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OBERTURA

I tu, de gran, què vols ser?
Una pregunta del tot recurrent 
que a tots i a totes ens han fet, 
segurament, més d’un cop a la 
vida. Quan ens l’han fet, més 
que probablement en una edat 
molt jove, tots hem respost amb 
les més fantasioses i, a voltes, 
inverosímils professions...
A mesura que la vida avança i 
es va dibuixant el futur personal 
i professional (gairebé sempre 
allunyat d’aquell desig d’infan-
tesa), aquesta pregunta muta 
de significat... Allò de fer-se 
gran, que ha arribat sense ado-
nar-nos-en, ja no vol dir a què et 
vols dedicar, sinó que se situa 
en un estadi més avançat de les 
nostres vides. Se situa en aque-
lla franja d’edat on allò que vo-
lies ser, ja ha estat (o no) i és el 
moment de pensar en com pas-
sar un temps de la vida on allò 
que es vol és el màxim confort, 
entès des de diferents perspec-
tives: un habitatge digne i amb 

les comoditats necessàries; un 
sistema de salut que cobreixi les 
nostres necessitats; un espai 
de relació on trobar-hi companys 
i companyes per fer passar les 
estones de lleure; una entitat i/o 
administració que organitzi acti-
vitats per aquest lleure, ja siguin 
lúdiques, formatives, o del caire 
que més ens convingui segons 
els interessos de cadascú... En 
definitiva, tot un entorn que, 
conjuntament amb la família i 
els amics, ens permeti gaudir 
d’una època on allò que volíem 
ser de grans ―és a dir, en la 

nostra època d’activitat profes-
sional― queda com un somni 
d’infantesa i on allò que som és 
el fet viscut; el somni poc impor-
ta si s’hi arriba amb qualitat de 
vida i amb empenta per somniar 
de nou, aprofitar el temps per 
fer tot allò que, potser, va que-
dar pel camí perquè la perse-
cució d’aquella quimera no ens 
deixava temps per fer-ho.
Això és el que jo voldria per mi 
mateixa, i és allò aque dmiro 
de moltes i moltes persones 
“grans”, que exerceixen de 
“grans” persones mostrant una 
energia insospitada i cert “es-
trés” a l’hora de quadrar les se-
ves agendes pel gruix d’activitat 
que volen encabir-hi.
Quin goig veure en aques-
ta franja d’edat aquest afany 
d’abastar tot allò que passi pel 
davant i no desaprofitar cap 
oportunitat per ser allò que vo-
lies de gran.
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ACTIVITATS

Festa de l’Esplai 2015
Els dies 20, 21, 22 i 23 de juny vam 
celebrar la festa de l’Esplai. Vam 
començar el dissabte a la tarda 
amb una ballada de “sevillanes” 
protagonitzada pel grup de l’Es-
plai. Un nombrós públic ens vam 
asseure a l’entorn de la sala per 
gaudir de l’espectacle. Vam cloure 
la festa fent dringar unes copes de 
cava.
El diumenge va començar amb la 
celebració de la Santa Missa ofi-
ciada per Mossèn Parés, que va 
lloar la tasca de l’Esplai, i animada 
per la Coral.
Acabada la missa vam anar al lo-
cal on ens esperava una xocolata-
da amb melindros. Seguidament 
vam passar a la planta superior on 
la nostra Coral ens van oferir un 
emocionant repertori.
Després de poder gaudir amb 
l’exposició dels treballs realitzats 
durant la darrera temporada, un 
nombrós grup de socis, amb el 
seu President Sr. Rafael España, 
es van dirigir al Parc del Segre per 
tal de compartir el dinar.  A la tarda, 
un ball amb música disco va tancar 
la jornada.
El dilluns 22 es van celebrar cam-
pionats de cartes –botifarra i bris-
ca. Als guanyadors se’ls va fer en-

trega de diversos premis.
Ja el 23 es posà colofó als actes 
amb un gran ball, la música del 
grup…, amb coca i cava per a 
tothom. Agermanant l’alegria de 
la nostra festa amb la revetlla de 
Sant Joan.

Agrair la participació de la Regido-
ra Sra. Montse Bonet, dels volun-
taris, de totes i tots i desitjar una 
continuïtat i fins una superació per 
la propera, al juny de 2016.

Redacció
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ACTIVITATS

Ens escrivim
Les propostes de treball que nor-
malment es realitzen a l’Esplai es 
fan amb molt interès i, per què no 
dir-ho, també amb il·lusió. Avui 
la bona acollida i satisfacció que, 
conjuntament amb els Tallers In-
tergeneracionals de l’Ajuntament, 
“Ens Escrivim”, ha sigut una tarda 
completa. Gent gran, escrivint-se 
amb jovent sense conèixer-se, 
pensant molts cops... com ens 
anirà? Sortirà bé?
Doncs bé, ha sigut molt i molt 
maco, s’hi respirava un interès 
per conèixer-se, una simpatia i 
unes riatlles d’orella a orella... Sols 
ens queda donar-vos les gràcies 
per haver compartit amb l’Esplai 
una tarda tan especial. Actes com 
aquest ens fan falta a la nostra so-
cietat!  Moltes gràcies.

Redacció
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ACTIVITATS

Curs de bolets

El Ball
Cerdà
de petits
i grans
Enguany, el Ball Cerdà de la Seu 
d’Urgell ha passat a formar part del 
Calendari del Patrimoni Festiu de 
Catalunya, una distinció del Depar-
tament de Cultura de la Generalitat 
que reconeix el caràcter popular 
i tradicional d’aquesta dansa tan 
arrelada a la societat urgellenca i 
cada vegada més viva. Al voltant 
de 400 dansaires, entre petits i 
grans, donen color i caliu el diu-
menge de Festa Major a la cèntri-
ca plaça del Patalín, que ja fa anys 
que s’està quedant petita per do-
nar cabuda a un nombre tan elevat 
de participants. Entre els balladors, 
sempre s’hi compta gent de l’Esp-
lai, que hi col·laboren d’una mane-
ra entusiasta.
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ENTREVISTA

“La gimnàstica evita la 
pèrdua de múscul i, a 
més, estimula el cervell”

TINA VOORHOEVE
Monitora de gimnàstica

Quant temps fa que ets la moni-
tora de gimnàstica de l’Esplai?

Des de l’any 2012.

La pràctica de la gimnàstica aju-
da a desenvolupar l’estabilitat 
emocional, la qual ve donada 
per la concentració, velocitat de 
reflexos i seguretat que ha de 
precedir cada actuació. Es així  
amb la gent gran?

És molt important per evitar pèr-
dua del múscul, i a més estimula 
el cervell.

La gimnàstica és un esport en 
el qual s’executen diverses se-
qüències de moviments per 
exercitar el cos, ajudant a que 
el cos prengui “condició” física, 
guanyant força, agilitat i flexibi-
litat.

L’exercici físic és qualsevol pràcti-
ca física en què l’organisme humà 
fa moviments de major intensitat 
i esforç que els considerats nor-
mals. Millora la capacitat respi-
ratòria, es desenvolupen el cor i 
l’aparell circulatori (així la persona 
té més resistència), millora l’estat 

de l’aparell locomotor (major força 
i flexibilitat guarint-nos de moltes 
lesions), millora l’activitat del siste-
ma nerviós (millors reflexos i coor-
dinació) i ens ajuda a millorar la 
integració social. 

Fas totes les classes amb musi-
ca?

Sí, en teoria algunes les fem amb 
musica, però les que fem al parc 
normalment les fem sense.

En l’actualitat, els nutricionis-
tes recomanen acompanyar les 
dietes balancejades amb exerci-
ci regular per complementar el 
descens de pes de manera pro-
gressiva i saludable, segons tu 
això es viable i per què?

Crec que és molt important per 
l’anti-aging. Estimula les hormo-
nes, que ens ajuden a envellir i ens 
fan sentir i semblar més joves.

Creus que promou sensació de 
superació personal i el “ser part 
d’alguna cosa” ens ajuda a arri-
bar a la meta que ens proposem 
al fer gimnàstica?

Sí, a part és una satisfacció, per-
què es veu en la seva progressió. 
A més a més, trenca el ritme de 
casa, fa que se senti millor i també 
es veu en les altres persones. El 
nivell resulta molt bo.

Pots fer bé el teu treball amb les 
condicions que tenim a l’Esplai?

Crec que l’Esplai té unes condi-
cions molt bones, té la sala amb 
molta llum natural, i actualment 
han incorporat un equip de música 
fantàstic.

Tina, la teva companyia ha estat 
un plaer.

 
Farràs
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ENTREVISTA

“Gràcies a l’alumnat he 
ampliat els meus estudis 
com a professora”

MARINA FUSTER
Monitora d’informàtica

A l’Esplai, una de les aules amb 
molt èxit sens cap dubte és la d’in-
formàtica, de la qual la monitora és 
la Marina. I avui ens plau conver-
sar amb ella.

Sé que ets una monitora molt 
apreciada. Quant de temps por-
tes fent cursos a l’Esplai?

Des de l’any 2010.

Havies donat classes en altres 
llocs?

Només havia fet classes particu-
lars.

Com va ser que entressis a for-
mar part com a monitora a l’Es-
plai?

Recordo que vaig haver de baixar 
a Barcelona per tal de fer uns cur-
sos i així poder exercir.

Quants alumnes tens actual-
ment? 

Generalment tinc entre 13 i 17 
alumnes.

Creus que són suficients o ani-
ria millor que fossin més colla?

Són suficients, a l’alumnat li agra-
da poder disposar d’un ordinador i 
fer les pràctiques per si sol o sola.

Com a monitora, com creus que 
et veuen el teus alumnes? Pro-
fessora? Amiga?

La gran majoria de l’alumnat em 
veu com la professora, això no 
treu que en altres casos, i sobre-
tot després de tants anys, alguns 
alumnes em vegin com una amiga.

Com veus als teus alumnes? 
Estan implicats? Aprenen, o els 
ajuda a passar la tarda? 

Tots i totes tenen moltes ganes 
d’aprendre i, per tant, s’hi impli-
quen. També ens ho passem molt 
bé, ja que intento adaptar-me a les 
seves necessitats i nivells.

Els hi fas algun examen per ac-
cedir als cursos?

No, en absolut, no fem exàmens.

Són suficients les instal·lacions 
de l’aula actual, o segons tu es 
podria millorar?

Les instal·lacions estan molt bé. 
I els programes que utilitzem són 
actuals.

Com a monitora, et sens apre-
ciada? Què els diries als teus 
alumnes?

És tant l’apreciada que em sento 
i ha estat gràcies a l’alumnat que 
he ampliat els meus estudis com a 
professora i així poder fer-ho millor.

Nosaltres ens plau que estiguis 
amb nosaltres, com a persona i 
com a professional. Moltes gra-
cies, Marina!!

Farràs
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ENTREVISTA

“La respiració és la que ens manté 
connectats amb el nostre interior”

ANNA LLORENS. Monitora de ioga

Anna, el teu nom, a l’Esplai 
i també en moltes cases, va 
acompanyat del ioga, d’on pro-
vé la paraula ioga? 

La paraula ioga prové del sànscrit i 
significa unió de cos, ment i espe-
rit. El ioga ens dóna recursos molt 
poderosos i efectius per ser des-
envolupats a través del cos i de la 
ment. És una gran eina per a do-
nar benestar, salut i harmonia in-
terna i alhora aprendre a conèixer-
nos una miqueta més a nosaltres 
mateixos.

En molts comentaris s’identifica 
el ioga com una religió, com ho 
definiries tu?

Jo intento transmetre el ioga com 
una filosofia de vida. Les persones 
que vénen a les meves classes sa-
ben que no només fem uns exer-
cicis suaus però alhora molt com-
plets i adaptats a cadascú, sinó 
que junt amb la respiració cons-
cient, tenen unes eines que poden 
aplicar en el seu dia dia.

Ens podries explicar alguns 
exemples?

Fem diferents exercicis de respira-
ció conscient que els ajuda en cas 
d’insomni, o quan pateixen alguna 
situació d’estrés o angoixa davant 

d’una intervenció quirúrgica o pro-
ves mèdiques complicades, en les 
quals poden col·laborar més bé si 
estan relaxats. Ells mateixos se 
sorprenen quan els metges els fe-
liciten per haver pogut controlar bé 
aquella situació.

Pels beneficis que aporta sem-
blaria que seria bo que en fés-
sim tots. És així?

El ioga adaptat per la gent gran és 
molt útil perquè elimina rigideses, 
incrementa la flexibilitat, la mo-
bilitat de la columna, treballem la 
coordinació, l’equilibri, la respira-
ció, la consciència corporal i faci-
litem una millor forma física i una 
millor alineació.

La gent gran que vénen a les 
classes, creus que se les prenen 
amb prou interès?

Si, moltíssim! Al principi parlen, 
però a poc a poc s’adonen que 
per concentrar-se i poder treure 
el màxim profit, cal estar en silen-
ci i atents. Estic molt contenta en 
veure els progressos que fan du-
rant els curs, els veig més alegres, 
més positius i oberts a tot el que 
els vaig proposant. També valoro 
que s’ajudin entre ells, explicant la 
seva experiència als nouvinguts, 
perquè entenguin que a ells tam-
bé els hi va costar una mica els 
primers temps. Uns aprenen dels 
altres i hi ha harmonia i bona vo-
luntat.    

Et sens còmoda amb la parti-
cipació, el comportament dels 
alumnes? I les facilitats que 
aporta la junta?

Sí, em sento contenta amb l’in-
terès que posen a classe i m’agra-

da quan pregunten i estan atens 
a les correccions. De la junta, cap 
problema. Em sento respectada i 
valorada.

Sembla ser que el ioga dóna 
tranquil·litat, pau, benestar físic 
i mental, és així?

La respiració és la que ens man-
té connectats amb el nostre inte-
rior, les postures o assanes es fan 
coordinant-les amb la respiració. 
La respiració àmplia i conscient a 
la  relaxació fa que ens arribi més 
sang oxigenada al cervell pro-
duint un efecte de claredat men-
tal de calma, amb mes capacitat 
de prendre decisions, millorant la 
memòria. La relaxació redueix l’es-
trés, les preocupacions i fins i tot 
els dolors físics es redueixen amb 
una relaxació acompanyada de 
respiracions àmplies i conscients.

Anna, ha estat molt interessant 
aquesta conversa amb tu. Hi vol-
dries afegir alguna cosa mes?

Ja que em dónes l’oportunitat, vol-
dria adreçar als lectors i a les lec-
tores d’Anys Daurats una reflexió 
per als homes: el ioga no és nomes 
per a les dones; si no ho proveu, 
no podreu saber si us pot anar bé.

Moltes gràcies, Anna.

Farràs
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ENTREVISTA

Parlem de Benidorm
Sembla ser que Benidorm és un 
dels llocs preferits per la gent de 
l’Esplai. En parlem amb els amics 
Polo i Julio Moreno.

Polo, ets un admirador de Beni-
dorm. Què en destacaries?

Sobretot el clima, normalment fa 
un temps esplèndid.

Què ens en dius tu, Julio?

És una ciutat de bon rotllo amb la 
gent gran, amb una oferta hotele-
ra molt interessant. Jo diria que és 
més completa i servicial.

Normalment, quines activitats hi 
feu?

Polo: Als matins, caminar. Mentre 
les senyores van a la platja a fer 
gimnàstica rítmica, alguns anem 
per la Saleti, és un lloc fantàstic, 
amb molt  bones vistes, i també 
apareixem pel  centre de la ciutat, 
on hi ha un mirador molt maco. 

Julio: Gràcies al bon temps que fa, 
als matins és molt pràctic anar a la 
platja, dinar, descansar i després 
fer un passeig per la ciutat. I a la 
nit, ball.

A quin hotel acostumeu a anar? 

Polo: A l’Hotel Fiesta Park, on ens 
tracten molt bé.

Julio: La veritat és que hem estat 
a molts hotels, perquè hi hem anat 
de vacances molts anys.

La mariscada és el plat fort. 
Sembla que en feu sovint...

Polo: Sí. Va ser fantàstic, saps?  
Jo prefereixo fer-la a l’hora de di-
nar, perquè a la nit em carrega. 
Però t’asseguro que s’hi menja de 
meravella. 

Julio: No és una mariscada, se’n 
diu freiduria, La fem al restaurant 
Las Gaviotas i no va amb el viatge. 
Ens ajuntem uns quants i ens ho 
passem molt bé, també anem a fer 

xocolata amb tegeringos, són mi-
llors que el xurros.

Crec que hi ha el costum de visi-
tar l’Hotel Bali.

Julio: Jo el vaig veure construir i va 
ser molt curiós, ja que va estar cinc 
anys amb les obres parades per 
l’assentament de l’edifici. Té molt 
bones vistes, si el dia és clar es pot 
veure Eivissa.

Polo: És fantàstic! I ens cobren 
molt poc per anar al mirador. Des-
prés, l’entrada ens serveix per fer 
un beure.

La carretera vella crec que té un 
nom curiós.

Polo: Sí, en diuen el carrer del 
coño, ha ha ha!, “Coño, mira te’l, al 
tocatimbals”, i coses així.

Julio:  Doncs si, és com diu el Polo, 
però hem de tenir en compte que 
a Benidorm ens hi ajuntem molts 
jubilats i, és clar, això es diu quan 
veus coneguts.

Noteu algun canvi  en  la organit-
zació d’ara i la de abans?

Polo: Jo, com que no he format 
part dels organitzadors ni tampoc 
de cap junta, la veritat és que molt 
bé.

Julio: Cadascú tenim una manera 
de fer les coses, i em sembla bé 
com es fa, però jo formava part 
d’una junta que teníem molt bon 
rotllo amb tots ells, també amb els 
voluntaris i, a més, em cuidava de 
tots el viatges que es feien. La ve-
ritat és que tothom hi col·laborava. 
Si em permets, aprofito l’ocasió 
per donar les gràcies a tots i totes 
de la junta, però sobretot als volun-
taris, per haver-me fet passar uns 
anys molt enriquidors.   

Moltes gràcies a tots dos.

P. Farràs
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PROPOSTES

Esmolem la memòria
Des de fa uns anys, al nostre Esp-
lai se celebren uns tallers d’exerci-
ci de memòria. Tenen força accep-
tació per la quantitat de persones 
que hi assisteixen. En aquest nú-
mero d’Anys Daurats us propo-
sem una experiència semblant, 
amb algunes variants, podríem 
considerar-ho com un joc.

Fem DEU preguntes sobre cinc 
temes concrets, relacionades amb 
la nostra ciutat, i que se situen en 
els temps del passat segle XX. La 
gran majoria dels lectors en deu-
en tenir un cert coneixement. Ara 
es tracta que, individualment o en 
grup, s’encerti la pregunta . Deta-
llem seguidament els temes sobre 
els que versaran les preguntes: 

1. Usos i costums de la nostra 
    ciutat 
2. Alcaldes del nostre ajuntament 
3. Noms o detalls d’alguns carrers 
    de la Seu 
4. Fets tràgics 
5. Dones de la ciutat que han 
    deixat petjada

Tema 1
1. Els dies de mercat a la Seu 
ara són dimarts i dissabte. Fa uns 
anys, quins dies de la setmana 
eren mercat? 
2. Des de les carreteres de Lleida i 
Puigcerdà, fa uns setanta anys, hi 
havia un carrer que era l’entrada a 
la ciutat. Quin és el nom d’aquest 
carrer?

Tema 2
1. Les eleccions municipals de 
l’any 1931, amb l’estrenada Repú-
blica Espanyola, donaren un nou 
alcalde a la ciutat. Sabeu els seu 
nom i cognom, o si mes no, el nom 
que en diuen de casa seva?
2. El 1939 s’inicià la llarga dicta-
dura franquista. Com es deia el 
primer alcalde que tingué la ciutat 
amb el nou règim? 
Tema 3 
1. Al centre de la Seu hi ha un car-
rer curt i molt transitat. Durant el 
passat segle canvià quatre o cinc 
vegades de nom. Com es digué 
durant els quaranta anys, anteriors 
a la democràcia?
2. El carrer Bisbe Guitart, acabada 
la guerra, no tenia sortida. Quin re-
nom se li donava popularment, fins 
als anys cinquanta, quan s’obri de-
finitivament?
Tema 4 
1. On tenim el local de l’Esplai hi ha-
gué durant molts anys un bar, cine 
i teatre que sen deia el Centre Ca-
tòlic. Quin any i, si pot ser, quin dia, 
s’hi calà foc i quedà tot en runes?
2. Els primers dies de novembre, 
passada la fira de Sant Ermengol, 
hi hagué a la Seu i a la major part  
del nostre Pirineu, una llevantada 
excepcional, que causà grans des-
trosses, fins i tot amb pèrdua de 
vides humanes. Recordes quins 

dies i quin any va succeir?
Tema 5 
1. L’hotel Mundial va tenir molta 
anomenada durant molts anys. 
Pots recordar-te del nom i cognom 
de la mestressa de l’establiment ?
2. Abans de la guerra no hi havia 
guarderies, però sí que hi havia 
una mestra que feia classe als pàr-
vuls. A la seva aula tant hi podien 
anar 70 com 80 criatures. Recor-
deu com es deia l’ensenyant i on 
estava ubicada l’escola?
De les preguntes n’hi ha  de fàcils i 
altres que no ho són tant. Ves fent 
memòria, llegeix o pregunta a per-
sones grans de la ciutat, segur que 
te’n sortiràs.
Aquest escrit va ser publicat a 
la nostra revista núm 4, de l’any 
2011, per Carles Dalmau.
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1-1-Dimars, divendres i diumenge
1-2-Carrer Garriga i Massó
2-1-Enric Canturri Ramonet, Cal Riambau
2-2-Manel Fite Dasca
3-1-Carrer del Cèsar
3-2-Darrera el Rispa
4-1-Any 1946, matinada 2 novembre
4-2-Dies 7 i 8 de novembre de 1982
5-1-Rosa Guardiet Esclusa
5-2-Ramona Moncunill, Ubicació: part de 
migdia de l’Ajuntament, on ara hi ha el 
Parc del Cadi
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Treballant la memòria

A punt de començar el curs es-
colar, la gent gran que participa 
als tallers d’entrenament de la 
memòria també prepara el seu 
quadern, l’estoig amb el llapis, la 
goma, la maquineta, el boli, i treu-
en punta als colors que utilitzaran 
al seu “cole” de la memòria.

La memòria és com una enorme 
àrea d’emmagatzematge, aquest 
traster on es guarden tots els ar-
ticles que de moment no utilitzem. 
Està atapeïda de noms, de dates, 
de records, de les experiències de 
tota una vida. Res ha desapare-
gut. El problema, de vegades, és 
trobar-ho.

Amb l’edat es van debi-
litant els sentits, la vista, 
l’oïda, la sensibilitat tàctil, 
la rapidesa de reaccions, 
d’aprenentatge, l’atenció, 
la retenció de nova infor-
mació. Però no tothom 
envelleix igual i és un mite 
considerar la vellesa com 
a sinònim de malaltia. Hi 
ha alguns condicionants 
que afecten la memòria:

Negativament: la rutina, el 
desinterès, la falta d’atenció, l’an-
sietat, l’estrès, els medicaments, 
els problemes físics, econòmics o 
familiars, la falta d’exercici mental 
i, sobre tot, l’aïllament.

Positivament: la motivació, la salut 
física, el benestar psicològic i fami-
liar, el reforç intel·lectual, la relació 
i la comunicació amb altres perso-
nes del seu entorn.

Per a mantenir-se mentalment 
flexibles, és important fer activitats 
que ho treballin a nivell individual, 
com ara llegir i escriure, fer sopes 

de lletres i mots encreuats; però 
també participar en grups com els 
tallers de desenvolupament de la 
memòria. Els parlaré de la meva 
experiència.

Els “tallers de memòria i vivèn-
cies” per a gent gran

Són activitats que pretenen fer 
conèixer el procés d’envelliment 
cognitiu, trencar tòpics i tranqui-
l·litzar la gent gran. El fet de fer-
se en grup afavoreix les relacions 
interpersonals dels participants, 
disminuint la sensació de solitud. 
En general, exerciten el llenguatge 
i la fluïdesa verbal, l’agudesa sen-
sorial, estimulen la curiositat i l’in-
terès pels esdeveniments actuals i 
promouen l’envelliment actiu, amb 
l’objectiu principal de fomentar 

l’autonomia i la qualitat de vida. 
Però també ajuden a reforçar la 
pròpia identitat i, sobretot, són una 
bona excusa per gaudir del temps 
lliure i crear nous vincles.

En els tallers es practica la per-
cepció espai al i temporal, es fan 
associacions, repeticions, llen-
guatge, càlcul senzill, tècniques de 
relaxació, d’evocació, sensorials... 
El més important al començament, 
quan no es coneixen, és crear un 
ambient d’empatia, relaxat, on nin-
gú es senti avergonyit ni inferior 
perquè no entengui o no sàpiga fer 

els exercicis. Es fan activitats que 
cohesionen el grup, que els ajuden 
a sentir-se’n integrats, a aprendre 
a treballar en equip, i que els són 
útils desprès de finalitzar el taller. 
També practiquen el saber escoltar 
i respectar els torns de paraula, i 
s’intenten equilibrar els nivells dife-
rents d’aprenentatge, que van des 
de persones analfabetes a d’altres 
que tenen estudis diversos.

Els anomeno “tallers de memòria i 
vivències” perquè pretenc que les 
activitats no siguin només exerci-
cis de tipus intel·lectual, sinó que 
tot el que facin els produeixi cert 
ressò, que els provoqui emocions, 
que no els deixi indiferents, que 
els motivi, i, sobretot, que sigui un 
intercanvi d’experiències i d’apre-
nentatge mutu, tant per a ells com 

per a mi. Per això co-
mencem cada sessió 
fent respiracions, rela-
xació, visualitzacions 
o concentració, per tal 
de preparar i buidar la 
ment de tots els neguits 
que portem de casa, i 
refrescar-la per poder 
abocar-li les matèries a 
treballar aquest dia. Al 
principi es sorprenen; 
al segon dia ho espe-
ren amb il·lusió i en 
gaudeixen força.

Per acabar, vull compartir la va-
loració d’alguns participants (es 
transcriu tal i com ho van fer ells):

“Oblidem les ulleres, no recordem 
sants ni aniversaris, se’ns obliden 
moltes paraules, per això és ne-
cessari exercitar la memòria amb 
classes que ens fan fer exercicis 
numèrics, paraules encreuades, 
dibuixos, etc. També ens ajuden 
a dialogar amb els companys, a 
fer noves amistats, a comentar els 
exercicis fets a casa...”

LOLA TOLEDANO 
GONZÁLEZ

12



Aquest  any ha tingut lloc la vuitena Diada Espor-
tiva de la Gent Gran, que s’ha celebrat a Andorra, 
a Naturlàndia. Molts del nostres avis vam gaudir 
d’un dia fantàstic amb un extens assortit de pro-
ves esportives per tots. Va ser un dia d’amistat, 
agradable, entusiasta i amb gran companyonia. 
Donem les gràcies a l’Ajuntament de la Seu i al  
Ministeri de Salut i Benestar d’Andorra.

 Redacció

Diada esportiva
La Seu - Andorra

L’ESPLAI
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Les nostres 
manualitats

Aquí teniu una mostra dels treballs manuals realitzats 
per les nostres sòcies (i soci!) amb motiu de les festes 
del 31è aniversari de l’Esplai. Les obres estan signades 
per:

Veronica Miranda, Carmen Madeiros, Marta Llirimós,   
Dolores Luna, Teresa Cumella, Emiliana Garcia,
Pepita Altimir,  Teresa Condomines, Ana Mª Ruiz,
Nati Gallart i Josep Torra.

L’ESPLAI

31è 
aniversari
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Les nostres 
manualitats

L’ESPLAI
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Per fer el brou de gambes, separeu el cap de les 
cues de gamba, peleu les cues i reserveu-les. Se-
guidament, en una olla, amb un raig d’oli, sofregiu 
els caps de gamba durant 8 minuts, remenant-los i 
aixafant-los perquè desprenguin tot el gust, i salpe-
breu-los.
A continuació, peleu els alls, talleu els tomàquets ba-
rroerament a quarts, sense les granes i, amb l’aju-
da d’una batedora, tritureu alhora els tomàquets, els 
grans d’all, les fulles senceres de julivert i el xerès. 
Després, afegiu aquesta barreja a l’olla amb els 
caps de gamba i deixeu-ho coure 8 minuts. Passat 
aquest temps, aboqueu-hi els dos litres d’aigua, rec-
tifiqueu-ho de sal i deixeu-ho coure a foc mitjà durant 
15 minuts. Finalment, coleu el brou i reserveu-lo.
Per fer l’arròs, poseu a escalfar el brou. Mentrestant, 
piqueu l’all i el julivert, talleu la polpa del tomàquet 
confitat a daus petits i, en una cassola amb una mica 
d’oli, sofregiu durant 20 segons l’all, el julivert i els 
daus de tomàquet. Seguidament, afegiu-hi el brou 
bullent i deixeu que torni a arrencar el bull. Quan 
arrenqui el bull, poseu-hi l’arròs, deixeu-lo coure 6 

Arròs sucós de gamba
LA CUINA

minuts a foc fort, després, 7 minuts més a foc més suau, 
rectifiqueu-lo, si convé, de sal i deixeu-lo reposar dos 
minuts.
Tot seguit, en una paella antiadherent, ben calenta, po-
seu-hi les cues de gamba pelades amb una mica d’oli i 
sal i marqueu-les 10 segons per cada cara.
I ja per acabar, repartiu les cues de gamba per sobre 
l’arròs i porteu la cassola a taula.

CARME RUSCALLEDA
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Com es deia la farmacèutica que 
em va atendre aquest matí? Em 
va dir el seu nom per si tingués 
algun dubte sobre el medicament, 
però ja no recordo com es deia. 
Ho tinc a la punta de la llengua. 
És un problema que ens passa a 
tots en algun moment, però que és 
més freqüent en majors que en jo-
ves. El fenomen de la punta de la 
llengua representa la dificultat per 
trobar la paraula que, si bé forma 
part del nostre vocabulari, es tro-
ba bloquejada i per tant no podem 
accedir-hi. 

“Ho tinc a la punta de la llengua” 
el fenomen que més afecta la gent 
gran i la seva explicacions cientí-
fiques

Com sé si estic experimentant el 
fenomen de la punta de la llen-
gua?

Les persones grans poden tenir di-
ficultats per recordar els noms de 
persones que coneixen o de llocs 
als quals han acudit anteriorment. 
Són conscients que tenen aquesta 
paraula a la qual volen accedir a la 
punta de la llengua, però no recor-
den aquest terme i tenen dificul-
tats per accedir-hi. Això succeeix 
també quan entren a una habitació 
buscant alguna cosa però, un cop 
dins de la cambra, s’adonen que ja 
no recorden què estaven buscant.

Cal destacar, a més, que se li diu 
a la punta de la llengua “perquè 
considerem que estem a tan sols 
un pas de recuperar aquesta pa-
raula que estem buscant. Sabem 
que aquesta paraula forma part 
del nostre vocabulari i que la co-
neixem a la perfecció, però neces-
sitem recuperar-la.

El paper de l’escorça prefrontal 
en els nostres records

El problema està en l’escorça pre-
frontal, la part del nostre encèfal 
responsable de la nostra memòria. 
L’escorça prefrontal no pot iden-
tificar la paraula que estem bus-
cant en aquest moment, aquestes 
paraules formen part del nostre 
vocabulari i que hem pogut acce-
dir-hi anteriorment, però en aquest 
precís instant ens és impossible 
recordar la paraula que busquem. 
El fenomen de la punta de la llen-
gua ens passa a totes les perso-
nes, ja sigui nens, joves, adults o 
gent gran, però passa amb més 
freqüència a persones grans.

El fet que aquest succés sigui més 
freqüent en persones grans no vol 
dir que no puguem fer algunes activi-
tats específiques per millorar la nos-
tra memòria i per recordar les parau-
les amb més facilitat. El secret, està 
en mantenir el nostre cervell perfec-
tament actiu, i de manera diària.

Com ser més actius

Hem d’aprendre alguna cosa nova 
cada dia, apuntar-nos a aquest 
curs que tant ens interessa però 
al qual encara no ens havíem atre-
vit a iniciar, descobrir camins dife-
rents per arribar a casa o al super-
mercat que tant ens agrada, llegir 
el diari, fer mots encreuats, jugar 
amb els néts i amb jocs de taula, 
fer exercicis de memòria per exer-
citar la nostra ment, fer esport (en-
cara que sigui caminar mitja hora 
cada dia) i quedar amb els amics. 
En altres paraules, hem de mante-
nir-nos actius tots els dies, i la part 
positiva d’aquest consell és que 
tenim moltes activitats d’entre les 
que triar i podem formar part de les 
activitats que més ens agradin.

És greu? El fenomen de la punta 
de la llengua només es pot con-
vertir en un problema quan interfe-
reix en la nostra vida diària i amb 
la nostra capacitat per aprendre. A 
causa de que a tots ens passa que, 
de tant en tant, no trobem la parau-
la que estem buscant, només hem 
de preocupar si passa molt sovint i 
si dificulta la manera en què vivim 
la nostra vida

Farmàcia Codinach Planas

Ho tinc a la punta de la llengua

PROPOSTES
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La petanca
El joc de boles és tan antic com 
la civilització del lleure, passant 
d’Egipte a Grècia i hauria estat in-
troduït a la Gàl·lica pels romans. 
Les boles foren primerament d’ar-
gila, de pedra, després de fusta i 
finalment d’acer. Però, després 
dels jugadors de boles de l’Edat 
Mitjana, l’Edat d’Or de les boles 
de qualsevol tipus fou certament la 
Renaixença quan la noblesa s’em-
para tant del joc com del bilboquet 
i del joc de palma (que esdevindrà 
el tennis). No se sap per quin mo-
tiu, semblaria que el joc de boles 
hagués estat prohibit a França des 
del 1629 fins a la Revolució fran-
cesa.

Del joc provençal naixerà el 1907 
la petanca, durant la partida his-
tòrica a La Ciutat (Provença) en 
què un campió de joc provençal, 
Juli Hugues, dit ‘lo Negre’, en no 
poder jugar més al seu joc preferit 

a causa dels seus reumatismes, es 
posà un dia a traçar una rodona, a 
enviar l’objectiu a 5-6 m i, amb els 
“peus tancats”, a jugar les boles 
per acostar-se al bolig. Això passà 
en el terreny de boles d’un cafè, 
els propietaris del qual es deien 
Ernest i Josep Pitiot. Aquests dos 
germans s’adonaren de seguida 
de l’interès d’aquest esport, espe-
cialment l’Ernest, que es posà a 
tancar-ne les regles. Havia nascut 
la petanca.

Caldrà tanmateix esperar el primer 
concurs oficial a la Ciutat el 1910 
perquè el mot sigui oficialitzat. El 
terme prové de les paraules de 
l’occità provençal pè(s) “peus” i 
tanca(ts) “tancats”, que donà l’ex-
pressió “jogar a pès tancats”, és a 
dir, amb els peus junts i clavats a 
terra, per oposició al joc provençal 
en què el jugador pot agafar em-
branzida.

L’activitat física
Envellir més lentament? Dormir 
millor? Enfortir el cor i els pul-
mons? Sentir-se fort? Ser més 
optimista?... És senzill d’acon-
seguir. Està demostrat que l’ac-
tivitat física moderada realitzada 
amb regularitat prevé el desen-
volupament i la progressió de 
moltes malalties i millora la quali-
tat de vida.
L’Organització Mundial de la Sa-
lut (OMS) estima que més del 
60% de la població adulta de tot 
el món és sedentària. I corren pe-
rill: ja en els anys 90 l’Associació 
Americana del Cor va incloure el 
sedentarisme com un dels princi-
pals factors de risc de patir una 
malaltia cardiovascular i estudis 
més recents apunten a la inacti-
vitat física com una de les causes 
de discapacitat i mortalitat.
Per tant, un cop jubilat, res d’es-
tirar-se durant hores al sofà. Cal 
moure’s i mantenir-se actiu. Un 
programa d’exercici físic apropiat 
i continuat es constitueix com la 
millor “medicina”. Està demostrat 
que enforteix el cor i els pulmons, 
millora la circulació sanguínia, 
baixa els nivells de colesterol, 
augmenta la flexibilitat i evita el 
sobrepès i l’ansietat. I, a més, 
constitueix una font de satisfac-
ció i de plaer.
Per descomptat, no n’hi ha prou 
amb fer un passejada de tant en 
tant. L’exercici, perquè realment 
sigui beneficiós, ha de ser fre-
qüent (almenys tres vegades a la 
setmana i, si és possible, diària-
ment); d’una durada de no men-
ys de 20 minuts; cada vegada 
més intens (començar amb inten-
sitat baixa i anar-incrementant en 
sessions successives; gradual i 
progressiu, encara que mai tant 
que s’arribi a la fatiga.
En qualsevol cas, l’inici de l’acti-
vitat física ha d’anar precedit per 
una revisió mèdica per descartar 
qualsevol tipus de contraindica-
ció.

OMS
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Padrins i padrines
D’uns anys ençà, l’Església ha 
perdut l’omnipresència social de 
què va gaudir durant segles. Com 
afecta això tradicions ancestrals 
com és el cas del bateig dels in-
fants poc després de néixer? S’ha 
perdut el costum de triar un padrí i 
una padrina? Els nous temps po-
sen aquesta figura en perill d’extin-
ció? Les famílies ja no bategen els 
fills per tradició, sinó per convicció. 
A principis del 2012, la Conferèn-
cia Episcopal estimava que tan 
sols un 63% dels pares i mares ba-
tejaven les criatures, un percentat-
ge que les organitzacions laiques 
situaven en un 57%. “Crec que 
l’època del catolicisme sociològic 
que havíem heretat del franquis-
me, en què hi havia una vinculació 
excessiva entre societat i Església 
catòlica i en què una persona, pel 
sol fet de néixer a Espanya, ja era 
considerada catòlica i havia de ser 
batejada, ja s’ha acabat”, explica 
el capellà i periodista Francesc 
Romeu.

Un canvi de paradigma al qual tam-
bé fa referència la sociòloga de la 
religió M. Esther Fernández: “Ens 
hem de plantejar si la religió està 
cridada a desaparèixer, tal com 
van apuntar Karl Marx o Sigmund 
Freud, o bé a transformar-se, com 
predicava Émile Durkheim”. Un 
debat, el de desaparèixer o trans-

formar-se, també extensible a la 
figura dels padrins i les padrines.

Acompanyament. A grans trets, 
la dels padrins és una figura que, 
evidentment, ha evolucionat amb 
el temps pel que fa a responsabili-
tats, i ha passat de tenir un signifi-
cat merament religiós, com a guia 
espiritual del fillol o la fillola, a un 
significat d’acollida en cas que els 
progenitors emmalaltissin o moris-
sin. Els padrins, aleshores, pas-
saven a ser els tutors legals de les 
criatures. “La tria, actualment, no 
es fa tant pensant en el futur o en 
si els pares falten sinó en el pre-
sent i en les afinitats que es poden 
tenir amb amics, coneguts, veïns o 
companys de feina, i en la proximi-
tat social i cultural amb aquestes 
persones”, apunta Fernández.

La funció dels padrins avui dia és, 
en essència, la de l’acompanya-
ment. En primer lloc són els que 

Oci actiu per a la tercera edat
L’envelliment ben portat consisteix a gaudir fent el que no es va poder, no va voler o no va saber fer abans d’as-
solir la maduresa. Envellir no és sinònim de malaltia, demència senil o absència de desig sexual. Tampoc ho és 
de manca de capacitat productiva o creativa ni d’un estat d’etern cansament que obliga a portar una vida seden-
tària. José Saramago, premi Nobel de Literatura en 1998, va començar a escriure en el seu retir, però no és l’únic 
exemple d’artistes que han aconseguit el seu màxim esplendor creatiu a edats avançades. I és que l’envelliment 
ben portat consisteix, senzillament, a viure més i gaudir del temps lliure fent el que no es va poder, no va voler o 
no va saber fer abans d’arribar a la maduresa. No obstant això, la societat encara no ofereix suficients propostes 
per omplir els moments d’oci d’aquest període de la vida i dóna l’esquena a la realitat, tot i que d’aquí a 30 anys 
la meitat de la població d’aquest país estarà jubilada o en vigílies de fer-ho. A això se li afegeix l’augment de l’es-
perança de vida, situada als 76,9 anys, de manera que després del retir laboral queden encara molts anys en què 
gaudir amb activitats diferents a tenir cura dels néts o passejar. I encara menys de les necessàries, cada vegada 
són més les alternatives, al marge de les vacances en temporada baixa, destinades a aquesta franja d’edat. Es-
tudis universitaris, portals interactius a Internet o programes de voluntariat són algunes de les propostes.
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han d’acompanyar els pares en 
la preocupació pels primers pas-
sos de les criatures i en l’elecció, 
per exemple, de la llar d’infants, 
l’escola o les primeres activitats. 
Després, a mesura que es fan 
grans, han de tenir una preocu-
pació per les decisions que vagi 
prenent aquest nen, adolescent o 
jove. “Tant és així que el padrí o 
la padrina hauria de convertir-se 
en una persona de referència o un 
consultor de les decisions a l’hora 
d’orientar la vida en tots nivells: fa-
miliar, social, educatiu o professio-
nal”, subratlla.

Més enllà de felicitar els aniver-
saris i els sants, i de comprar la 
palma i la mona de Pasqua, “els 
padrins i padrines han de procu-
rar exercir una feina de continuïtat 
que implica diàleg, preocupació, 
comprensió, incentivació i motiva-
ció”, destaca Romeu. El capellà i 
periodista puntualitza, així mateix, 
que “en la convicció cristiana tam-
bé són els que haurien d’acom-
panyar els seus fillols i filloles en el 
creixement de la fe o, com en diem 
avui, en la transmissió de valors 
com són la solidaritat, la veritat, la 
tendresa, l’amor, la justícia, la pau 
o la bondat”.
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MOTS COMPARTITS

Escoltar la gent del paísISIDRE DOMENJÓ
Octubre 2002 
Del llibre Pensar el Pirineu

Les entrevistes d’aquests dies 
amb persones que van viure d’una 
manera molt directa els aiguats 
de novembre de 1982 m’han per-
mès conèixer moltes situacions 
d’aquells dies, algunes de les 
quals conviden a la reflexió. Com 
és prou conegut, les riuades van 
provocar danys de consideració a 
les infraestructures. Així per exem-
ple, la xarxa de recs, de vital im-
portància per al sector agrari i ra-
mader, va quedar molt malmesa, i 
els treballs per adobar-la van durar 
mesos.
Els veïns d’un poble de l’Alt Urge-
ll començaven a refer una vinte-
na de metres de rec que s’havien 
esllavissat muntanya avall com 
a conseqüència dels efectes de 
l’enorme crescuda del riu. Tot d’un 
plegat, van aparèixer els tècnics 
del ministeri d’Agricultura i, des-
prés de lloar la tasca que aquells 
homes estaven realitzant com a 
voluntaris, van substituir-los en 
els treballs de reparació, no sen-
se advertir-los que ells ho farien 
d’una altra manera, ja que no els 
acabava de fer el pes la tècnica 

que estava emprant la gent del 
país. Per començar, van decidir 
volar una roca que els destorbava. 
Hi van posar cinc-cents quilos de 
dinamita, van prémer el detonador 
i l’objectiu va saltar fet miques, de 
la mateixa manera com també es 
van ensorrar trenta metres més de 
rec. Els funcionaris van quedar ga-
rratibats. No van tenir ni esma per 
esmenar el seu error de càlcul. Ho 
van tornar a deixar en mans dels 
veïns amb la promesa —plena-
ment acomplerta— de pagar-los 
per la feina que fessin. Unes set-
manes després, pel rec hi torna-
va a baixar aigua de regar horts i 
feixes.
No escoltem prou la gent dels po-
bles. Els nostres estudis alimenten 
la vanitat que ens fa menystenir 
la saviesa popular, aquella visió 
del món i de la vida que només es 
pot aprendre en convivència amb 
la natura i bevent de l’experiència. 
Ens cal fer ús de la humilitat, una 
d’aquelles virtuds de minsa predi-
cació en els temps d’aparadoris-
me que ara corren, i asseure’ns a 
escoltar els pagesos, els pastors, 
els fustaires... Ningú com ells co-
neix la terra, el que hi neix i el que 
s’hi cria. Ningú ens en podrà parlar 
amb més coneixement de causa, 
d’aquest Pirineu que tan festejat 
se sent per tanta gent que diu es-
timar-lo.
Diumenge passat, en un article 

periodístic, el Comte de Sert des-
qualificava Juan José Ibarretxe tit-
llant-lo de “pagerol en exercici sor-
tit del caserío profund”. Un recurs 
ben desafortunat, i no pas eradicat 
encara del discurs urbà, reclòs en 
arquetips i ignorància, que es basa 
en assimilar el que és rural amb 
el passat, el conservadorisme i la 
incultura i que, en contraposició, 
identifica la ciutat amb el futur, el 
progrés i l’avantguarda. Cometen 
un greu acte d’injustícia quan així 
parlen i escriuen, tan alegrement, 
de les coses que, tot i tenir ben a 
prop, desconeixen. Són individus 
que, més enllà de Collserola, pa-
teixen de miopia i no són capaços 
d’entendre el rerepaís perquè no 
fan l’esforç de deixar d’alimentar la 
seva pròpia supèrbia.
Tant de bo els postgraus, els màs-
ters, els doctorats i la pera en vi-
nagre ens hagin servit, si més no, 
per reconèixer en els pagesos dels 
nostres pobles els universitaris de 
la vida.
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Necessitat de canviar 
creences

JOSEP SANVICENS

Quan no pots aconseguir un ob-
jectiu no és per falta de poten-
cial de la teva ment, és un reflex 
dels teus pensaments i creen-
ces que la condicionen. Si això 
t’ho creus amb certesa ja has 
fet un gran primer pas de millo-
ra.  Ara ve el segon pas: creu-te 
també que aquests pensaments 
i creences condicionants sem-
pre es poden canviar. 

TU TAMBÉ POTS FER-HO

COMENTARI:

Normalment rebem la informació 
que ens trameten els sentits i pen-
sem segons la “NOSTRA INTER-
PRETACIÓ” d’aquesta informació 
rebuda. Per això un percentatge 
molt alt de pensaments són sem-
pre els mateixos, amb la qual cosa 
les decisions, les accions i els re-
sultats també són els mateixos, 
tant li fa si no ens agraden. 

Com podem canviar i millorar re-
sultats? Canviant la nostra inter-
pretació! Però com interpretar 
diferent si la informació que ens 
arriba dels sentits és la mateixa? 
Aquí hi ha una de les claus: deixar 
descansar els sentits, no usar-los 
i “CREAR NOSALTRES” una in-
formació diferent, per mitjà de les 
facultats que també té la nostra 
ment . 

Aquestes facultats són: percepció, 
voluntat, imaginació, memòria, in-
tuïció i raó. Amb elles podem lite-
ralment CREAR a la pantalla de 
la ment aquella informació que 
ens beneficia, que ens permet in-
terpretar, pensar i actuar diferent, 

per aconseguir resultats diferents i 
volguts.

Ara pensarem: però aquesta crea-
ció mental de les facultats no és 
imaginària, irreal i falsa? Aquí hi 
ha la segona clau: NO! És del tot 
real! Tant com l’altra informa-
ció que ens proporcionaven els 
sentits! Com pot ser? Mirem-ho.

Si tot es crea dues vegades, pri-
mer a la ment i després a la rea-
litat, abans a la ment creàvem 
segons la informació que venia 
per mitjà dels sentits de fora cap a 
dins. Què aconseguíem? Més del 
que ja hi havia a fora que no ens 
agradava.

Ara a dins creem el que volem i 
ens agrada. Què es manifestarà 
a fora? Naturalment! Allò que hem 
creat a dins.

Si ho mirem d’acord amb la llei de 
l’atracció (oi que ens sona?) diu 
que tot és energia, tot vibra i vibra-
cions d’igual freqüència s’atrauen. 
A l’univers hi ha totes les freqüèn-
cies imaginables possibles, els 
nostres pensaments també són 
energia que vibra. Perquè ens 
hauria d’estranyar que manifestin 
en resultats allò de l’univers que 
vibra en la mateixa freqüència dels 
nostres pensaments prescindint de 
si ho volem o no? És així, és una 
llei.

Sóc conscient que això pot ser no 
és fàcil d’entendre i menys d’ac-
ceptar, però tampoc em negareu 
que no és un tema per pensar-hi. 
Recordem coses del passat que 
vàrem aconseguir o que no vàrem 
aconseguir. Quins pensaments te-
níem a la ment en un cas i en l’al-
tre?
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Catalunya, una revolució 
social

XAVIER MARTÍNEZ GIL

El que està succeint a Catalunya 
no té antecedents en la història de 
la humanitat. A casa nostra estem 
vivint una veritable revolució, una 
revolta popular. Però, per primer 
cop, es tracta d’una revolució pa-
cífica, cívica, que pretén canviar la 
forma de govern però sense derro-
car ningú, sense tallar el cap a un 
tirà, sense cremar edificis i sense 
fotre trets o posar bombes. Crec 
que ni tan sols nosal-
tres mateixos som cons-
cients d’aquesta barbari-
tat cívica que estem fent.
Des de l’estranger crec 
que no acaben d’apre-
ciar la magnitud d’aquest 
fenomen independentis-
ta; que no s’ho acaben 
de creure perquè no 
tenen informació de pri-
mera mà. Potser és per-
què, malauradament, en 
aquest món en què vivim, o passa 
alguna desgràcia que faci córrer la 
sang o no hi ha notícia. Que dos 
milions de persones s’agafin de 
les mans no és tan llaminer per a 
un titular internacional com que un 
centenar li cali foc a un parlament, 
posem per cas.

Però què voleu d’un poble que fa 
castells humans de deu pisos? 
Què espereu d’un poble que balla 
en cercles agafats de les mans? 
Què voleu d’una societat que sem-
pre ha basat la seva actuació en el 
pacte, en el “parlem-ne”, en  l’en-
raonar, que és la base del negoci, 
allò que tradicionalment ens hem 
dedicat a casa nostra? Aquesta 
actitud ha estat tant la nostra forta-
lesa per a poder sobreviure al cos-
tat de grans imperis com la nostra 
debilitat a l’hora d’imposar la nos-
tra sobirania, que tradicionalment 

l’hem hipotecada a canvi d’un gra-
pat de llenties.
Ara, per primer cop, les coses són 
diferents. La gent, el poble, la so-
cietat civil, vol canviar l’estatus quo. 
I per canviar-lo els catalans no sor-
tim al carrer amb les falçs a la mà, 
com a la Guerra dels Segadors. No 

demanem el cap de ningú perquè 
no hi ha ràbia, només esperança. 
Volem urnes per votar. En posi-
tiu. Sense negar l’existència ni els 
drets de ningú. Només volem que 
ens escoltin, que respectin la nostra 
voluntat i els nostres drets. Pacífi-
cament, democràticament. I aquest 
pacifisme és el que atemoreix l’Es-
tat, ja que no sap com combatre’l.
Però, compte! Ens equivocaríem 
si penséssim que el canvi que vol 
la societat catalana és la indepen-
dència i prou. La independència és 
un mitjà però no és una finalitat en 

sí mateixa. La gent vol un 
canvi de societat, per viu-
re millor, per canviar les 
rovellades i corrompudes 
estructures de poder exis-
tents. La gent vol fer net 
i anar cap a una societat 
més justa, més democràti-
ca. Qui no ho entengui així, 
a casa nostra, estarà per-
dut. Segurament l’oligar-
quia catalana ho sap i per 
això no vol deixar anar la 

mamella que li garanteix el poder a 
l’ombra de l’Estat espanyol. És per 
això que independència i progrés 
social van de la mà. Així que, qui 
vulgui la independència per a asse-
gurar-se que tot continuarà igual ja 
pot anar passant a jurar la bandera 
espanyola.
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ElnaJOSEP PLA 
Del llibre Cartes de lluny.  1028

Si contempleu una vinya, en aquest 
temps, podreu tenir una idea clara 
del que vol representar la noció va-
guíssima de civilització.
Les vinyes són tendres, d’una ver-
dor de sucs joves. Els pàmpols bro-
ten minúsculs, amb un detallisme 
angelical, amb una fúria una mica 
ridícula.
Les formes menudes, fistonades, 
brodades, fan un espinguet que 
sembla que  s’han de menjar el 
món. A cada cep, a cada tòria, s’hi 
veu, sense enfarfec, el treball humà 
acumulat, el treball de cent gene-
racions obscures que han passat 
deixant aquest rastre de gràcia.
Les plantes seques i exhaurides, 
els garbons que semblàvem morts, 
plens de nusos i de corcs, broten 
aquets colors, aquets borrissols de 
fulla,  tendreses pàl·lides. Contem-
plant la vinya en conjunt, s’hi veuen 
volar formes antigues i gracioses. 
Contemplant el pla de les vinyes, 
amb els   camins d’arbres, les ca-
ses blanques i torrades cobertes de 
fullatge, els pous amb l’arc, el rieral 
polsos i rogenc amb la roba blanca 
assecada, la taca blava de la mar 
i la rosa de la platja, les esglésies 
del país, els campaners catalans, 
de color d’ensaïmada, us sentiu 
tant el cap sobre les espatlles, se 
us fa tan estrangera tota imatgeria 
de monstres, tota visió metafísica, 
que arribeu  
 A veure la vida i el desenfrenament 
de tota forma humana sota el plec 
del treball i de l’ànsia ordenada de 
les civilitzacions passades, de l’am-
bició  considerable i obscura dels 
avis. I la civilització no és més que 
això: poder reduir mentalment un 
tros de terra monstruosa a la corba 
antiga d’una ametlla tendra. 

El maig és el mes de la terra i de 
les formes joves. A les fondalades. 
Els líquids de seguida s’encanten i 
sobre les herbes molles salten les 
salamandres. La mel espessa de 
la ginesta s’engolfa en els redos-
sos i el remoli del vent l’escampa. 
La gent porta el primer cop de sol 
a la cara, una fulla de menta a la 
boca i el pessigolleig de la terra a 
les galtes.
En aquest temps les formes joves 
tenen un moment d’indecisió tibant, 
fugitiva, inaferrable. El cos humà, 
tant monstruós estany i delicat, té 
al maig, en rares naturaleses jo-
vençanes, un instant com un somni 
de perfecció impensada. Sota de 
les robes complicades s’endevinen 
meravelloses formes reposades. 
La perfecció s’hi veu fresca i rosa-
da, plena i emmelada, Formes que 
durant poc....Un carro que creueu 
ple d’herba tova i glauca carregat 
de grills- deixa enrere una olor de 
viscositat vegetal calenta, enfreda-
da. Aquelles formes s’esbullen i hi 
naufraguen.

A la nit, darrera de les finestres mig 
obertes tocades per l’albúmina de 
la lluna, hi ha taques com formes 
cansades. A la closa, els poltres i 
els pollins corren i salten i la lluna 
aigualida sobre l’herba fa sobre les 
anques dels animals un ombra més 
clara. Dins de la nocturna claredat, 
els cirerers florits, amb els robins 
dels fruits mig madurats, tenen pun-
tes de caliu mig ofegades de cen-
dra. Els rossinyols, tips de cireres, 
hi canten la seva melodia pastosa i 
emmelada. Les granotes, en el seu 
món informe, esparraquen la nit i 
salten amb la grossa. Passen les 
hores. L’ull entelat del rellotge de to-
rre va mirant els teulats amb parpe-
lla fatigada. L’ull s’adorm lentament 
i cada vegada que un gall canta 
s’obre d’una revolada, sobresaltat. 
L’alba és dolça i fina, morada i rosa, 
i el naufragi de les estrelles és llarg. 
És l’hora que els malats dormen, 
lassats. A l’horitzó, el naixement de 
la mar té una suavitat indicible, si-
lenciosa, i flotant.
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L’aiguaderGUILLEM 21

Un carregador d’aigua de l’Índia te-
nia dos grans gerres que penjaven 
als extrems d’un pal i que portava 
damunt de les seves espatlles. Una 
de les gerres tenia diverses es-
querdes, per on perdia lentament 
part del seu contingut, mentre que 
l’altra era perfecta i per això con-
servava tota l’aigua fins al final del 
llarg camí a peu, des del rierol fins 
a la casa de l’aiguader, però quan 
arribaven, la gerra trencada només 
tenia la meitat de l’aigua.
Durant dos anys complets això va 
ser diàriament així, per descomptat 
la gerra sana estava molt orgullo-
sa dels seus èxits, perquè es sabia 
perfecta per als fins per als que va 

ser creada. Però la pobra gerra es-
querdada estava molt avergonyida 
de la seva imperfecció i se sentia 
miserable perquè només podia fer 
la meitat de tot el que se suposava 
que era la seva obligació.
Llavors, la gerra trencada li va par-
lar a l’aiguader dient-li:
- Estic avergonyida i em vull dis-
culpar amb tu perquè a causa de 
les meves esquerdes només pots 
aprofitar la meitat de la meva càrre-
ga i només obtens la meitat del va-
lor que hauries de rebre.
L’aiguader, li va dir compassiva-
ment:
- Quan tornem a casa vull que miris 
les bellíssimes flors que creixen al 
llarg del camí.
Així ho va fer la gerra. I en efecte va 
veure moltíssimes flors precioses al 
llarg del camí, però, a pesar de tot 
se sentia afligida perquè al final, 
només quedava dins de si la meitat 
de l’aigua que havia de portar.

L’aiguader llavors li va dir:
- T’has adonat que les flors només 
creixen en el teu costat del camí? 
Sempre he sabut de les teves es-
querdes i vaig voler treure el costat 
positiu d’això. Vaig sembrar llavors 
de flors a tot el camí per on vas i 
tots els dies les has regat; i durant 
dos anys jo he pogut collir aquestes 
flors per a decorar la meva llar. Si 
no fossis exactament com ets, no 
hagués estat possible crear aques-
ta bellesa.
“Cada un de nosaltres té esquer-
des… Tots som en algun aspecte 
com aquesta gerra esquerdada, 
però hem de tenir present que sem-
pre existirà la possibilitat d’aprofitar 
les nostres pròpies “limitacions” 
perquè, en comptes de sofrir-les, 
aconseguim traure d’elles el millor 
profit, i que si allí estan…, potser és 
per alguna cosa…”
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Josep Espunyes
Aquests sonets formen part de l’obra Notes mínimes 
d’un paisatge, de Pep Espunyes, un llibre editat per 
Edicions El Mall l’any 1987 i recollit a l’Obra Poètica 
de l’autor, editada per l’editorial Salòria l’any 2012. Es 
tracta, el primer llibre, d’un conjunt de vint sonets que 
l’autor dedica, en un recorregut físic, al sud de l’Alt 
Urgell, el seu “país”, alhora que és també un recorre-
gut pel paisatge interior del poeta. En el conjunt hi és 
present la nostàlgia, la tendresa, l’emotivitat… amb un 
llenguatge riquíssim, gairebé matemàtic. En síntesi 
aquests i els altres sonets són alhora un acte de re-
bel·lia i d’amor a la terra.

Sonet a Tragó

M’agrada ser a Tragó, riu Segre al alba,
racó plasent anap de mil perfums;
xiroi esbat l’ocell la ploma balba,
s’encasten els teulats barret de fum.

Al cant del gall, a l’hora del costum,
ressona pels carrers fresseig de balda;
camina la padrina amb gra a la falda,
a l’era el cap de casa fa el vacum.

Manyac el sol, amb art de savi vell,
espolsa dels balcons la son tardana;
a les parets, labor de mà artesana,

ressalta el tint cendrós del codadell…
Així que corre el temps, eterna via, 
no s’obre cap portal sense un bon dia.

Sonet al cafè de Peramola

M’agrada ser al cafè les nits d’hivern,
aquelles nits de fred i glaç a fora,
en què els minuts no sumen mai una hora
i s’aixera a la llar un foc d’infern.

I en rotlle obert, d’amable gent tothora,
amb fons de torb o verba en joc altern,
refer el decurs dels anys amb mot matern
de llavis d’un vell jai a frec de vora.

Em tinc, aquí, per gran avar de vida,
mes tanta en reto com la pell me’n bat,
car tot en mi respon a l’alta crida

d’aquest caliu d’embruix, comú i alat,
que neix humil I en puixança agombola
l’íntim, rural, cafè de Peramola.

I també una breu mostra del seu llibre Alt Urgell, plany 
i passió - Obra poètica. Ed. Salòria. Tanka japonesa 
per expressar amb concisió, bellesa, amor a l’entorn, 
crítica a la poca responsabilitat i massa deixadesa d’al-
guna gent...

Deixalles a tesa,
en un bosquet, una font,
pispes de bellesa.
Incúria, deixadesa,
lo coixí d’aquest malson.

Lo Segre a rampeu,
a sol ponent la Valira...
Ciutat de la Seu,
si per la pedra m’atreus,
què no serà per la vida!

Serra del Cadí,
urc de neu i cresta altives,
salvatge a desdir...
Seduït, l’ànima em tibes
amb embruix d’ull serpentí.
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DE TOT UNA MICA

Dites i refranys Farmàcies de guàrdia

“Cada casa és un món i cada persona un misteri”. Vol 
dir que cada família té els seus costums i la manera 
pròpia de veure les coses, i que no és prudent judicar 
les coses de casa d’altri segons el criteri dels externs. 
Aportació feta per n’Enric Esteve.

DITES I REFRANYS DEL MES D'AGOST

l Figues i raïm per l’agost, i pel setembre, codonys.
l Allò que l’agost madura, el setembre ho assegura. 
l El raïm d’agost, pel setembre most.
l Els ocells, per l’agost, grassos com tords.
l En agost, bull la mar i bull el most.
l L’aigua d’agost fa espès el bosc.
l Per l’agost el bestiar de llana es mor de gana.
l Pluges fortes per l’agost, bolets per l’octubre.
l Rosades d’agost, bona mel i bon most.
l La Mare de Déu d’agost, diada molt assenyalada, 
    madura algun raïmet i cau alguna avellana.

Canvi de torn cada dijous a les 20 h

SETEMBRE

DJ DV DS DG DL DM DC DJ
Peruchet 1 2 3
Cepero 3 4 5 6 7 8 9 10
Purgimon 10 11 12 13 14 15 16 17
Guilanyà 17 18 19 20 21 22 23 24
Barios 24 25 26 27 28 29 30

OCTUBRE

DJ DV DS DG DL DM DC DJ
Barios 1
Peruchet 1 2 3 4 5 6 7 8
Cepero 8 9 10 11 12 13 14 15
Purgimon 15 16 17 18 19 20 21 22
Guilanyà 22 23 24 25 26 27 28 29
Barios 29 30 31

NOVEMBRE

DJ DV DS DG DL DM DC DJ
Barios 1 2 3 4 5
Perucchet 5 6 7 8 9 10 11 12
Cepero 12 13 14 15 16 17 18 19
Purgimon 19 20 21 22 23 24 25 26
Guilanyà 26 27 28 29 30

DESEMBRE

DJ DV DS DG DL DM DC DJ
Guilanyà 1 2 3
Barios 3 4 5 6 7 8 9 10
Peruchet 10 11 12 13 14 15 16 17
Cepero 17 18 19 20 21 22 23 24
Purgimon 24 25 26 27 28 29 30 31
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DE TOT UNA MICA

D’on són?
Sabeu d’on són aquestes tres fotos?

Acudits
Això van dos olives pel carrer 
i una es cau. L’altra li pregun-
ta:
―Estàs bé?
―Crec que m’he trencat un 
os.
―Calla! Però si ets d’anxova!

Entra un home amb un lloro a 
l’espalla a un bar i el cambrer 
pregunta:
―Parla l’animal?
I el lloro respon:
―Jo que sé!

―Doctor, doctor, que la meva 
dona és a punt de parir…
―És el seu primer fill?
―No, sóc el marit.

En un casament...
―S’ha fixat amb la núvia? Mira 
que és lletja, eh?
―Escolti! Que és la meva filla!
―Ui perdoni... no sabia que 
vostè era el seu pare...
―El seu pare? sóc la seva 
mare!

Un parell de guàrdies civils 
fan una redada i troben tres 
granades.
―Què hem de fer?
―Doncs no ho sé!
―Però… i si n’explota una?
―Ah. aleshores direm que 
n’hem trobat dues.

a) Aristot b) Josa c) Sant Jaume de Tuixent

Solucions a “D’on són?”
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