè aconsegueixis, de ve-
ritat, els objectius que t’has proposat.
 Tots sabem fer-ho, és gratis i no cal 
material específic. Caminar és, sens 
dubte, l’exercici més accessible per 
a tothom, i malgrat això quatre de 
cada deu persones es declaren se-
dentàries, segons dades del Ministeri 
de Sanitat.
Si ets de les que volen caminar més, o 
aprofitar al màxim el temps que li de-
diques, conèixer tots els seus bene-
ficis i les claus per treure-li el màxim 
partit a les caminades, t’ajudarà a 
vèncer per fi la mandra i calçar-te les 
teves esportives.

N’hi ha prou amb 20 minuts al dia. 
L’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) ho diu clar: cal dedicar almenys 
150 minuts a la setmana a una acti-
vitat física moderada (com ara cami-
nar) per deixar el sedentarisme.
Si ho fas, aconseguiràs millorar la 
salut dels teus ossos, músculs i cor, 
sostenen des de l’OMS. Però això no 
és tot, també reduiràs el risc de patir 
malalties com la diabetis o l’Alzhei-
mer, segons han demostrat nombro-
sos estudis.
Com aconseguir-ho: Caminar dues 
hores i mitja a la setmana no és una 
xifra desorbitada, però si no hi estàs 
acostumat, al principi pot semblar-te 
difícil. Perquè no llencis la tovallola 

et proposem un pla en què, en tres 
mesos, passaràs de caminar 10 mi-
nuts 3 dies a la setmana, a una hora 
5 dies a la setmana.
Segons el moment del dia que triïs, 
sumaràs uns beneficis extra a les te-
ves caminades, com et vam mostrar 
en les pàgines d’aquest dossier es-
pecial.
Abans de posar en marxa el nostre 
pla fes una llista del que vols aconse-
guir gràcies a ell i revisa’l de tant en 
tant: veuràs com els teus objectius es 
van complint a mesura que camines 
més i millor.

Saber Viure
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L’any 1854 el cap indi Noah Sealth 
va respondre d’una manera molt 
especial a la proposta del president 
Franklin Pierce per a crear una re-
serva índia i acabar amb els enfron-
taments entre indis i blancs.
Suposava la despulla de les terres 
índies. L’any 1855 es va signar el 
tractat de Point Elliot, amb el qual es 
consumava la despulla de les terres 
als natius indis. Noah Sealth, amb 
la seva resposta al president, va 
crear el primer manifest en defensa 
del medi ambient i la natura que ha 
perdurat en el temps. El cap indi va 

morir el 7 de juny de 1866 a l’edat de 
80 anys.
La seva memòria ha quedat en el 
temps i les seves paraules conti-
nuen vigents i es va expressar així: 

Com es pot comprar o vendre el fir-
mament, ni encara la calor de la terra? 
Aquesta idea ens és desconeguda. 
Si no som amos de la frescor de l’ai-
re ni del fulgor de les aigües... Com 
podrien vostès comprar-los?
Cada parcel·la d’aquesta terra és sa-
grada per al meu poble. Cada brillant 
mata de pi, cada gra de sorra de les 

platges, cada gota de rosada en els 
boscos, cada altell i fins i tot el so de 
cada insecte és sagrat a la memòria 
i al passat del meu poble. La saba 
que circula per les venes dels arbres 
duu amb ella les memòries dels pells 
roges.
Els morts de l’home blanc obliden el 
seu país d’origen quan emprenen els 
seus passejos per les estrelles; en 
canvi, els nostres morts mai poden 
oblidar aquesta bondadosa terra, ja 
que és la mare dels pells vermelles. 
Som part de la terra i així mateix, ella 
és part de nosaltres. Les flors per-
fumades són les nostres germanes; 
el cérvol, el cavall, la gran àguila, 
aquests són els nostres germans. 
Les escarpades penyes, els humits 
prats, la calor del cos del cavall i 
l’home, tots pertanyem a la mateixa 
família.
Per tot això quan el Gran Cap de 
Washington ens envia el missatge 
que vol comprar les nostres terres 
diu que ens reservarà un lloc en el 
qual puguem viure confortablement 
entre nosaltres. Ell es convertirà en 
el nostre pare i nosaltres en els seus 
fills. Per això considerem la seva 
oferta de comprar les nostres terres. 
Això no és fàcil, ja que aquesta terra 
és sagrada per a nosaltres.
L’aigua cristal·lina que corre pels 
rius i rierols no és només aigua, 
sinó, també, representa la sang dels 
nostres avantpassats. Si li venem 
la nostra terra han de recordar que 
és sagrada i alhora han d’ensenyar 
als seus fills que és sagrada i cada 
reflex fantasmagòric en les clares 
aigües dels llacs conta amb succes-
sos i memòries de les vides de lea-
nostra gent.

“La saba que circula 
per les venes dels ar-
bres duu amb ella les 

memòries dels pells 
roges”

Carta del cap indi 
Noah Sealth
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La remor de l’aigua és la veu del pare 
del meu pare. Els rius són els nos-
tres germans i sadollen la nostra set; 
són portadors de les nostres canoes 
i alimenten els nostres fills. Si els ve-
nem les nostres terres, vostès han 
de recordar i ensenyar als seus fills 
que els rius són els nostres germans 
i també ho són seus i, per tant, han 
de tractar-los amb la mateixa dolçor 
amb què es tracta a un germà.
Sabem que l’home blanc no com-
prèn la nostra manera de vida. No 
sap distingir entre un tros de terra 
i un altre, ja que és un estrany que 
arriba de nit i pren de la terra allò que 
necessita. La terra no és la seva ger-
mana, sinó la seva enemiga, i una 
vegada conquistada segueix el seu 
camí, deixant endarrere la tomba 
dels seus pares sense importar-li. Li 
segresta la terra als seus fills. Tam-

poc l’importa, tant la tomba dels seus 
pares com el patrimoni dels seus fills 
són oblidats. Tracta a la seva mare, 
la terra, i al seu germà, el firmament, 
com objectes que es compren, s’ex-
ploten i es venen com ovelles o pe-
dres de colors. El seu apetit devo-
rarà la terra, deixant enrere només 
un desert.
La nostra manera de viure és dife-
rent al de vostès. La sola visita de 
les seves ciutats fa pena als ulls del 
pell roja. Però potser sigui perquè el 
pell roja és un salvatge i no comprèn 
res.
No existeix un lloc tranquil en les ciu-
tats de l’home blanc, ni hi ha lloc on 
escoltar com s’obren les fulles dels 
arbres a la primavera o com alete-
gen els insectes. Però potser també 
això deu ser perquè sóc un salvatge 
que no comprèn res. El soroll només 

sembla insultar les nostres oïdes. I 
després de tot, per què serveix la 
vida si l’home no pot escoltar el crit 
solitari de l’enganyapastors o les dis-
cussions nocturnes de les granotes 
a la vora d’un estany? Sóc un pell 
roja i no entenc res. 
Nosaltres preferim la remor suau del 
vent sobre la superfície d’un estany, 
així com l’olor d’aquest mateix vent 

Viuràs amb més pau i tranquil·litat
—Ens han dit que hem de ser forts, per poder sobreviure. No sobreviure 
ens fa por.
—Ens han dit que hem de guanyar, perquè, si no ho fem, perdrem i perdre 
ens fa por.
—Ens han dit que hem de capacitar-nos i ser intel·ligents, perquè, si no 
ho som, no triomfarem professionalment. No ser bons professionals ens 
fa por.
—Ens han dit que hem de competir per ser millors, que, si no competim, 
els altres ens anul·laran, cosa que ens fa por.
En la nostra educació i formació ens han parlat molt de coses que ens 
fan por. Segurament ens han parlat molt menys sobre els beneficis que 
comporta el fet d’estimar. Segurament no ens han dit o ens han dit molt 
poc que:
―Saber donar i saber rebre amb amor fa sentir bé.
―Compartir en lloc de competir fa que tots guanyem i porta satisfacció.
―Donar i ajudar els altres també és donar-nos i ajudar-nos a nosaltres.
―L’èxit basat en l’amor fa que vulguem tenir més per compartir, en lloc de 
tenir més per aferrar-nos-hi i retenir-ho.
Segurament ara pensem que els primers exemples que he posat són més 
creïbles i que reflecteixen més la realitat. Els altres són molt bonics però 
són una utopia, que no es pot anar per la vida amb aquestes idees idíl·li-
ques però irreals.
Bé, tenim raó, és així, però ho és únicament perquè pensem que és així 
, perquè ens han format amb la por i la por és el nostre programa mental. 
Mentre no canviem de programa, paradigma, o creences, així serà i ho 
serà de veritat, almenys per a nosaltres, llavors ho continuarem creient i 
no ens faltaran mai evidències que ens ho confirmin.
No podrem canviar de sobte aquestes creences o programes de la por, 
però sí que podem anar posant-los en dubte, anar-nos fixant en com ens 
sentim de bé o malament en el nostre interior, en lloc de fixar-nos única-
ment en el que aconseguim.
Acceptem que un món molt millor, en el qual podem pensar, dir i fer, ba-
sant-nos en l’amor, SÍ que és possible i anirem sentint una veueta interior 
que ens guiarà a poc a poc de la por cap a l’amor, si l’escoltem. És la ma-
teixa veu que ara mateix et diu a tu si has de fer cas o no d’aquesta idea 
que avui us he explicat. Escolta-la!!!

Santi

“No existeix un lloc 
tranquil en les ciutats 

de l’home blanc, ni 
hi ha lloc on escoltar 

com s’obren les 
fulles dels arbres”

purificat per la pluja del migdia o per-
fumat amb aromes de pins.
L’aire té un valor inestimable per al 
pell vermella, ja que tots els éssers 
comparteixen un mateix alè, la bès-
tia, l’arbre, l’home, tots respirem el 
mateix aire. L’home blanc no sembla 
conscient de l’aire que respira; com 
un moribund que agonitza molts 
dies, és insensible.



Els grans, 
tenim somnis 
i il·lusions?
Són molts els nostres somnis i 
il·lusions i d’aquí la nostra lluita 
perquè no s’esvaeixin en l’oblit.
Ànim, amics, que som a temps 
de fer realitat els nostres somnis, 
no dic tots, però si molts i un altre 
gran ideal és tenir sempre una ex-
tensa llista d’il·lusions pendents.
L’altre dia parlàvem de la nostra 
vida pròpia i que hem de lluitar 
per ella i que aquesta vida pròpia 
ha de portar com a companys de 
camins somnis i il·lusions.
El nostre principi de vellesa és 
que hem tingut el valor d’afegir 
anys a la vida, de manera que ara 
ens toca afegir vida als anys i on 
hi ha il·lusió i voluntat hi ha camí 
i el camí es fa al caminar, com re-
sen els versos del poeta i el que 
fem en el dia a dia es converteix 
en llavor de felicitat per al futur.
Davant un panorama d’aquesta 

envergadura ja hem dit que ne-
cessitem il·lusió, plans i disciplina 
sobretot per dur-los a terme.
A nosaltres ens tracten com a 
gent gran quan tenim agenda i 
obligacions, demà, demà passat o 
la setmana que ve. I com a vells 
quan la nostra agenda està en 
blanc i seguim vivint en l’ahir.
El nostre futur està pendent de ser 
escrit amb lletres de felicitat i, com 
diu el lema del nostre programa, 
amb un envelliment generosa-
ment actiu.

María Luisa i Bernardino
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Patates dins de la 
motxilla i el perdó

Un dia,  el mestre ens va dema-
nar de tasca que portéssim patates 
crues i una bossa de plàstic.
Ens va dir que poséssim a la bossa  
de plàstic una patata per cada per-
sona a la qual guardàvem ressenti-
ment i que hi escrivíssim el seu nom.
Ens va demanar que durant una set-
mana portéssim amb nosaltres a tot 
arreu aquesta bossa de patates a la 
motxilla.
Algunes bosses eren realment pesa-
des! Naturalment la condició de les 
patates s’anava deteriorant amb el 
temps.
El fastigueig d’arrossegar aquesta 
bossa en tot moment em va demos-
trar clarament el pes que carrega-
va diàriament en el meu cor i en la 
meva vida a causa del ressentiment.
També vaig aprendre com, mentre 
hi posava la meva atenció i, per no 
oblidar-la, desatenia coses que eren 
més importants per la meva vida.
Aquest exercici em va fer pensar 
sobre el preu que pagava per no 
perdonar alguna cosa que ja havia 
passat i no podia canviar-se.
Moltes vegades pensem que el per-
dó és un regal per a l’altre, sense 
adonar-nos que els primers benefi-
ciats som nosaltres mateixos. Tots 

tenim patates podrint-se en la nostra 
“motxilla” sentimental.
La falta de perdó és com un verí del 
qual en prenem diàriament només 
unes gotes, però que finalment ens 
acaba enverinant.
Moltes vegades al primer que has de 
perdonar és a tu mateix per totes les 
coses que no van ser com hagues-
sis volgut que anessin.
El perdó ens allibera de lligams que 
ens amarguen l’ànima i emmalal-
teixen el cos.
No significa que estiguis d’acord 
amb el que va passar, ni que ho 
aprovis.
Perdonar no significa deixar de do-
nar-li importància al que va succeir, 
ni donar-li la raó a algú que et va fer 
mal.
Simplement significa deixar de cos-
tat aquells pensaments negatius que 
ens van causar dolor o enuig.
El perdó es basa en l’acceptació del 
que va passar. Decideix-te avui ma-
teix a perdonar!

“Perdonar és el valor dels valents. 
Només aquell que és suficient-
ment fort per perdonar una ofen-
sa, sap estimar”. Ganghi
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MOTS COMPARTITS

Quantes vegades hem jutjat injus-
tament a les persones! I el que és 
pitjor: les jutgem i les condemnem 
sense investigar a què es deu el seu 
comportament.
Una noia esperava el seu vol en una 
sala d’un gran aeroport.
Com que havia d’esperar una llarga 
estona, va decidir comprar un llibre i 
també un paquet de galetes.
Es va asseure en una sala de l’ae-
roport per a poder descansar i llegir 

en pau. Dos seients més enllà, es va 
situar un home que va obrir una re-
vista i va començar a llegir.
Entre ells van quedar les galetes.
Quan ella va agfar-ne la primera, 
l’home també en va prendre una.
Ella es va sentir indignada, però no 
va dir res.
Tot just va pensar: “quin descarat! 
Si jo estigués més disposada, fins i 
tot li donaria un cop perquè mai més 
s’oblidi de la grolleria! “.

Cada vegada que ella agafava una 
galeta, l’home també en prenia una.
Allò la indignava tant que no aconse-
guia concentrar-se ni reaccionar.
Quan quedava només una gale-
ta, va pensar: “què farà ara aquest 
penques?”. Llavors, l’home va dividir 
l’última galeta i va deixar-ne la mei-
tat per a ella.
Ah! No! Allò li va semblar massa! Es 
va posar a bufar de ràbia! Tancà el 
seu llibre i les seves coses i es va 
dirigir al sector d’embarcament.
Quan es va asseure a l’interior de 
l’avió, va mirar dins de la bossa i per 
sorpresa seva, allà estava el seu pa-
quet de galetes... intacte, i ben tan-
cat. Va sentir tanta vergonya!
Només llavors va percebre l’equivo-
cada que estava. Havia oblidat que 
les seves galetes estaven guarda-
des dins la seva bossa!
L’home havia compartit les seves 
pròpies galetes sense sentir-se in-
dignat, nerviós, consternat o alterat, 
i ja no hi havia més temps ni pos-
sibilitats d’explicar o demanar dis-
culpes, encara que sí per a raonar. 
Quantes vegades en la nostra vida 
traiem conclusions quan hauríem 
d’observar millor? Quantes coses no 
són exactament com pensem sobre 
les persones?
I va recordar que existeixen quatre 
coses a la vida que no es recuperen:
Una pedra, després d’haver estat 
llançada. 
Una paraula, després d’haver estat 
dita.
Una oportunitat, després d’haver-la 
perdut.
El temps, després d’haver passat.

Hotel LA SEU
Ctra. Lleida, 32
25700 La Seu d’Urgell
Lleida

Tel. 973 35 24 00
Fax 973 35 34 10

El paquet de galetes
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El dia 14 de desembre es va celebrar a la Ciberaula de 
l’Esplai una  conferència a càrrec de la  Dra. Montse-
rrat Bonet sobre l’ictus les lesions medul·lars i cerebrals 
traumàtiques. Van assistir-hi una quarantena de perso-
nes. Va explicar que l’ictus és una pèrdua sobtada de 

Conferència sobre l’ictus a càrrec 
de la doctora Monserrat Bonet

les funcions cerebrals. Pèrdua de força a la cara, braç i 
cama d’un costat del cos. Finalment es va projectar un 
vídeo divulgatiu sobre la malaltia, molt ben explicat. Els 
assistents van quedar molt satisfets de la conferència.

Antoni Temprado 

Taller 
de Nadal
Taller Intergeneracional de Nadal 
amb la col·laboració de volun-
tàries de la gent gran de l’Esplai  i 
nens del Centre Obert.

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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Gairebé una seixantena de jubilats 
del nostre Esplai vam sortir de la 
Seu d’Urgell, a les 8 del matí, per tal 
de visitar el monestir de Poblet i fer 
un bon dinar acompanyat d’una re-
eixida sessió de ball.
Parada a Ponts i un abundós i va-
riat esmorzar. En arribar a Poblet, 
vam entrar al monestir. Ens va fer 
la visita guiada un monjo ben jove, 
el qual ens va donar una detallada 

L’Esplai 
visita 
Poblet

La Marató de TV3

ACTIVITATS

DISSABTE

10
DESEMBRE

i extensa explicació en cadascuna 
de les estances i amb el relat dels 
fets històrics més importants fins a 
l’actualitat.
En acabar l’excel·lent visita vam 
gaudir d’una hora de temps lliure per 
visitar la ciutat de Montblanc, capital 
de la Conca de Barberà. Cap a les 
dues de la tarda ens vam adreçar 
al restaurant on teníem preparat un 
molt bon dinar. No hi va faltar de res. 

Una animada sessió de ball va cloure 
la nostra visita i amb un normal retorn 
sense cap incidència, vam arribar a la 
Seu cap a les 8 del vespre.
Bones impressions, bon record i ga-
nes de repetir una altra sortida sem-
blant, que, de fons fidedignes, es farà 
al febrer amb una seriosa calçotada.
Salut i fins a la propera.

Francesc Moix

El dia 18 de desembre, l’Esplai de 
la Seu va celebrar un berenar a fa-
vor de la Marató de TV3, dedicada a 
l’ictus i les  lesions medul·lars i cere-
brals. L’Esplai vol donar les gràcies 
a totes les persones solidàries i ge-
neroses que han col·laborat.

DIUMENGE

18
DESEMBRE
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Berenar de germanor 
de la coral de l’Esplai

Concert intergeneracional

El dia 18 de desembre, la coral de 
l’Esplai de la Seu va celebrar un be-
renar de comiat d’any, en què no van 
faltar el bon rotllo, bon humor i els 
desitjos que l’any vinent es puguin 
tornar a retrobar tots junts. El direc-
tor de la Coral, Toni Bernardó, va ser 
obsequiat amb un afectuós i peculiar 
regal, com a mostra d’agraïment de 
tots els seus alumnes.

Antoni Temprado

La Música és màgica, i mostra d’això són les sintonies  
que han anat sonant pels nostres carrers amb agrada-
bles Nadales. La Coral de la Gent Gran ha ofert con-
certs de nadales per les diferents escoles de la Seu, i 
aquest dijous ha tocat cantar, amb molt de gust, a la Llar 

DIUMENGE

18
DESEMBRE

de Sant Josep. Com a novetat, aquest any, s’ha  celebrat 
una trobada intergeneracional a l’Esplai amb un repertori 
de nadales i cançons populars amb la gent jove.

A. Temprado



ACTIVITATS

DIVENDRES

23
DESEMBRE
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Parlem de salut articular

Comiat de 
cap d’any

El 23 de desembre, un bon grup  de 
socis van acudir al convit de torró, 
massapà i cava, que habitualment la 
Junta fa per celebrar aquestes dates 
i per acomiadar l’any. La festa va co-
mençar i acabar amb una animada 
sessió de ball amb melodies del mú-
sic Jordi Rojals.

La Redacció

El passat 1 de febrer, més de 151 
persones van participar del progra-
ma “Parlem de salut articular”, cele-
brat a l’Esplai de la Seu, on el Dr. 
Jordi Montfort, del Servei de Reu-
matologia de l’Hospital del Mar, va 
presentar la Fundació Osteoarthritis 
Foundation International (OAFI) i va 
explicar com es genera i desenvolu-
pa la malaltia artròsica i com podem 
millorar la nostra qualitat de vida 
amb mesures no farmacològiques.
La fundació OAFI, creada per presti-
giosos reumatòlegs del nostre país, 
ens ofereix col·laborar en un pro-
jecte que doti als usuaris dels nos-
tres centres, d’eines per a gestionar 

la seva malaltia, trobar-se millor i 
guanyar en qualitat de vida. Es trac-
ta d’un programa a llarg termini, en 
el que en una primera fase, els doc-
tors d’aquesta Fundació s’ofereixen 
a impartir xerrades divulgatives als 
centres, per sensibilitzar de la gran 
importància que el propi pacient té 
en el decurs de la seva pròpia malal-
tia. Una simple modificació d’hàbits 
i presa de mesures no farmacològi-
ques, pot ajudar a millorar la salut 
articular en gairebé un 20%. I això 
no és poca cosa: pot ser la diferèn-
cia entre haver de portar bastó o no 
necessitar-lo. Pujar un esglaó sense 
dificultat o no poder-lo pujar...

L’objectiu d’aquest programa, és di-
vulgar i respondre qüestions sobre 
salut articular i formar els pacients 
perquè puguin formar a altres pa-
cients. És a dir, en aquesta prime-
ra fase es selecciona un grup de 
malalts d’artrosi que assistiran a 
unes sessions específiques que els 
permetran convertir-se en pacients 
experts. D’aquesta manera, ells ma-
teixos tindran un coneixement pro-
fund sobre com afrontar la malaltia 
artròsica i podran aconsellar a altres 
pacients com poden millorar la seva 
malaltia.

La Redacció

DIMECRES

1
FEBRER



DISSABTE

11
FEBRER

ACTIVITATS
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Gaudir d’Antoni Gaudí 
i dels calçots

L’expedició de l’’Esplai, amb prop de 
50 jubilats, va sortir a les 8 del matí 
de l’estació d’autobusos de la Seu 
d’Urgell, com és ja habitual.
A les 9, ja ens esperava a Ponts l’es-
morzar. Pa amb tomàquet, embotits, 
aigua, vi i un cafetó.
Carretera de Guissona, Tàrrega, 
Montblanc i fins a Reus. Parada a la 
plaça de les Oques, amb un impor-
tant mercat de dissabte. Visita de la 
part central de la ciutat fins al Museu 
Gaudí Center. La jove monitora ens 
va dirigir tota la visita a les tres plan-
tes del museu. Els trets més relle-
vants de la seva explicació van ser: 
Antoni Gaudí va néixer al camp de 
Tarragona (Reus o Riudoms) el 25 
de juny de 1852. Estava malalt de 
reumatisme i anava sovint a la cal-
dereria del seu pare a Riudoms on 
aviat va prendre model de l’espai en 
tres dimensions.
El 1869 va a Barcelona a estudiar i 
al 1878 ja té el títol d’arquitecte. Allà 
coneix el seu amic i mecenes Eusebi 
Güell. El 1883 comença a treballar 
en la Sagrada Família i el 10 de juny 
de 1926 mor a Barcelona atropellat 
per un tramvia.

Són paraules seves famoses: ”La 
veritable forma neix de la pròpia es-
tructura” i “L’originalitat consisteix en 
tornar a l’origen”.
Tenia un interès especial per la llum, 
el color, el disseny i la ventilació. El 
2026, any del centenari de la seva 
mort, s’espera tenir acabada la total 
construcció de la Sagrada Família.
Cap a les dues de la tarda ens vam 
adreçar al restaurant “El Alamo” 
d’Alcover on teníem preparat un 
molt bon dinar amb calçots, mon-

getes, embotits, carxofes, patata al 
forn i carn a la brasa. Café, xupito 
i... a ballar per cloure la nostra visita. 
Amb un normal retorn, remullat una 
mica per la pluja, vam arribar a La 
Seu cap a les 9 del vespre.
Bona diada, bon record i ganes de 
repetir una altra sortida, que serà el 
diumenge 2 d’abril a l’Apolo, a Bar-
celona.
Salut i fins a la propera

Francesc Moix
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Tres tallers a l’Esplai
1. ANGLÈS
Un grup de vint-i-un socis/es 
jubilats/des de L’Esplai van co-
mençar dimecres 1 de febrer un 
curs bàsic d’anglès. Amb la di-
recció de la “teacher” Annebel, 
tots molt engrescats en iniciar-se 
en la llengua anglesa. L’horari és 
cada dimecres d’11:30  a 12:30 

2. FRANCÈS
Un grup de vuit socis/es jubilats/
des de L’Esplai han començat el 
dimecres 1 de febrer un curs bà-
sic de llengua francesa, fent un 
incís especial en el diàleg. Tots el 
dimecres d’11:30 a 12:30

3. PILATES
Dos grups de socis/es de l’Esplai, 
amb més de 20 persones en cada 
grup, han començat una nova 
activitat física per desenvolupar 
el treball motriu de l’aparell loco-
motor. Són les pilates. El taller el 
farà la monitora Tina i serà tots els 
divendres de 10:30 a 11:30 el pri-
mer torn i d’11:30 a 12:30 el segon 
torn.
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Taller de 
màscares

Escacs intergeneracionals
Un any més, els nostres avis han fet la visita a La Salle 
per portar a terme la trobada del curs “Projecte Es-
cacs” als alumnes de 6è de primària, a qui van explicar 
les bases d’aquest joc d’estratègia, i també curiositats 

de jugadors i partides conegudes arreu del món. Du-
rant les properes setmanes procurarem tenir més tro-
bades i així poder-nos anar coneixent.

La Redacció

Taller intergeneracional de màsca-
res per carnaval, amb nens i nenes i 
gent gran de l’Esplai



19

NARRADORS

Marià Cerqueda és un atent obser-
vador de la vida al Pirineu. És ca-
paç de captar un petit detall, que a 
tothom hauria passat desapercebut, 
i treure’n una reflexió endreçada i ca-
rregada de sentit comú. Els seus ar-
ticles als mitjans de comunicació del 
territori, tant d’Andorra com de l’Alt 
Urgell, són una invitació a pensar i a 
repensar el que ha estat i el que és 
l’entorn socials en què vivim.
Uns quants d’aquests articles els va 
aplegar, ara fa set anys, al llibre El 
gust (i les ganes) de ser pirinencs, un 
títol que ja revela per si sol la passió 
que sent per aquestes muntanyes, 
pels pobles que hi ha escampats 
i per la gent que hi viu. Justament 
amb aquest llibre va debutar com a 
editor Marcel·lí Pascual amb el se-
gell d’Edicions Salòria.
I és també Salòria qui acaba de pu-
blicar la segona obra de Marià Cer-
queda, que porta per títol Poques 
ovelles, pocs xiulets, i que ha il·lus-
trat José Hernández. El llibre va veu-
re la llum aquest estiu i es va presen-
tar en el millor lloc possible: la plaça 
de Vilanova de Banat. I en el millor 
dia que podia triar: el dissabte de la 
Festa Major. D’alguna manera, el lli-
bre tornava al lloc d’on havia sortit.
A Poques ovelles, pocs xiulets, Ma-
rià Cerqueda recrea el viatge que 
el seu oncle Peret havia fet amb el 
ramat des de Vilanova de Banat fins 

a Calonge. L’autor ressegueix, tam-
bé a peu, les passes d’aquell pas-
tor transhumant que havia après tot 
el que sabia de la mateixa vida, de 
l’observació, atenta i silenciosa, de 
la boira, dels núvols, del vent, de les 
plantes, del bestiar, de les perso-
nes…
A llarg del llibre —que no es fa llarg, 
justament tot el contrari: te l’acabes 
gairebé sense adonar-te—, l’autor fa 
camí per senders marcats i camins 
improvisats, per trams de pista de 
muntanya i també algún de carre-
tera, es perd i es retroba, es mulla 

fins al moll dels ossos i s’acalora. Fa 
supo-supo amb diversos elements 
de la fauna del bosc i, pas a pas, 
va omplint la motxilla de vivències i 
d’anècdotes.
Marià Cerqueda ha fet un llibre ex-
quisit. A cada página, a cada parà-
graf, en totes i cadascuna de les fra-
ses del text s’aprecia que és un llibre 
escrit amb la passió propia de qui se 
n’enamora del camí que segueix, del 
paisatge que contempla, dels mer-
cats que recorre, dels pobles que 
visita i de tot allò que l’atrau durant 
el viatge i les parades que va fent, 
per descansar, per fer un mos, per 
dormir o per conversar amb la gent.
I aquesta passió la transmet al lec-
tor, el qual, per poca sensibilitat que 
tingui, se sentirà captivat pel feix 
d’emocions que trobarà a cada revolt 
del camí de paraules que és aques-
ta obra. Tenim a les mans un llibre 
fresc, amb olor de bosc i de prat, 
amb gust de romaní i de matafalu-
ga i de totes les herbes que tan bé 
coneixia el Peret, un heroi de la vida 
quotidiana a qui el seu nebot, Marià 
Cerqueda, ret homenatge en aquest 
llibre absolutament recomanable per 
a lectors amants dels fruits literaris 
més saborosos.

Isidre Domenjó

Marià Cerqueda
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L’estiu passat vaig saludar una an-
tiga amistat, amb qui ja feia anys 
que no ens vèiem. És una mestra 
d’escola jubilada. Xerràrem llarg i 
ample de tot una mica. Ella em par-
là d’una vella història. Jo diria d’una 
bella història. Ja me l’havia explicat 
una altra vegada, però aleshores no 
la recordava del tot. Intentaré expli-
car-vos-la, a veure si sóc capaç de 
ser el més fidedigne possible al seu 
relat.
Ella començava la història més o 
menys així: En començar el curs 
després de l’estiu, vingueren a l’es-
cola tres alumnes nous, cosa ben 
normal. Un d’ells, tenia deu o dotze 
anys. Li direm Pau. Aquest noi no 
em va caure gens bé, des del primer 
moment. Anava brut, mal vestidot, 
mal pentinat, inclús feia una mica de 
mala olor —qui sap si també portava 
polls. A l’escola no parava atenció a 
res, i més d’una vegada es quedà 
adormit en plena classe.
Com que el renyava sovint, era la 
riota de la majoria dels companys. 
Quan sortien al pati, ell no jugava 
mai amb ningú, més aviat s’aïllava 
i semblava que passava de tot... En 
fi, no era sant de la meva devoció. 
La primera avaluació que li vaig fer li 
vaig posar un zero com una casa de 
pagès, i per més inri, ho vaig fer amb 
un retolador vermell de traç gruixut.
Una nit que tenia un insomni consi-
derable, vaig reflexionar gairebé tota 
la nit pensant si jo podia ser part del 
problema. De vegades penso que 
als mestres ens haurien d’ensenyar 
més psicologia.
L’endemà vaig demanar l’expedient 
del Pau al seu antic centre escolar. 
Tardaren molt poc en contestar amb 
una carta certificada. Quant la vaig 
llegir em vaig quedar de pedra: tant 
les notes com el comportament eren 
immillorables. Aquí hi ha gat ama-
gat! Em digué.
No em quedà més remei que cri-
dar-lo al despatx.  
—Pau, quins problemes tens, i què 
et passa?

—Senyoreta, fa molt temps que volia 
parlar amb vostè, però no gosava.
—Doncs ara és l’hora de parlar. No 
tinguis cap mena de por, que el que 
em diràs quedarà entre tu i jo. Siguis 
ben sincer, que tot se solucionarà, ja 
veuràs com tot anirà bé.
—Miri senyoreta, nosaltres vivíem 
al poble i tot anava la mar de bé, el 
pare treballava, la mare feia la feina 
de casa, m’ajudava a fer els deures, 
jo anava net i pentinat. Ara, senyo-
reta, potser no em creurà, jo, allà al 
poble, treia sempre bones notes i 
era apreciat per tothom.
―I tant que et crec, tinc proves que 
el que dius és veritat. Ara continua, 
Pau.

—Miri senyoreta, quan tot anava 
prou bé, la mare es va posar malalta 
i el pare va deixar la feina per po-
der-la cuidar. Els medicaments i tota 
l’atenció dels metges no van servir 
de res. La mare, fa tres mesos que 
ens va deixar per sempre.
—Oh com ho sento, Pau, t’acom-
panyo en el sentiment.
—Moltes gràcies, senyoreta. Que-
dàrem el pare i jo ben sols. Jo no 

tinc cap germà, tampoc tinc gaire fa-
mília, tinc l’àvia paterna, que és molt 
gran i viu a la província de Cáceres 
d’on és originari el pare. El pare va 
perdre la feina que tenia, encara sort 
que en va trobar en aquest poble. 
Així que no ens tocà altre remei que 
tancar casa i venir cap aquí. Aquí el 
pare treballa moltes hores, de bon 
matí ja surt de casa. Abans, però, 
em deixa el dinar preparat. Jo, a 
l’hora de dinar, l’escalfo i me’l men-
jo tot sol. No torna a casa fins l’hora 
de sopar, i com que ve molt cansat, 
sopem junts i ben aviat anem a dor-
mir. El pare i jo no parlem gaire, no 
em pregunta gran cosa del col·legi ni 
de res. Jo l’entenc perfectament i no 
el recrimino pas, jo no dormo massa 
bé, enyoro la mare, casa nostra, els 
meus amics del poble, però qui trobo 
a faltar més, és la mare.
―Bé, ara anem a dinar, Pau. Avui  
véns a dinar amb mi, tinc dinar fet 
per tots dos.
―No cal senyoreta, jo també el tinc 
fet a casa. 
―És igual, avui et convido jo, i et 
prometo que a partir d’ara tot anirà 
bé.
―Moltes gràcies, senyoreta.
El Pau millorava cada dia que pas-
sava, i la nostra relació cada vegada 
era més bona. Jo cada dia li agafava 
més afecte.
El dia del meu sant, el Pau em va 
felicitar personalment, em donà un 
petó i també un present, era un co-
llaret d’or molt bonic.
―Senyoreta, no sabia què regalar-li, 
i he pensat donar-li aquest collaret 
que era de la meva mare. Si algun 
dia vostè se’l posés em recordaria la 
mare i a mi em faria molt feliç.
―Moltes gràcies pel detall, Pau. Si 
això et fa feliç, no et preocupis que 
de tant en tant me’l posaré.
―Moltíssimes gràcies, senyoreta.
―De res, home ―i li vaig tornar el 
petó.
El Pau passà la porta molt content 
i jo vaig plorar com una bleda... No 
tinc remei!

“Quan sortien al 
pati, ell no jugava 

mai amb ningú, 
més aviat s’aïllava 

i semblava que 
passava de tot”

El petit Pau

R. FUSTÉ
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Arribà el dia que el Pau passà a l’ins-
titut sense cap problema. Nosaltres 
no vam perdre mai el contacte, al 
contrari, molts dies el Pau dinava a 
casa meva. Hi havia algunes xafar-
deries que feien córrer que me l’ha-
via afillat. És clar que no, però si es 
donés el cas, per la meva part no hi 
hauria cap inconvenient.
Quan el Pau va aprovar el COU, em 
va dir que voldria anar a la universi-

tat, però que no sabia si el seu pare 
ho podria pagar.
―Pau, què voldries estudiar? 
―En principi m’agradaria molt ser 
metge. 
―Molt bona idea, Pau. Mira, si el teu 
pare no et pot pagar la carrera, ho 
faré jo.
―Oh no, això seria massa, senyo-
reta.
―No et preocupis, Pau, ja saps que 
jo no tinc fills i m’ho puc permetre 
perfectament.
―Moltíssimes gràcies, senyoreta, a 
veure que dirà el pare. 
El pare va dir que ho pagaria ell, ja 
que aleshores guanyava més bon 
sou. En Pau no tardà gaire a matri-
cular-se a la Facultat de Medicina de 
la Universitat Central de Barcelona. 
Quan ja era a Barcelona estudiant, 
cada quinze dies pujava al poble i 

ens informava de com li anava tot, 
tant al seu pare com a mi. Per cert, 
que llavors també treia bones notes 
i jo modestament l’animava tant com 
podia.  
Passaren els anys.. Un bon dia, el 
Pau, vingué a casa. Amb una ale-
gria a flor de pell, em donà una forta 
abraçada i amb una veu ben forta 
digué:
Ja sóc llicenciat en Medicina i Cirur-
gia!
―Enhorabona, Pau, no saps l’ale-
gria que em dónes, et prometo un 
bon regal, te’l mereixes.
―Moltíssimes gràcies. Ara encara li 
vull demanar un favor.
―Ja saps que si està al meu abast, 
no hi ha d’haver cap problema. Par-
la, Pau. 
―Miri, li vaig dir que tenia xicota, ara 
ja és la meva promesa i el mes vi-

nent ens volem casar. Farem la festa 
al meu poble, i voldria que vostè em 
fes de mare el dia de la cerimònia. 
Què li sembla?
―Em sembla molt bé, és l’alegria 
més gran que em podies donar, 
Pau... I aquell dia em posaré el co-
llaret de la teva mare.
―Moltíssimes gràcies, doncs qual-
sevol dia li diré la data de la boda i li 
donaré tots els detalls que calguin.

Arribat el dia senyalat, el Pau em 
presentà la núvia; per cert, molt 
eixerida, i metgessa també. Jo ana-
va saludant tota la gent convidada 
quan el Pau m’abraçà i a cau d’orella 
em digué: 
―Vull que sàpiga que vostè ha si-
gut, per mi, la millor mestra del món i 
també la meva segona mare. 
―Doncs tu, per mi has sigut el fill 
que mai he tingut, i voldria que ho 
fossis per sempre més ... 
—I tant que ho seré, “MARE”. 
―Moltes gràcies, “FILL”.
 Ens abraçàrem i ens donàrem un 
petó ben fort. Ara sí, les llàgrimes 
feren acte de presència tant en mi 
com en ell.
La boda fou molt lluïda, però això ja 
és un altra història.

“En Pau no tardà 
gaire a matricular-se 

a la Facultat de 
Medicina de la 

Universitat Central 
de Barcelona”
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Vivia prou feliç, en ple carrer, a la 
zona noble d’aquella mil·lenària ca-
pital de província. Se sentia prou útil 
als “seus” ciutadans, d’una manera 
especial quan el sol deixava pas al 
primer foscant. Ben feia prou de llum 
la seva bombeta, ja tard, en devenir 
nit tancada. Cada dia comprovava la 
seva vàlua, la seva professionalitat, 
el seu compromís. Sentia el que se’n 
podria dir la satisfacció de “viure”.
Durant el dia també participava, i 
molt, del batec vital de la plaça. Allà, 
palplantat en l’angle més oriental del 
rectangle asfaltat, actuava de puntal 
de salvació en jocs infantils; aguan-
tava pancartes en festes, eleccions, 
notícies lúdiques…; fins i tot, una 
mica a desgana, era utilitzat per al-
guns gossos poc curosos en la higie-
ne pública…
Però  quan realment es realitzava, 
quan era més feliç, quan vivia de 
debò, era a la nit. Sobre tot si ja ha-
via arribat el bon temps. Perquè a 
l’hivern feia massa fred, la boira re-
gia la major part de les vesprades i 
amb tot aquest context la gent pas-
sava espirejada. I, si és cert que ell 
feia la feina  a consciència, també ho 
és que pràcticament ningú no ho va-
lorava; tothom buscava, amb pressa, 
l’escalforeta que l’esperava a la prò-
pia llar. Ja a la primavera, també al 
llarg de l’estiu i durant bona part de 
tardor, tot canviava. I ho feia al seu 
favor. Dia rera dia a la plaça hi acu-
dia més gent, les terrasses de l’altra 
banda prenien forma i es fonia la llar-
ga nit hivernal. Guirigall de nens ju-
ganers, clientela amb bosses amunt 
i avall, padrins i padrines xerrotejant 
a pas lent….
Era feliç, se sentia útil, no s’hagués 
canviat per res, per ningú…
Però un bon –o mal- dia, i sense que 
en pogués esbrinar el perquè, el seu 
cap deixà de fer llum. Tots els fanals 
del seu entorn relluïen, tots feien la 
seva tasca. Tots, sí tots, però ell no.
I es deprimí. Potser no el primer dia, 
en que la sorpresa i el dubte l’ocupa-
ren tant com l’angoixa. Però en pas-

saren pocs –de dies- que ja estava 
trist, capcot, abatut…
Rumiava el perquè de la seva des-
gràcia i no se’n podia fer capaç. Al 
llarg del dia resultava suportable. 
Però en arribar la nit…És que no feia 
ni la llum del més insignificant llantió!
Ben bé ha passat un mes des que el 
protagonista ha sofert la pitxor de les 
dissorts. Poc a poc es recupera: vol 
ser positiu i mira de treure quelcom 
gratificant, per nimi que sigui, de la 
pròpia realitat. I així, poc a poc, resta 
del seu cap, tan com li és possible, la 
difícil situació viscuda per encabir-hi 
les realitats del moment. L’esforç, 
lent i dur, té premi: nit rera nit ob-
serva que la vida continua als seus 
peus. Diferent, més íntima, a vega-
des més perillosa, sovint li sembla 
clandestina…I, segons com és miri, 
més emocionant.
Quan la nit domina els espais i una 
bona part de la ciutat dorm, mai no 
li falta companyia. Pot ser tendra, és 
el joc dels amants; ara i adés furtiva, 
quan ombres ràpides i sense cara es 
confessen i decidides marxen; es-
candalosa, cridanera, desafiant,… 
són grups més o menys homogenis 
de noctàmbuls amb les venes den-

ses i abundoses d’alcohol; tètrica, 
quan ja molt enllà la nit, algun que 
altre sicari recompta els cabals co-
brats per la darrera feina…
Sí, acostumat a la nova nit, ja domi-
nant els nous registres, gaudint d’al-
tres paràmetres vitals… Veu, analit-
za, rumia, comprèn… La nostàlgia 
s’ha acabat, no enyora altres temps, 
gaudeix la nova oportunitat del seu 
quefer i ni es planteja un altre marc 
existencial.
És llavors quan, inesperadament, en 
arribar a la nit, sorgeix la sorpresa: el 
seu cap torna a fer llum! Altra vegada 
serà útil! Farà feliç a tanta gent!
Un rau-rau, enmig de l’alegria, li mina 
la pau en un no sap què de dubte i 
desconhort…Qui ajudarà els seus 
darrers acompanyants? Com s’ho 
faran els amants tímids i vergonyo-
sos? I aquells que amb prou feines 
es tenien drets i a qui la seva forta 
base aguantava… Els foragitats, els 
tramposos, els que volien fer-se fo-
nedissos…?
Ah, és clar, la seva principal missió 
és fer llum. Ja ho entén: si un dia, un 
temps, en una vida diferent, no pot 
fer llum potser no serà tan feliç, però 
en serà, perquè podrà fer moltes al-
tres coses que tampoc li resultaran 
estranyes. També les estimarà, les 
gaudirà i, amb il·lusió, les viurà. Si no 
pot fer llum donarà aixopluc i com-
prensió, com ja va fer. I moltes ve-
gades serà, segurament, a qui més 
calgui.
La seva llum és més ferma que mai. 
Segura, confiada, aliena a qualsevol 
possible contratemps. Posseeix la 
beatitud del plaer del fer, de la satis-
facció del donar. Ha abolit el dubte i 
la por. Sempre més serà feliç. Fins i 
tot quan el substitueixin i l’endressin 
en un magatzem o quan el fonguin 
per refer-lo o crear-ne un nou objec-
te. Recordarà, agraït i amb satisfac-
ció, l’oportunitat ja viscuda i que ell 
va saber transformar en un quotidià i 
generós plaer.

Jaume Caelles

El fanal capcot

“Si no pot fer llum 
donarà aixopluc 

i comprensió, 
com ja va fer”
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La nostra vida
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Un vell fuster estava a punt per re-
tirar-se. Li va comunicar al seu cap 
sobre els seus plans de deixar la 
feina en la indústria de construcció 
de cases i viure una vida més plaent 
amb la seva dona i la seva família. 
Trobaria a faltar el salari que rebia 
però volia retirar-se.
L’empresari estava trist de veure 
que un bon empleat es retirava i li va 
demanar, com a favor personal, que 
construís una última casa. El fuster 
va dir que sí, però amb el temps es 
va veure que el seu cor i el seu es-
forç no eren a la feina. No va fer bé 
la seva feina i va seleccionar mate-
rials de baixa qualitat. Va ser la pitjor 
casa que havia construït a la vida.
Va ser una manera infortunada 
d’acabar la seva carrera. Quan el 
fuster va acabar el treball i l’empre-
sari va anar a inspeccionar-lo, li va 
obrir la porta, el va convidar a seguir 
i li va dir “Aquesta és la teva casa, el 
meu regal per a tu”. Quina llàstima! 
Quin penediment! “Si hagués sa-
but que aquesta seria la meva casa 
l’hauria construït de manera diferent” 
va dir el fuster.
Ara havia de viure a la casa que ell 
mateix havia construït i era un de-
sastre. El mateix passa amb nosal-
tres. Construïm la nostra vida d’una 
manera displicent en lloc de fer-la 
positiva.
Esperem en lloc d’actuar. Posem 
molt menys del que tenim en els 

nostres esforços i vivim en una per-
manent queixa tractant de culpar els 
altres de la nostra situació. En coses 
importants, amb la família, amics, la 
feina, etc., no donem el millor que 
tenim. Llavors, amb sorpresa, ens 
trobem vivint a la casa que nosal-
tres mateixos hem construït. “Si ho 
hagués sabut hauria actuat diferent” 
pensem.
Cal pensar en un mateix, com el fus-
ter. Cal pensar en la casa pròpia.
Cada dia, quan hagi de clavar un 
clau, col·locar una divisió o aixecar 

una paret, faci-ho sàviament, faci-ho 
amb amor i doni el millor que té. És 
l’única vida que arribarà a construir. 
Encara si viu sol per un dia més, 
aquest dia mereix viure d’una mane-
ra digna i gratificant.
La placa a la paret diu “LA VIDA ÉS 
UN PROJECTE D’AUTOCONS-
TRUCCIÓ “. La seva vida avui és el 
resultat de les seves actituds i deci-
sions del passat. La seva vida demà 
serà el resultat de les seves actituds 
i decisions d’avui.
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Francisco de Doceta i Teresa de 
Belana s’havien ajuntat sense la 
benedicció de l’Església i ella no 
podia ser enterrada com una cris-
tiana més al cementiri del poble. 
«S’ha d’entendre tot en el context 
del temps i el lloc –reflexiona el 
sacerdot de Viella Josep Amiell–. 
Així eren les coses llavors. Als 
cementiris hi havia un apartat on 
eren enterrats els no catòlics o els 
nens que no havien sigut batejats, 
o els que havien viscut en una si-
tuació irregular, com aquests dos 
nois». Va ser amb tota seguretat 
l’oferta que li va fer el sacerdot a 
Francisco, però a aquest no li deu 
haver semblat una gran idea mar-
car la seva dona com a pària.
«De sobte, tot el poble alhora i 
sense que ningú se’n quedés al 
marge, van començar a construir 
a uns 400 metres del poble un 
nou cementiri. Tots hi van treba-
llar amb ganes. Alguns amb el cor 
colèric per aquella situació», es-
criu Joan Bellmunt a Vall d’Aran, 
un país de llegenda. És la versió 
que ha arribat fins als nostres dies, 
la d’un poble indignat, espontani i 
solidari que decideix fer causa co-
muna i aixecar un cementiri propi 
per a Teresa. No un simple forat 
enmig de la muntanya, no tan 
sols una tomba amb la seva làpi-
da i les seves flors: un cementiri. 
La diferència, arquitectònicament 
parlant, és peregrina, el mur, però 
per a Francisco significava molt. 

El van aixecar en una nit segons 
la versió més estesa. Però, una 
altra vegada, hi ha més d’una in-
terpretació del que va passar.
UNA REUNIÓ OBLIGATÒRIA / 
«En aquella època estava estesa 
la figura del vediau –diu el guia 
cultural Ricard Novell–, que era 
una reunió obligatòria dels veïns 
per organitzar els treballs comu-
nals que sorgien en el dia a dia, i 
a aquella reunió hi havia d’acudir 
algú de cada casa». Aquell 10 de 
maig de 1916 la situació era com-
plexa: per un costat hi havia un 

rector que es negava a enterrar 
una veïna i per l’altre un home 
atribolat que volia acomiadar amb 
dignitat la seva enamorada; una 
tessitura que mereixia convocar la 
reunió. «El vediau era sagrat. Els 
veïns podien estar a matar-dego-
lla, però si hi havia convocatòria, 
algú de la casa havia d’anar». És 
una dada capital: és probable que 
després de rebutjar la benedicció 
de l’Església Francisco i Teresa 
patissin una mena de repudi so-
cial, i que en aquesta mateixa lí-
nia ajudar Francisco, així perquè 

sí, no fos el que primer els va ve-
nir al cap. Però el vediau els blin-
dava. El vediau era sagrat. Qui ho 
sap. Potser va ser així. És només 
una teoria.
La història està feta de teories 
perquè no n’ha sobreviscut cap 
document, i si ha arribat fins avui 
ha sigut pel camí de l’oralitat. L’al-
caldessa de Bausén, Véronique 
Noëlle, ha rebuscat en els arxius 
del poble i no hi ha trobat res: ni 
partides de naixement ni el certifi-
cat de mort de Teresa, per exem-
ple. Però la tomba és allà, i tota 
ella és eloqüència. «A la meva es-
timada Teresa –diu l’epitafi–, que 
va morir el 10 de maig de 1916 a 
l’edat de 33 anys». Amb el temps 
s’ha convertit en el principal re-
clam turístic d’aquest poble de 63 
veïns, i els senderistes que tenen 
per obligatori recórrer les muntan-
yes dels voltants solen desviar-se 
pel Coret a mirar o rendir tribut. 
«Hi ha moltes històries a la vall, 
però tan romàntica com aquesta, 
no n’hi ha cap», diu Noëlle, que 
per al centenari de la mort de Te-
resa té previst organitzar un ho-
menatge, instal·lar una placa amb 
la història i potser senyalitzar el 
camí al cementiri.
Anys després, Francisco es va 
traslladar amb els seus fills a 
França. Va morir allà, i abans va 
expressar el seu desig de ser en-
terrat al seu costat. Però la guerra 
civil s’hi va interposar. 

Bausén, una història
d’amor i mort (i 2)

El rector de Bausén es va negar a enterrar Teresa de Belana per haver viscut en pecat 
En una nit, els veïns van construir un petit cementiri només per a ella

MAURICIO BERNAL

“La història està feta 
de teories perquè 

no n’ha sobreviscut 
cap document”
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Joan Graell i Piqué

Joan Graell i Piqué 
(Cambrils, Solsonès, 1971) 
es va donar a conèixer 
com a poeta l’any 1997 
amb el llibre Un llapis com 
el vent (Garsineu Edi-
cions, 1997). D’aleshores 
ençà, ha publicat els poe-
maris Memòria de les pe-
dres (Garsineu Edicions, 
2002), Afrau (March Edi-
tor, 2005), Llibre del vesc 
(Edicions Salòria, 2009) 
i Aiguafoc. Bancal, roca, 
faune (Edicions Salòria, 
2016). En la seva poesia, 
la terra, els astres i els 
elements de la natura són 
font de sentiment i des-
tí d’espiritualitat. El seu 
imaginari poètic incorpora 
conceptes i imatges de la 
tradició del Pirineu i de la 
mitologia clàssica i popu-
lar. També escriu narrativa 
curta. Trobareu més infor-
mació a: http://blocs.mes-
vilaweb.cat/joangraell/

Tòfona
     Al Marcel·lí de cal Gavander de Gavarra

Caminar nit i dia al cop de l’aire.
Cercar dins la terra el tou fragant
on madura el goig sadoll de l’alzina.
Sense cobdícia, collir el fong 
que serva el deler de carn del bosc. 

Tornar a casa amb el sarró 
curull de joia, tan cansat
com un Ulisses qualsevol.

De Llibre del vesc
La Seu d’Urgell: Edicions Salòria, 2009

Bancal
Als bancals del vers, l’arreu
resplendent de la paraula
obre solcs que acullen 
la solitud i el desig.

Coberta pel vol
fecund de l’ocell, 
la terra no pot contenir
el crit sereny de les llavors. 

 
Del llibre  Aiguafoc. Bancal, roca, faune
La Seu d’Urgell: Edicions Salòria, 2016

Dos pobles
 Bóixols de pedra,
             Gavarra d’aigua.

Com un castell 
de les llums de ponent,
la nit dibuixa el perfil 
místic del pobles
allà on comença
l’alta muntanya.

Retaules de pedra,
entre serrats i obagues,
tracen el camí
al doll de les fonts.
El bestiar s’abeura
i pastura: esbossa
nítids capitells
d’un romànic etern.

El batall 
antic dels campanars
anuncia
en cingleres i avencs 
un perill imminent
pel qui s’hi arrisca.

El cant dels ocells i l’aigua
hi ressonen més vius
amb l’esclat de colors:
ventall florit d’ametllers,
roelles, timons,
blau al cel i verds i ocres
en ribes i sembrats
s’emporten l’hivern 
llarg i cru.

Cap al tard,
a l’eixida dels estels,
hom hi troba repòs, quietud,
i també els versos de pau
que manquen al món.

Del llibre Un llapis com el vent 
Tremp: Garsineu Edicions, 1997
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Un home que va al cine i com-
pra un tiquet; al cap d’una estona 
un altre... I així fins a 20 vegades. 
El que ven els tiquets li diu:
―Per què compres tants tiquets? 
―Perquè l’home de l’entrada 
me’ls trenca.

Van dos cargols per la carrete-
ra i xoquen. A l’hospital, el doctor 
els pregunta:
―com ha passat tot?
I un dels cargols respon:
—No ho sé, tot ha passat tan 
ràpid!!!

Això és un mosquit que li pre-
gunta a la seva mare:
―Mama, mama! Què puc anar a 
fer un tomb?
I la mare li diu:
―Sí, fill. Però vigila, eh?
Després d’una estona, el fill torna 
a casa tot content:
―M’ho he passat molt bé! He 
fet molts amics! Allà on anava 
m’aplaudien!

Una àvia està xerrant amb 
les seves amigues i, de sobte, li 
pregunta a la seva néta:
―Filla, com es diu l’alemany que 
em torna boja?
―Alzheimer, àvia, Alzheimer.

Un nen va corrents cap a un 
policia:
―Policia, policia! Un home està 
pegant el meu pare!
El policia veu dos homes bara-
llant-se:
―Quin dels dos és el teu pare?
―Doncs no ho sé. És per això que 
es barallen.

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

Va un boig passejant una pe-
dra amb una corda. Amb això que 
el veu el director i s’hi acosta:
―Què? Passejant al gosset?
I el boig li respon:
―Però quin gosset? No se n’ado-
na que això és una pedra???
El director sorprès s’allunya. I el 
boig li diu a la pedra:
―Molt bé, Rocky! T’he dit que si 
no bordaves el despistaríem!

UN PESSIC D’HUMOR
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