abans i ara
butlletí informatiu de l’associació coordinadora
d’activitats per a la gent gran
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La Junta Directiva d’A.C.A. i l’equip de redacció de la revista
“Abans i ara”, us desitgen cordialment un sant i feliç Nadal
Infant de la Llum, obriu nos els ulls
a les coses belles que enjoien la vida,
la nit estrellada, la prada florida,
l'escuma que esclata damunt dels esculls.
Infant de l'Amor, feu nos estimar
com l'oreig amable que tot ho amanyaga,
i enduts per la flama que mai no s'apaga,
que a tothom i sempre li allarguem la mà.
Infant de la Pau, mostreu nos un vol
lleuger d'orenetes, un càlid somriure
que ens faci més grata la tasca de viure,
i l'aigua serena d'un clar rierol.
Infant de la Fe, ompliu nos de cel
per esvair el dubte que l'orgull congria.
Que Nadal ens guardi la santa alegria
dels pastors i els àngels, amb cor ben fidel.
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Editorial
Desprès d’un llarg i calurós estiu ha arribat la tardor,
i plens d’energia i bona disposició, hem inaugurat el
“nou curs”.
La nostra Associació ha tornat a posar en marxa els
tallers d’artesania i pintura, las tardes culturals i
musicals, las visites d’art i història, els concerts
musicals i les sortides de lleure. Hi ha cares noves i
d’altres que es troben a faltar. Alguns socis i sòcies
s’han ofert per ajudar en les tasques necessàries pel
bon funcionament de las nostres activitats. Els hi
agraïm molt la seva col.laboració, i fora bo que se’n
poguessin afegir d’altres, perquè quants més serem,
més projectes podrem tirar endavant.
Tenim molta il.lusió per dur a terme iniciatives que
ens portin a la renovació de la nostra Associació i
així poder fer-la més gran i important. Per aconseguir-ho es necessària la col.laboració de tothom.
Com? En primer lloc, parlant amb amics, veïns i
coneguts, explicant-los-hi totes las coses que fem i
lo bé que ens ho passem junts, a fi de poder augmentar el nombre de socis, que ara per ara és el nostre
primer objectiu. I també participant en totes les
activitats, sortides, visites i en tots els altres actes

programats, donant l’opinió sobre tot el que es fa,
fent suggeriments per millorar i augmentar les
propostes de noves actuacions. Aquest es un repte
engrescador i tots ens hi hem de sentir involucrats.
Quan ens fem grans necessitem més que mai sortir
de casa, fer noves amistats, compartir les nostres
experiències, conviure amb els nostres amics i
trobar noves expectatives que ens facin el dia a dia
més fàcil i agradable. És important no tancar-se,
perquè hi ha molta gent que ens estima i que vol
estar amb nosaltres per parlar, per canviar opinions i
per compartir idees. Si ho fem així, la nostra vida
serà més plena i alegre, i guanyarem en salut, benestar i optimisme. Aquest ha de ser el nostre propòsit
pel futur, i per aconseguir-ho, sempre tindrem l’ajut
i el suport d’ACA.
Quan aquesta revista arribi a les vostres mans, ja
estarem a tocar d’un altre Nadal, per tant volem
fer-vos arribar la nostra més cordial felicitació i
desitjar-vos unes molt Bones Festes, plenes d’alegria i envoltats de l’afecte de totes les persones que
us estimen.

Teresa Herraiz

CASOS I COSES

Carta a una amiga
Estimades amigues d’A.C.A., els meus millors
desitjos per aquest Nadal.
Nadal, quina diada tant especial! És una festa que
ens porta l’enyorança d’aquells Nadals de la nostra
infantesa, quan assegudes a taula, sense problemes
ni maldecaps, amb tota la família, esperàvem l’escudella fumejant que ens portava la mare i aquell
pollastre tant sucós... i les neules i els torrons.
I un dia, ja fa molts anys, vàrem haver d’agafar la
batuta, intentant imitar aquells Nadals dels pares,
millorant-los, si és que era possible, posant-hi tot
l’amor i la imaginació perquè els que estiguessin
asseguts a la nostra taula, s’hi sentissin còmodes i
feliços.
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No hem oblidat cap any el tendre pessebre, un petit
arbre ben guarnit i aquell tió somrient que. des d’un
racó del menjador, espera pacient que la canalla
l’estomaqui, per deixar anar unes llaminadures i
algun regalet.

còmode celebrar el Nadal anant a dinar a un restaurant. Però, malgrat això, si durant el dinar hi ha
alguna veu que, amb enyorança, diu: “Recordeu
aquells Nadals tant bonics que organitzava l’àvia ?”
ja serem compensades.

Arribarà un dia, però, que potser ja no podrem
fer-ho, o no hi serem, i aquella batuta que vàrem
agafar penso que quedarà dormida en qualsevol
calaix. La vida canvia i en un futur potser serà més

Només per aquest tendre record haurà valgut la
pena tot l’esforç que posem cada any per celebrar la
vinguda del Diví Infant. Per vosaltres i per la vostra
família, en aquest Nadal: Pau i bé.

Enriqueta Civil

Cal defensar la lectura?
Fins ara creia que els llibres eren per desenvolupar
els coneixements, la intel·ligència, el criteri propi,
entrar dintre de mons i pensaments desconeguts.
Semblava que la lectura ens donava un ventall
d’idees que ens feien percebre que a dins nostre hi
teníem un meravellós potencial que ens donava
seguretat i confiança en les idees i criteris que,
gràcies a la lectura, havíem adquirit.
Però sembla que en arribar al segle XXI, ja no ens
cal llegir. Per què? Doncs, perquè ja tenim les noves
tecnologies, la T.V. amb programes de tots tipus,
com els serials o els programes del cor, pel·lícules,
notícies de tot el món, el Twiter o el Facebook, en
els que hi pots trobar, a les seves xarxes, personatges, coneguts i desconeguts, amb els que pots compartir-hi un intercanvi de missatges escrits, sense
retòrica ni correcte escriptura, comentant el que fas
cada dia i a cada moment. Si necessiteu més
coneixements pel vostre treball, per altres informacions, per caprici o simple curtiositat, tenim el
Google al nostre servei.
Aleshores, perquè hem de llegir? No ens fa cap
falta. Ja poden anar tancant les poques llibreries que
actualment queden, i els governants que posin alts
impostos sobre els llibres, com si fossin tabac o
joies, fins que no en quedi cap. Les biblioteques,
perquè les volem? Només són aprofitables per anar
a escalfar-nos a l’hivern.
En els domicilis heu de treure tots els llibres, no fan
cap falta: I els nens que no n’agafin cap, no sigui que

es puguin viciar. No us preocupeu d’ells, que des de
la més curta edat ja saben com van els mòbils,
l’internet o qualsevol artefacte tecnològic. I si algun
dels vostres fills us demanen un conte o un còmic,
els hi compreu una pilota, un intendo, o un joc de la
play, o millor, que es connectin a Youtube.
Oblideu-se’n de la premsa escrita. Actualment es va
cap a la seva destrucció, doncs avui dia ja ens insisteixen amb que la subscripció sigui per digital, i això
vol dir que els quioscos de diaris han de desaparèixer. I totes les famílies que depenen econòmicament d’aquest negocis al carrer, sense cap altre
recurs econòmic, què faran? Quin món ens quedarà?
Us ho imagineu! En el món tecnològic no hi hauran
converses, doncs de què hauríem de parlar? De res!
Perquè de mica en mica el cervell humà s’atrofiarà,
i perdrem la nostra cultura, els nostres escriptors, els
poetes i els dramaturgs. Tancaran els teatres, no
coneixerem els pensaments dels grans intel·lectuals
i filòsofs, i la pobresa intel·lectual s’imposarà a tota
la societat.
Desprès de llegir el contingut d’aquest article, què
en penseu? La majoria de gent gran, que no vol
entrar en el món de la nova tecnologia, que farà?
Quin món vindrà? Cal defensar la lectura? Seria bo,
que aquesta sigui una bona causa per plantejar el
futur social de la humanitat.

Josep Mª Verdaguer
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Austeritat ciutadana
Ben segur que són moltes les persones que alguna
vegada o altra han qualificat d’excessives les costoses despeses econòmiques que, ja sigui per consideracions socials o per costum, s’arriben a fer amb
motiu de la celebració d’alguns actes socials,
principalment en els bateigs i els casaments, i segurament han considerat que fora millor evitar o
suprimir aquests dispendis impropis i sovint inadequats. Això mateix és el que varen opinar, al segle
XIV, els Consellers de Barcelona, els qual, decidits
a posar-hi remei, en un temps de penúria econòmica
i quan Barcelona estava en guerra amb la seva rival
marítima, la ciutat de Gènova, varen promulgar
unes severes ordenances per evitar frívoles despeses, reglamentant molt detalladament les úniques
que els ciutadans estaven autoritzats a fer en els
bateigs i els casaments.
Una disposició municipal de l’any 1330, confirmada pel rei Alfons III, prohibia a tots els ciutadans,
fos quin fos el seu estament social, regalar cap
classe de joia, ni gran ni petita, a la seva futura
esposa, i a les núvies se les amenaçava amb fortes
multes si passejaven cavalcant en selles que
estiguessin decorades amb fils d’or o de plata, o que
tinguessin aplicacions de perles o pedres precioses.
Una altra ordenança del 1345, reglamentava el pes
màxim del cenyidor de plata que el nuvi podia regalar a la núvia, el valor dels anells, que no podia ser
superior a cinquanta sous, i el donatiu màxim en
diners, que tampoc podia ser superior a les
vint-i-cinc lliures.
Durant tot el s. XIV varen continuar aquestes reglamentacions austeres, amb prohibicions relatives al
cost màxim dels obsequis de boda que els amics i
coneguts podien fer als nuvis, i dictant concretes i
detallades disposicions referents a com havien de
ser els vestits de casament de les núvies. També es
va regular, en aquella mateixa època, la manera
com havien de ser les visites que el promès feia a la
seva promesa, el nombre de persones que el podien
acompanyar i el nombre de persones que podien
estar en companyia de la núvia, durant aquestes
visites. La reglamentació arribava fins el banquet
de bodes, per tal d’evitar-hi una excessiva abundàn-

cia de comensals i de menjar. I així, només estava
permès posar dos plats a taula i es prohibia qualsevol espècie de volateria, ni capons, ni gallines, ni
perdius, i qualsevol classe de confits. Una meticulosa ordenança de l’any 1363 controlava el nombre de
comensals, limitar a només quatre barons i quatre
dames per part del nuvi i altres tants per part de la
núvia.
Les coses varen continuar així durant molt de
temps. No va ser fins a finals del segle següent quan
va començar a modificar-se una mica la legislació
ciutadana, amb una ordenança del 1480, que ja
permetia als ciutadans gastar-se fins a quaranta
florins d’or en l’anell regalat a la seva esposa. En
quan a l’aixovar, fixava un nombre màxim de vint
camises, però sense que poguessin ser de seda ni
tenir cap brodat d’or o de plata. La núvia estava
autoritzada a obsequiar al seu futur marit amb sis
camises i sis mocadors com a màxim, i també sense
cap brodat d’or o plata.
Amb el temps, aquesta legislació tan restrictiva
d’obsequis es va anar fent cada vegada més tolerant,
amb major llibertat pels ciutadans que desitjaven fer
ostentació de la seva generositat i la seva riquesa,
fins arribar als nostres dies, que són molt ben
diferents en tot a aquella època d’austeritat.

Miquel M. Lluch
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Cementiris parroquials de Barcelona
La nostra ciutat conserva encara algunes joies del
temps passat, que li donen caràcter i li recorden la
història, la tradició i els costums de generacions
que es perden en el més enllà dels temps. Dues
d’aquestes peculiaritats, gairebé desconegudes, són
els dos antiquíssims cementiris parroquials, que
encara avui dia estan vigents, dos cementiris que
corresponen a antics pobles que, malgrat haver
quedat englobats dins la ciutat, segueixen conservant moltes peculiaritats pròpies, entre elles, la dels
seus cementiris.
Situats en uns indrets bonics i molt tranquils, gairebé podríem dir que són uns petits oasis de pau, ben
alegres. Contràriament amb el que passa amb els
grans cementiris de la ciutat, les persones que els
visiten tornen a casa amb l’ànima lliure de tristesa,
amarada de llum i de claror. Són uns petits cementiris que, a més de donar descans als difunts, semblen
apropiats també per donar serenitat als vius, que
troben en la tranquil·litat del lloc un sedant per a la
vida trepidant i inquieta de cada dia.
Aquests dos tranquils llocs de repòs, ignorats per
molts barcelonins, no són pas gaire lluny del centre
de la ciutat. Un d’ells està situat a l’església de
santa Maria de Vallvidrera, que forma part de
l’actual barri, i antic poble, de Sarrià, una església
de història mil·lenària que es resisteix a desaparèixer del mapa. La fundació del temple, segurament romànic, es troba citada ja en un document de
l’any 987. L’edifici actual, d’una sola nau i absis
poligonal, és del s. XVI, de la mateixa època que el
campanar, de planta quadrada, que vetlla vigilant
sobre el seu petit cementeri veí, de només 128
nínxols, on s’hi respira pau i tranquil·litat.
L’altre es troba a la parròquia de Sant Genís dels
Agudells, dins la demarcació d’Horta. És una de les
més antigues de Barcelona, fundada l’any 931, si bé
l’edifici actual és del 1571. Des del s. XIV es té
notícia d'alguns ermitans que residien escampats
per la muntanya dels Agudells, els quals més tard
s’agruparen, formant una petita comunitat, ja que
consta que l'any 1386 l'ermità fra Pons Astars va
obtenir permís del bisbat per a poder-se reunir
entorn d'un altar portàtil, per oir missa.
La bona fama que gaudien aquests ermitans atragué
a la reina Violant de Bar, esposa de Joan I, la qual
els va visitar l'any 1392 i va decidir donar-los

suport, fundant-hi un monestir. El ritme de l'edificació fou ràpid, perquè l'any 1398 el monestir,
anomenat de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, ja
estava acabat. La reina el dotà amplament i el papa
Benet XIII li va cedir la parròquia de Sant Genís
dels Agudells, que va passar a dependre d'aquest
monestir, fins a la seva desaparició.

L'església de Sant Genís sofrí grans desperfectes
durant les guerres que afligiren el nostre país. L'any
1698 les tropes franceses s'emportaren les estovalles dels altars, els diners de les caixetes, les campanes del campanar i de la sagristia, i tots els canelobres i ornaments, amb grans desperfectes. Novament fou saquejada, l’any 1714, per les tropes
borbòniques, durant el setge de Barcelona, emportant-se el poc que quedava. I gairebé un segle més
tard, el mes d'agost del 1808, durant l'anomenada
guerra de la Independència, els francesos, que ja
havien cremat el monestir de Sant Jeroni de la Vall
d'Hebron, també feren objecte del seu pillatge i
destrucció l'església de Sant Genís.
En el seu petit cementiri parroquial hi ha enterrats
diversos personatges il·lustres, entre els quals hi va
estar Manuel Carrasco i Formiguera, militant
d’Unió Democràtica, afusellat a Burgos l’any 1938.
L’any 2001 va ser traslladat al cementiri de Montjuic.
Aquests cementiris parroquials són dues petites
joies històriques, que bé mereixen una visita. Els
xiprers ja els assenyalen des de lluny, i allà, en la
silenciosa quietud d’aquests tranquils indrets de
repòs, lluny dels remors de la ciutat agitada, vora
les parets d’unes esglésies plenes d’història, el
temps sembla deturar-s’hi.

E.T.
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ART I HISTÒRIA

El “Desconsol” de Josep Llimona
Davant del Parlament de Catalunya, al parc de la
Ciutadella, de Barcelona, s'hi troba un dels racons
més bells i emotius de la ciutat. Enmig d'un petit
estany, voltat de xiprer retallat, formant com un
clos vegetal, hi reposa la magnificència marmòria
d'una dona nua, corpresa d'un dolor que intuïm
intens, amb el cos abatut i els cabells tapant-li la
cara. És el "Desconsol", obra mestra de l'escultor
Josep Llimona i Bruguera.
L'escultura catalana, a cavall entre els segles XIX i
XX, troba en Llimona un dels seus més esplèndids
valors. Nascut a Barcelona el 1864, de ben petit ja
va evidenciar una notable disposició per a l'art.
Encara infant, assistia als funerals per a poder recollir algunes candeles de les que aleshores es donaven als assistents, i amb aquella cera va fer les
seves primeres escultures. O bé, quan feia campana
a l'escola per anar a dibuixar els cavalls d'una
quadra del carrer del Duc de la Victòria. Amb tan
sols setze anys va guanyar una beca -la Pensió
Fortuny- que li va permetre estudiar a Roma amb el
seu germà Joan, que fou un eminent pintor.
Influenciat per l'escultura de Rodin, va evolucionar
després cap a un estil propi, de formes serenes i
amorosides en la figura femenina, que modela amb
una sensibilitat nova i sorprenent. Les seves escultures respiren vida interior. La figura del "Desconsol", segons comentà el pintor i decorador Joaquim
Renart, amic dels Llimona, "es vesteix de dolor i
s'emmiralla en les aigües quietes que verdegen amb
les fulles, davant del Palau del Parlament de Catalunya. Mirant aquell marbre impecable, harmoniós
i sentidíssim, sentiu la besada del dolor planant
damunt la bellesa del marbre magnífic".
El modernisme d'en Llimona s'expressà també en la
figura masculina, tractada amb vigor i caràcter,
com es pot veure en el monument al Dr. Robert
-avui a la plaça Tetuan- on s'hi agrupen un conjunt
de figures envoltant el retrat del Dr. Robert. Hi
apareix Mn. Cinto Verdaguer, el treball, la indústria, l'estudi i altres al•legories. També el Sant Jordi
a cavall, a Montjuic, el monument a Ramon Berenguer, a la Via Laietana, o "el Forjador" situat entre

els palaus de la Fira de l'avinguda Maria Cristina,
ens palesen la genialitat i l'ofici magistral d'en
Josep Llimona.

Però val la pena esmentar també el compromís
social i patriòtic dels germans Llimona. Amics del
Dr. Torras i Bages, futur bisbe de Vic, funden amb
ell com a consiliari, el Cercle Artístic de Sant Lluc
l'any 1893, per a defensar i enaltir una imatge ideal
de l'art i de Catalunya, en sintonia amb les idees del
poeta Joan Maragall. El Cercle de sant Lluc, contra
els pronòstics despectius de certs sectors, esdevingué un notable motor creatiu impulsor del millor art
del seu temps. Pintors, escultors, arquitectes -com
el mateix Gaudí- en foren socis actius. El Cercle de
Sant Lluc, actualment renovat en el restaurat Palau
Mercader, segueix ben actiu.
Per acabar, convé fer notar que en Josep Llimona
veié morir la seva esposa Mercè Benet, que tenia 33
anys, i poc després moriren dos fills bessons. Amb
tan sols 37 anys, Llimona experimentà en carn
pròpia la fiblada de la solitud i l'enyorança, i
interioritzà amb tanta intensitat el seu dolor, que va
ser capaç d'esculpir aquesta imatge del "Desconsol", emocionant vibració del sofriment fet marbre.
L'escultura, creada el 1903 i presentada a l'Exposició Internacional de Belles Arts de Barcelona, el
1907, fou finalment dipositada l'any 1917 al lloc on
és actualment, en una perenne invitació a la
contemplació serena del pas del temps i de la vida.

Oriol Nogués
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Animals i Faraons
Una exposició curiosa, interessant i molt espacialment atractiva, per fer-nos conèixer una antiga
relació entre els Faraons i el regne animal en
l’antic Egipte. L’ocasió la tenim en l’Exposició que

i les creences religioses ens venen a mostrar

-

Moltons, gossos, gats, hienes, granotes, peixos,
1798 Napoleó va fer en aquelles terres. L’expositrueix i ens fa conèixer la relació establerta entre
els Faraons i les besties.
-

veure tant sols n’avanço un tast. El tema es ampli
conèixer-lo.

Enric S. Solvevila

Natures mortes del Segle d’or
-

-

escola.

Enric S. Solvevila

8

Oleguer, bisbe de Barcelona
Va néixer a Barcelona, a mitjans del segle XI, en
temps de Ramon Berenguer I. Dotat d’una gran
espiritualitat, prengué l’hàbit dels canonges regulars de sant Agustí, ingressant en un monestir que,
connectat amb el monestir de sant Ruf, a la
Provença, estava situat fora la ciutat, prop del
Besòs. Allí hi va destacar per la seva pietat, i quan,
pels volts de l’any 1110, el volgueren nomenar
prior del monestir, va refusar l’honor i se’n va cap a
les terres de Provença, al citat monestir de sant Ruf.
Poc temps després d’arribar-hi, va morir l’abat del
monestir, i ell va ser elevat a la dignitat abacial.
Ja com abat de sant Ruf, Oleguer va retornar a la
seva ciutat nadiua, l’any 1115, acompanyant a
Dolça de Provença, muller de Ramon Berenguer
III, la qual va aportar en dot a la corona catalana,
tota la terra provençal. La seu episcopal de Barcelona estava vacan t: el bisbe Ramon Guillem, havia
mort en la conquesta de Mallorca, i Oleguer fou
escollit per substituir-lo, però en la seva humilitat,
no considerant-se digne de portar la mitra bisbal, va
fugir de Barcelona i se’n torna a la Provença, al
monestir de sant Ruf.
Allí li va arribar, l’any següent, una ordre del Papa
Pasqual II, que el comminava a tornar a Barcelona
i acceptar la dignitat episcopal. Ja com a bisbe de
Barcelona, va destacar per la seves prèdiques i la
seva espiritualitat. L’any 1118 va anar a Roma, a fer
la visita preceptiva al papa Gelasi II, i poc després,
ja de retorn a Catalunya, va rebre una butlla papal
que el nomenava arquebisbe de Tarragona.
Sense abandonar el bisbat barceloní, Oleguer es va
fer càrrec d’una Tarragona destruïda i deserta, que
acabava de ser reconquerida als musulmans, i que
va haver de reedificar. Com a capital de l’antiga
Tarraconense, el títol d’arquebisbe de Tarragona
implicava la primacia sobre els altres bisbats
catalans, i el que també va ser molt important, substituir la tutela que, fins aleshores, havia exercit
l’arquebisbat de Narbona.
Les seves constants ocupacions encara li permetien
assistir al concilis que es convocaven: concili
laterà, de Tolosa, de Clermont, de Narbona. Viatger
i predicador infatigable, a més de recórrer tot el
nostre país, l’any 1125 va anar en romiatge a Terra
Santa i va rebre el títol de legat pontifici. Va assistir

a Ramon Berenguer III en la seva mort, una mort
que el comte-rei va rebre vestit pietosament amb
l’hàbit de l’ordre dels Templers, ordre que pel zel
del Sant havia estat introduïda a Catalunya. Va ser
nomenat marmessor testamentari del magnat, i va
exercir amb gran zel la seva tasca episcopal fins a la
seva mort, el mes de març del 1137.
Canonitzat l’any 1675, el Capítol de la Catedral de
Barcelona va decidir que el cos incorrupte del Sant
fos venerat sota la volta de la Sala Capitular. En
aquell lloc, que actualment és una capella, s’hi va
edificar un espectacular altar que, construït al curs
d’èpoques distintes, mostra un esplèndid sepulcre
d’alabastre. En el cambril, bellament decorat i al
que s’hi accedeix per banda i banda de l’altar, s’hi
exposa una bonica urna de vidre, en la que, des de
l’any 1701, hi reposa el cos del Sant, el qual, revestit amb els seus ornaments episcopals, s’obre a la
veneració pública dels fidels, un sol dia a l’any, el 6
de març, festivitat de sant Oleguer.

Miquel M. Lluch
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SORTIDES I VISITES

Normandia - Londres
mercat avui renovat, el seu bonic parc Thabor i la
-

per les muralles, amb bones vistes sobre el port i
-

-

com els casaments reials. Reis i personalitats

-

bufó, que es va fer famós perquè els pintors

Teresa Herraiz
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Visita a Manresa
Seguint el programa de les rutes culturals pel nostre
país, amb excursions d’un sol dia que ajuden a
conèixer millor tot el nostre patrimoni religiós i
artístic, un animat grup de socis i sòcies de la nostra
Associació ACA acaben de realitzar una interessant
visita a la històrica ciutat de Manresa, la qual
conserva encara, de l’època medieval, una bona
part de les seves protectores muralles i un esvelt i
elegant pont de 8 arcades que travessa el riu Cardener.
La primera parada es va fer a la històrica Cova de
sant Ignasi, damunt de la qual l’ordre jesuítica hi va
aixecar una monumental església i un gran edifici
destinat a residència i a trobades d’oració. Un cop
asseguts dins d’aquesta bonica església, una guia

molt ben documentada va anar comentant l’austera
i mortificada vida de sant Ignasi, durant l’any de la
seva estada a Manresa, temps en que va escriure els
seus mundialment coneguts Exercicis espirituals. I
precisament ho va fer en aquesta Santa Cova, una
gran bauma natural dels afores de la població, a la
que es refugiava sant Ignasi i que li servia d’habitatge. Actualment és un devot lloc de recolliment
que invita a l’oració.
Seguidament es va anar a visitar la magnífica Seu
gòtica de santa Maria, alçada dalt d’un turonet que
domina tota la ciutat, i a la que actualment s’hi
arriba molt còmodament gràcies a un pràctic ascensor. Sorprèn la grandiositat de la seva nau, la majestuositat de la seva cripta i el seu bellíssim retaule
de l’Esperit Sant, obra de Pere Serra.
Les visites matinals es varen acabar amb un alegre
dinar comunitari, ple de converses i bon humor, i
després, a la tarda, encara va quedar temps per anar
a fer una última visita cultural a l’ermita romànica
de la Mare de Déu del Remei, a la localitat veina de
Viladordis, a la que sant Ignasi anava molt sovint a
resar, i en la que encara s’hi conserva, com una
relíquia, la pedra del dintell en la que s’agenollava
el sant en les seves oracions. I amb aquesta pietosa
imatge, es va fer ja el retorn a Barcelona, guardant
un agradable record de totes les visites realitzades.

Antonia Boada

Convivències a Arbúcies
obert i alegre que s’hi respirava, varen ser les
par-hi.

molt positiu, i que totes les persones grans que, el
-

-
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ACTIVITATS SOCIALS

Concerts i Conferències
Donant una mirada ràpida a les diferents activitats que la
nostra Associació va programar i realitzar, durant els mesos
passats, per a tots els seus socis i sòcies, recordem els magnífics Concerts que es varen celebrar darrerament, i el nom
dels coneguts i destacats pianistes que hi varen intervenir,
oferint esplèndides interpretacions de interessants i variades obres musicals: Alfredo Armero, Juan Pablo Eslava,
Jordi Pellicer, Oksana Shymanmska, Albert del Viso,
Natsuki Nishimoto i Marevna Ortega, tots ells i elles, amb
unes actuacions magistrals, llargament aplaudides, que
varen omplir sempre tota la Sala de concerts del Casal del
Metge, de Barcelona.
També varen tenir una notable acceptació les variades
conferències i xerrades que es varen fer a la Sala d’actes
del nostre domicili social, totes elles molt interessants,
destacant especialment les impartides pel periodista Sr.
Vicens Lozano, sobre “Els secrets del Vaticà”, la conferència de la Dra. Dolors Bramon, sobre “L’islam”, la que va
donar la dibuixant Sra. Pilarín Bayés sobre “La filosofia
del dibuix”, la de l’historiador Sr. Josep M. Guanyabens
sobre “El Greco”, la del Dr. Jordi Arrufat sobre “Què és
l’ADN” i la conferència que el Sr. Jordi Vila Abadal va fer
sobre “L’Abat Escarré i la Catalunya d’avui”, un tema de
plena actualitat.
Finalment, recordem, també les interessants visites culturals que la Secció d’Art i Història, de la nostra Associació,
va efectuar a la Casa Bertrand, seu del Museu del Modernisme, a la Reial Acadèmia de Medicina, a La Pedrera,
amb motiu de l’exposició de Leopoldo Pomés, a la modernista Casa Amatller i a la Basílica dels Sants Just i Pastor.
Uns concerts, unes conferències i unes vistes culturals a les
que tots els socis i sòcies hi estan sempre cordialment
invitats.

Estada a la Cerdanya
Aquesta tardor, quan els boscos de la Cerdanya
oferien els seus colors més suggestius i la claror
dels dies s’endolcia amb suaus tonalitats daurades,
un bon grup de socis i sòcies de la nostra Associació varen tenir la feliç oportunitat d’anar a fer unes
agradables jornades de convivència i d’amistat, a la
bonica i acollidora població de Bellver. Aquesta
tranquila estada a la Cerdanya va resultar, per a tots
ells, sumament amistosa i agradable, a la vegada
que els va ser també una bona ocasió per a poder
realitzar diverses interessants visites culturals per
l’entorn, des de la Catedral romànica de Santa
Maria, a la Seu d’Urgell fins a les impressionants
grutes de Font-Rabiosa, al Capsir, i des de l’ermita
de Sta. Maria de Quadres, a Isòvol, fins a l’església
romànica de sant Serni, a Montellà.

Les converses i les passejades durant tots els dies,
pels afores de Bellver, foren constants. No cal dir
que l’esplèndida ermita romànica de la Mare de
Déu del Talló, veïna a la població, va ser sovint un
punt de plàcides i animades passejades en grup,
unes passejades que varen fomentar agradables
converses i que varen crear ferms lligams de
germanor, mentre es fomentava la convivència i es
gaudia de l’aire fresc i delitós de la tardor ceretana.
En resum, uns dies de descans i plàcides convivències que han deixat un viu i agradable record a tots
els socis i sòcies que varen tenir l’oportunitat de
participar-hi.

Oriol Nogués
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Activitats programades
Del mes de Desembre 2015
Dimarts dia 1: classes de Tapissos, Patchwork i
Dibuix.

Dimarts dia 15: classes de Tapissos, Patchwork i
Dibuix.

Dimecres dia 2:conferència del Dr. Jordi Arrufat,
sobre el tema de l'ADN: Què és i
la seva importància.
Dilluns dia 7: classes de Pintura sobre roba.
Dimarts dia 8: classes de Tapissos, Patchwork i
Dibuix.
Divendres dia 11: inici d'un tradicional cap de
setmana de convivències i amistat, al Monestir de Montserrat.
Dilluns dia 14: classes de Pintura sobre roba.
Dimarts dia 15: visita cultural a la seu de la
Fundació Vila Casas, domiciliada
a la modernista Casa Felip, construida l'any 1901 per l'arquitecte
Telm Fernàndez i Janot.

Dimecres dia 16: concert de piano a la sala auditori del Casal del Metge, de
Barcelona.
Dijous dia 17: tradicional i festiva celebració
nadalenca, per a tots els socis i
sòcies, amb turronada i sorteig
d'una panera.

La relació de les diverses activitats, programades durant l’any vinent, serà enviada directament a tots els
socis i sòcies, en la forma acostumada.

Consell de la Gent Gran de Barcelona
En la reunió del Consell de la Gent Gran del passat
29 d’octubre, l’alcaldessa Sra. Ada Colau, va fer un
resum de les propostes presentades durant la darrera Convenció, assegurant que el nou Consistori
tenia, com a línies estratègiques, les de fer de
Barcelona una ciutat amigable, amb uns habitatges
dignes, una millora del transport públic, un envelliment actiu i un bon tracte a les persones grans.
També va parlar-hi la Sra. Laura Pérez, Regidora de
Cicle de Vida, Feminisme i LGTB, i responsable de
la Gent Gran en l’actual Consitori, manifestant el
seu propòsit de potenciar espais de participación i
de reflexió social i política. Referent als viatges de
l’Imserso, va indicar que estaven aturats per culpa
dels recursos que havien presentat algunes companyies en el concurs d’adjudicació, però que, de tota
manera, en aproximadament 15 dies ja es posarien

en marxa els viatges desde la Península. Els de
Balears i Canaries potser trigaran una mica més. I
va comentar que el Concert de Nadal seria enguany
de Sarsueles i Òperes.
Va convidar al Consell Assessor a crear un Grup de
Treball per portar endavant el programa Vincles
d’ajuda a les persones grans en situació de soledat
no desitjada, un programa que es preveu posar en
marxa l’any vinent, amb 200 persones, tot manifestant que s’havien creat 178 habitatges socials. I
també ens va recordar que el vinent mes de gener
caldrà renovar la Vicepresidència i la Comissió
Permanent del Consell de la Gent Gran de Barcelona, d’acord amb la documentació que oportunament s’enviarà a totes les associacions.

Miquel Nadal
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ENTREVISTES

Vicenç Lozano i Alemany
-

-

-

papa Francesc no fou casual. Es va saber que, en el
persones que varen anar a escoltar-lo i que no en
interessants.

principi se li havia retret connexions amb el
veritat, i amb total respecte a tothom, creients i
no creients.

-

relliscava força. No tenia gaire informació sobre

probresa evangèlica.
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que no obraven correctament, enviant-los a la

ambiental i en la que ha comptat amb l’aportació

tat matrimonial, accelerar-ne els processos i

que li enviessin la factura per pagar-la, sino, no hi
.
-

-

-

tan interessant tot el que ens va explicar, que ens

sentien immortals i immunes, que tenien una
gelosos i critics, que
tafanejaven, que es consideraven un “lobby” tancat,
i fins i tot que els faltava una mica de sentit de
l’humor.

cies sobre aquests mons tant fascinants, que ell

Enriqueta Civil
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JOCS FLORALS DE LA TARDOR

Discurs del mantenidor
Es varen celebrar solemnement, al Saló de Cròniques de la nostra ciutat, els tradicionals Jocs
Florals per a la gent gran, que organitza cada any
la nostra Associació. Enguany va ser-ne Mantenidor el prestigiós poeta Sr. David Jou i Mirabent, el
qual hi va pronunciar un magnífic discurs, molt
aplaudit, del que en reproduim uns emotius pensaments:
La data d’avui, 8 de novembre de 2015, i les
circumstàncies que vivim fan que em sembli especialment adient, gairebé obligat, triar el tema de la
pàtria com a objecte del meu discurs. Demà farà un
any d’una data emblemàtica que, ja des d’avui, i
encara més quan hi hagi més perspectiva, serà
considerada a Europa com una fita de voluntat
cívica i democràtica, compartida o no, però certament grandiosa, èpica, coratjosa, un dels actes més
entusiastes i pacífics d’afirmació d’un poble contra
un Estat que li és deslleialment hostil. Vull aportar
aquí el meu homenatge a aquell noble i amplíssim
impuls col•lectiu i ho vull fer, com toca en aquest
acte, des de la poesia.
...........
La democràcia, com la poesia, és un gran homenatge a la paraula. Els arguments sobre les diferents
opcions, els sentiments més o menys abrandats que
els acompanyen, la maduració de les conviccions,
la culminació final de la decisió lliure i personal de
cadascú, i assumir responsablement les conseqüències d’aquestes decisions, són els grans protagonistes de la democràcia. Que difícil és la democràcia
de debò!: no tan sols votar uns partits cada quatre
anys, sinó tenir sempre present l’altre, els altres, la
diversitat d’objectius i de raons, evitar l’insult, la
mentida, l’amenaça, la coacció, procurar que no hi
hagi vençuts del tot ni vencedors del tot sinó un lloc
digne per a tots, ponderat i matisat segons els vots,
però no un esclafament dels uns ni un xec en blanc
per als altres. Aquests sentiments són els que presideixen aquest poema, escrit mentre contemplava la
llarga cua de gent emocionada per votar:
...........
En la llei, la paraula adquireix força normativa,
organitzadora, estructuradora, vinculant, esdevé i
funda un espai essencial per a la construcció i el
bon funcionament d’una societat. En aquest sentit,
la llei és espiritualment tan alta com la poesia. Quan
una societat oblida la poesia, perd sensibilitat,
capacitat d’expressió, llibertat de pensament,
profunditat emotiva. Quan es transgredeix una llei
justa, es fereix alguna cosa profunda de la convivència; quan es promulga o s’insisteix en la llei per

a no escoltar, per a imposar un poder per la força i
sense diàleg, es trenca l’ànima d’una societat. La
-

...........

visquin el civisme, la passió i la llibertat i que
-

oberta, constructiva, i unes lleis fetes comptant
-

pugui celebrar-ho.
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Poesies guardonades
Premi Flor Natural
L’ABRAÇADA
Autora: Gòria Ganga i Viñes
L’ABRAÇADA
Passaven unes hores
dins el capvespre, ran de nit,
i jo, ajaçada a la chaiselongue,
amb un cafè d’una amargor molt dolça
bressava aquell moment tan esperat.
Cada segon
era una passa per reviure’l
mentre em volava l’au dels sentiments.
Va ser en aquell moment
en sentir com giraven unes claus,
que el cor s’esvalotà també ple d’ales.
I vaig notar el teu pas
molt lentament, lliscant com una ploma
pel núvol del meu cor.
I em vaig atansar a tu, a poc a poc
entrelligant-te a la cintura els braços.
I tu, amb el desfici del teu cos
vas abraçar-me al fons de les entranyes.
No sé descriure aquell moment immens
ni el tremolor que dintre meu cruixia
palpant-te tots els fils de l’escalfor
encesos pels tentacles d’estimar-te.
Mai no he sentit al cos, en ningú més,
aquest plaer tan viu de quan m‘abraces
i els dos retem lliurats dintre d’un tot!.
Llavors, palpo el meu cel
nedant les ones vives dels teus braços
i naufrago dins teu com una estrella
i fonc la llum
en l’ombra del teu sol.
La nit s’ha fet de dia
la sang s’ha fet amor.
I em sento, jo, abella de deliri
a dins dels braços de la teva mel.
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Premi Englantina
PLUJA DE TARDOR
Autor: Raimond Aguiló Bartolomé
PLUJA DE TARDOR
Som al tombar de l’hora més sagrada
Ventura Gassol
La gota d’aigua arrambada al vidre
va fent el seu camí sense obstacle
i a l’altra banda el meu cor es fon amb pols humida.
Setembre, eixorivit amb l’olor de terra molla
i els cellers plens de verema collida,
enfila la tardor per camins de ferradura
-envoltats de marges i sèquies de pedra secai cobreix d’olors la vall del Montsant
i guaita des del cim de la serralada
com dempeus s’aixeca de nou la Pàtria.
Hi ha un neguit constant als monestirs
palpant l’aire del que més s’estima,
aquest bocí de gruix estès de temps
que esguarda el temps precís tan nostre
i penja del sostre, i la barana del balcó de casa,
l’aspiració d’un poble amb senyal d’estelada.
Les primeres neus ja s’han assentat als Pirineus,
les campanes del monestir de Ripoll
toquen a festa. El Montseny i les Guilleries
ja van atapeïts de colors nous, acres i grocs;
la Plana de Vic, amb les seves arrels de identitat,

novament té necessitat d’esbargir la boira;
i per la terra aspra i volcànica de la Garrotxa
es mouen amb contrast les alzines i les fagedes,
enmig de núvols de capvespre i retorns emmidonats.
Aquest record de la terra em crida sempre:
quan la tardor amb força s’acosta i les distàncies
han deixat de ser feixugues i tribulades;
quan l’amor les escurça en adonar-se
que saps estimar amb molt d’orgull, encara;
quan et corre per les venes i et sens al pols, la sang;
i estimes, si, la Terra Alta i el Baix Camp
i aquest llogaret d’Alforja on vares conèixer
l’amor per primera vegada. Ai! Les terres del Sud
regades per l’Ebre entre canyissars d’anguila i fang
i petjades de l’ànima amb gust àcid cítric de taronja.
Estimo la nostra parla, la dels pares i les coses de casa.
Des del Nord al Sud i d’una banda a l’altra,
de la Catalunya Nord fins a Alacant,
de l’Alguer a les Illes i de les Illes a la Franja,
només sóc una glota d’aigua plena de pluja
singlant pels núvols amb ganes de fer Pàtria
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Premi Viola
GAUDIS TARDORENCS
Autora: Imma Fuster i Tubella
GAUDIS TARDORENCS
Imatges, veus, paraules i rialles
han deixat al jardí reflex de sol
i un oreig de felicitat vibrant
que ens ha solcat la pell i el pensament.
Ja han marxat tots, mormola l’hora baixa,
fruïm d’aquests instants que ens toca viure
en el cor d’un capvespre especial.
Com han passat els anys, quantes aurores
ens han acaronat amablement.
Com ha girat la roda de la vida
menant-nos a aquest port d’aigües tranquiles,
amb el caliu cabdal d’un fills i uns néts
que són el nostre estel, la nostra força.
i ens fan sentir la sang a dins les venes
brindant-nos vida, somnis i esperances.
És ben plaent el nostre petit món.
Els amics, la família, aquest niu
i un bagatge que ens fibla l’esperit.
Moltes vegades, la felicitat
no és com un galopar un cavall sens brida.
A cops, tot és serè, molt més senzill.
És la tardor vesrida de tendresa,
és l’univers subtil dels qui estimem,
és la sentor d’arrel i saba nova,
és sentir-nos a prop del que és humà
i, al mateix temps, d’allò que és sublim,
és alçar els ulls al cel amb el cor nu
i saber descobrir la faç de Déu
com ens somriu i ens parla amb veu callada.
És respirar l’harmònica cadència
d’aquest goig que ens bressola suaument,
és agrair, en silenci, el que tenim
i amb els ulls cluc poder veure la Llum,
mentre un mantell finíssim i eteri
ens eixuga les llàgrimes de l’ànima
i ens embolca al recer de l’hora baixa.
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Premi Aules Universitàries
MEMÒRIA
Autora: Maria Farràs Sensada
MEMÒRIA
A la deu dels records
empleno avui el càntir
que de sempre tinc cura
no fos se’n vessi algun.
I el portaré a taula
I els vespres de l’estiu
al terrat, on s’enfila
l’enyor dels anys caducs.

Premi Poesia breu
EROTEMA
Autora: Pere Bonada
EROTEMA
I què se n’haurà fet de les paraules
que varen fulgurar en els nostres cossos
i ens donaren l’ofrena de la nit?
I que se n’haurà fet d’aquella nit
que un dia va enfosquir-nos les paraules
descobrint l’excessiu dels nostres cossos?
I què se n’haurà fet dels nostres cossos
que un dia s’abismaren en la nit
i es menjaren per sempre les paraules?

Beuré del rajolí
que ennuega el respir
amb regust de paraules
potser sense sentit
I fent un glop terrós
de freda agror que crema
Engoliré el solatge
del temps que res espera.
vull tornar-hi una tarda
abans se’n faci nit
i aquella font se’m perdi
pels camins de l’oblit.
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INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA

Un any i mig

-

el mateix estil narratiu sinó que l’ha superat amb

moments.

que els seus membres hi troben el suport i el recolten. Respecte al matrimoni li aplica un encertat
mantenen cosit tot l’entramat familiar. Els llocs

consciència i la culpa. Tots aquests factors es

Josep Mª Verdaguer
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La Maledicció dels Palmisano
-

Montserrat Cantó

La Mala Filla
LA MALA FILLA, de Carla Cerati (Muchnik
Editores, 1993)
Ja que ens movem en l’entorn d’Itàlia, és interessant recordar aquesta obra, que va ser premiada el
1990 amb el premi Comisso. L’autora víu i treballa a Milà. La primera edició va ser publicada al
novembre del 1993, traduïda per Jordi Jané per a
la Colecció La Finestra.
Narrat en primera persona, una dona va comentant amb lucidesa totes les facetes de la seva
difícil convivència amb la mare de vuitanta anys.
L’autora, a les portes de la maduresa, amb claredat
i de manera lúcida, va exposant els darrers anys
que precedeixen a la mort de la mare.
Lluitant entre el deure de cuidar-la i seva la necesitat de llibertat, va explicant amb sinceritat les

mútues incomprensions, l’amor i la compassió,
les tensions que cedeixen davant la indefensió de
l’edat i la feblesa de la mare. No cau en el sentimentalisme fàcil. Més aviat és una reflexió
profunda i honesta sobre el sentit de l’existència i
la complexitat de les relacions intergeneracionals.
La protagonista fa parlar la mare, vol saber-ne
més coses i així revalora aquella figura amb la
qual s’hi sentía injustament lligada.
La història que va descobrint en els relats de la
mare, li fan veure, com en un mirall, la pròpia
vida, i això l’ajuda a comprende-la millor. És una
obra tendre, cruel i de profund estudi dels sentiments i del pensament d’una dona que s’autoqualifica de “mala filla”.

Montserrat Cantó
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CUINA

Pollastre amb gambes
1 pollastre tallat a vuitens
12 gambes fresques
3 tomàquets madurs
1 ceba i 1 porro
1 copeta de brandi
1 ramet d’herbes aromàtiques
1 got d’aigua o de brou
1 fulla de llorer, oli i sal
Per a la picada:
12 ametlles o avellanes
1 gra d’all petit
Unes fulles de julivert
Es pelen i renten les cebes i el porro, tallant-los
a daus grans. En una cassola baixa, amb un bon
raig d’oli d’oliva, es fregeixen lleugerament les
gambes per les dues cares, i es reserven. Es
salen els trossos de pollastre i es dauren en el
mateix oli, fins que siguin ben rossos. S’hi
afegeix la copeta de brandi, i s’espera a que
s’evapori totalment. Es retira el pollastre i es
reserva en un plat.

En el mateix oli, es sofregeix la ceba i el porro,
amb el ramet d’herbes aromàtiques, a foc mità,
fins que estiguin ben tendres. Es renten els
tomàquets i es tallen en vuit trossos. S’hi
afegeix el sofregit i es continua la cocció fins
que estriguin ben cuits. Quan tot plegat estigui
cuit, es retiren les herbes aromàtiques i es tritura el sofregit, amb l’ajuda de la batedora elèctrica, fins aconseguir una salsa fina.
Es torna a posar el pollastre a la cassola. Es
cobreix amb un o dos gots d’aigua o de brou, es
rectifica la salsa amb una mica de sal, si convé,
i es deixa coure durant uns 20 minuts, a foc
suau, fins que el pollastre quedi tendre.
Es trituren els ingredients de la picada, amb un
morter o amb la batidora elèctrica, i s’uneixen
a la cassola, fent-ho coure durant uns minuts
més. Finalment, s’hi afegeixen les gambes, una
mica de xup-xup i ja està fet.

Flaó Eivissenc
Per la massa

Per la pasta

1 ou

4 ous

Antonia Boada
Per preparar la pasta, es baten els ous i el sucre, i a
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CONEGUEM LA NOSTRA LLENGUA

Barbarismes (lletres G i L)
Gafe
Gamusa
Ganivet
Garantitzar
Garganta
Garrafal
Gasto
Gatell
Glaciar
Globo
Golpisme
Gordo
Grieta
Gorro
Gorrero
Grafitis
Guarro
Gula
Hasta
Heredar
Hetxura
Hospedar
Hombro
Hombrera
Humillar
Iema (d’ou)
Imborrable
Immediacions
Immiscuir-se
Impàs
Imponible
Improvitzar
Inaplaçable

Malastruc
Drap de la pols
Ganivet
Garantir
Gola
Colossal
Despesa
Gatell
Gelera
Globus
Colpisme
Gras, gruixut
Esquerda
Casquet
Gorrista
Grafits
Porc
Golafreria
Fins
Heretar
Faiçó, forma
Allotjar
Espatlla
Musclera
Humiliar
Rovell (d’ou)
Inesborrable
Encontorns
Ficar-se
Punt mort
Imposable
Improvisar
Inajornable

Inalàmbric
Incautar
Inconfundible
Infundi
Ingertar
Infermer
Ingenier
Ingle
Inolvidable
Inquebrantable
Insertar
Intatxable
Intentona
Interfono
Intermig
Intrincat
Invadir
Jabalí
Jaque
Jefatura
Jefe
Làmpara
Lanxa
Làtigo
Legat
Lejía
Lentilla
Lío
Liquidesa
Lo de menys
Lograr
Llumbrera
Llògic

Sense fil
Confiscar
Inconfusible
Falsedat
Empeltar
Enfermer
Enginyer
Engonal
Inoblidable
Indestructible
Inserir
Irreprotxable
Temptativa
Intèrfon
Intermedi
Embullat
Envair
Senglar
Escac
Direcció
Cap, patró
Llum
Llanxa
Fuet
Llegat
Lleixiu
Lent de contacte
Embolic
Liquiditat
Això rai
Aconseguir
Llumenera
Lògic

FEU-VOS SOCIS D’A.C.A
Sr./Sra.
60 euros soci numerari

80 euros soci benefactor

120 euros soci protector

Dp.

Tel.

Carrer
Població

Domiciliació Bancària
Envieu aquesta butlleta a A.C.A - Provença, n. 542, 1r. 3a., escala A - 08025 Barcelona
o comuniqueu-ho per telèfon, a Secretatia Tel. 93 318 65 95. Moltes gràcies.
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