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Estamariu

Estamariu és un municipi que es 
troba situat a la part nord oriental 
de la comarca de l’Alt Urgell. Hasta 
l’any 1983 se li cridava Estimariu. 
Sembla ser que l’origen del topò-
nim prové del basc Stamariz.
El municipi d’Estamariu comprèn la 
vall del torrent de les Arenes i la 
vall baixa del riu de Bescaran. Es 
troba limitat per diversos accidents 
geogràfics entre els quals trobem el 
riu Segre, el Coll de Jou i el seu 
torrent, el riu Bescaran, la serra 
de Banat, el coll d’Arcavell, el coll 
d’Arques, el turó de la Guàrdia, la 
serra de Peçaborrosa, el roc del 
Cucut i el torrent de les Carbone-
res.
Als afores del poble, en direcció 
Bescaran hi ha l’església romàni-

ca de Sant Vicenç que manté una 
gran influència de les formes llom-
bardes i de les estructures basili-
cals. Després de l’ensorrament de 
la seva coberta, aquesta església 
es troba completament restaurada. 
Dins el terme municipal d’Estamariu 
també hi ha les restes de l’antic mo-
nestir de Sant Vicenç de Pinsent, 
l’església va ser construïda aprofi-
tant una balma.
Estamariu ha estat un poble emi-
nentment rural, basat en l’agricultu-
ra, com són els llegums, el vi o l’oli, 
i en la cria de bestiar boví i porcí i 
també l’extracció de llana.
El municipi d’Estamariu celebra 
l’Aplec de Sant Vicenç al mes de 
gener, l’Aplec de Santa Cecilia al 
mes d’agost i la Festa Major.

EDITORIAL

El paper de la dona
Si hi ha un debat mundial de pri-
mer ordre aquest és el paper de la 
dona en la societat humana. Cada 
dia veiem que la dona ocupa llocs 
més preeminents, caps de govern, 
ministeris, presidentes de les més 
variades empreses, en el treball, 
en els ajuntaments... I al costat de 
tots aquests exemples de normali-
tat, trobem al nostre món, en molts 
països, en moltes cultures, molts 
assetjaments sexuals, molta violèn-
cia de gènere, moltes institucions 
i associacions que no reconeixen  
en pla d’igualtat la presència de la 
dona al costat de l’home.
El tribunal de la història ha deliberat 
i ha sentenciat: no té cap justifica-
ció que la dona no ocupi el lloc de 
la plena igualtat. Perquè no s’aplica 
aquesta sentència plenament? Els 
prejudicis, les pors d’uns i de les 
altres, els costums tancats... poden 
ser unes barreres infranquejables 
en algunes societats endarrerides. 
Però no ho poden ser en una socie-
tat lliure i passablement civilitzada 
com la nostra.
El nostre Esplai és un bon exemple 
de com han de ser les coses als 
nostres temps: a casa nostra comp-
tem amb una tradició molt important 
de presència femenina activíssima, 
tant en el càrrec de la presidència 
com en el de components de la Jun-
ta. Ens  podem felicitar d’aquest fet; 
un Esplai, una Junta, colze a colze 
dones i  homes, sense pors, amb la 
humilitat necessària que tenen les 
persones socialment inquietes.  Do-
nes i  homes a l’Esplai no només 
hem de fer parella als balls sinó a  
totes les activitats!! 

La Redacció

ANYS DAURATS                                                            Publicació trimestral
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L’Hotel 
Andria
Primera part:
1941-1959

Dedicat a Maria Rosa Sort Boixadera

L’immoble de l’actual Hotel Andria 
està carregat d’història, des dels 
cellers on s’instal·là el Club Coro-
na a la magnífica terrassa que el fa 
característic i acollidor, a la part alta 
del nostre Passeig. Ens interessa 
ara el moment, 1928, en què, el  nou 
propietari de l’immoble, Bartomeu 
Grau Ramonet, pagés terratinent, 
home obert a les idees republicanes 
i zuluetistes, encarrega al recordat 
arquitecte lleidatà, Joan Bergós i 
Massó, la remodelació de l’immo-
ble per fer néixer allò que anunciarà 
amb orgull: “El Gran Hotel Andria”. 
Bergós va dissenyar l’atractiva te-
rrassa, l’escalinata i l’ajardinament. I 
per carambola pressiona el seu gran 
rival, Joan Guardiet, de dretes i tra-
dicionalista, a fer també unes grans 
obres i a convertir la “Fonda Barto-
lo” en “L’Hotel Mundial”. Arribat el 
Desastre Civil, amb una instal.lació 
hotelera malmesa, per terra els seus 
ideals, Grau, de la casa Andria, com 
el coneixien, volgué desprendre´s 
de la seva gestió directa.
A l’any 1941, doncs, s’instal·la la 
meva família a l’Hotel Andria, provi-
nents de Cardona on havien portat 
la Fonda Bellavista: L’Alfons Sort, 
la seva dona, la Carme Boixadera, 
el seu fill l’Esteve Sort i la germana 
petita de l’Alfons, la meva mare, la 
Pilar Sort. L’Alfons és el nou arren-
datari del negoci, és un home jove, 
42 anys, però ja madur per la guerra 
i per l’experiència cardonina. Al cap 
d’uns anyets, naixerà la filla, la Maria 
Rosa, i amb ella em trobo, una vega-

da més, a l’Hotel. La Maria Rosa és 
molt agradable, forjada per una vida 
intensa. Avui la seva gran felicitat, 
amb permís dels fills i del Roman, el 
seu marit, són els tres néts i les tres 
nétes que són el seu millor patrimo-
ni. Pel camí s’ha quedat, ben recor-
dat, el fill Ramon, enyorat i estimat, i 
fa ben poc, una altra gran pèrdua, el 
gendre, el Josep Estany.
La Maria Rosa està plenament ac-
tiva, és la titular del negoci, amb la 
col·laboració de dos fills, la Mariona 
i l’Alfons. Els records s’acumulen, 
impacients. L’Alfons pare liderava la 

AMADEU 
GALLART 
SORT
Soci de l’Esplai 

“A l’any 1941 
s’instal·la la meva 

família a l’Hotel 
Andria, provinents 

de Cardona on 
havien portat la 

Fonda Bellavista”

comitiva familiar fugint dels estralls 
de la guerra a la conca minera de 
Cardona. L’acompanyaven dues 
treballadores, la Matilde i la Melito-
na i el seu nebot, el Pepe Carreño. 
Fugien d’una situació que els havia 
arruïnat l’empresa i esperaven tro-
bar un oasi de pau a la Seu. Per un 
malentès, o per enveges de la com-
petència, varen ser rebuts com uns 
rojos perseguits i fins i tot les page-
ses del mercat no els volien vendre 
cap producte. Uns avals dels llavors 
mandataris cardonins varen acon-
seguir de posar les coses al sec 
lloc, cosa prou difícil en aquell món 
desordenat dels anys 40.
Els primers anys varen ser, doncs, 
difícils. Superada la concepció po-
lítica calia fer front a la comercial. 
Els viatjants que arribaven pels 
cotxes de línia es dirigien unàni-
mement cap al Mundial i  les 43 
habitacions de l’Andria romanien 
en una buida tristesa. Els menja-
dors, el de primera i el de segona, 
segons l’estil del moment, tenien 
les taules parades. Faltaven els 
comensals. A poc a poc les coses 
anaren canviant. L’Alfons era un 
home de gran personalitat i no ha-
via vingut a la Seu per rendir-se 
a la primera. A més tenia un bon 
equip que l’acompanyava. De bon 
començament varen aprofitar la 
gent que no es trobava bé al Mun-
dial per alguna raó. És veu que 
l’oficialitat de la Guàrdia Civil no 
congeniava bé amb els militars i 
varen anar-se passant a l’Andria. 

També destacats càrrecs poli-
cials com els germans Huertas o 
el Carrió o el metge Cardelús. I 
per posar-hi la nota eclesial varen 
comptar durant molts anys amb la 
figura del sacerdot Corts i Peiret, 
professor de l’Institut i autor d’una 
història de la Seu que passa per la 
dreta als carlistes més conspicus. 
En relació amb aquest senyor la 
Maria Rosa m’explica que a ella i 
a la meva germana Pilar els varen 
comprar uns pantalons; a la meva 
germana més curtets i a la Maria 
Rosa més llargs per no provocar 
la reprovació del canonge profes-
sor i historiador. Dir a favor del Dr. 

Corts que va ser un dels pilars del 
manteniment de l’Institut de Segon 
Ensenyament.
I per l’Andria varen passar també 
aviadors anglesos caiguts en te-
rres franceses durant la Segona 
Guerra Mundial. Les seves factu-
res eren puntualment pagades per 
un agent andorrà. I una corrua de 
jueus perseguits pels nazis entre 
els quals destaca a la historiogra-
fia de l’Andria, el de la senyora 
Rotschild, ferida i curada per la 

Carme i carregada de joies, un 
dels millors passaports per viatjar 
en aquells moments per Espan-
ya i que a Lleida, a Govern Civil, 
varen ser molt útils per a la seva 
legalització immediata.  No ana-

ven al Mundial per algun motiu 
que suposem relacionat amb el 
fet que a les “guies de viatge” dels 
aviadors i dels jueus hi figurava 
principalment l’Andria. I ara apro-
fito per tornar a la personalitat de 
l’Alfons Sort amb una anècdota 
curiosa. Alguns dels que serien 
riqueses andorranes estaven en 
aquells moments movent diners 
amb la legítima intenció de fer-ne 
més. El trànsit de metàl.lic estava 
molt restringit i la solució que van 

trobar era la de donar-los al meu 
oncle per què els guardés. Ell els 
dipositava en un calaix de la seva 
habitació familiar on les bitlletades 
residien incògnites i segures.
Amb els anys l’Andria es va anar 

arrelant sòlidament en l’economia 
local, els clients fluïen amb un cer-
ta abundància i es completaven 
amb els nous estiuejants, com un 
excèntric i conegut banquer que 
anava tot l’estiu amb la mateixa 
camisa i el Sr. Coll, propietari de 
la Damm i de 80 empreses més. 
També varen començar a arri-
bar els banquets de boda, primer 
només d’esmorzar després ja al-
guns de dinar... Els productes ser-
vits eren de primera qualitat, les 
verdures, la carn de cal Planes i 
del Carnisser Nou, la pastisseria 
de cal Julià. L’Esteve Sort, el 1953, 
va anar a la coronació de la reina 
d’Anglaterra i va importar la moda 
de fer menjars a la carta a més 
dels menús... L’evolució general 
de l’empresa va resultar positiva... 
Al proper capítol, amb l’arribada 
del Roman Peguera, passarem a 
la història dels Peguera-Sort.

“L’Alfons era un 
home de gran 

personalitat i no 
havia vingut a 

la Seu per rendir-se 
a la primera”

“Varen començar 
a arribar els 

banquets de boda, 
primer només 

d’esmorzar i després 
ja algun dinar”
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Havíem anat anteriorment a visitar 
l’ermita de Santa Margarida però 
no vam trobar el camí, aquesta 
vegada més ben orientats l’hem 
trobat.
En arribar a Gósol, en la rotonda 
del segador vam agafar la direcció 
de Torrentsenta i seguint les dife-
rents indicacions vam arribar fins 
l’ermita. 
L’ermita de Santa Margarida es 
troba situada cap a la meitat de la 
pujada del coll de la Mola, a l’antic 
camí de Tuixén. Abans vàrem pa-
rar a fotografiar el castell amb la 
part posterior del Pedraforca, un 
xic amb neu, al fons. 
Santa Margarida, segons la llegen-
da, es va aparèixer a un pastor de 
la vila i li va indicar ell lloc on volia 
que construïssin l’ermita, sota els 
cingles de les Costasses. 
L’església és documentada des 
del 1716 com a sufragània de la 
parroquial del castell de Gósol 
en la visita pastoral d’aquest any. 
Santa Margarida va ser construïda 
l’any 1763, caldria però esbrinar si 

s’assenta sobre restes d’una ermi-
ta o capella romànica més antiga.
Església d’una sola nau coberta a 
dues aigües amb teula àrab amb 
l’entrada a migdia. És un arc de 
mig punt amb grans dovelles; so-
bre seu trobem un òcul a banda i 
banda del presbiteri unes petites 
dependències per la sagristia. El 

parament és de carreus desbas-
tats, disposats en fileres i units 
amb morter. Adossat al cantó del 
presbiteri, trobem un habitatge 
avui deshabitat. 
El dia 20 de juliol es celebra l’aplec 
que comporta una sèrie d’actes 
religiosos i com és copatrona de 
Gósol desprès es fa gran festa a 
la plaça de la vila.  El retaule ba-
rroc que decorava l’altar major es 
cremà durant la guerra civil (1936- 
1939).
Des de Santa Margarida es pot 
contemplar un paisatge magnífic 
i contemplar també la vegetació 
típica de la vall: gavarres, arços, 
argelagues, timó... 
Poc abans d’arribar val la pena 
veure la Santeta que segons diuen 
anuncia que som propers a un 
lloc religiós. En la pujada hi ha 
una font. De l’estada de Picasso a 
Gósol (maig– agost 1906) acom-
panyat de Fernànde Olivier se’n 
coneixen dos quaderns d’apunts. 
Un és al museu Picasso de París, 
l’altre és el que ara ha adquirit el 
Museu Picasso de Barcelona.
A la Sala Picasso del Museu de 
Gósol n’hi ha una còpia exposa-
da. L’estada de Picasso va marcar 
profundament tant la població com 
els seus vilatans. De veritat val la 
pena conèixer aquesta població 
força animada el cap de setmana. 

Text i recull dades: 
Miquel Pujol Mur.

Fotografia: 
M. Rosa Planell Grau.

Santa Margarida de GósolUna infància a la Seu
La meva infància a la Seu va més 
enllà de la infància, i més enllà de 
la Seu. L’escenari va des de Bellver 
a Organyà, que era el territori que 
abastava la notaria del meu pare (es-
pai de civilització) , i del Querforadat 
a Canturri, que eren els espais on 
anàvem a fer acampades (salvatges) 
a l’estiu  i a la tardor.
Temporalment, no s’acaba fins a 
l’adolescència: jo tenia quinze anys 
l’any 1968 quan el meu pare va 
deixar la Seu, els cinc anys anteriors 
estudiant a Barcelona comptaven 
com a la Seu, perquè els vuit mesos 
que passava a ciutat no tenien cap 
importància davant dels mesos de 
vacances al poble.
No cal dir que era un poble molt di-
ferent de l’actual. La importància de 
l’exèrcit era enorme, socialment i 
econòmicament, així com la de l’es-
glésia. Hi havia quintos per tot arreu, 
i els diumenges eren els amos del 
Passeig (aleshores José Antonio), 
tret del Dia del Seminarista, quan 
dominava el negre d’aquells ado-
lescents pàl·lids que s’ho miraven 
tot amb ulls esverats: pràcticament 
no sortien mai del seminari, i alguns 
d’ells venien dels poblets més remots 
de la muntanya, en una època en què 
anar de la Seu a Tuixén era un viat-
ge, i altres poblets no eren accessi-
bles més que a cavall.
Vivíem, per tant, en presència de 
dues societats estrictament jeràrqui-
ques, i aquest ordre s’estenia a cape-
llans, monges, notaris, jutges, carra-
biners, farmacèutics; eren figures de 
l’autoritat. 
Enmig d’aquests ordre tan egipci, el 
nostre món infantil era profundament 
democràtic. Naturalment que tots 
érem d’alguna tribu, la composició de 
les quals tenia a veure amb la posició 
dels pares. Però aquesta no reper-
cutia en absolut a l’hora de repartir i 
rebre els mastegots, pedrades i altres 
formes bèl·liques que, reflex de l’èpo-
ca, formaven una part considerable 
del nostre esbarjo, ni impedia que els 
fills de gitanos es fessin amb els dels 

militars, ni aquests amb la resta de 
vailets.
Democràtic en l’organització i anàr-
quic en l’activitat: de ben petits entrà-
vem i sortíem sense control, i un cop 
al carrer –desproveïts de qualsevol 
mena de parc infantil ni activitat or-
ganitzada-, recorríem el territori com 
apatxes, jugant a tota mena de jocs, 
des de la guerra (figurada o real, amb 
altres tribus) a l’apropiació indeguda 
de fruites vàries: més que res pel 
valor afegit de ser empaitats pels pa-
gesos. Després les nostres mares te-
nien feina per fer-nos menjar la fruita.
Un esport fora de la llei era el pati-
natge: no sé per què estava prohibit, 
però això afegia a la natural emoció 

de l’equilibri sobre rodes, el perfec-
cionar-la fugint dels municipals en-
carregats de fer complir la llei. Altres, 
basats també en la col·laboració 
iracunda dels eduls, eren el de pen-
jar-se dels carros que venien carre-
gats d’herba o de la famosa carraca 
del Pernal i, amb més perill, intentar 
fer el mateix amb els camions que 
passaven cap a Puigcerdà. Penso en 
tots els que hem sobreviscut aquests 
esports de risc, i des del meu ateisme 

present, considero amb agraïment la 
figura de l’àngel de la guarda.
No tot eren guerres. Hi havia esca-
pades per tota la vall i els dos rius, 
no sols per fer enrabiar els pagesos 
–els pispàvem una mica de fruita-, 
sinó pel plaer de recórrer d’explorar, 
pensant-nos que érem qui sap on: 
a l’Àfrica, al Far west, a l’Antàrtida o 
a qualsevol escenari d’Hazañas Bé-
licas o del Capitan Trueno. Si en el 
curs d’aquelles expedicions ens aga-
fava gana no teníem més feina que 
entrar en qualsevol de les cases d’un 
dels “soviets” dels que tot sovint ens 
havien empaitat pels camins a cop de 
roc i demanar amb carona de pena i 
bones maneres un vaset d’aigua ; rar 
era que no caigués un berenar de pa 
amb llonganissa.
També anàvem a estudi. Alguns a 
les monges de Lestonnac (jo vaig 
començar allà, amb aquella mestra 
meravellosa que era la Madre Pi-
lar); uns altres als frares de la Salle 
(hi vaig passar un any, després de 
la primera comunió), que estovaven 
el personal a base de bé; o també a 
l’institut (on vaig preparar l’ingrés de 
Batxillerat amb la senyoreta Sordo) 
que havia esdevingut, després de la 
seva refundació pel senyor Pallerols i 
mossèn Ramon Albiñá als anys qua-
ranta, l’espai de cultura de la Seu i 
una escola de secundària tan bona 
com qualsevol de Barcelona.
No obstant això, els meus pares ens 
enviaren a tots a Barcelona, al Liceu 
Francès a fer el batxillerat, pensant 
que era millor per nosaltres. Cin-
quanta anys després encara no n’es-
tic segur, però no sé si té massa im-
portància: aquests paisatges m’han 
acompanyat per sempre.
Els anys passen, i després de tant de 
temps, i tants quilòmetres de separa-
ció, de no haver-hi deixat  cap casa, 
cap família, torno al poble, veig la vall 
que s’obre just quan passes el turo-
net del Castell de Ciutat, o la façana 
noble de la vila que s’ofereix quan 
arribes de Puigcerdà, i sento que sóc 
a casa.

“Tots érem d’alguna 
tribu, la composició 

de les quals tenia 
a veure amb la 

posició dels pares”

PERICO 
PASTOR
Pintor, dibuixant 
i il·lustrador 
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De fet la situació actual de la casa 
és més aviat pacífica. Abans de la 
formalització de l’actual junta potser 
es van passar uns moments de tran-
sició productes de falta d’entesa en-
tre persones individuals, a vegades 
de malentesos... Ara és un bon mo-
ment, jo crec. La Junta funciona amb 
cohesió i bon rollo. Sempre surten 
petites coses. Ara mateix tenim el 
problema dels jocs de cartes, que en 
tenim uns de nous que no agraden, 
per les caràtules... i hi ha gent que se 
les porta de casa. A vegades coses 
petites com aquesta creen malestar. 
L’altra tarda jo mateixa vaig passar 
taula per taula per comprovar l’abast 
del problema. És molt important de 
ser damunt d’aquestes qüestions de 
la vida de cada dia...

Com estem de relacions exte-
riors?
És un capítol important que volem 
cuidar molt. Amb l’Ajuntament hi ha 
relacions molt fluïdes amb la regi-
dora Montserrat Bonet i la tècnica 
Montse Eroles. Ara mirem d’obtenir 
un desfibrilador ubicat a la nostra 
plaça... L’altre dia vàrem anar a pre-
sentar la Junta a l’Arquebisbe. Ens 
va rebre molt amablement. Ens va 
proposar de planificar visites al Pa-

lau Episcopal, a l’Arxiu, al Seminari, 
a la Catedral... vàrem sortir-ne molt 
contents. Això lliga amb la nostra 
idea de promocionar tot el que és de 
la comarca, del Pirineu. En aquest 
sentit també volem anar mirant de 
lligar relacions regulars amb d’altres 
esplais o associacions similars, bà-
sicament del nostre Pirineu i d’Ando-
rra.

I la situació jurídica de l’Esplai?
La propietària de tota la instal·lació 
es la Fundació de la Caixa. La Jun-
ta és autònoma però ha de mantenir 
unes relacions estretes de coordina-
ció amb els directius i administratius 
de la Fundació. Penseu que  gran 
part del finançament surt de la Fun-

dació. És lògic que els estem agraïts 
i que ens cal la seva aprovació del 
que fem. També l’Ajuntament ens 
ajuda amb algunes subvencions per 
activitats concretes. Tenim unes bo-
nes assegurances de responsabili-
tat civil. Potser un punt que hauríem 
d’estudiar més és la cobertura de la 
gent que usa les nostres instal·la-
cions, com acompanyants, familiars 
o amics dels socis.

Alguna cosa més?
Fer una salutació a tota la gent gran 
de la Seu i de la comarca, de tots els 
segments d’edat i situacions. L’Esp-
lai pot ser una casa vostra, on tro-
bareu amics, activitats, companyia i 
sobretot, sobretot,  un millor aprofita-
ment del molt temps que ens queda.

Ens acomiadem de la Teresa que, 
com és la una del migdia, abans de 
dinar encara ha de fer moltes co-
ses. No dubtem que pot fer-les i des 
d’aquestes pàgines enviem una sa-
lutació afectuosa a tota la Junta per 
la seva dedicació i a totes les sòcies 
i socis de la nostra entitat, de l’Esplai 
de gent gran de la Seu.

Consell de Redacció

ENTREVISTA

Teresa Ferrer Cumella. 60 anys. 
Presidenta de la junta de l’Esplai 
de la gent gran de la Seu. Va néixer 
en una bona casa de Tuixent, a Cal 
Custodi, un restaurant molt prestigiat 
a tota la comarca, avui malaurada-
ment tancat. La Teresa és alta i mal-
grat el seu bon aspecte té concedida 
una invalidesa que li permet dedicar 
molt temps als altres. A vegades una 
malaltia pot tenir caires positius, com 
positiu és el caràcter de la primera 
dama de l’Esplai. La seva formació 
acadèmica és la d’infermera i pro-
fessionalment va dedicar molts anys 
a Tuixèn i darrerament al CAP de la 
Seu passant abans per Lleida, An-
dorra.... Coneix molta gent i és molt 
coneguda.
  
Teresa, què fa una noia com tu en 
un lloc com l’Esplai?
La meva trajectòria a l’Esplai ha es-
tat induïda per una sèrie de motiva-
cions personals, familiars i socials. 
Personals, perquè m’he trobat als 60 
anys amb una situació, diem-ne de 
jubilació anticipada, per causa d’una 
invalidesa, que em fa passar alguna 
mala estona però que em permet 
dedicar-me a allò que m’agrada, la 
relació amb la gent, sentir-me útil, 
com allò que de fet he conegut al 
llarg de la meva vida professional 
tal i com  us he explicat. Familiars, 
perquè també a hi ha a la junta el 
meu company, el Salvador Rosàs, 
i ell també m’ha animat a ser a la 
Junta.  Socials, perquè a mi l’Esplai 
de la gent gran és un lloc que ho té 
tot, relacions amistoses, activitats 
que combinen la utilitat amb la di-
versió, projecció social... Pel temps 
que hi porto noto que he estat molt 

ben rebuda,i a més compto amb 
uns companys de junta magnífics: 
Rafa España-l’anterior president, Ina 
Bailon, Teresa Gurt, Julian Morales, 
Jaume Caelles,  Benigno Rodríguez 
i l’Eduardo Gonzàlez –aquests dos 
darrers també de la junta anterior. En 
total som, doncs, nou persones que 
ens reunim cada dimarts a la tarda.

Li fem broma dient-li que si algun 
dia es discuteix a la junta això 
pot afectar-li la vida casolana. No 

sembla que per aquí hi hagi mas-
sa perill i passem a preguntar-li 
quin programa té per als cinc 
anys vinents.
Tinc dues prioritats gairebé abso-
lutes. La primera és fer funcionar la 
Junta com a màxima responsable de 
tot el que és faci, és a dir, no vull que 
hi hagi cap tema que no passi per 
la Junta i que no s’aprovi pel màxim 
consens possible. La segona és que 
els socis i les sòcies percebin la Junta 
com un equip obert a tots els sugge-
riments i a totes les crítiques que cal-
guin. A partir d’aquí hem de fer moltes 
coses i sobretot orientades a procu-
rar benestar i felicitat a la nostra gent 
gran. Som un col·lectiu molt complex, 
amb interessos molt variats, per això 
hem d’impulsar el màxim d’activitats 
que puguem fer dignament. Cal se-
guir tot el que es feia bé, els viatges, 
mirant de lligar cultura, gastronomia i 
diversió; els balls, anar-los fent amb 
músics i sense però també comple-
tar-los amb un curset de ball dirigit 
per la Ina Bailon; la Coral, amb la 
Núria Llobet; el grup de teatre, cin-
efòrum... Jo tinc al cap uns tallers es-
pecials per ajudar a aprofitar la vida, 
el temps, un que es diu “Viure com 
vull”, un altre que pot ser “Desperta 
amb un somriure”; aquesta temàtica 
em sembla bàsica en aquestes eta-
pes de la vida, uns ho porten millor 
i altres poden estar en situacions de 
solitud o de vulnerabilitat física o psi-
cològica. Bé, hi ha moltes coses a fer 
i cal que la gent s’hi impliqui pel seu 
bé i pel bé dels que té a la vora.

I com les coses mai no són sem-
pre de color de rosa, quins temes 
conflictius t’has trobat?  

“A l’Esplai hi trobareu, sobretot, 
un millor aprofitament del molt 

temps que ens queda”

TERESA
FERRER

CUMELLA
Presidenta de la junta 

de l’Esplai de la Gent Gran 
de la Seu d’Ugell

“Volem lligar relacions 
regulars amb d’altres 

esplais o associacions 
similars, bàsicament 

del nostre Pirineu 
i d’Andorra”

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

Tel. 973 35 24 00
Fax 973 35 34 10

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
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PERSONATGES

i evangèlica que la que coneix al 
Bisbat d’Urgell. Com a sacerdot i 
com a persona és un moment cru-
cial de la seva trajectòria. Així, el 
setembre de 1965 l’adscriuen a la 
parròquia de Sant Ot i és relaciona 
amb tota una gran colla de jovent 
amb la interessant experiència del 
CAU. El CAU va representar una 

experiència inoblidable per als qui 
la visqueren. Sota la batuta del 
Pasqual s’organitzaven debats so-
bre temes impensables per l’època, 
les llibertats polítiques, les rela-
cions sexuals entre joves, l’anàlisi 
de posicions religioses, la pobresa 
del país, la dictadura, el problema 
català... Això no podia durar, i ben 
aviat la policia va precintar el local 
i va detenir els joves més significa-
tius.  
Aquesta primera etapa de “pleni-
tud”, al voltant de l’edat evangèli-
ca dels 33 anys, el portarà també 
al cooperativisme laboral. Seguint 
l’exemple de l’exitosa Cooperativa 
de confecció tèxtil de La Pobla de 
Segur, posa els seus treballs i es-
talvis en la formació d’una coopera-

tiva de confecció. Ajudat per en Vi-
cenç Manresa coneix una etapa de 
dur treball per crear llocs de treball, 
bàsicament per a dones. Hi deixarà 
molts esforços personals, salut i di-
ners. Això sí, en va sortir més savi. 
És molt definitori de la personalitat 
del Pasqual que el fracàs de la coo-
perativa de treball i del CAU, en lloc 
d’enfonsar-lo li obrís noves pers-
pectives i la necessitat d’actuacions 
més polititzades.
L’ entronització del jove bisbe Joan 
Martí Alanís desvetllà grans espe-
rances del Pasqual, que esperava 
poder treballar en temes diocesans. 
Això no s’acomplí i decebut, va anar 
a la recerca d’altres horitzons ètics 
i socials. A més, molts dels seus 
millors amics capellans van aban-
donant el sacerdoci. Però ell no 
abandona, enceta nous camins: el 
5 de juliol de 1970 obté la diploma-
tura de Titulat en Ciències Socials 
a l’Instituto Católico de Estudios 
Sociales a Barcelona -ICESB-. El 
10 d’octubre de 1972 se´l nomena 
Director Diocesà de sociologia re-
ligiosa i estadística. Sobretot, obre 
una etapa de lligams amb nous 
elements joves que es significaran 
en  tota l’etapa de transició. A poc a 
poc passa de ser –per a una  part 
de l’opinió pública local- un pertor-
bador, a ser considerat com a un 
autèntic líder renovador. Aquest fet 
constituí una gran satisfacció per-
sonal per al Pasqual. 
L’oposició al projecte del Pantà de 
Tres Ponts és especialment estra-
tègic en la trajectòria del Pasqual.  
Actuarà encara amb íntima relació 

amb el Joan Sansa, dirigirà una 
enquesta antipantà amb un grup 
de jovent. Animador del Cine Club, 
de les Nits Musicals, instigador del 
compromís ètic i polític de les per-
sones que tractava... Aquella ino-
blidable trobada de la “Marxa per 
la llibertat” a Oliana. Fou el gran 
inspirador del concepte Alt Pirineu: 
organitzà una recordada reunió de 
cineclubs pirinencs al Seminari que 
va anar a parar a la necessitat de 
la lluita per les comarques de mun-
tanya que tan bé coneixia a través 
del mateix bisbat d’Urgell. Va ser 
impulsor del Centre d’Estudis Muni-
cipals, del que va sortir el llibre “La 

Seu 1976”, base de tota una con-
cepció de La Seu i la seva comarca 
i dels treballs per a un urbanisme 
progressista. Gairebé cap de cam-
panya de Redreçament i Progrés, 
candidatura que va guanyar per 
majoria absoluta les primeres elec-
cions municipals democràtiques, 
les de 1979. Conspirador tendre i 
tenaç. Començava l’alba després 
de la foscor.I arriba el 2 de desem-
bre de1979. El Pasqual és mort, 
súbitament. 49 anys. Que jove!!!

Consell de Redacció
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El 8 de març de 1930 neix a La 
Seu . Els seus pares foren Ma-
nuel Ingla  i Assumpta Torra. Era 
el petit de quatre germans, Josep, 
Manuel, Ramon i Pasqual. El pare, 
de professió boter, va ser regidor 
a l’ajuntament republicà. La botiga 
del pare i la casa familiar eren un 
autèntic anar i venir de gent atreta 
per l’hospitalitat familiar i pel nivell 
cultural i cívic que s’hi respirava: 
gent com l’ Enric Canturri Ramonet 
i el Bonaventura Rebés durant la 
Segona República, ambdós alcal-
des republicans.
La Guerra Civil va fer passar mo-
ments de perill a la família Ingla 
per la seva adscripció tan propera 
als sectors eclesiàstics. Als anys 
quaranta en Pasqual estudia al 
Seminari després d’haver-ho fet a 
la Salle. Va ser ordenat sacerdot el 
12 de juny de 1953. Va coincidir al 
Seminari amb l´època del Dr.Joan 
Quer, sacerdot renovador, que va 
inspirar una autèntica “revolució” 
espiritual entre els seminaristes. 
Aquella trencadissa de valors “tra-

dicionals” li provocà una autèntica 
crisi personal que va fer trontollar 
la seva vocació. Aquest seria el 
primer daltabaix que viuria en la 
seva professió.
Malgrat tot és ordenat sacerdot i el 
dia 6 d’agost de 1953 fou nome-

nat vicari d’Oliana. En aquesta vila 
amenaça públicament de negar 
la comunió a un alt càrrec de les 
obres del pantà pel maltractament 
continuat als treballadors, que vi-
vien i treballaven en condicions 
inhumanes. El bisbe Ramon Igle-
sias Navarri, home proper al fran-
quisme, el cessa i li fa començar 
un itinerari per les parròquies més 
petites i allunyades.  El 5 de juliol 
de 1954 és nomenat capellà de 
Tuixent. La seva figura, sotana ne-
gra amb moto, es comença a fer 
popular. Té un greu accident que 
accentuarà molt els seus proble-
mes físics d’esquena. El 18 d’agost 
de 1956 passa a Aristot, Castellnou 
i Pont de Bar. El 24 d’abril de 1959 
és nomenat per encarregar-se de 
Bescaran i Estamariu.
A finals dels cinquanta el Pasqual 
comença el que serà una ininte-
rrompuda relació amb diverses 
promocions de jovent urgellenc. 
Molts joves de llavors recorden 
amb emoció aquells anys de xe-

rrades amb el Pasqual, d’excur-
sions i de coneixença de la nostra 
muntanya. Així comença l’activitat 
“escolta”: tota una “escola” basada 
en valors de llibertat i de democrà-
cia a trenta anys vista!! També col.
labora amb el primer cineclub que 
feia sessions a La Salle i es mou 
en activitats d’inspiració religiosa 
com el pessebrisme i la primera 
etapa del Retaule de Sant Ermen-
gol.
Als anys seixanta es relaciona molt 
amb en Joan Sansa Caminal, ad-
vocat de la Seu, un democratacris-
tià d’UDC, proper a Ruiz-Gimènez 
i Aldo Moro. Comença a passar 
gent per la frontera andorrana com 
va ser el cas del socialista Joan Ra-

ventós a qui portava al maleter del 
seu atrotinat dos cavalls i que, se-
gons explicava, gairebé va arribar 
a preferir les tortures policíaques a 
la del perill imminent d’asfíxia en 
mans del cotxe del Pasqual. És 
l’època també dels famosos “Cur-
sillos de Cristiandad” que es des-
envolupaven a Peramola, a can 
Boix, i on el Pasqual  va participar 
amb una intensitat militant, amb un 
cert quixotisme juvenil.
S’obre el CONCILI VATICÀ II sota el 
pontificat de Joan XXIII. El Pasqual 
comença a creure en la possibilitat 
d’una Església catòlica més oberta 

Pasqual Ingla i Torra
(1930-1979)

El 1965 l’adscriuen 
a la parròquia de Sant 
Ot i es relaciona amb 

una gran colla de 
jovent, amb la 

interessant 
experiència del CAU

Va ser l’impulsor del 
Centre d’Estudis 
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va sortir el llibre 

“La Seu 1976”
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Durant tot el segle XIX els espan-
yols, els catalans, vàrem anar fent el 
que els francesos varen fer en deu 
anys. La lluita continuada entre l’as-
cendent burgesia i els partidaris de 
l’antic règim emplenaren de sang el 
nostre país, especialment la nostra 
comarca, amb les tres guerres car-
lines. El “Ros d’Eroles” en va ser 
un dels protagonistes. Fins i tot va 
aconseguir que la Seu d’Urgell fos 
la capital de l’Espanya integrista du-
rant uns mesos amb la “Regència 
d’Urgell”. Els carlistes radicals, com 
el nostre, eren personatges sinistres 
que practicaven el que avui més ens 
escandalitza dels talibans islàmics: 
una defensa ultra dogmàtica de la 
religió i una falta total de respecte a 
la vida humana.

Va néixer al Mas d’Eroles, al veïnat 
de les Anoves del municipi d’Oliana, 
Alt Urgell, el 4 d’abril de 1795. Va ser 
batejat a la parròquia de Castell-lle-
bre (Peramola) perquè llavors el Mas 
d’Eroles hi pertanyia. Els seus pares, 
Juan i Serafina eren pagesos benes-
tants i la mare procedia del mas de la 
Cruella a la parròquia de la Torre, al 
bisbat d’Urgell.
De ben jove es va traslladar a la vila 
d’Oliana on exercí l’ofici de carreter. 
A causa del color del seu cabell i tal 
com era habitual als pobles, va ser 
conegut, més que pel seu autèntic 
nom, com a Ros d’Eroles.
L’any 1822 va participar en l’aixeca-
ment reialista contra el govern libe-
ral que va encapçalar la Regència 
d’Urgell i que més tard, el 1823, va 
acabar amb l’entrada dels Cent mil 
fills de Sant Lluís, que propiciaren 
la instauració de Ferran VII com a 
rei absolut. En acabar el conflicte es 
quedà a Oliana com a tinent graduat, 
de capità dels voluntaris reialistes.
El 1827 participà activament a la 
Guerra dels Malcontents, tot i que va 
deixar les armes quan el rei va venir 
a Catalunya al front de l’exèrcit, igual 
que els altres caps de la rebel·lió. 
En la repressió posterior, dirigida pel 
comte d’Espanya, va ser enviat al 
presidi d’El Hacho (Ceuta).

Primera Guerra Carlina El mes 
d’abril de 1834, durant la Primera 
Guerra Carlina ja havia tornat a aga-
far les armes i encapçalava una parti-
da de 190 o 200 homes, per defensar 
els drets a la successió dels tron de 
l’infant Carles Maria Isidre, el Carles 
V dels carlins, davant de la reina Isa-
bel II, filla de Ferran VII.
Durant tota la guerra, el Ros d’Eroles 
va participar en nombrosos combats 
amb sort diversa. Podríem destacar 
la seva participació, amb Torres, en 
la batalla del Perotillo, una masia 
avui desapareguda sota les aigües 
del pantà de Rialb, situada prop de 
la confluència entre la Ribera de Ma-
drona o Riu de Pinell i el Segre. En 
aquest fet es causà una important 
desfeta en les forces isabelines que, 
a les ordres d’Azpiroz, havien sortit 
en columna del poble ocupat de Pe-
ramola.
El seu marc d’actuació van ser princi-
palment les comarques de l’Alt Urge-
ll, la Noguera i el Pallars, lloc d’origen 
d’ell mateix i de la gran majoria dels 
seus homes. Sempre va emprar el 
sistema de lluita de guerrilla, utilitzant 
el factor sorpresa i fugint ràpidament.
L’estiu de 1836 ja constava com a 
cap de la Divisió de Lleida de l’exèrcit 
carlí amb el grau de coronel. Aques-
ta divisió es componia de dues bri-
gades, compostes cadascuna d’elles 
per dos batallons d’infanteria. La pri-
mera brigada també disposava de 
vint cavalls.
El 29 de maig de 1837, al davant d’un 
petit escamot va anar a rebre l’expe-
dició reial a Barbastre, amb la qual 
s’integrà i participà en la batalla de 

Gra en comandar l’ala dreta de l’exèr-
cit carlí. Fou acusat d’haver propiciat 
la derrota carlina en aquella batalla 
a causa del fet que els seus homes, 
acostumats a la lluita de guerrilles 
en terrenys aspres, no aguantaren 
l’envestida de la cavalleria liberal en 
camp obert.
El dia 30 d’octubre de 1839, era a Or-
ganyà com a comandant de la plaça 
amb el grau de brigadier. Fou aquest 
dia que arribà al mas de Caselles el 
seu antic enemic el comte d’Espan-
ya, que acabava de ser destituït com 
a cap de l’exèrcit carlí. Tots els indi-
cis indiquen que Bartomeu Porredon 
estava al corrent dels fets que la nit 
del 2 al 3 de novembre mataren el 
comte. Com la resta de l’exèrcit carlí 
passà a França en acabar la primera 
guerra carlina.

Segona Guerra Carlina El 1846 
es produeix un nou aixecament carlí, 
la Segona Guerra Carlina, que diri-
geix a les comarques de Lleida Benet 
Tristany. El Ros d’Eroles torna a l’ac-
tivitat i el 16 de febrer de 1847 parti-
cipa en l’assalt a la ciutat de Cervera.
El 16 de maig de 1847, Bartomeu 
Porredon havia emmalaltit i s’havia 
refugiat a can Borrelles de Clariana 
de Cardener, al Solsonès. Allà, per la 
confidència d’un delator, el localitza-
ren les forces liberals que el perse-
guien i, estant al llit malalt, el mataren 
a cops de baioneta sense deixar-lo 
aixecar del terra.
L’endemà, tot i mort, assegueren el 
seu cadàver en un banc al firal de 
Solsona i l’afusellaren per l’esquena 
amb els seus companys de revolta: 
mossèn Benet Tristany, capturat, 
per traïció, el mateix dia a Llanera i 
mossèn Josep Rosell d’Àger i Valeri 
Roca de l’Aranyó, ajudant de camp i 
gendre del Ros d’Eroles, respectiva-
ment, que havien estat capturats en 
l’acció de Clariana de Cardener.

Wikipèdia
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Visites a l’Ajuntament i al Bisbat
Pocs dies després de formar oficialment la nova Junta de l’Esplai vàrem visitar a l’Alcalde de la nostra ciutat. Va ser 
una trobada molt cordial, fent-li saber la nostra total predisposició a una col·laboració franca i oberta entre l’ Esplai i 
Ajuntament. A finals de novembre vàrem tenir una audiència amb el Sr. Arquebisbe, Joan Enric Vives.

Torneig de botifarra
Torneig de botifarra, amb el patrocini del supermer-
cat Plus Fresc i organitzat per Francesc Moix, a 
l’Esplai. Es va iniciar al mes de setembre i es va 
acabar al desembre de 2017. Felicitats a tots.     

Torronada
Com cada any, hem conservant els 
bons costums i hem celebrat amb to-
rrons, castanyes, panellets i mosca-
tell la festa de Tots Sants.

Bartolomé Porredón Eroles
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Festa de Carnestoltes
El dia 11 de febrer, l’Esplai es va guarnir de festa gran 
per celebrar el Carnestoltes, que fou ben acompanyat 
per més d’un centenar de socis i sòcies. El jurat va 
atorgar premis a les tres millors disfresses ,per aquest 
ordre: 1a, Teresa Pich; 2a, Maria Garcia; i 3a, Isabel 
Fernández. La vetllada fou divertida i la música de Jordi 
Rojals amenitzà un ball de parelles ben animades.

Festa de 
Santa Llúcia
Festa de Santa Llúcia a l’Esplai. 
Concert de Nadal a càrrec de la 
Coral de l’Esplai, pica-pica i ball 
amb música en viu. Felicitats per 
la vostra festivitat i molt bon camí a 
la nova Junta i a la seva presiden-
ta, la Sra. Teresa Ferrer. 

Mines de sal de Cardona i pessebre vivent d’Ardèvol

Dia de l’Elegància
La música, molt habitual i amb un volum con-
siderable, convidava a ballar sense parar. 
Les parelles entomaven el ritme amb una agi-
litat que res tenia a veure amb les mancances 
que sovint manifesta l’edat.
L’Esplai, guarnit amb gust i delicadesa, mos-
trava el seu caire més festiu. I és que hi havia 
motiu: ahir, diumenge, dia 18 de febrer, cele-
bràvem el dia de l’elegància. Ball, concurs i 
sorpresa eren al programa establert.
Un jurat format per cinc persones –tres sen-
yores i dos senyors- hauria de decidir la sort 
dels concursants. Fins a set senyores en 
l’apartat individual i una sola en el de pare-
lles. Les senyores JUANI, SOFIA i MARIA 
varen ser, per aquest ordre, les premiades i 
l’ENRIC i la MARIA com a parella.
A continuació la sorpresa: racions individuals, 
en vas, elaborades per les membres de la 
Junta, amb l’inestimable ajuda de la Juani, a 
base de torró, nata, llet,…; també polvorons, 
tot acompanyat de cava i aigua per als abste-
mis. La veu unànime manifestà que la sorpre-
sa seria bo que es repetís…
No cal dir que tot plegat encara va animar 
més els balladors que es van multiplicar i van 
deixar la pista petita, en una nit on els aspec-
tes positius del viure i compartir es van fer 
amos de la complicitat de l’Esplai.

Consell de Redacció

El trenta de desembre es va organitzar la darrera sortida de l’any 2017. 
Amb l’autocar ple i en arribar pel matí a Cardona vàrem gaudir l’espec-
tacle de les mines de sal i posteriorment el museu de la sal. Després de 
dinar a Cardona, amb brindis pel bon “rotllo” del viatge, vàrem encami-
nar-nos vers Ardèvol per visitar, ja cap al tard, l’extraordinari pessebre 
vivent, un dels més anomenats de Catalunya, amb 250 figurants. Us el 
recomanem.
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Carmen Fernández Ruiz

La Carmen va néixer a Villanue-
va de Algaidas, una ciutat i muni-
cipi espanyol de la província de 
Màlaga, en la comunitat autòno-
ma d’Andalusia.
Junt amb els seus pares, Juan i 
Isabel, i amb els seus germans 
van vindre a viure a la vall de 
Castellbò, després a Castellciu-
tat i, finalment, a la Seu. Va fer 
la seva joventut, sempre amable, 
divertida i molt comprensiva, ale-
gre i pensant sempre en positiu.
Ja casada, va ser una dona  molt 
de casa seva, de la família, de 
cuidar les flors i les plantes del 
seu jardí, molt disposada a aju-
dar i col·laborar amb les perso-
nes necessitades, i també amb 
els departaments d’ajuda esta-
blerts a la Seu i altres llocs de 
Catalunya.
Es va fer sòcia de l’Esplai de la 
nostra ciutat, i en moltes oca-
sions va col·laborar i ajudar sem-
pre que es necessitava. Volem 
mostrar el més sincer agraïment 
des de l’Esplai i expressar el con-
dol al seu marit.

Al consell de redacció de la revis-
ta Anys Daurats ens va col·labo-
rar des de l’inici, amb la màxima 
il·lusió i  voluntat; vagi, doncs, el 
nostre agraïment i estimació per 
la Carmen.  
El seu comportament en aquesta 

vida ha estat com les obres d’art: 
només s’entenen quan els seus 
artistes ja no hi són. I això ens 
passarà amb la teva vida i tot el 
que representa.

Moltes gràcies, Carmen. D.E.P. 
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Calçotada
Vam sortir de la Seu a dos 
quarts de nou i després de re-
collir més “calçotaires” a Cas-
tellciutat, Montferrer i Adrall, 
la Maria Teresa va donar la 
benvinguda a tots i va expli-
car breument el recorregut de 
l’excursió. En arribar a Ponts 
ens aturem per esmorzar, po-
den escollir entre esmorzar de 
forquilla o de pastisseria. Tot 
seguit ens encarrilem vers el 
monestir de Santes Creus i 
cal dir que abans de la visita 
guiada vam estirar les cames 
una estona —a més feia un 
dia fresquet però força sole-
jat— i vam fer la foto de grup. 
La visita guiada i el vídeo final 
van resultar interessants per 
conèixer la vida dels monjos 
cistercencs en aquell indret 
de Catalunya. El monestir 
està ben restaurat però resta 
poca edificació de llurs inicis. 
I tot seguit cap a Alcover a 
gaudir calçots amb romesco i 
tot el potent acompanyament 
de carn a la brasa, carxofes, 
patates, all i oli i un bon vinet. 
A l’hora de les postres, i amb 
el cava, na Maria Teresa va 
demanar un brindis amb tota 

la colla. Darrerament vam descarre-
gar un xic de colesterol amb l’alegre 
“ballaruca” d’un parell d’hores. A les 
sis de la tarda vam deixar Alcover i en 

arribar a Adrall, Maria Teresa va agrair 
la presència a tots i el bon “rotllo”de 
l’excursió. Només cal afegir: l’any vinent 
hi tornarem!

Escacs 
a La Salle
Com tots els anys, els escacs a 
la Salle. Vam passat una tarda 
molt agradable en comprovar  
les ganes que tenen ‘aprendre 
tots els joves, cada any diguem 
que es com una escola romàn-
tica d’escacs. 
Aquest any ens van acompan-
yar Josep Comes, Josep Colell, 
i el Ramon. Vàrem  trobat a fal-
tar el company Josep Carreño, 
l’únic que té carnet de monitor 
d’escacs a la Seu, bon profes-
sional i gran persona.

“No ploreu perquè me’n vagi, certament soc de les que penso que la mort no és la fi 
de res, perquè la gent només mor quant l’obliden, i estic convençuda que això no 
passarà mai i, per tant, sempre romandré d’una forma o un altra amb vosaltres.”
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Per pensar
Si mirem amb cura podem detec-
tar l’aparició d’una franja social 
que abans no existia: la gent que 
avui té entre seixanta i setanta i 
més anys. 
 A aquest grup pertany una gene-
ració que ha fet fora  de l’idioma 
la paraula “envellir”, perquè senzi-
llament no té entre els seus plans 
actuals la possibilitat de fer-ho. 
Es tracta d’una veritable novetat 
demogràfica semblant a l’apari-
ció en el seu moment, de la ado-
lescència”, que també va ser una 
franja social nova que va sorgir a 
mitjans del S. XX per donar iden-

titat a una massa de nens desbor-
dats, en cossos crescudets , que no 
sabien fins llavors on ficar-se, ni com 
vestir-se. 
 Aquest nou grup humà que avui ron-
da els seixanta, setanta o més, ha 
portat una vida raonablement satis-
factòria. 
 Són homes i dones independents 
que treballen des de fa molt de temps 
i han aconseguit canviar el significat 
tètric que tanta literatura llatinoame-
ricana li va donar durant dècades al 
concepte del treball. 
 Lluny de les tristes oficines, molts 
d’ells van buscar i van trobar fa molt 

l’activitat que més li agradava i es 
guanyen la vida amb això. 
 Suposadament ha de ser per això 
que se senten plens; alguns ni so-
mien amb jubilar-se. 
 Els que ja s’han jubilat gaudeixen 
amb plenitud de cadascun dels seus 
dies sense temors a l’oci o a la soli-
tud, creixen des de dins. Gaudeixen 
l’oci, perquè després d’anys de tre-
ball, criança de fills, mancances, 
desvetllaments i successos fortuïts 
bé val mirar el mar amb la ment. 
Però algunes coses ja poden do-
nar-se per sabudes, per exemple 
que no són persones detingudes en 
el temps; la gent de “seixanta, se-
tanta o ...., homes i dones, maneja 
l’ordinador com si ho hagués fet tota 
la vida. S’escriuen, i es veuen, amb 
els fills que estan lluny i fins s’obli-
den del vell telèfon per contactar als 
seus amics i els escriuen un correu 
electrònic o WhatsApp. 
 Avui la gent de més de 60, com és el 
seu costum, està estrenant una edat 
que encara NO TÉ NOM. Abans els 
d’aquesta edat eren vells i avui ja no 
ho són, avui estan plens físicament i 
intel·lectualment, recorden la joven-
tut, però sense nostàlgies, perquè la 
joventut també està plena de caigu-
des i ells ho saben. La gent de 60, 70 
i .... d’avui celebra el Sol cada matí 
i somriu per a si mateixa molt sovint 
... fan plans amb la seva pròpia vida, 
no amb la dels s saben i sabran els 
del segle XXI. 

  Consell de Redacció
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Gent 
normal
Carles Capdevila

Desconfiaré sempre de qui no 
respecti la meva llengua. Per-
què, en fer-ho, demostra que no 
em respecta a mi, i alhora que no 
respecta un bé cultural essencial.
Desconfiaré sempre de qui no 
trobi normal el seu ús institucio-
nal i simbòlic, perquè no troba 
normal la meva realitat cultural i 
perquè a sobre es pensa que té 
dret a decidir què és la normali-
tat, i curiosament la normalitat és 
ell, i no jo.
Desconfiaré sempre de qui digui 
que el meu problema no és real, 
perquè em menysté a mi i perquè 
es creu amb el poder de decidir 
què és real, i casualment també 
ho és ell, i no jo.
Desconfiaré sempre de qui digui 
que les llengües són per enten-
dre’ns i no per crear problemes 
i faci servir aquest argument per 
crear problemes amb les llen-
gües.
Desconfiaré sempre de qui ma-
nipuli realitats deliberadament i 
gosi acusar llengües perseguides 
de ser les perseguidores.
Desconfiaré sempre de qui vegi 
com a despesa innecessària la 
promoció de la meva llengua i 
com a inversió imprescindible la 
promoció de la seva.
Desconfiaré sempre de qui vul-
gui acomplexar-me perquè parlo 
amb naturalitat la llengua dels 
meus pares.
Desconfiaré sempre de qui em 
negui la llengua, perquè em sen-
to compromès amb els que l’han 
salvat perquè jo la pugui ensen-
yar als meus fills. I procuraré en-
fadar-me poc, només el que jo 
trobi normal i davant d’amenaces 
que jo consideri reals.
I sempre, però sempre plantaré 
cara.”

VENDA - INSTAL·LACIÓ - REPARACIÓ

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

televisió 

audio-vídeo 

av portàtil 

antenes tv-sat 

so professional 

electrodomèstics 

petit electrodomèstic 

internet sat i wifi 

informàtica-domòtica 

vigilància i seguretat 

telefonia i comunicació

Les fruites
Les fruites ens aporten grans beneficis per a la salut. Pel seu alt contingut 
d’aigua, més del 80%, ens facilita l’eliminació de toxines de l’organisme 
que ajuda a mantenir el nivell del colesterol. Durant tot l’any disposem de 
gran variació de fruites amb textures i gustos diferents.
Els sucres o hidrats de carboni simples donen un sabor dolç a les fruites 
madures;  les fruites no madures contenen hidrats de carboni complexos 
que es van transformat a mida que maduren.
Tenen un baix contingut de greix (per tant no engreixen), excepte l’alvocat 
ric en greix oleic, com l’oli d’oliva, i el coco amb greix, principalment satu-
rat i per tant de coco es recomana menjar-ne poc.
Les fruites aporten antioxidants que és un factor protector per a certes 
malalties degeneratives, cardiovasculars o càncer. Son una bona font 
de vitamina C, especialment les cítriques Kiwi, meló, síndria, taronja, ma-
duixots), també aporten betacaroté o provitamina A, pigment que dóna el 
color groc ataronjat a vermellós abundant en moltes fruites ( préssecs, 
albercocs, cireres, meló, taronges, mandarines ).
La fibra que obtenim de les fruites, la major part és pectina soluble en ai-
gua que té efectes beneficiosos per al nostre organisme, ajuda a regular 
la funció intestinal i a corregir l’estrenyiment i té efectes beneficiosos 
en la prevenció i tractament d’algunes malalties ( diabetis, obesitat, hiper-
colesterolèmia, divertìculs, morenes, etc.). Si es pelen les fruites, com la 
poma o la pera, és per  una bona part de fibra, i recomanaria que es peli 
fi perquè sota la pell és on es concentren el màxim de les vitamines. Si es 
mengen amb la pell serà després d’haver-les rentat molt bé. 
Es consideren diürètiques pel seu alt contingut d’aigua i potassi i baixa 
concentració de sodi. A més, el potassi és necessari per la transmis-
sió de l’impuls nerviós i per  muscular normal. Les més abundants en 
potassi son : plàtan, kiwi, nectarina, nespres, meló, raïm negre, cireres, 
albercoc, prunes, xirimoia i papaia. També aporten magnesi, relacionat 
amb el funcionament de l’intestí, nervis i músculs, a més de formar part 
dels ossos i les dents.
Sempre es millor menjar la fruita sencera, però si se’n fa suc, s’ha de 
preparar tot just abans de prendre’l, ja que perdria una bona part de la 
vitamina C. Es recomana, com mínim, dues  peces de fruita al dia, una 
d’elles cítrica: kiwi, taronja, meló, etc.

Pepita  Fabregat
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Caminar una o dues hores seguides 
a bon ritme és un exercici cardio-
vascular excel·lent però, si això de 
caminar ja ho hem fet tota la vida, 
per què no provar de tant en tant a 
nedar, fer bicicleta estàtica o, jugar 
al tennis taula
Hem de ser pràctics, el que realment 
importa i preocupa una persona quan 
es va fent gran és poder continuar 
fent els actes quotidians de la vida 
per ella mateixa. Seure i aixecar-se 
d’una cadira, vestir-se i desvestir-se, 
arribar als armaris alts i als baixos de 
casa, pujar escales, no caure a terra, 
fer treballs manuals..., són alguns 
exemples d’accions que sempre ens 
han semblat fàcils, fins que arriba el 
moment en què ja no ho són. I la mi-
llor cura és la prevenció.
Portar un estil de vida saludable i fer 
activitat física moderada i correcta-
ment és la millor recepta per gaudir 
de la llibertat que ens dóna poder 
ser independents en totes les tas-
ques de la nostra vida quotidiana. 
Cal remarcar la importància de fer 
activitat física de forma correcta, i 
aquí entra el paper del tècnic o en-

trenador esportiu, que haurà d’asse-
gurar-se que els exercicis proposats 
no suposin cap risc.
L’altra funció primària seria la social. 
La gent gran es relaciona, riu i s’ho 
passa pipa quan arriba al gimnàs i 
es troba amb els companys i les 
companyes.
És un fet provat que som éssers 
socials. Tothom té la necessitat de 
fer relacions, xerrar, compartir co-
ses, expressar sentiments...; ens fa 
sentir millor i veure la vida amb més 
optimisme. Malauradament, per a la 
majoria de gent el pas dels anys els 
va acotant la xarxa social i fa cada 

vegada més difícil fer nous amics. 
Les activitats en grup són una opor-
tunitat excel·lent per trencar amb 
això.
I el fet de fer relacions en un àmbit 
sa com és un centre esportiu fa que 
compartim i aprenem hàbits saluda-
bles de vida, perquè ens mou un in-
terès comú en aquest sentit. Podem 
aprendre moltes coses d’una pato-
logia que ens hagin diagnosticat fa 
poc si escoltem altres persones que 
pateixen o hagin patit el mateix; el pi-
tjor que podem fer és tancar-nos dins 
nostre i portar la càrrega en solitari.

Moure’s com un infant . Sobre 
quina activitat física hem de fer a la 
tercera edat i com fer-la es podrien 
dir moltes coses. Per començar, 
cal assenyalar que no es diferencia 
gaire de l’activitat que ha de fer un 
nen. Quan som petits fem de tot i 
en tots els angles possibles, això fa 
que anem aprenent a fer funcionar 
el nostre cos a gran velocitat i alho-
ra les càrregues de treball s’estan 
repartint per totes les articulacions 
sense deixar cap punt feble. Quan 

L’esport a la tercera edat
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som adults perdem en gran mesura 
aquest ventall de moviments tan en-
riquidor. Deixem de jugar amb tanta 
freqüència i ens especialitzem en es-
ports concrets o, si no, fem cada dia 
més o menys les mateixes pautes 
de moviment. Això resulta en l’asso-
liment del punt de màxim rendiment 
esportiu en l’edat adulta, però tam-
bé comporta un excés de càrregues 
massa repetitives que passaran fac-
tura tard o d’hora.
A la tercera edat hauríem de repren-
dre (si ho hem deixat de banda) tota 
aquesta varietat de gestos que ja no 
fem mai i que cada vegada ens fa 
més por dur a terme. No parlem de 
fer tombarelles, el pont o salts sobre 
una cama mentre fem l’avió amb els 
braços estirats, sinó de treballar de 
manera divertida, amb seguretat i 
amb molta varietat.
Per tant, hauríem d’evitar l’entrena-
ment repetitiu i rutinari, ja que no 
comportarà un benefici en rendi-
ment esportiu com podria fer-ho a 
l’edat adulta i, a més, ja no té cap 
sentit patir la sobrecàrrega articular 
que comporta aquest tipus d’activitat 
física. És veritat que, per exemple, 
caminar una o dues hores seguides 
a bon ritme és un exercici cardio-
vascular excel·lent però, si això de 
caminar ja ho hem fet tota la vida, 
per què no provar de tant en tant a 
nedar, fer bicicleta estàtica o, sim-
plement, jugar a tennis de taula?
Problemes més freqüents 
A mesura que ens anem fent grans 
solem patir problemes físics força 
comuns entre la població. En des-
taquem alguns, tot indicant quin ti-
pus de treball ens pot anar bé per 
pal·liar-los.

L’equilibri: quan som nens una cai-
guda no suposa res, quan som adults 
no és gaire freqüent que sigui greu, 
però a la tercera edat són molt peri-
lloses. El treball de l’equilibri no ens 
evitarà una caiguda, però si ens el 
prenem seriosament ens pot salvar 
en més d’una ocasió. Exercicis amb 
una cama, amb ulls tancats, amb pla-
taformes d’equilibri, de puntetes, de 
taló..., ens donaran uns resultats sor-
prenents a mitjà i llarg termini. També 

és molt interessant, encara que molt 
més complicat de portar a la pràctica, 
treballar la tècnica de caiguda (la mi-
llor manera de caure per no fer-nos 
mal), sempre que ho fem amb segu-
retat i en grups reduïts. 

La mobilitat articular: la fle-
xibilitat és l’única capacitat física 
bàsica que tenim al màxim quan 
naixem. Tot el que podem fer des-
prés és intentar recuperar el que 
anem perdent pel camí. Una bona 
mobilitat articular ens facilitarà mol-
tíssim qualsevol moviment (valgui la 
redundància). Si pensem en el nos-
tre cos com tot un seguit de palan-
ques (articulacions) que s’accionen 

mitjançant tensors (músculs) i que, 
per a cada acció, en fan una altra de 
contrària, com més flexible sigui el 
tensor que fa l’acció contrària (anta-
gonista) més fàcilment podrem fer el 
moviment en qüestió. Dit això no cal 
insistir en la importància del treball 
de flexibilitat durant tota la vida però, 
sobretot, a la tercera edat, quan, a 
més, la pèrdua d’hidratació a les arti-
culacions va fent minvar encara més 
la mobilitat.
Els estiraments passius barrejats 
amb mobilitzacions més dinàmiques 

ens donaran més benestar a mitjà i 
llarg termini.

La higiene postural: biomecà-
nicament, el nostre cos s’ha adaptat 
o ha evolucionat cap a una postura 
determinada. Mantenir durant molta 
estona una postura incorrecta o tre-
ballar mecànicament fora de les lí-
nies o angles adients no aporta res 
de bo. I el cos ho fa saber immedia-
tament: es queixa, es pot arribar a 
queixar molt. A la tercera edat, tant 
la falta de flexibilitat com la deshi-
dratació dels cartílags i l’acumulació 
de vicis posturals ens poden passar 
factura. La constant correcció pos-
tural per part del tècnic durant qual-
sevol tipus d’exercici és imprescindi-
ble, com també el treball específic.
 
Els reflexos i la coordinació 
motora: encara que sigui inevita-
ble la pèrdua progressiva d’aques-
ta plasticitat neuronal —que fa que 
un nen sigui tan modelable i alhora 
tingui aquesta impressionant capa-
citat d’aprenentatge—, exercitar els 
reflexos i la coordinació intermuscu-
lar retardarà, mantindrà o, fins i tot, 
ens ajudarà a millorar certs aspectes 
motrius. Els progressos en aquesta 
àrea amb la gent gran demanen pa-
ciència i una bona predisposició.

Les malalties cardiovascu-
lars: és l’afecció més important 
de les que es poden prevenir en la 
majoria de casos. Mantenir-se actiu 
físicament i mentalment, fer exerci-
ci moderat durant una bona estona 
i portar una dieta sana i equilibrada 
són les millors prevencions i tracta-
ments possibles. Això ja ho sabem 
tots, però..., com podem portar-ho 
a terme sense caure en l’avorriment 
i sabent que ho estem fent de ma-
nera correcta? Trobant companyia! 
Compartim tot això amb altres com-
panys i companyes, relacionem-nos, 
gaudim plegats i busquem sempre la 
recomanació, l’ajuda i el seguiment 
d’un tècnic especialitzat.

Àlex Sánchez

A mesura que ens 
anem fent grans 

solem patir  
problemes físics 

força comuns 
entre la població

La gent gran es 
relaciona, riu i s’ho 

passa pipa quan 
arriba al gimnàs 

i es troba amb els 
companys i les 

companyes
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La crisi, el mal de moda que sem-
blava no tenir aturador, havia fet 
que el Daniel i la Clara s’haguessin 
hagut d’estar de moltes coses, els 
darrers anys. Encara sort que no 
tenien cap hipoteca per plantar-hi 
cara i l’apartament de la platja l’ha-
vien venut a molt bon preu quant 
tothom empaitava qualsevol cosa 
que estigués feta amb totxos i ci-
ment.
Malgrat tots els contratemps, però, 
aquell cap de setmana primave-
ral la Clara no el volia pas desa-
profitar. D’un bon començament, 
per celebrar l’aniversari de noces, 
gairebé es penedia d’haver triat un 
establiment de turisme rural, pràc-
ticament perdut entre la muntanya, 
que no pas un confortable hotel a 
peu de carrer, perquè a aquelles 
hores, les onze de la nit, la pista 
forestal per arribar-hi, de tan fosca 
i estreta, semblava que els portaria 
a la casa del terror. Però al Daniel 
se’l veia tan entusiasmat... Aques-
ta era la primera vegada que feien 
turisme rural.
La Cecília, la mestressa de la 
casa, ja els esperava a l’exterior. 
No semblava pas una dona de pa-
gès; si no hagués estat per aquell 
accent tan característic del català 
occidental, més aviat hauríem dit 
que també era vinguda de Barce-
lona. 

Després de donar-los les claus i 
unes explicacions, la Cecília es va 
retirar a casa seva, una gran ma-
sia emplaçada a pocs metres de la 
Caseta del Masover, que és com 
deia l’establiment de turisme rural. 

Un cop dins, tots dos van quedar 
gratament sorpresos del potencial 
que té un edifici de pedra arreglat 
amb bon gust. Que bé que s’hi dor-
miria, en aquell llit de ferro massís, 
acompanyats de la calidesa que 

El camí de la fortuna
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dona la pedra i l’embigat de fusta.
L’endemà al matí també vam poder 
gaudir de l’exterior. Des de la casa 
es podien contemplar, per la banda 
de llevant, les muntanyes d’Odèn 
i l’extrem sud del Port del Comte, 
amb les puntes encara emblanqui-
nades per la neu. Per altre costat 
s’hi endevinava la cua del pantà 
de Rialb, i al davant seu tot era un 
immens bosc. El costat nord tenia 
poca panoràmica, perquè donava 
a un turó que feia de recer a les ca-
ses, possiblement construïdes en 
aquell indret per ser salvaguarda-
des del vent de tramuntana.
Saps què em vindria de gust, ara? 
Va dir el Daniel, inspirant fort aque-
ll aire fresc que feia olor de bosc i 
de flors feréstegues. A veure si ho 
endevino: estirar-te a l’herba tot 
el sant matí. Doncs no, estàs ben 
equivocada. Aniria a fer una bona 
caminada. Fet! Va dir la Clara, que 
també l’hi venia de gust.
Per suggeriment de la Cecília, filla 
de Peramola, un poble que era a 
pocs quilòmetres més enllà, van 

decidir fer-li cas i mirar d’enfilar-se 
a unes petites i curioses muntan-
yes que hi ha en aquella població, 
conegudes per la roca del Corb i 
Sant Honorat.
Aquestes cingleres eren al costat 
de la muntanya de Rombau, des-
tacada per un gran penya-segat de 
roca massissa, mencionat a la con-
trada com la roca dels Moros, on 
actualment s’hi esplaien els esca-
ladors i que, segons la Cecília, és 
conegut per aquest nom perquè la 
tradició diu que antigament aquells 
cims van ser l’últim reducte dels 
moros de l’indret.

La Cecília també els va fer saber 
que al peu de la roca dels Moros 
s’hi podien observar unes pintu-
res rupestres que havien estat de-
clarades Patrimoni Mundial per la 
UNESCO.

Quan vam aturar el cotxe prop de 
Peramola, totes les explicacions de 
la Cecília es manifestaven davant 
seu: allà al fons la roca del Corb i 
Sant Honorat es feien notar sobre 
la resta de la muntanya pel seu re-
lleu arrodonit, que recordava molt 
Montserrat. La roca dels Moros era 
inconfusible, també, per la seva 
magnitud.
La caminada va començar amb 
molt d’entusiasme, perquè el co-
rriol que els guiava era força pro-
metedor. Així, carregats amb una 
petita motxilla a l’esquena, van 
anar seguint el corriol que els va 
portar fins a la casa del Corb.
Aquest habitatge tan auster, habitat 
des de la prehistòria fins a primers 
del segle XX, estava construït dins 
d’una gran balma, sota la mateixa 
roca del Corb. Allà s’hi van aturar 
una estona per ampliar el reportat-
ge fotogràfic i descansar.
Després de superar alguns pas-
sos que podien ser prou perillosos 
per a les persones poc avesades 
a caminar com les cabres, per fi 
van arribar al cim de Sant Hono-
rat. Des d’aquella esplanada, pre-
sidida per les runes d’una antiga 
capella que reposava a la seva 
part central, el paisatge era fabu-
lós per totes bandes. L’espadat 
del costat nord era impressionant; 
feia esgarrifor d’atansar- s’hi. Allí, 
els havia explicat la Cecília, era on 
anys enrere, quan els ecologistes 
encara no tenien gaire empenta, 
s’hi havia filmat un anunci televisiu 
on es llançaven rentadores per un 
gran precipici (però això només ho 

recordaven els més grans de cin-
quanta anys, que no era el cas).
Havent dinat, entre el cansament, 
la digestió i les ganes de tombar-se 
a l’herba, van quedar ben adormits. 
Llavors la Clara va començar a so-
miar:

<Tots els moros de la contrada, 
després d’una fugida precipitada, 
eren reunits al pla de Sant Hono-
rat. Mentre uns cavallers i els seus 
soldats, amenaçant amb crits de 
rancúnia que els matarien a tots, 
pujaven pel mateix camí que ella i 
el Daniel feia poca estona havien 
recorregut, el cabdill dels moros va 
ordenar als seus seguidors que di-
positessin els objectes d’or i de pla-
ta en un cofre. Tot seguit, a fi que 
els seus perseguidors no pogues-
sin obtenir cap botí, el van colgar 
en un forat que van tapar amb una 
llosa de pedra. Després, seguint 
novament les ordres del seu cap, 
homes, dones, nens i ancians es 
van llançar per la cinglera>  

Clara, desperta’t –Va dir-li el Da-
niel– hem de tornar. Quan la Clara 
es va despertar només va dir dues 
paraules: semblava tan real...
Què dius? De què parles? –va 
preguntar el Daniel. Semblava tan 
real -va tornar a dir la Clara-. Se-
gueix-me, hem de comprovar una 
cosa.

A pesar dels centenars d’anys que 
havien passat, la llosa de pedra en-
cara era al mateix lloc. Enretirar-la 
va costar una mica, però l’esforç va 
valer la pena. Fer turisme rural va 
ser la decisió més encertada que 
podien haver fet.

“Després, seguint 
novament les ordres 
del seu cap, homes, 

dones, nens i 
ancians es van 

llançar per la 
cinglera”

“La roca dels Moros 
era inconfusible, 

també, per la seva 
magnitud

“Aquestes cingleres 
eren al costat

de la muntanya de 
Rombau, destacada 
per un gran penya- 

segat de roca 
massissa”

A la revista número 10 vam conèixer el Jordi Cardona i Regada com a poeta. Avui, al relat “El camí 
de la fortuna”, us el presentem com a narrador. Text extret del llibre “La muntanya escrita”, una pu-
blicació d’edicions Salòria sota els auspicis de l’Associació del llibre del Pirineu.

JORDI 
CARDONA 
REGADA 

 
Dins La muntanya 
escrita. 
Ed. Salòria, 2015
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Josep Espar i Tressens
Nat a Organyà als inicis del segle passat -1901- s’engresca, ja des de molt jove, amb tots els motius que 
li ofereixen estudis, natura, relació social amb el veïnat i totes les vivències del seu dia a dia. Experimenta 
el seu entorn com a quelcom poètic que el fa gaudir i, a la vegada, li genera la necessitat d’escriure per 
tal de compartir el seu plaer amb els lectors. Aquesta afició ja l’acompanyarà sempre en el seu quefer 
professional, secretari de diversos pobles de l’entorn, d’Organyà i després també de la Seu.
Us reproduïm tres poemes del llibre EL RAM DESLLIGAT  editat, el 1972, per Arts Estudis Gràfics sota 
els auspicis de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

DES DEL CIM DEL CADÍ

Hem arribat al cim. Totes les coses
em parlen de llegenda i d’infinit.
I, jo, em sento compendi aquesta nit,
d’aus i d’arcàngels, diamants i roses.

Embolcallat de pau a la rotonda
de la cresta més alta del Cadí,
veig l’avenc fascinant, la verda blonda
del bosc en somni, el lluminós camí

dels impàvids estels, el riu que canta.
Ai flauta blanca i ambulant del vent,
ocell nocturn de fúnebre complanta

i llop que urdoles, àliga brunzent!
Al cor i al pensament en la nit santa
floten imatges de l’Omnipotent!

BELLVER DE CERDANYA 
Fa més de set-cents anys que Nunyo Sanç
en un Pòdium bellíssim et fundava,
l’esguard clavat en horitzons llunyans.
El Segre enriolat et festejava.

El Cadí, que els estels porta a les mans,
de boscos, neus i vents et coronava;
i tu, amb la força de la nostra saba,
gentil prosperes, pels conreus cerdans.

Santa Maria de Talló t’empara.
Gent assenyada i de mirada clara,
avall contemples l’aspre Baridà.

Bellver! Roser de goig de la Cerdanya,
arrels de llibertat tens a l’entranya,
i els teus ocells no paren de cantar!

L’Alt Ripollès i l’Alt Berguedà 
l’Alt Solsonès i l’Alta Noguera

Cambrils
Cambrils és el poble del salí —avui 
aprofitat per a usos turístics— i de 
la font d’aigua salada que s’aprofi-
tava per fer sal i aigua dolça i fer 
funcionar els molins.  Ventura Roca 
ho va publicar a El Salí de Cambri-
ls. Però Cambrils és també conegut 
pels seus trumfos, les patates de 
muntanya, que mimades aquí pel 
clima i el sòl, són considerades les 
millors del País.
Baixo a conèixer el rehabilitat Com-
plex de Molins i Salines de Cambri-
ls, restaurat a partir del novembre 
de l’any 2000 i inaugurat el dia 10 
de juny de 2015. Pels caminets, re-
corro les noves instal·lacions fins a 
la font salada. Poso la punta del dits 
a l’aigua que baixa per les canals 
—noves de trinca— per compro-
var-ne la salabror, anoto els molins 
que hi havia al seu moment —dos 
de sal, un de farina, un de pinso i 
un molí pelador, que pelava el gra 
per al consum humà— i apunto que 
les eres encara estan en procés de 
rehabilitació. El complex és d’un 
disseny excel·lent, modern, ac-
tual, d’una senzillesa elegant, amb 
la piscina “d’aigua salada d’una 
font subterrània amb més de 200 
milions d’anys i amb les mateixes 

propietats terapèutiques que les ai-
gües del Mar Mort de Jordània”.
Del davant de ca l’Agustí surt la ca-
rretera de Solsona que passa de 
seguida pels Hostals, el quart barri 
de Cambrils, i per l’església de Sant 
Martí, al costat de la qual La Boti-
ga de ca l’Àngel, petita, endreçada, 

oberta l’any 2009 i atesa per la Car-
me, és un oasi comercial en un món 
sense comerços. Hi compro pèsols 
negres de Cambrils, farinosos, dels 
que atipen, i unes arracades fetes 
per les nenes d’aquí. M’adono que 
en un racó ja no hi ha el joc de bit-
lles del Pere Oriola d’Odèn. Algú 
les ha sabut comprar.  
Sóc ja al coll de Serra-seca, situat 
a 1.234 m d’altitud. Aparco el co-
txe al costat del monument —un 
ciclista en ple esforç— “en agraï-
ment al Tour de France. 7ª etapa. 
Tour 2009. Barcelona–Ordino Ar-
calís (Andorra). 224 km. Cambrils 
(Odèn) 10 de juliol de 2009. Ajunta-
ment d’Odèn”. Una bella estampa, 
la del pas per aquí de la cursa ci-
clista per etapes més important del 
món. Des del mirador, d’esquena al 
ciclista, gaudeixo d’una vall esplèn-
dida, envoltada d’un paisatge su-
prem que baixa fins a l’aigua immò-
bil del pantà d’Oliana —amb l’altre 
pantà, el de Rialb, al fons—, com 
immòbils viuen les montserratines 
o roques blanques, dites així per la 
semblança amb les muntanyes de 
Montserrat, unes roques que tenien 
a tocar fa uns anys cases i gent, 
ara malauradament escassa.

Un llibre —el quart volum de la col·lecció VIATGE UNIVERSAL DEL PI-
RINEU— editat conjuntament per l’Editorial Andorra i Edicions Salòria. 
L’estructura i estil en els continguts segueixen la dinàmica dels llibres 
anteriors, que és —i segurament serà— la proposta ideària de tot el con-
junt, que consta de deu volums. En Joan ens porta a descobrir espais, 
conèixer persones, gaudir de la quotidianitat i del passat, i tot plegat 
d’una manera àgil, molt agradable, relaxant…

JOAN 
OBIOLS
 

 
Ed. Andorra 
Ed. Salòria 
2018

NOU LLIBRE D’EN JOAN OBIOLS
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En un torneig de tennis li 
pregunten al jugador que 
s’inscriu:
—Herba o terra batuda?
—Herba? No he fumat mai, terra 
batuda.

Van uns jueus pel barri gòtic 
de Barcelona i veuen un grup 
de sardanistes davant la catedral. 
S’apropen per veure’ls ballar i un li 
comenta a l‘altre:
—Has vist, Samuel? Els catalans 
són pitjors que nosaltres.
—Perquè ho dius?
—Perquè  compten fins i tot per 
ballar.

Un home entra en un estanc 
cridant:
—Un paquet de llumins, un paquet 
de llumins!
—No cridi, que no estic sorda —li 
diu l’estanquera—. A veure, com 
els vol, amb filtre o sense?

Això que va un tio al zoo i li 
pregunta al guàrdia:
—Em pot dir on es la gàbia dels 
micos?
—A veure: si no saps tornar, per 
què t’escapes?

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

UN PESSIC D’HUMOR

Això era una parella de 
nens, les mares dels quals n’es-
taven molt fartes, i decideixen en-
viar-los al capellà perquè els con-
fessi.
Arriba el primer nen al confessio-
nari i el capellà li diu:
—Nen meu, on es troba Déu?
El nen, tot callat, no diu res.
—Respon, on es troba Déu? —Diu 
el capellà amb un to solemne.
El nen, tot callat i amb por, no diu 
res
—Contesta! On es troba Déu? Diu 
el capellà

De cop, el nen marxa corrent i li diu 
al seu amic:
—Ara si que tenim un problema! 
Han segrestat a Déu i ens foten la 
culpa!

Un home d’uns 90 anys és al 
metge.
—Miri, vostè té un problema de cor 
i hauria de moderar la seva vida 
sexual.
—Quina part he de moderar: la de 
recordar-me’n o la de parlar-ne?




