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Arcavell, un poble de 
muntanya i fronterer

La historiadora i arqueòloga Laia 
Creus Gispert va publicar fa un 
temps Arcavell. Un poble de mun-
tanya i fronterer. Aquest és, sens 
dubte, EL LLIBRE d’Arcavell. Hi és 
tot: la història, la geografia, la topo-
nímia, l’economia, l’etnografia… I 
totes les cases del poble, una per 
una, amb els arbres genealògics de 
les famílies, fotografies dels homes 
i les dones, de les criatures… En 
definitiva, un llibre complet, escrit 
amb rigor científic i, alhora, amb el 
detall de les coses quotidianes, del 
dia a dia del batec del poble.
El llibre és fruit de cinc anys d’in-
vestigació, recerca d’informació en 
arxius catalans i andorrans, l’es-
tudi sobre el territori i entrevistes 
amb veïns. La investigació ha per-
mès aprofundir en la història d’una 
comunitat muntanyenca que, tot 
i estar lligada a l’evolució política 
del territori (comtats catalans, mo-
narquia espanyola, Guerra Civil, 
dictadura…), té una personalitat 
pròpia. No és un llibre d’anècdo-
tes sinó que hi ha informació dels 
fets documentats des del segle X 
(els primers documents escrits a 
la zona) que van passar a Arca-
vell fins al segle XXI. Molts d’ells 
conflictes i litigis, per una terra, per 
uns emprius, una bèstia, deutes, 
matrimonis, defuncions. També 
s’hi pot llegir històries recollides i 
explicades pels veïns que enca-
ra viuen a Arcavell que, lluny de 

la història oficial, permeten veure 
com es vivia en un poble pirinenc i 
fronterer durant el segle XX.
Per a ubicar-nos direm que Arca-
vell limita, en gran part, amb la pa-
rròquia de Sant Julià de Lòria, i a 
l’Alt Urgell amb Argolell, Sant Joan 
Fumat, Calvinyà, Estamariu i Bes-
caran. Sense ser un cas excepcio-
nal, el poble ha mantingut al llarg 
dels segles conflictes pels límits 
territorials i l’ús dels emprius.
Una obra interessant no solament 
per la història d’una població de 
muntanya i fronterera sinó que 
també important per la metodolo-
gia utilitzada per a la recerca d’in-
formació.

EDITORIAL

Nadal 2017
Som al mes de desembre i ens 
truca a la porta un nou any i amb 
ell, perquè no?, unes noves es-
perances, una il·lusió que hem de 
renovar.  Les festes de Nadal són 
a la vegada el tancament festiu 
d’un any i l’arc que fa d’entrada 
d’un nou exercici, el 2018. A l’Es-
plai, tots els homes i les dones 
que el composem hem viscut, 
vivim, uns mesos de gran inten-
sitat, de desitjos de millora per a 
la Catalunya del futur, cadascun i 
cadascuna amb les seva opinió, 
això sí amb una coincidència to-
tal, la del desig d’un futur feliç per 
als nostres fills, els nostres nets i 
per a nosaltres mateixos. 
L’elecció de la nova Junta és una 
molt bona notícia, és una garan-
tia per al bon funcionament de la 
nostra entitat. També en aquesta 
casa hem demostrat que sabem 
empènyer positivament les opi-
nions derivades del nostre plura-
lisme, de la nostra manera diver-
sa de veure les coses. Això ha de 
ser així. I una vegada feta aques-
ta feina encarem el futur amb 
l’optimisme que tots nosaltres i la 
societat de la Seu, del Pirineu  i 
de Catalunya mereixem.
Com a Consell de Redacció fe-
licitem en primer lloc els compo-
nents de la nova Junta. Estem 
convençuts que portaran aques-
ta casa amb encert. I a tots els 
socis i les sòcies us abracem des 
de les nostres pàgines, que són 
les vostres. BONES FESTES DE 
NADAL I BON ANY 2018 AMI-
GUES I AMICS DE L’ESPLAI !!

La Redacció

ANYS DAURATS                                                            Publicació trimestral
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El Cafè Univers 
o Cal Gaspar

Dedicat a la Pilar Rosell

Em rep la Pilar a casa seva, un pis 
molt bonic amb vistes al Cadí i al jardí 
del convent de la Punxa. El terreny 
de la casa era dels seu sogres, el 
Casimir Armengol, de Vilamitjana, i la 
Maria Sala, de la Freita. Amb el seu 
marit, l’Emili Armengol, construïren 
la casa. Avui li queden molts records 
positius i una nombrosa família com-
posada pels seus dos fills i una filla, 
tots amb feines professionals relacio-
nats amb la sanitat, allunyats de la 
feina que feien l’Emili i la Pilar, dirigint 
i treballant al Bar dels Pagesos, a Cal 
Gaspar, al Cafè Universo.
El Casimir i la Maria, els sogres, in-
auguraren l’any 1932 un establiment 
molt avançat al seu temps. Era l’”A-
merican Bar”, ubicat al bell mig del 
carrer Major. Trencava l’estètica 
dels bars del moment i com el seu 
nom diu introduïa una barra de nou 
disseny americà on la joventut urge-
llenca del moment podia gaudir de 

l’estètica contemporània. Al dematí 
els oficinistes podien fer, a la ma-
nera d’avui, un esmorzar ràpid í a la 
nit era un autèntic bar de copes on 
es podia seure als tamborets i som-
niar que a la vora hi havia un actor o 
actriu de les pel·lícules americanes, 
com les que es projectaven al Teatre 
Riambau o al local de la Societat Co-
ral Urgellenca.
Amb l’American Bar nasqué l’Emili 
Armengol, qui amb els seus pares 
passà, després del Desastre Civil, a 
portar Cal Gaspar o el Bar Universo. 
Cal Gaspar era de la família Escudé 
(a) Gasparin. L’avi Gasparin, nego-
ciant de materials de construcció, 
era pare dels germans Escudé a qui 
molts hem conegut. Un, el Francesc, 
va ser Síndic General de les Valls 
d’Andorra i l’altre, el Joan o Juanito, 
també negociant, va ser el primer 
president de l’Esplai que edita aques-
ta revista. El Bar, café – bar, era de 

AMADEU 
GALLART
Soci de l’Esplai 

grans dimensions, amb una entrada 
principal per la “Plaza de los Caídos”, 
com irònicament li agrada recordar a 
la Pilar, i l’altre pel més acceptat to-
pònim del carrer de Sant Josep de 
Calassanç. Un gran taulell, mosaics i 
rajoletes, taules blanques amb ferros 
forjats... Un ambient fresc al matí, 
quan obrien, i carregat de fum a la nit 
quan tancaven.
Per a la Pilar, mestra de professió, 
amb breu exercici en places tan ori-
ginals com els Hostalets o el Pujal de 
Cabó, nascuda a Organyà, l’entrada a 
la família Armengol (1958) li fou força 
plaent. Era una jove agradable i ben 
disposada que faria un gran equip 

amb l’Emili. L’Emili, en la seva joven-
tut, anys cinquanta, va anar a treballar 
a Madrid. Influït pel que va represen-
tar l’”American Bar” aprengué i practi-
cà cocteleria al prestigiós establiment 
conegut com a “Aguilucho”. Retornat 
a la Seu, va posar en pràctica els seus 
coneixements de barman amb un cert 
èxit popular, amb clients com el Capi-
tà Metge, l’aparellador Fèlix i alguns 
altres elements de la jet local. Però la 
feina era molta, a Cal Gaspar no es 
parava i va haver de prioritzar la feina 

cap a les peticions de la clientela més 
majoritària i camperola: bons esmor-
zars de forquilla –peus de porc, “ca-
llos”,  entrepans de llom amb pa ben 
untat amb oli, all i julivert, i el bacallà, 
quin bacallà!!-, cafès per als jugadors 
de “la manilla” i a la nit, a tancar ben 
cansats.
 El “Café Bar Universo” era un local 
espaiós, amb un bon celler, el vell 
Casimir era un home d’empenta i fa-
bricava sifons per al consum del local 
i per alguns veïns que li compraven 
per a casa seva. El sifó de l’Univers 
gaudia d’un gran prestigi i era una 
eina bàsica per acompanyar el ver-
mut negre i la quina, dues begudes 
imprescindibles en aquells moments 
i que el sifó allargava i tonificava fins 
on la voluntat del consumidor volia. 
Avui, el sifó tal i com el coneixíem 
és ja només un record i el seu envàs 
enyorat producte de disseny artístic. 
D’altres moments àlgids de l’establi-
ment eren els Nadals on els clients 
més distingits podien consumir-hi os-
tres, percebes i d’altres delicadeses 
festives. 
Però el centre del món de l”Univers” 
era la pagesia, tot tipus de gent cam-
perola que es reunia a dins i a fora del 
local. Pagesos com els Bàrio, Peret 
de la Torre, Sisquet de l’Entorn, Torre 
del Mig, Torre del Peu, Gabriel d’Alàs, 
Viudet d’Alàs, eren els líders de dot-
zenes d’incansables pagesos de tota 
la comarca, de la Cerdanya i els que 
hi havia d’Andorra. Era un món amb 
olors agraris, un món on les dones es 
quedaven a casa; en deien, del sec-
tor de davant de l’Universo, irònica-
ment i gràfica, “el mercat dels ous”, 

per raons evidents de la masculinitat 
imperant. I la Fira era el no va més de 
gent, d’homes, de taules plenes de 
bitllets per la compravenda de mules, 
vaques i altres animals positius. 
Després d’una bona estona de con-
versa la Pilar es va deixant portar 
pels records, aquella estufa de serra-
dures centrant el bar amb una tauleta 
que la voltava i on es podia prendre el 
cafè i fer tertúlia... També hi havia no 
pagesos com el barber Gay, el saba-
ter Llangort, el forner Pinellet...i pocs 
militars de graduació, que alguns 
eren exigents i malcarats i l’Emili no 
estava per orgues. Soldats sí, que hi 
anaven en grans grups, a les tardes, 
quan els deslliuraven del quarter de 
Castellciutat.  
I anem acabant la conversa. Un altre 
local històric tancat, un local que ha 
vist la història de la Seu des del cen-
tre de ser la plaça d’Espanya a ser 
la plaça de los Caidos fins a l’actual, 
i definitiva, plaça de Catalunya. La 
Pilar es plany de no recordar tots els 
noms, totes les cares, però no can-
viaria ara la seva vida de cafetera per 
la d’un potencial magisteri iniciat al 
Pujal de Cabó.

“El sifó de 
l’Univers gaudia 

d’un gran prestigi i 
era una eina bàsica 

per acompanyar 
el vermut negre 

i la quina”

“Un gran taulell, 
mosaics i rajoletes, 

taules blanques 
amb ferros forjats... 

Un ambient fresc 
al matí quan obrien”

“El centre del món 
de l’Univers era la 

pagesia, tot tipus de 
gent camperola que 
es reunia a dins i a 

fora del local”

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

Tel. 973 35 24 00
Fax 973 35 34 10
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Visitàvem el poble de Sisquer i la 
seva església sota l’advocació de 
Sant Romà. L’església de Sant 
Romà és situada, totalment en-
voltada d’edificacions que només 
deixen lliure la seva façana nord, 
al veïnat de Sísquer sobre la carre-
tera de Sorribes a la Seu d’Urgell. 
Sisquer, antigament Cisquer, és 
un nucli de població (16 h. 2009)
(1182 m. d’alt.) del municipi de La-
vansa i Fórnols a la vall de La Van-
sa. El poble es troba en un coster 
a l’esquerra del riu de Bona, entre 
la Barceloneta i Adraén. 
La vall de Lavansa és citada en di-
versos documents del segle X com 
a valle Lavanciense.  
En la consulta eti-
mològica al dicciona-
ri Alcover-Moll sobre 
Sisquer, ens donà 
aquesta definició: de-
rivat de sisca. Con-
sultada la paraula 
sisca ens diu que pot 
ser un mot derivat del 
celta sesca. 
Al segle XI és docu-
mentat el llinatge dels 
Lavansa, els mem-
bres del qual sembla 
que eren vinculats a 
la casa de Cerdan-
ya. Així, vers el 1067 
Gausbert de Lavansa figurava en-
tre els comdors d’Urgell, que eren 
homes del comte Ramon Guifré 
de Cerdanya, en un document pel 
qual el comte Ermengol III d’Urgell 
donava garantia a Ramon Beren-
guer I de Barcelona que procuraria 
atreure’s al bisbe d’Urgell, el comte 
de Berga i altres homes, entre els 
quals el susdit Lavansa, en contra 
del comte de Cerdanya. 
El castell Sanctum Romanum vin-
culat al topònim de vall de Lavan-
sa, com el castell d’Ossera, i amb 
el castell de Josa, és esmentat 
l’any 1107 en el conveni signat per 
Ermengol Josbert, fill del comte de 
Cerdanya, i Galceran de Pinós, on 

el primer concedeix a aquest la po-
testat de dits castells. 
Aquest castell i lloc de Sant Romà 
seria doncs Sant Romà de Sis-
quer ; i més quan l’any 1313, Ot 
de Montcada, com a tutor de Pere 
Galceran de Pinós, requerí al com-
te d’Urgell, el retorn de les potes-
tats de certs castells i llocs de la 
vall de Lavansa, entre el quals 
consta el castro et villa de Sisquer, 
que Pere Galceran de Pinós tenia 
en feu. Castell i lloc que degué for-
mar part dels castells de la vall de 
Lavansa venuts per Pere Galceran 
de Pinós  al capítol d’Urgell l’any 
1371. En endavant, i fins a 1’extin-

cio de l’antic règim, el lloc fou de la 
jurisdicció del dit capítol. 
La vila de Siscer apareix a l’inven-
tari de béns que el difunt Guillem 
B. De Prullans  tenia a la vall de 
Lavansa, document datat entre els 
segles XI i XII. 
Sant Romà de Sisquer consta en 
les relacions del segle XVI al XX 
com a sufragània de Sant Martí de 
Lavansa. L’any 1575 s’especifica 
de diverses reparacions al temple. 
L’any 1758  es diu que l’església 
no té cementiri i els seus parro-
quians han de ser enterrats a Sant 
Julià de Pera o Garrics 
És un edifici de una sola nau, co-
berta amb una volta de canó de 

perfil apuntat, reforçada per dos 
arcs torals.
L’absis s’obre a la nau mitjançant 
un simple plec que forma l’arc 
presbiteral, que arrenca d’una 
senzilla imposta bisellada. 
La porta actual molt matussera, 
s’obre en la façana nord, l’única 
que queda lliure d’edificacions afe-
gides, tant aquesta part de l’edifici 
com l’absis són assentats sobre 
una alta penya de Roca, retallada 
per l’assentament de la construc-
ció.  
L’exterior és totalment orfe d’or-
namentació, llevat d’una senzilla 
motllura en cavet que forma el rà-

fec de la coberta absidal, i 
sobre el mur de ponent se 
situa un senzill campanar 
d’espadanya d’un sol ull. És 
una construcció de carreus 
força regular i fent filades. 
Per les seves característi-
ques cal considerar aques-
ta església com una obra 
romànica de la plenitud del 
segle XII.  
Segons notícies de premsa 
del 11/2006: L’Ajuntament 
de la Vansa i Fórnols, el Con-
sell Comarcal de l’Alt Urgell 
i el Departament de Cultura 
de la Generalitat han arribat 
a un acord per endegar la 

restauració de les pintures murals 
de les esglésies de Sant Julià dels 
Garrics i de Sant Romà de Sis-
quer. Amb la recuperació dels mu-
rals s’ampliarà l’oferta turística de 
la vall de la Vansa i Tuixén. Bo es 
recordar-se d’aquest pobles obli-
dats en les terres interiors. 
Un de tants llocs a conèixer i no 
deixar en l’oblit. No confondre amb 
Sisquer, mateix nom toponímic, 
del Solsonès. 

Text i recull dades: 
Miquel Pujol Mur.

Fotografia: 
M. Rosa Planell Grau.

Sant Romà de Sisquer

Històries locals
Devien ser els anys cinquanta del se-
gle passat, aquells anys tan foscos 
de la postguerra en què gairebé es-
cassejava tot.
Una colla d’amics (cinc o sis) forma-
ren un “Club” de lectors de novel·les 
de l’Oest. Aquest tipus de lectura era 
freqüent en aquells anys. (Un autor 
molt conegut era Marcial Lafuente 
Estefania, però n’hi havia altres).
Sobretot quan feia fred i al primer 
foscant, de tant en tant, es reunien 
en una casa del carrer dels Canon-
ges. Els amos eren molt bona gent. 
La mestressa de la casa, abans que 
arribessin els “llegidors”, ja tenia el foc 
ben arriat. També tenia a punt un po-
rró ple de vi, així com una garrafa de 
quatre litres  per reomplir-lo quant cal-
gués. A vora el foc hi havia un banc 
de fusta i algunes cadires de bova, 
suficients per poder-hi seure tota la 
colla.
Del sostre penjava una bombeta de 
25 bugies (en deien així). El mateix 
cable que li donava el corrent la sos-
tenia, tenia suficient llargada per pu-
jar o baixar la bombeta a discreció. 
Podríem dir que era un llum d’altura 
regulable.
Una vegada començada la lectura es 
produïa un silenci sepulcral, només 
trencat pel soroll dels xerrics que 

feien amb el porró, que gairebé no 
tocava mai a terra, se’l passaven de 
l’un a l’altre; això sí, sense treure mai 
la vista de la pàgina per no perdre el 
punt. La mestressa tenia bona cura 
que el porró no quedés mai buit.
A quarts de deu de la nit, ja una mica 
emboirats pel fumet del foc a terra, 
també pel vi que havien begut (recal-
car que ningú en sortia ebri), aixeca-
ven la sessió .

Cada dia un de diferent s’encarrega-
va de recollir les novel·les llegides, 
per bescanviar-les l’endemà a cal 
“Casimiro”,  que era el quiosquer. Per 
aquesta tasca crec que els cobrava 
una petita quantitat, unes dues pes-
setes per novel·la, potser menys i tot.

Quan el personal fotia el camp, els 
amos quedaven tranquils, i cadascú 
se n’anava a sopar, i a dormir aviat, 
ja que l’endemà qui més qui menys 
havia de matinar per anar a la feina.
Encara no havia arribat la televisió, 
però la gent també procurava diver-
tir-se: hi havia cinema, ball, futbol i 
moltes partides de cartes a gairebé 
tots els bars o cafès. Quan l’econo-
mia va començar a millorar una mica, 
alguns ja és podien permetre petits 
capricis.
Hi  havia un costum, bastant gene-
ralitzat: els dies festius, després de 
Missa Major i abans d’anar a dinar, 
molta gent solia anar als bars a fer 
el vermut amb alguna tapa, especial-
ment, de calamars a la romana. Hi 
havia un bar on els feien molt bons. 
El bar ja no existeix, però segur, que 
més d’un ja intuïu de quin bar parlo.
En aquells anys hi havia moltes man-
cances, però la gent intentava pas-
sar-lo tant bé com podia, vull dir que 
també es divertia i crec que a la seva 
manera també eren feliços.
Esperem que aquells temps no tornin 
mai més. Però tal com va tot plegat, 
pot passar qualsevol cosa. Toquem 
ferro! 

R.F.R.

“Una vegada 
començava la 

lectura, es produïa 
un silenci sepulcral, 
només trencat pels 
sorolls dels xerrics 

que feien amb el 
porró”

Quiosc de cal Casimiro, 
al carrer Major de la Seu 
d’Urgell.
Arxiu Comarcal de l’Alt 
Urgell, fons Maravilla. 
Autor: Francesc Portella
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consumidors de formatges que no 
fossin els tradicionals. Sort que el 
meu pare m’animava contínuament i 
mai no va posar en dubte les meves 
iniciatives. També la meva mare va 
haver de fer un reciclatge important i 
es va convertir en una bona venedo-
ra dels nous formatges.
A l’any 1998 vaig comprar la casa 
veïna de la família Ritort i al 2002 la 
del barber Manuel Benavent. Això 
em va permetre eixamplar la boti-
ga, millorar l’exposició dels produc-
tes i sobretot engegar amb força tot 
l’apartat dels plats cuinats, o precui-
nats, que amb el tema formatge i la 
venda tradicional de pollastre i d’al-
tres fa el conjunt d’ofertes de casa 
meva. Amb tot això tinc molts clients 
d’Andorra, de la Seu i la Comarca i 
fins i tot de la resta de Catalunya.

Què ens pots dir de la Fira de Sant 
Ermengol i dels formatges artesa-
nals pirinencs?
Crec que va ser un gran encert de 
l’Ajuntament i del Salvador Maura 
iniciar tota la moguda dels formatges 
artesanals pirinencs en el marc de 
la Fira. A mi personalment la Fira de 
formatges em beneficia ja que acos-
tuma a un grup de consumidors a 
tastar diferents formatges i després 
uns o d’altres cauen a casa meva 
durant la resta de l’any. Respecte als 
artesans formatgers recordo amb 
simpatia aquells temps de finals dels 
vuitanta quan començava a treba-
llar amb la Eulàlia d’Ossera, el Pep 
Lizandra de Músser, el Xesco “Mai 
Tanquis” de Bar i el Fermí de Pera-
mola. Van ser uns grans iniciadors 
del tema formatger artesanal a la co-
marca i al nostre Pirineu. 

Ara et volem posar-te en un compro-
mís: aconsella’ns tres formatges!

Mira, un manxec sec, un gruyère 
de muntanya i un de cabra de Bar o 
d’Ossera. Jo els acompanyaria amb 
un bon cava o un bon vi negre de 
criança.

I els teus fills, t’agradaria que con-
tinuessin “Cal Eugene”? 
Si volen treballar moltes hores i real-
ment els agrada, per mi cap inconve-
nient. Miraria de seguir l’exemple del 
meu pare i fer com ell, animar i no 
posar pals a les rodes. Per una altra 
part crec que l’enfocament del meu 
negoci és rendible en base a la mol-
ta elaboració que tenen tant en els 
plats cuinats com en els mateixos 
formatges que també necessiten un 
manteniment i una atenció al client 
molt personalitzada. Això sí, repe-
teixo, moltes i moltes hores...

Des d’una perspectiva més gene-
ral, com veus el comerç al cen-
tre històric de la Seu? I l’activitat 
econòmica a la comarca?
Mireu, jo per al centre històric de 
la Seu diria tres coses: la primera, 
conscienciar als comerciants que si 
volem tirar endavant els nostres ne-
gocis ens cal una dedicació horària 
molt important. La segona, sóc parti-
dari de canviar el sentit de circulació 
del carrer Major per facilitar l’arriba-
da dels cotxes i la tercera, potenciar 
molt el mercat amb parades de qua-
litat.
Respecte l’activitat econòmica de la 
comarca crec que ens hauríem de 
centrar en allò que tenim i poten-

ciar-ho. Em refereixo a la terra, cal 
que es recerquin els productes agra-
ris o ramaders que més bé hi vagin, 
vedelles, patates...el que sigui més 
adient. I potenciar molt l’explotació 
en cooperatives transformadores 
del producte primari per tal de facili-
tar de viure en alguns pobles que te-
nen possibilitats. Mirem cap a l’Arie-
ja, com d’un territori que era molt 

deprimit n’estan 
traient molt suc 
a base d’unes 
bones polítiques 
de subvencions. 
Subvencions inte-
l·ligents que valo-
rin allò que sigui 
propi del país...

L’Eugeni Celery III 
parla amb convic-
ció. És realment 
una persona ac-
tiva i diríem que 
espavilada. Va 
molt ben pentinat, 
suposem que per 

influència de la seva dona, la Joa-
na, una bona especialista de “Ca 
l’Eugene”; ambdós compten amb la 
valuosa col·laboració de la Manoli 
i l’Ani que s’esforcen en mantenir i 
incrementar la nombrosa clientela 
de la casa. A l’Eugeni li agrada par-
lar de política si bé que es reserva, 
minuciosament educat, segons les 
sensibilitats de cadascú. Ell diu, 
amb una rialleta maliciosa, que els 
cromosomes polítics els ha heretat 
el seu germà Josep.

Consell de Redacció

ENTREVISTA

L’avi de l’Eugeni Celery fou l’Euge-
ni Celery, un francès, o occità, de 
l’Arieja. Tractant de bestiar, cone-
gué la Seu i se n’enamorà. Posà 
una petita carnisseria al carrer Ma-
jor i es casà amb la Josefina Porta, 
una noia ben disposada que servia 
a Cal Benet de Gòsol. Al mateix 
carrer Major comprà la casa on 
hi havia un bar de poca moguda, 
Cal Xerric, i hi establí, als baixos, 
un comerç de queviures, “Ca l’Eu-
gene”, amb especial dedicació per 
la llet del Cadí i els formatges de 
les fàbriques de la Seu. Era l’any 
1927, quan manava un aprenent 
de dictador conegut com a Primo 
de Rivera. L’avi era home de gran 
relació social i política i es féu amic 
de Josep Zulueta i d’Enric Cantu-
rri. Quan l’avi Celery morí prema-
turament, el succeí l’Eugeni Celery 
pare, que continuà la botiga i es 
casà amb la Lola Puigdemasa. A 
l’any 1961 ja ens trobem amb el 
tercer Eugeni Celery qui neix pos-
teriorment al seu germà Josep.

Eugeni, quina edat tenies quan 
vas començar a treballar de boti-
guer? Com t’ho vas anar fent per 
arribar a ser un establiment de re-
ferència per a la comarca i Ando-
rra?
Era cap a l’any 1984, tenia 23 anys 
i havia estudiat una enginyeria sobre 
línies elèctriques però a mi el que 

m’agradava era la botiga. Com us 
he anat comentant, tant el meu pare 
com el meu avi tenien una especial 
atenció pel tema llet i formatges. 
Penseu que el meu pare ja oferia 
uns quaranta tipus de formatges, del 
Cadí, de Lleteries, manxecs i alguns 
dels francesos més coneguts. A mi 
m’agradava el tema i ho anava se-
guint. Al 1986 em va entusiasmar un 
suplement de la Vanguàrdia sobre 
els formatges espanyols i europeus. 
Al 1989 em vaig casar amb la Joa-
na Cosconera, que era perruquera i 
amb qui hem tingut dos fills. Va ser 
al 1990 quan en un viatge amb la 
Joana a Toulouse vaig conèixer un 
comerciant de formatges, el Xavier, 
que coneixia tot el formatge francès 
i que em va engrescar moltíssim. 
Tot això m’ha anat aconduint a te-
nir avui prop de dos-cents tipus de 
formatges que conec un a un i que 
puc aconsellar a cada client segons 
els seus gustos. Penseu que durant 
un temps vaig perdre diners amb la 
venda dels formatges perquè enca-
ra no hi havia una base suficient de 

Quan la botiga és una vocació
EUGENI CELERY

“La Fira de Formatges 
Artesans del Pirineu va 

ser un gran encert de 
l’Ajuntament i del 
Salvador Maura”

“Avui tenim prop de 
dos-cents tipus de 

formatges, que 
conec un a un i que 

puc aconsellar a cada 
client segons els 

seus gustos”

“Si volem tirar 
endavant els nostres 
negocis ens cal una 

dedicació horària molt 
important”

Foto: www.elnacional.cat
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ment secundari que estava previst 
fer s’instal·lés a la Seu, argumen-
tant la proximitat i la vinculació amb 
Andorra. L’èxit de les seves ges-
tions permeté l’obtenció d’aquest 
centre, que ciutats de més habi-
tants no pogueren obtenir.
A les eleccions municipals de ge-
ner de 1934, Acció Catalana reno-
và l’alcaldia, tot i ser la força men-
ys votada, per la seva aliança amb 
la dreta, i deixà Esquerra a l’opo-
sició. En aquesta ocasió, renovà 
la seva condició de regidor. L’oc-
tubre de 1934 secundà Compan-
ys i proclamà a l’Ajuntament de la 
Seu d’Urgell l’Estat Català dins la 
República Federal Espanyola. Fra-
cassat el moviment, passà a An-
dorra i Perpinyà, i residí després a 
diversos punts de França i Bèlgica, 
en un exili que va durar fins que el 
triomf electoral del Front d’Esque-
rres, el febrer de 1936, permeté el 
seu retorn.

Una guerra en dos fronts 
(1936-1939)

En els primers dies de la Guerra 
Civil va ser delegat pel Govern de 
la Generalitat, es traslladà a la Seu 
d’Urgell i va destituir el cap de la 
guarnició militar —que havia se-
cundat el moviment colpista—, de 
manera que va donar el comanda-
ment a un oficial lleial a les institu-
cions republicanes i va organitzar 
el trasllat d’aquella força militar al 
front d’Aragó.
Fou tot seguit membre del comitè 
revolucionari de la Seu d’Urgell. 

Organitzà una operació de pro-
tecció del tresor artístic religiós i 
afavorí la sortida cap a Andorra del 
personal eclesiàstic i de persones 
de perfil dretà. A més, tot i la for-
mació del comitè, aconseguí que 
l’Ajuntament no fos dissolt i que 
continués exercint algunes de les 
seves funcions.
A mesura, però, que l’onada re-
volucionària anà arribant també 
al seu municipi, tingué serioses 
topades amb elements de la FAI, 
que en el seu colpidor llibre de 
memòries descriu com a individus 
del tot forans a la comarca. Al front 

de militants armats d’Esquerra, 
aconseguí evitar l’incendi de la ca-
tedral i del seu arxiu (els objectes 
artístics ja havien estat traslladats 
prèviament), però no pogué evi-
tar la crema del mobiliari del seu 
interior. La forta resistència que 
oposà al creixent poder de la FAI 
en la vida local dugué els elements 
d’acció d’aquesta organització —
esperonats per l’actuació d’El Cojo 
de Málaga a la veïna població de 

Puigcerdà— a organitzar el seu 
assassinat, que va poder eludir 
iniciant una accidentada fugida a 
Barcelona.
Davant el perill que corria a la seva 
població, optà el setembre de 1936 
per allistar-se com a comissari po-
lític a la Columna Macià-Compan-
ys (després 30a Divisió), amb la 
qual féu bona part de la guerra. 
El 1938, després de la caiguda de 
Lleida, deixà la seva actuació mili-
tar i es traslladà a Barcelona.

L’exili (1939-1971)

El febrer de 1939 passà a territo-
ri francès, acompanyat de la seva 
mare i altres familiars (ell es man-
tingué solter, a diferència de les 
seves quatre germanes). Després 
d’una breu estada a Montlluís, 
s’instal·laren a Montpeller, on resi-
diren tres anys. El 1942, amb una 
situació insostenible per l’actuació 
de les autoritats de la França de 
Vichy, la seva mare tornà a Cata-
lunya, mentre que ell embarcà cap 
a Mèxic, via Casablanca. Mentre, 
a la Seu d’Urgell, la família va veu-
re embargats els seus béns.
A Mèxic obrí un negoci d’electrodo-
mèstics i ocupà càrrecs de direcció 
d’Esquerra a l’exili. El 1954 va ser 
un dels diputats catalans reunits a 
l’ambaixada de la República es-
panyola a Mèxic, que escolliren 
Josep Tarradellas nou president 
de la Generalitat de Catalunya.

Joan Palomas Moncholí
Fundació Josep Irla 
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Primers anys i actuació 
política durant el període 
republicà (1897-1936)

Fill d’una família benestant de la 
Seu d’Urgell, era fill de Francesc 
Canturri i Ramonet, que va mo-
rir quan ell era encara molt jove, 
i d’Agustina Ramonet i Isern. Va 
estudiar al Liceu Internacional de 
Foix.
El 1930, en el context de certa to-
lerància política després de la di-
missió de Primo de Rivera, va ser 
un dels creadors del Centre Re-
publicà de la Seu d’Urgell, entitat 
local que aplegava de manera uni-
tària diverses tendències del repu-
blicanisme.
A les eleccions municipals d’abril 
de 1931 formà part de la candida-
tura republicana, que obtingué un 
important èxit. El 14 d’abril pro-
clamà la República Catalana a la 
Seu d’Urgell, seguint l’exemple de 
Francesc Macià a Barcelona, i tot 
seguit passà a ser alcalde.
Alineat des d’un primer moment 
amb Esquerra Republicana de 
Catalunya, tant de manera directa 
com per la seva relació amb la Jo-
ventut Republicana de Lleida, en la 
composició política del grup muni-
cipal republicà estigué en minoria, 
ja que dels vuit regidors electes 
per a la seva candidatura només 
dos (ell i un altre) se situaven dins 

Esquerra, mentre que els altres sis 
ho feien en el Partit Catalanista Re-
publicà, més conegut com a Acció 
Catalana. Tot i aquesta correlació 
de forces, fou alcalde durant prop 
de dos anys (1931-1933), en què 
va emprendre diverses actuacions 
de renovació de la vida municipal, 
com la creació d’unes noves esco-
les.
En el 1r Congrés Nacional ordi-
nari d’Esquerra, celebrat el febrer 

de 1932, va quedar incorporat al 
Comitè Executiu, en representació 
de la Federació de Lleida. Treba-
llà per la consolidació del partit a 
la Seu d’Urgell i a tota la comarca, 
amb la formació de comitès a di-
versos municipis i la publicació de 
la revista Alt Urgell.
El novembre de 1932 va ser elegit 
diputat al Parlament de Catalun-
ya per la demarcació de Lleida. 
Poc després, al principi de 1933, 
els regidors de l’Ajuntament de la 

Seu d’Urgell adscrits a Acció Cata-
lana provocaren el seu relleu com 
a alcalde, al·legant que les seves 
ocupacions com a diputat feien 
incompatible l’exercici dels dos 
càrrecs. A desgrat, deixà el càrrec, 
però continuà com a regidor. Des 
d’aquest lloc, féu gestions a Ma-
drid davant del ministre d’Instruc-
ció Pública i Belles Arts, Francisco 
José Bernès, per demanar-li que 
un dels nous instituts d’ensenya-

Enric Canturri i Ramonet

Va ser alcalde de la 
Seu d’Urgell (1931-33) 
i diputat al Parlament 

de Catalunya.  
Va morir a l’exili, 
a Mèxic, el 1971

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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Decàleg de la gent gran
1. L’alt envelliment de la po-
blació espanyola és un èxit 
històric. 
L’envelliment d’un país és con-
seqüència del seu progrés. Espanya 
és un exemple i hem de felicitar-nos 
per això. En cap cas aquest enve-
lliment s’ha de presentar com una 
càrrega o problema.

2. Tota persona gran s’ha de 
sentir orgullosa per haver 
arribat aquí.
Per a un individu, envellir suposa 
haver sobreviscut a malalties, acci-
dents, etc. S’ha de sentir afortunat i 
orgullós per arribar a gran.

3. La vellesa pot ser una eta-
pa de la vida tan positiva com 
qualsevol altra.
Amb els progressos de la ciència i 
del desenvolupament econòmic i 
cultural, la vellesa pot ser i és, cada 
vegada més, una etapa de la vida 
tan plena com qualsevol altra: pro-
ductiva, creativa, afectiva i plena de 
relacions socials, de qualitat de vida 
i independència etc. Els estereotips 
negatius que amb tanta lleugeresa 
es fan cap als grans, resulten molt 
inadequats i no són certes.

4. No és just que es fomentin 
temors i sobresalts a la gent 
gran.
Els espanyols que arriben a la velle-
sa es mereixen viure sense sobre-
salts. Han fet mèrits i esforços per 
fer-ho. No semblen justos els mis-

satges freqüents, emesos per dife-
rents grups, referents a la pèrdua 
parcial de drets adquirits: pensions i 
atenció sanitària principalment.

5. Han de desaparèixer totes 
les formes de discriminació 
per l’edat.
L’edat no ha de ser un factor de dis-
criminació en els aspectes educa-
tius, laborals, assistencials etc. Així, 
no és d’estranyar, que els maltracta-
ments (per negligència, explotació, 
psicològics etc.) Es produeixin en la 
gent gran amb més freqüència que 
en cap altre col · lectiu.

6. La dependència no és con-
seqüència de l’edat.
Les situacions d’incapacitat o de-
pendència són més freqüents amb 
l’edat, però de cap manera són una 
conseqüència d’aquesta. Es deuen 
a problemes de salut. Avui, la cièn-
cia ens diu que és possible disminuir 
la freqüència i intensitat de la depen-
dència i retardar la seva aparició. Al-
tres països ja ho estan aconseguint 
i en el nostre no estem fent les co-
ses bé, ja que moltes situacions de 
dependència mai s’haurien d’haver 
produït.

7. És possible disminuir la 
freqüència i intensitat de la 
dependència.
L’educació sanitària, la prevenció, 
el control i adequat maneig de les 
malalties i la recuperació de la fun-
ció perduda, són les mesures ne-

cessàries per disminuir la depen-
dència. Amb els recursos sanitaris 
actuals que té el nostre país, és 
possible aconseguir aquests objec-
tius, sempre que es reorientin cap a 
la població envellida que ara atenen.

8. L’atenció geriàtrica és un 
dret bàsic al qual, avui en dia, 
no tenen accés la majoria de 
la gent gran quan ho neces-
siten.
La ciència ha demostrat que la Ge-
riatria és una especialització sani-
tària eficient i imprescindible per 
limitar la dependència en la seva 
justa mesura, disminuir el patiment i 
augmentar la qualitat de vida de les 
persones grans amb problemes de 
salut més complexos. Al nostre país 
no està garantit el dret a una atenció 
específica a la salut de la gent gran 
que preveu l’article 50 en la nostra 
Constitució. No es pot esperar més 
temps.

9. Cal una llei de dependèn-
cia justa i que doni suport a 
les famílies.
Quan les situacions de dependència 
es produeixen, cal ajudar a les famí-
lies en les cures, amb la potencia-
ció domiciliària en primer lloc, i amb 
internaments temporals o definitius 
quan es requereixi, en centres on 
es garanteixin les cures de qualitat. 
També en aquest aspecte a Espanya 
estem per sota de la mitjana euro-
pea. Una llei justa, universal i equi-
tativa sobre la dependència és una 
necessitat urgent.

10. No s’ha de relacionar ve-
llesa amb terminalitat
La vellesa acaba amb la mort. Però 
també, de vegades, la infància, la 
joventut, i la maduresa poden aca-
bar de la mateixa manera. No hi ha 
arguments científics ni humans per 
relacionar vellesa amb terminalitat, 
cosa que, sovint, es transmet fins i 
tot des d’àmbits sanitaris. Una altra 
qüestió són les cures que s’han de 
donar al final de la vida, que sempre 
són complexos i difícils, als quals 
dóna resposta la Geriatria.
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Festa de la Gent 
Gran 2017

ACTIVITATS

DILLUNS

2
OCTUBRE

DIMECRES

4
OCTUBRE

Trobada i dinar de germanor 
i visita al Museu Diocesà
Trobada de germanor amb els usuaris de les residèn-
cies Llar de Sant Josep i Fundació Sant Hospital. Es 
va  visitar el Museu Diocesà d’Urgell. Al migdia, dinar 
de germanor a l’Esplai, amb l’actuació del músic Jordi.

Actuació de la coral 
a les residències i 
conferència sobre la 
hipercolesterolèmia
Actuació de la Coral de la Gent Gran 
a la residència de la gent gran de la 
Fundació Sant Hospital i a la Llar de 
Sant Josep.  A la tarda, el farmacèutic 
Joan Lluís Purgimon va oferir una con-
ferència a la sala la Immaculada per 
explicar la hipercolesterolèmia.

Projecció del 
vídeo “Gent 
gran, esperit 
jove
A les 7 del vespre, es va 
projectar el vídeo inter-
generacional  Gent gran, 
esperit jove a sala d’ac-
tes de l’Ajuntament.

DIMARTS

3
OCTUBRE
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Final de festa
Missa solemne a la catedral acompanya-
da per la Coral de la Gent Gran, visita a 
la Llar de Sant Josep, Salutació de l’al-
calde i la regidora de la Gent Gran a la 
sala Sant Domènec. Actuació del grup 
Havaneres A Tota Vela, seguida de un 
dinar popular a la pista polivalent.

        Festa de la Gent Gran 2017                  Festa de la Gent Gran 2017

Ruta per conèixer 
els arbres de la Seu 
i actuació musical
A dos quarts de deu del matí, es va 
fer una ruta per conèixer els arbres 
singulars de la Seu d’Urgell. Va anar  
a càrrec de Jordi Dalmau. A les set 
de la tarda, actuació musical a càrrec 
de l’Escola Municipal de Música  i de 
la coral de la gent Gran de la Seu 
d’Urgell, a la sala Sant Domènec.

Ball Cerdà 
intergeneracional
Quart any del ball cerdà intergenera-
cional, a la plaça de les Monges amb 
una fantàstica actuació de tots els par-
ticipants, acompanyats pels estudiants 
de música de l‘Institut.

Excursió a la 
vall de Núria
Excursió a la Vall de 
Núria. Visita guiada a 
la basílica del santuari, 
i dinar a Ribes de Fre-
ser.

DIJOUS

5
OCTUBRE

DIVENDRES

6
OCTUBRE

DISSABTE

7
OCTUBRE

DIUMENGE

8
OCTUBRE
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El so del silenci
Com que hi estem molt avesats 
potser ens costa d’adonar-nos-en, 
però ens envolta una gran quantitat 
de soroll.  Hi ha pocs espais on hi 
regni el silenci i, en cas de trobar-ne 
un, aquest ens inquieta o, fins i  tot, 
ens atabala.  No escoltar res de res 
ens resulta pertorbador i pot desta-
rotar-nos quan, intuïtivament, ens 
hauria de relaxar.  En alguns àmbits 
s’ha apuntat que, en un futur proper,  
els espais on hi hagi silenci esdevin-
dran un luxe, a l’abast de molt pocs, 
si no ho son ja. Podem comprovar 
aquesta inquietud que provoca la 
manca d’estímuls sonors en la di-
ficultat que experimenta una mul-
titud, a l’hora de mantenir un minut 
de silenci.  Tot i que es tracta d’un 
lapse de temps, en aparença curt, la 
manca de so comporta que aquest 
es dilati. És en aquests moments 
quan es fa evident que, la percep-
ció del temps és bastant relativa. 
Aconseguir que el  brogit que gene-
ra qualsevol multitud s’apaivagui, ni 
que sigui per un minut,  és una fita 
que genera un gran impacte i és per 
aquest motiu que encara continuen 
proposant-se aquesta mena d’ac-
cions, en moments on cal expressar 
dol o protesta.  Però fins i tot en els 
dols, s’ha estès el costum d’aplaudir 
o de substituir els silencis per músi-
ca. Sovint, El cant dels ocells.
Però per tal de pensar una mica al 
voltant de la gran quantitat de soroll 

que ens envolta els animo a fer una 
petita prova. Lògicament desconec 
on els lectors estaran llegint aquest 
text però estic convençut que, com 

a mínim, podran anotar tres sorolls. 
Si estan en un bar, potser notaran la 
xarrera dels altres clients, els esbu-
fecs del vaporitzador de la cafetera 
o la cantarella de les màquines es-
curabutxaques i, fins i tot, la músi-
ca més actual o un televisor on s’hi 
anuncia que tenim el paradís just a la 
cantonada. Per contra  si el llegeixen 
des de casa, el soroll de la calefac-
ció, de l’ascensor o d’algun dels 
electrodomèstics que ens fan més 
senzilla l’existència us acompanya-
ran en aquesta lectura. O fins i tot, 
si esteu a l’aire lliure, podreu anotar 
el vent, algun vehicle passavolant 
o fins i tot el brogit que acompanya 
l’estela d’un avió que parteix cap a 
terres llunyanes o torna cap a casa.
 Pot ser que ja ens haguem acostu-
mat a un cert nivell de pressió audi-
tiva i el soroll ja  no ens faci nosa.  
Una particularitat que també es nota, 
cada cop més,  en les converses.  
Sembla que tothom es vol quedar 
amb l’última paraula per intentar im-
pressionar tot argüint que les raons 
de qui més aixeca la veu més son 
les més valuoses.  Si ens aturéssim 
a escoltar, però, potser comprova-
ríem que un bon us del silencis pot 
ser molt més eloqüent que la majoria 
dels discursos.

Marià Cerqueda
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Excursió a la Garrotxa 
a buscar el pernil

A les set del matí i amb una bona 
fresca i amb una molt bona dosi 
d’alegria i ganes de gaudir d’una 
magnífica excursió, un grup de 40 
membres de l’Esplai de la Gent Gran 
de la Seu d’Urgell vam sortir de l’es-
tació d’autobusos cap a la Garrotxa.
Després de passar Olot, capital de la 
Garrotxa, i amb un bon esmorzar de 
forquilla, vam arribar a Besalú, ciutat 
sense indústria però amb una gran 
projecció turística i amb uns 2.000 
habitants.Vam fer la visita guia-
da amb un magnífic monitor i vam 
gaudir de les excel·lències dels arts 
romànic, gòtic i barroc de les seves 
esglésies i monuments. Amb unes 
precioses fotos sobre el pont cons-
truït cap a l’any 1100 vam seguir l’iti-
nerari turístic fins a Castellfollit de la 
Roca i parada a Camprodon on vam 
tenir una hora lliure per visitar la ciu-
tat, el seu mercat dominical i com-
prar algun petit record.
Cap a les dues de la tarda arribàvem 
al poblet de Setcases (en té alguna 
més) i al restaurant les Músiques 
vam fer un petit aperitiu (formatge, 

embotits, galetes i porrons de vi) i 
vam passar al menjador per assabo-
rir el menú concertat amb amanida, 
pebrots farcits, vedella i pastís amb 
vins,cava, cafè, coca i gotes de licor.
Per completar la tarda vam passar a 
la sala de ball on vam dansar fins a 
quarts de sis, hora d’agafar l’autocar 
per arribar a la Seu cap a les 9 del 
vespre. En baixar del bus, regal d’un 
pernil per a cadascú i fins la propera 
que segons la Junta de l’Esplai serà 
al mes de febrer amb la calçotada 
tradicional. Salut i bones festes!

Francesc Moix

ACTIVITATS

En alguns àmbits 
s’ha apuntat que, 

en un futur proper, 
els espais on hi hagi 
silenci esdevindran 

un luxe
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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

La Castanyada
Seguint la tradició, un 
any més hem celebrat la 
castanyada, amb pane-
llets i el clàssic mosca-
tell. Expressem el nos-
tre agraïment a la junta.
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Alguns records de la mili 
a Castillejos

La preparació prèvia

Els estudiants podíem fer la mili 
pel sistema de les “Milicias Univer-
sitarias”. Figurava que destorbava 
menys els estudis però era també 
un pal passar dos estius segrestat 
dalt d’una muntanya al campament 
de Castillejos (Tarragona) dormint 
en una tenda amb 11 companys 
i obeint instruccions absurdes. I 
després, quan acabaves la carre-
ra, encara haver de fer 6 mesos 
de servei, com alferes o sergent, 
a qualsevol lloc d’Espanya, on no 
podies incorporar-t’hi de seguida, 
sinó quan et tocava, generalment 
al cap de mig any. Però, com que 
en sorties amb galons de sergent 
o estrella d’alferes, per a ser ad-
mès a “Milicias” havies de passar 
un control polític.
Recordo que abans d’anar-hi, 
entre altres tràmits i papers, vaig 
haver de presentar-me al quarter 
de la Guàrdia Civil del carrer Sant 
Pau de Barcelona per demanar un 
aval, certificat o informació –no re-
cordo com se’n deia- del meu com-
portament “político-social”. Un dels 
papers que havia d’omplir pregun-
tava: “Actuación durante el Glo-
rioso Alzamiento Nacional”, que 

és com s’anomenava la Guerra Ci-
vil. Vaig posar-hi: “Yo solo tenia tres 
años” . Uns dies després van passar 
dos guàrdies civils de paisà a fer pre-
guntes als veïns de casa. Com que 
aquests em tenien per bon noi i , so-
bre tot, com que no m’havien agafat 
mai el carnet en manifestacions uni-
versitàries, vaig ser admès a Milícies.

El paisatge

Era l’única cosa bona de Castillejos. 

Hi havíem arribat gairebé de nit i, 
quan el toc de “diana” ens va treure 
de la tenda per anar cuita-corrents 
a formar, em va impactar veure allà 
davant la serra del Montsant tenyida 
de vermell pel sol ixent. També m’im-
pressionava quan a la posta del sol, 
seguint un ritus militar, la trompeta 
tocava “oración” i havíem de res-
tar durant uns minuts drets, quiets 
i en silenci contemplant com el sol 
s’amagava darrera el Montsant.
El campament estava en una ampla 
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zona plana però dalt d’una muntan-
ya propera a la costa. Si a un costat 
veies sempre el Montsant, semblant 
al Montserrat, a l’altre, caminant 
pocs metres, veies el mar i un gran 
tros de costa des de Tarragona fins 
al delta de l’Ebre. Algunes tardes, 
després de pondre’s el sol, arribava 
la boira que pujava del mar. A mig 
pujar, veure el blanc mar de boira 
baixa era impressionant. També ho 
era la immensitat dels cels estrellats 
que vaig contemplar alguna nit es-
tant de guàrdia.

L’Alfonso Comín i el cura castrense

Vaig compartir els campaments de 
Castillejos amb l’Alfonso Comín que 
després va ser famós pel seu com-
promís polític clandestí i les seves 
moltes publicacions en l’òrbita dels 
“catòlics marxistes” (Cristianos en el 
partido, comunistas en la Iglesia).
Jo el recordo com un xicot prim, ner-
viós i llest. No compartíem tenda, ell 
estava a la tenda dels enginyers i jo 
a la dels químics.
Aleshores ell era estudiant d’engin-
yeria industrial però segurament ja 
deuria haver començat a militar en 
algun partit perquè sé que la seva 
militància el va dur a passar per 
quasi tots els partits clandestins 
d’aquella època: Frente de Libera-
ción Popular (FLP), Front Obrer de 
Catalunya (FOC), Organización Co-
munista de Espanya–Bandera Roja 
(OCE-BR) i Bandera Roja de Cata-
lunya (BRC). I que després s’integrà 
en el PSUC. També sé que va pu-
blicar llibres en els que gran part de 

la seva anàlisi sociològica la dedica 
al poble andalús, molt especialment 
als andalusos immigrats a Barcelo-
na, i que el 1973 creà el moviment 
Cristians pel Socialisme. Però quan 
el 1980, ja en democràcia, va ser 
elegit diputat pel PSUC al Parlament 
de Catalunya, no va poder prendre 
possessió de l’escó, aquell mateix 
any morí d’un càncer als 47 anys. A 
Barcelona li han dedicat una plaça i 
existeix en memòria seva la Funda-
ció Alfonso Comín.
Però el que recordo més d’en Comín 
són les discussions amb el “cura 
castrense”. Un dia a la setmana te-
níem classe de religió. Venia a dar-la 
un capellà que pertanyia a l’exèrcit, 

amb graduació militar i tot. Com ja 
es pot suposar era d’un carquisme 
absolut, però volia fer el simpàtic. 
Al final del seu rotllo volia fer diàleg 
i aleshores en Comín amb la seva 
dialèctica afilada se’l menjava de 
viu en viu tocant temes socials i el 
paper de les jerarquies franquistes 
de l’església. No cal dir que això ens 
divertia molt.
Ara de vegades veig a la tele el seu 
fill, en Toni Comín, que me’l recorda 

molt. Va ser del PSC, va ser elegit 
diputat en dues legislatures, però el 
2014 va deixar el partit per incom-
pliment del programa electoral en el 
tema del dret a decidir. És un dels 
impulsors del moviment Catalunya, 
Socialisme i Llibertat.

La tragèdia

Es va produir l’any 1956 en un dia 
de pluja de finals d’agost. Com que 
plovia no hi va haver classes ni ins-
trucció i nosaltres, els d’artilleria 
antiaèrea, ens vam quedar a la ten-
da. Però es veu que al comandant 
això no li agradava i els d’artilleria 
de campanya van haver de sortir a 
passejar els canons sota la pluja. 
Els camins eren de terra que amb la 
pluja s’havia estovat. Un gros canó, 
conduit per una mena de tractor, va 
lliscar per un terraplè arrossegant i 
aixafant el tractor amb els 8 nois que 
hi anaven. Tots van quedar lesionats 
i un, Santiago Arizón, va morir.  La 
notícia va córrer per les tendes. Re-
cordo l’absolut i emocionant silenci 
que les prop de 4000 persones vam 
mantenir al menjador a l’hora del so-
par.
En els diaris solament va aparèixer 
una petita columna parlant d’un ac-
cident fortuït al campament de Cas-
tillejos amb una víctima mortal. Ni 
tan sols citaven el nom del noi mort, 
causant així un ensurt a les nostres 
famílies.

  Joan Serrat Montfort

“Era impressionant 
la immensitat dels 
cels estrellats que 

vaig contemplar 
alguna nit estant 

de guàrdia”

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

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

estanol@estanol.com

Anys Daurats
Col·labora-hi!



20

MOTS COMPARTITS

Per a la gent del Pirineu, que hi vivim 
i l’estimem, tot l’any té el seu encant, 
i cada estació ens porta el seu en-
cís que fa que puguem gaudir d’una 
gran varietat de situacions que enri-
queixen i omplen de sentit la vida ve-
ritablement humana de les persones 
del Pirineu. 
Tal volta aquest sigui el gran mis-
satge d’Àngel Guimerà a la seva 
famosa obra “Terra Baixa”, quan 
contrapesa els odis, els rancors, les 
enveges, el viure i jugar brut, propi 
de la terra baixa, diguem-ne de la 
vida urbana, al jugar net, amb el cor 
a la mà i la paraula donada que pesa 
més que un campanar.
Aquest és almenys el missatge d’hu-
manisme que jo sentia de petit entre 
els homes del meu poble. ”La parau-
la d’ un home de l’any que té el bé 
pesa més que un campanar i sem-
pre es mantindrà”. Per a mi, i suposo 
que per a molts també, l’estació de 
l’any que té més encant, més plena 
de possibilitats, més rica en croma-
tismes, és sens dubte la tardor. Ja 
un parell d’adagis dels nostres ma-
jors ens ho anuncien una mica: “ Per 
Sant Martí la neu al pi” deia la gent 
camperola dels nostres poblets ce-
retans. I també “ de la neu d’advent 
n’hi ha per envelliment”.
De fet, la presència de la neu als ci-
mals de la nostra vall, a finals d’octu-
bre, canvia tot el paisatge estiuenc. 
A la infantesa de molts de nosaltres, 
principalment les persones grans, 
hi ha el record del que en deien els 
nostres avis “la maltempsada de 
Tots Sants”. Una mica més avall del 
pi acostumava a baixar la neu.
Però l’aspecte més notable dels 
canvis de tardor el dóna la gran ri-
quesa i varietat de color amb què es 
vesteix la naturalesa, a la baga i a la 
solana, al pla i al sot, als barrancs, a 
la muntanya i als conreus.
Es un cromatisme viu, amb infinitat 
de colors que l’ull humà és capaç de 
destriar, convidant a gaudir de la be-
llesa. Precisament, fa pocs dies vaig 

tenir la sort de fer una petita excur-
sió fins al Pont de les Bruixes. És un 
pont romànic, preciós i amagat, que 
travessa el riu d’Aransa a l’alçada de 
les deveses i que era l’únic camí per 
anar de Músser a Lles.
La veritat és que costa arribar-hi, i 
no saps ben bé on és, és possible 
que el trobis fàcilment, però també 
és veritat que amb la tardor ofereix 
un encant de colors de plantes, 
d’arbres i flors, llums i ombres, que 
veritablement et fan gaudir de pau i 
serenor d’esperit.
A part, és clar de tota la parafernàlia 
i rituals fantasmagòrics de la presen-
cia de les bruixes. Segons la veu po-

pular, s’hi reuneixen a fer “Congria”. 
El 31 de desembre.
El segon adagi que hem citat “De 
la neu d’Advent n’hi ha per envelli-
ment” penso que demostra una ve-
gada més la saviesa popular, molt 
ben confirmada en aquest cas per la 
veu autoritzada dels directors de les 
nostres pistes d’esquí. Ells saben 
perfectament que si el novembre i 
desembre cau un bon gruix de neu 
les gelades aconsegueixen que duri 
fins molt enllà. 
Voldria acabar aquesta reflexió so-
bre la tardor a la Cerdanya i al Piri-
neu, recollint el testimoni de savis i 
entesos, amb molta més competèn-
cia que la meva, i que també s’han 
extasiat davant el missatge autèntic, 
espiritual i sensible, d’emocions, de 
sentiments i de bellesa, que arreu 
transmet l’arribada de la tardor.
Faré referencia només al gran com-
positor italià Vivaldi, el qual en la 
seva emblemàtica composició de “ 
Les Quatre Estacions”, descriu ma-
gistralment totes quatre estacions; 
però quan arriba a la tardor, és que 
sembla que hom sent el ritme dels 
peus en trepitjar el raïm i la ronque-
ra de l’embriac que n’ha fet un gra 
massa, i la joia dels balladors i el bon 
ritme  de viure amb el cor alegre.
El Pirineu, i la Cerdanya també, es-
tan plens de bellesa. Podríem repe-
tir l’estrofa feliç de Sant Joan de la 
Creu, el seu Cant espiritual: “paso 
por estos sotos con premura mirán-
donos, vestidos nos dejó de su her-
mosura”. Verdaguer ens ho diu amb 
una estrofa genial en el seu poema 
Canigó:
“Per entre la boirada que s’escapa, 
a Catalunya es va veient més gran, 
pujant de feixa en feixa, per les es-
patlles d’eix turó gegant. Oh salve 
Catalunya, la fosca nit s’allunya, la 
nuvolada es fon; i com àuria corona 
gegantina, el sol es posa en ton pu-
ríssim front.”

Jordi Gasch    

La tardor als Pirineus
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Quan ens fem grans tenim més 
temps lliure que mai. Per això, 
l’edat madura és moment d’apren-
dre i gaudir.
No som joves però seguim tenint 
ganes d’aprendre i de mante-
nir-nos actius.
Hi ha a disposició de la gent 
gran un seguit de serveis i activi-
tats d’acord amb les necessitats 
pròpies de la seva edat, afavorint 
el seu accés a la informació, la 
seva integració en la societat i el 
seu manteniment físic. Informa’t 
de les que ofereixen a la teva ciu-
tat.
Aquí et resumim les més interes-
sants:
Universitat per a Majors de 55 i 
Educació per a persones adul-
tes: fomenta les teves capacitats 
intel·lectuals i aprèn hàbits saluda-
bles com l’estudi o les inquietuds 
científiques i tecnològiques que 
et permetran una millor integració 
en la societat. També si el que ne-
cessites és una formació inicial, o 
simplement actualitzar els teus co-
neixements.
Aules Informàtiques: no hi ha 

dubte que les noves tecnologies 
són el futur. I la tercera edat no pot 
quedar-se al marge. En nombro-
sos centres de gent gran s’orga-
nitzen cursos d’informàtica en dife-
rents nivells adaptats a nosaltres.
Biblioteques: les biblioteques 
públiques t’ofereixen una àmplia 

oferta de continguts d’informació, 
cultura i oci. Moltes fins i tot ofe-
reixen sales específiques per als 
més grans en les quals poder gau-
dir de la lectura, l’accés a internet 
i altres activitats culturals, o si ho 
prefereixes beneficiar-te del prés-
tec domiciliari. Es poden consul-
tar en línia a través d’Internet els 
catàlegs de les biblioteques públi-

ques nacionals i de la xarxa de bi-
blioteques autonòmiques. Aquest 
servei proporciona per a cada re-
cerca d’un exemplar, les bibliote-
ques en les que pot trobar-se dis-
ponible el llibre.
Museus: informa’t de l’oferta mu-
seística de la teva comunitat. Des 
de les primeres representacions 
artístiques de l’Antiguitat fins a les 
més avantguardistes obres d’art 
contemporani, incloent l’interès 
creixent que desperten els museus 
vinculats a les noves tecnologies, 
la ciència, l’antropologia o la his-
tòria.
Activitats culturals: anima’t a 
viatjar. Hi ha molt bones ofertes 
per a gent gran que et permetran 
conèixer Espanya i Europa; visitar 
les ciutats, llocs i paisatges més 
representatius de l’entorn i enri-
quir-te de la diversitat de cultures. 
També pots realitzar diferents acti-
vitats com senderisme, que a més 
del benefici cultural i d’oci, et re-
portaran una entretinguda manera 
de fer exercici.

Cultura i Oci

“Hi ha a disposició 
de la gent gran un 
seguit de serveis i 
activitats d’acord 

amb les necessitats 
pròpies de l’edat”

“És un cromatisme 
viu, amb infinitat de 

colors que l’ull humà 
és capaç de destriar, 

convidant a gaudir de 
la bellesa”

Mai és tard per aprendre
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Mn. Ignasi Navarri Benet. Nascut a 
Tremp el dia 15 de febrer de 1965. 
Ordenat de prevere als 23 anys. 9 
anys Vicari de la Parròquia de St. 
Ot de La Seu d’Urgell, encarregat 
del sector de Sta. Magdalena. 2 
anys d’estudis de Llicenciatura a 
Roma. Aquests darrers 15 anys 
responsabilitats a la Cúria Dioce-
sana com a Secretari particular del 
Sr. Bisbe, Secretari general i Can-
celler del Bisbat i Vicari General de 
la Diòcesi. També aquests darrers 
12 anys ha compatibilitzat aques-
tes responsabilitats amb la de Rec-
tor del Seminari Diocesà.

En la primera etapa, ja sacerdot, 
vas estar en molts fronts, diver-
sos, Santa Magdalena, catequesi  
a diverses escoles... Quines ex-
periències gratificants, i d’altres 
potser no tant, a la motxilla dels 
records?
Santa Magdalena fou el meu pri-
mer destí, tot i que havia estat un 
any de Vicari parroquial de la pa-
rròquia d’Andorra la Vella. A Santa 
Magdalena hi vaig arribar amb tota 
la il·lusió pròpia d’un sacerdot jove 
que comença. Recordo molt aque-

ll grupet de persones de la Missa 
de cada dia, el grupet d’escolans, i 
tants bons records.

Et veig encara actiu, apressat, 
amb una agenda segurament far-
cida d’activitats de quan venies a 
la Salle a fer tasca pastoral. Com 
valores aquella feina i aquella 
etapa?

Aquells anys 1990-1996 com a res-
ponsable del sector de Santa Mag-
dalena van ser molt rics per a mi. 
Recordo les classes de religió als 
col·legis Mn. Albert Vives, al col·le-
gi Pau Claris i la gran dedicació als 
col·legis de La Salle i de la Com-
panyia de Maria. Les celebracions 
periòdiques a aquests col·legis de 
les festes de St. Joan Baptista de la 

“Amb il·lusió emprenc aquesta nova 
etapa de la meva vida i estic al servei 

de la Parròquia de la Seu”
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Salle i de Sta. Joana de Lestonac, 
les recordaré sempre. Aquella Mis-
sa del Gall de Sta. Magdalena amb 
els cants dels nens i nenes de La 
Salle, continuen ben presents en la 
meva memòria.

Fa ben poc has assolit una nova 
responsabilitat: ets el Rector de 
la parròquia de Sant Ot , “l’amo” 
de la Catedral, vaja. Una tasca 
imagino que il·lusionant, tampoc 
fàcil. Com ho encares?
El passat 17 de juliol el Sr. Arque-
bisbe em confia la parròquia de St. 
Ot de La Seu d’Urgell. La parròquia 
de St. Ot és la parròquia de la Seu 
Episcopal i la parròquia on hi ha la 
Catedral, l’Església del Bisbe. Em-
prenc amb una gran il·lusió aquesta 
tasca que m’ha estat confiada.

A partir d’ara —ja rector de la ca-
tedral— tens d’altres ocupacions 
paral·leles —bisbat, docència, 
gestió...— o pràcticament amb 
la nova destinació ja no resta 
temps per a més?

Aquesta responsabilitat de Rector 
de La Seu d’Urgell l’he de continuar 
compaginant amb la de Vicari Ge-
neral del Bisbat i la de Rector del 
Seminari. Cal dir que el Sr. Arque-
bisbe ha destinat un nou sacerdot 
com a Vicerector del Seminari Mn. 
Gabriel Casanovas, que, si Déu ho 
vol, poc a poc, n’anirà agafant el 
relleu.

El bisbe de la Seu ha tingut his-
tòricament, i té encara, unes res-
ponsabilitats polítiques a més 
a més de les espirituals. Has 
participat o participes d’alguna 
manera d’aquestes responsabili-
tats? Si les coneixes, se’t donen 
bé o més aviat no és un tema que 
t’agradi?
Les responsabilitats que he tingut 
i tinc al Bisbat, al llarg d’aquests 
15 anys, m’han ajudat a aprendre i 
conèixer molt la realitat del Bisbat. 
Pròpiament no m’ha estat confiada 
mai cap responsabilitat referent a la 
missió que el Sr. Arquebisbe exer-
ceix com a Copríncep d’Andorra. 
Allò que se m’ha demanat, ha estat 
sempre temes referents al Bisbat, 
als sacerdots i a les accions pasto-
rals de la Diòcesi.

Diria que hem evolucionat en 
el context de la pràctica religio-
sa—no vull dir de la fe—, d’una 
observança en negatiu —calami-
tats, pecat, infern— a una bús-
queda de la positivitat basada en 
la justícia, la caritat, el proïsme. 
Com ho veus?
Em sembla que sempre anem una 
mica en tot, d’un extrem a l’altre. 
Abans per exemple, tot era pecat, 
ara, res és pecat; però mai com ara 
et trobes amb molta gent culpabilit-
zada, necessitada d’autoestima. És 
veritat com indiques que en aquests 
darrers anys, sobretot amb el Pon-
tificat del Papa Francesc, però ja 
amb el del Papa Benet XVI, l’Esglé-
sia ha fet un esforç gran per anar 
a l’essencial. El Papa Benet XVI va 
voler anar a l’essència de la doctri-
na. Les seves cartes Encícliques 
sobre l’Amor, l’Esperança, la Cari-
tat i la Fe ho demostren. I el Papa 
Francesc va i vol anar a l’essència 
de l’acció pastoral a l’Església.

Ara tenim el papa que tots els 
de a peu havíem desitjat, segu-
rament també molts no creients. 
Arribarà a bon port el nou camí 
endegat a l’església?
Aquest anar a l’essència del Papa 
Francesc a allò més important, se-
gur que arribarà a bon port. En el 
camí de la senzillesa ens hi podem 
trobar tots i sigui quina sigui la nos-
tra procedència.

Parlar amb mossèn Ignasi és 
sempre molt agradable. Avui no 
podia ser d’una altra manera. Vol-
dries dir alguna cosa, o vàries, a 
la gent de l’Esplai i als de la Seu?
Pot ser n’he dit masses de coses. 
Només dir que amb il·lusió em-
prenc aquesta nova etapa de la 
meva vida i estic al servei de la Pa-
rròquia de La Seu i de la gent de 
l’Església amb les meves virtuts i 
amb els meus límits. A la gent de 
l’Esplai els diria que la societat i 
l’Església els necessita. Avui potser 
més que mai. La seva experiència i 
la seva maduresa és una riquesa i 
un patrimoni.  Demanaria que s’ im-
pliquessin en la mesura de les se-
ves possibilitats en tantes tasques i 
iniciatives socials i eclesials que es 
duen a terme a nivell de ciutat i de 
parròquia.

Moltíssimes gràcies, un plaer. L’Es-
plai és casa teva.

Jaume Caelles

Mn. IGNASI 
NAVARRI

Nou rector de la catedral 
de la Seu d’Urgell

“A la gent de l’Esplai 
els diria que la 

societat i l’Església 
els necessita

“En el camí de la 
senzillesa ens hi 

podem trobar tots i 
sigui quina sigui la 

nostra procedència”
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Nadal, sol invictus
La paraula Nadal deriva, com és sa-
but, del llatí natalis (dins la tradició 
cristiana relatiu al naixement de Je-
sús). Tot i el seu caire religiós, amb la 
missa del gall com a element central, 
el Nadal ha esdevingut una tradició 
que se celebra arreu del món. Ac-
tualment a la catedral de la Seu s’ha 
recuperat, en el transcurs d’aquesta 
missa, el Cant de la Sibil·la, un drama 
litúrgic i cant gregorià que paradoxal-
ment relata la fi del món i el dia del 
judici final en un dia que curiosament 
es celebra un naixement.
Aquesta festa coincideix amb l’inici 
de l’hivern, cosa que suggereix estar 
més temps a casa, amb la família, tot 
i que cada dia va esdevenint un con-
cepte comercial i s’associa a icones i 
símbols diversos com l’arbre de Na-
dal, el pessebre, el tió, la neu i la com-
pra de regals.
La singularitat del Nadal a Catalunya 
la marca sobretot el tió de Nadal. És 
tradició que a diverses parts del món 
algun personatge peculiar visiti els 
nens: la Beffana a Itàlia o l’Olentzero 
al País Basc.
El tió és un dels elements de la mi-
tologia catalana, que hem d’associar 
amb la natura. D’origen rural, s’asso-
cia amb l’abundància.
Un tronc sec i vell que regala llamina-
dures, fruites i obsequis petits, també 
roba apropiada per a l’hivern: bufan-
des, guants... És l’auguri del renaixe-
ment de la natura després de l’estació 
hivernal. Marca la tradició que s’ha de 
recollir pels voltants de la Puríssima 
i alimentar-lo, tapat amb una man-
ta fins al dia de cagar. No deixa de 
ser sorprenent per algú no avesat  a 
aquestes tradicions que la canalla per 
obtenir els regals del tronc el piqui for-
tament amb un bastó.
Lligat a aquest tema escatològic tam-
bé tenim la figura del caganer, habi-
tual als Països Catalans, que repre-
senta personatges molt variats de la 
vida pública: polítics, esportistes... 
Sembla que hem de buscar el seu 

origen als segles XVII i XVIII en plena 
època barroca que es caracteritzava 
pel realisme exagerat. No era una fi-
gura exclusiva del pessebre, sinó que 
en aquella època apareixia també en 
figures i gravats, com a element de-
coratiu. Tot i que no es coneix la raó 
de col·locar aquest figura en els pes-
sebre, es creu que aquest personat-
ge amb les seves femtes fertilitza la 
terra, motiu pel qual se’l considera un 
símbol de prosperitat i bona sort per a 
l’any vinent.
Un altre dels símbols és l’arbre de Na-
dal. Tot i que l’origen d’aquesta tradi-
ció és pagà i simbolitzava l’arbre de 
l’Univers, ha adquirit un significat cris-
tià. El pi i l’avet  són coníferes de fu-
lles perennes, símbol de l’amor etern 
de Déu. Antigament s’adornaven amb 
pomes, record de l’arbre del Paradís, 
dels fruits del qual varen menjar Adam 
i Eva, i amb espelmes que significa-
ven la llum de Crist. Amb el pas del 
temps aquests elements es van trans-
formar en boles, llums i altres adorns. 
Ja que l’arbre deu ser perenne repre-
sentaria la vida eterna mentre que la 
forma triangular de l’arbre simbolitza-
ria la Santíssima Trinitat.
Tenen també un significat especial  
una sèrie de plantes silvestres: el boix 
grèvol, el vesc, el galzeran que fan 
fruits a primeries d’hivern. D’aquí ve 
que se’ls atribueixi propietats lligades 
a la fortuna i la bona sort.
El naixement de Jesús es celebra 
el 25 de desembre, que era el sols-
tici d’hivern segons el calendari julià. 

ELS NOSTRES POETES

25

Conxita Rabasa
Repetim poetessa. I això per dos mo-
tius: un –important-, per reescriure, 
sense errades, el poema “SANT JOR-
DI FEMENÍ (O ELOGI DE LA DONA)” i 
dos, pel gaudi de poder llegir altres 
poesies de l’autora escrites des del 
cor i mostra fefaent del seu amor per 
la terra.

SANT JORDI FEMENÍ 
(o Elogi de la Dona)
Reivindico un Sant Jordi femení
sense espasa, sense daurada armadura.
Jo no vull encisera criatura
ni tampoc poderós ésser diví.

M’imagino una dona que al camí 
de la vida, trobat goig i tortura, 
una dona a qui la por no detura:
és la dona que sents tu i jo sento en mi.

Nena-dona, de tan feixuga infantesa, 
dona-plena, segura en sa maduresa, 
dona-gran, cada arruga una vivència.

Filla, dona,  amant, mare, companya. 
De l’amor, curulls son cor i sa entranya. 
Son esperit, de la rosa duu l’essència.

SARDANA
Diu el poeta: 
“La sardana és la dansa més bella 
de totes les danses que es fan i es desfan...” 

Em captives, dolç encís de la sardana; 
tota jo m’amero en ta melodia. 
Esdevens fetillera poesia 
quan, de nit, notes la cobla desgrana.

Cap al cel, en garlanda que agermana, 
s’arramellen mans i mans amb alegria. 
I em corprèn, sadollada  d’harmonia, 
el batec d’un sol cor de la rotllana.

Quan ondeja, com salze al vent, la cadena, 
cap al cel alço, ferma, la mirada. 
Sento en mi l’aire que ma terra alena.

I sóc riu i sóc, de la mar, onada, 
presa en tu, dansa que esperit asserena. 
So gentil, l’ànima m’has ben robada.

ERMITA DE SANT ANTONI 
DEL TOSSAL 
Al peu del Cadí es dibuixa 
l’ermita de Sant Antoni, 
mentre que a la terra arruixa 
—primavera que s’anuncia— 
rajos de sol d’ivori.

Ella, impàvida, s’ho mira, 
senzilla, però  elegant: 
un alè rural respira,

fe del poble, una guspira 
que mira amunt i endavant.

Sempre guaita cap al cel, 
corona el turó d’arbrada, 
blanca, roja, tan fidel... 
és talment petit estel 
que lluu enmig de l’estelada.

 

Sant Antoni gloriós, 
que us bressa tant de boscatge, 
ma pregària elevo a Vós: 
que en ma vida neixin flors 
que aromin tan dur paratge.

JORN DE GENER 
A PUNTA DE DIA 
Quan jo, de bell matinet, 
de casa meva sortia, 
aviat, a punta de dia, 
del cel m’ha picat l’ullet 
l’estel darrer que lluïa.

Ha fet d’orfebre l’albada, 
observo jo en mon viatge, 
que de cristall el brancatge 
embolcalla la gebrada, 
semblant talment un miratge.

I quan el jorn, vigorós, 
ha ocultat tota foscor, 
un raig de sol feridor 
ha clos mos ulls, poderós, 
encegant-me en sa rojor.

I ha esdevingut, daurat, 
pintor de la  gentilesa: 
la sumptuosa bellesa 
del cel de blau argentat 
ha mudat d’atzur turquesa.

Aquest fet és bàsic per entendre que 
gran part de les festes paganes es 
conjuguin dins de la festivitat religiosa.
Així en la nostra comarca és força 
habitual, després de la missa del gall, 
cremar un carro, fer una foguera, 
menjar xocolata o la recentment recu-
perada representació del “Cavallot i la 
balladora” a Organyà.
Aquesta unió de les festes paganes 
per  festejar el solstici i les celebra-
cions religioses comença a l’edat mi-
tjana i es fixa precisament perquè els 
feligresos no prestessin tanta atenció 
a les festes paganes del solstici i més 
a les religioses.
Té una clara connotació de renaixe-
ment i renovació ja que els dies s’allar-
guen, indicant la fi i l’inici d’un nou ci-
cle, constatant així que el sol marca la 
nostra vida diària d’una forma única i 
essencial.
La base del nostre Nadal està doncs 
lligada amb el cicle solar, concreta-
ment amb les festes del sol invictus 
i les saturnals romanes, festes en 
honor del déu Saturn, el déu de les 
collites, que es commemoraven amb 
menjar, beure, sacrificis d’animals i al-
tres costums llicenciosos.
Les festes començaven el dia 17 i 
acabaven el dia del sol invictus, és a 
dir el dia del solstici. Així en el calen-
dari julià es batejà el dia 25 com a dia 
del sol invictus que marcava l’entrada 
a l’estació més freda de l’any i el final 
dels dies foscos .
El dia 23, la sigil·lària, era el dia d’ofe-
rir i rebre regals, tot plegat en uns dies 
que celebrem que la vida continua 
gràcies a l’enorme bola de foc.
Concloguem doncs que el conjunt 
de festes relacionades amb el Nadal, 
amb el sol invictus, constitueixen una 
amalgama de tradicions, creences i 
ritus que ens conviden a l’inici del re-
naixement de la terra i en definitiva de 
la vida.

Anna Martí



26

Una noia rebel molt liberal, 
entra en un bar completament des-
pullada, i demana al cambrer:
—Doni’m una cervesa ben gelada!
El cambrer es queda mirant-la de 
dalt a baix.
—Què passa? —diu ella— Mai 
has vist una dona en pilotes?
—Moltes vegades!
—I llavors què collons mires?
—Vull veure d’on traurà els diners 
per pagar la cervesa!

Un borratxo truca per telèfon:
—Perdoni, em pot dir on és en Pau 
Miró?
—Escolti, no sé qui és, tampoc co-
nec en Pau Miró aquest i són les 5 
de la matinada!!!
—Em sembla que hi ha hagut un 
error. En Pau Miró sóc jo i el que 
vull saber és on sóc per poder tor-
nar a casa.

En un casament...
—S’ha fixat en la núvia? Mira que 
és lletja, eh?
—Escolti! que és la meva filla!!
—Ui perdoni... no sabia que era el 
seu pare...
—El seu pare? sóc la seua 
mare…!!

Això és una dona que viu en 
una casa on per sota hi passa el 
tren. Es compra un armari i cada 
cop que passa el tren, es desmun-
ta. Preocupada, truca a un fuster 
perquè s’ho miri.
—Mira, el que puc fer és ficar-me 
dins l’armari i esperar a que passi 
el tren per veure què passa —diu 
el fuster.
Al cap d’una estona, arriba el marit 

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

a casa. Obre l’armari i es troba al 
fuster i aquest li diu:
—M’estic tirant a la teva dona. Per-
què si et dic que espero el tren, no 
em creuràs, oi? 

UN PESSIC D’HUMOR




