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De totes les branques				
pengen a serrells				
flocs de roses blanques			
i blaus campanells.
				
Tots els tanys floreixen,
tot vessa perfum,				
els rats-penats deixen				
un rastre de llum.				
Màgica encontrada,				
dolça soledat
gerda i amarada				
de serenitat.					
Els camins s’arruen				
per carrers de verd.				
Qui sap cap on duen:
l’ull enllà s’hi perd.
Joaquim Ruyra · El pais del pler, cant I
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E D I T OR IAL
Benvolguts socis i sòcies:
Teniu a les vostres mans un nou número de la revista “Abans i Ara”, en la que trobareu diversos temes
i articles d’opinió, així com un recull d’algunes de
les moltes activitats socials que s’han realitzat durant aquests darrers mesos que, a més d’haver estat molt ben acollides, creiem que també han estat
un bon motiu per impulsar i consolidar els lligams
d’amistat que sempre ens han unit.
Es molt satisfactori girar la mirada enrere i contemplar, amb justificada alegria, la bona tasca que
la nostra Associació ha estat realitzant durant molts
anys, comprovant també, que continua ben fidel al
seu únic propòsit de promoure bones relacions personals entre tots el seus socis i sòcies.
Estem convençuts que no hi ha res tan agradable
com una bona companyia i unes agradables relacions amistoses i és per això que totes les activitats
que es programen tenen l’objectiu de fomentar-les.
Creiem també en el valor de la solidaritat, el compromís personal i l’ajuda mútua entre tots els inte-

grants de la nostra Associació. Confiem haver aconseguir el nostre propòsit.
A fi de incrementar encara més les nostres relacions
socials i poder donar una major i ràpida informació,
a tots els socis i sòcies, de les diverses activitats socials i culturals, la nostra Associació ha creat la seva
pròpia web www.associacioaca.com en la que totes les persones que s’hi connectin, hi podran trobar
les darreres informacions i notícies socials de més
interès. Esperem que tingui una bona acollida entre
tots vosaltres.
Es el nostre propòsit continuar endavant amb il.lusió i optimisme per millorar les prestacions de la
nostra Associació i, com sempre, us demanem el
vostre ajut i recolçament, participant cada vegada
més en les activitats programades i fent-nos arribar
les vostres opinions i sugeriments. Gràcies i fins a
la propera.
Teresa Herraiz

La nostra bonica i atractiva WEB ,
recent nascuda, la trobareu a:

www.associacioaca.com
És una eina moderna de informació i
comunicació, àgil, ràpida i de fàcil accès. Utilitzeu-la. Estem segurs de que
us serà molt pràctica.

CASOS Y COSES

P R I M ER JO I SE MPR E JO
Segons el mite grec, Narcís era un jove de gran bellesa,
i s’ho va creure tant que va arribar a menysprear a totes
les ninfes que se li apropaven. Aquestes es van confabular amb Nèmesis, la deessa de la justa venjança, i
totes elles van incitar Narcís a que s’enamorés del seu
propi reflex a l’aigua d’un llac. Ho va fer i es va embadalir de tal manera que no podia apartar la vista de la
seva imatge, deixant de menjar i de dormir. Finalment,
atrapat per aquella imatge, va caure a l’aigua i es va
ofegar.
Doncs bé, les persones egocèntriques, egoistes, amb
forta tendència a vanagloriar-se de les seves pròpies
aptituds i a tractar als altres amb menyspreu i despòticament, tenen trastorns de personalitat narcisista.
Tots coneixem persones que tenen un sentiment inflat
d’ells mateixos, són petulants, envanits, convençuts
que estan en la possessió de la veritat, mantenen un
gran ego que exclusivament s’alimenta per l’afecte i
admiració cap a ells mateixos, encara que no tinguin ni
motius ni assoliments per fer-ho. Però estan tan abstrets
i capficats amb ells, que són incapaços d’alliberar-se
d’aquests sentiments de grandiositat que els separa dels
altres mortals. El narcisista té la creença que és molt
millor del que és, i el seu problema és que no ho és.
Aquestes persones no estimen a ningú, sols s’estimen
a ells mateixos. Tampoc senten empatia i, per tant, no
poden participar genuïnament en la realitat dels altres.
Precisament l`empatia és la que permet a les persones
estimar, conviure i relacionar-se afectivament unes
amb altres.
Volen ser famosos i busquen la forma d’aparèixer en
els mitjans de comunicació, i en les xarxes socials
creades per les noves tecnologies, amb la gran obsessió de ser notícia de comentari contínuament, perquè
no decaigui el seu núvol de fictícia glòria i, per això,
estan pendents dels seus seguidors en aquestes xarxes,
i s’obliden dels amics, dels familiars, de les persones
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més properes. Consideren que el més important es que
parlin d’ells, encara que hagin de mentir i aparentar
tenir uns títols acadèmics que no tenen, o una relació
totalment inexistent amb personatges de l’élit política,
econòmica o cultural.
Les persones narcisistes deriven en la prepotència i no
dubten en utilitzar-la en qualsevol mitjà social, literari,
econòmic o polític. No els interessa dialogar per resoldre problemes, ni admeten el dret a decidir dels ciutadans. Ells defensen i propaguen una dictadura en la que
són els que manen, perquè es consideren superiors a
tots, com Hitler, Stalin, Franco i altres polítics actuals.
Molts narcisistes moren sense tenir una relació d’autèntic i desinteressat afecte entre iguals, encara que no
la deuen trobar en falta perquè ignoren que existeixi.
No se’ls ha de seguir el rol, no us hi enfronteu, ni pretengueu portar-los al bon camí, aquesta és una resposta
que ha de donar el psiquiatra.
Josep Mª Verdaguer

CASOS Y COSES

CATAL ANI TAT D E CO LO M
L’historiador Jordi Bilbeny, en la seva obra “Brevíssima relació de la destrucció de la història” 1, reivindica
la catalanitat del descobridor Colom, basant-se en la
multitud de topònims catalans, i cap d’italià, amb que
va batejar les noves terres, com també en els noms dels
peixos que esmenta, com “tonina” (tonyina) per atún,
en els noms d’alguns ocells, com “rabo de junco”, traducció literal del català “cua de jonc”, i en les moltes
locucions catalanes que utilitza (com “pala de fornero”,
“fugeron como gallinas, l’ús del verb “traer” en lloc de
llevar. No es troba, en canvi, cap paraula italiana ni cap
italianisme en tots el seus escrits.
Pel seu fill Ferran, sabem que Colom firmava amb els

totes les edicions europees hi consta el nom de Colom,
mai el de Colombo, i fins el fill de Colom, Ferran, es
va manifestar contra els que pretenien declarar italià el
seu pare 2.
Els càrrecs de “virrei” i de “governador”, que va demanar en Colom, eren propis de la Confederació catalano-aragonesa, i inexistents a Castella. En Ferran
Colom, en la seva “Història de l’Almirall”, indica que
va demanar 2.500 escuts, que és una moneda catalana,
mentre que en la versió castellana s’amaga aquest fet i
s’indica que va demanar ”maravedís”.
Va ser en Lluís de Santàngel, català, qui va finançar
l’expedició amb els fons de la corona catalana, i no
amb la llegenda de les joies de la reina Isabel. És per
aquest motiu que els documents originals d’aquestes
Capitulacions es guarden a Barcelona, a l’Arxiu de la
Corona d’Aragó, i no són a Simancas, on s’haurien arxivat en el cas de que el projecte i tot el finançament de
l’expedició de Colom haguessin estat realitzats per la
corona de Castella3.
El que passa és que la censura de l’època, que era obligatòria per a tots els llibres, va canviar el text original, i
va suprimir arreu la paraula “Catalunya”, substituint-la
per la de “Castilla”. És per això que ara llegim, en el
text rectificat, coses tan curioses com que “varen pescar
molts peixos com els de Castilla”, i es parla d’unes imaginàries “illes de Castilla” i també d’unes possessions
mediterrànies de “Castilla”, totalment inexistents 4.

cognoms llatins de “Columbus de Terra-rubea”, que és
l’equivalent català del cognom de la família Colom de
Mont-ros, documentada a Catalunya en el s.XV. La
“Historia de las Indias” afirma que els pares de Colom foren “persones notables, en un temps riques, que
s’empobriren per les guerres”, i consta que el llinatge
català dels Colom de Mont-ros va lluitar, va perdre la
hisenda i va haver d’exiliar-se, en la seva lluita contra
el pare de Ferran el Catòlic.
Res d’això li va passar al Colombo genovès. La família
genovesa Colombo no era notable ni mai va ser rica. En

La conclusió és que si Colom era natural d’Hispània,
com es desprèn de la seva carta a Lluís de Santàngel, si
els Reis Catòlics eren els seus “senyors naturals”, com
manifesta en el Memorial del 30 de gener de 1494, i
si en Colom era estranger a Castella, l’única conclusió
possible és que era súbdit natural de la Corona d’Aragó, i per les indicacions anteriors, cal suposar, amb
molt de fonament, que Colom era català i parlava la
llengua catalana.
Miquel M. Lluch

1.- Jordi Bilbeny: Brevissima relació de la destrucció de la història – Ed. Librooks. Barcelona, 2010. | 2.- Charles J. Merrill: Colom of Catalona, origins revealed
– Demers Books. Washington, 2008. | 3.- Jordi Bilbeny: Cristòfor Colom, príncep de Catalunya – Edicions Proa. Barcelona, 2006. | 4.- Charles J. Merrill: Colom
500 anys enganyats – Cossetània Edicions. Valls, 2009.
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CASOS Y COSES

E L PORTAL DE L’ÀNGE L
L’Avinguda del Portal de l’Àngel, coneguda avui principalment per la seva activitat comercial, s’anomenava
antigament Portal dels Orbs, perquè s’hi reunien cecs i
tota mena de persones pobres que vivien pels voltants.
Va ser a finals del segle XIV que prengué el nom actual
de Portal de l’Àngel, per un fet que la llegenda explica
a la seva manera: un cert dia, sant Vicenç Ferrer, que
havia estat predicant pels encontorns de Barcelona, en
tornar a la ciutat, acompanyat per una gran multitud de
seguidors, veié que damunt el portal de la muralla hi
havia un àngel amb una espasa a la mà. En preguntar-li
el sant què hi feia, allí, l’àngel li contestà que guardava
la ciutat per ordre de l’Altíssim.

Pere III va encarregar-hi una escultura en agraïment per
la fi d’una pandèmia.
Mn. Jacint Verdaguer
en fa un relat magnífic
en una de les seves poesies, comentant aquesta
visita que Sant Vicenç
Ferrer va fer a la nostra
ciutat: “Així que arriba
a la ciutat aimada / meravellat s’atura / sobre el
Portal dels Orbs veient
un Àngel / que amb ses
ales abriga Barcelona. /
A aquest Àngel del cel, així li parla: / “Qui ets tu i que
hi fas aquí?” / I ell li contesta: / “L’Àngel Custodi sóc
de Barcelona / i la guardo per ordre de l’Altíssim”.
Aquest Portal de l’Àngel medieval tingué molta vida,
però s’animava encara més, i prenia un colorit molt
característic, en la festivitat de l’Àngel Custodi, el 2
d’octubre, dia en que les mares de família, amb llurs
infants, anaven a visitar la capella per demanar al sant
Àngel que els guardés i protegís. Per fer-ho, havien de
pujar al pas superior de la muralla, on hi havia la capella i on s’organitzava una fira, dedicada especialment
a les magranes. Era creença de que, qui en menjava,
quedava immunitzat dels mals infecciosos.
Quan foren enderrocades les muralles, i amb elles la
capella, la imatge del sant Àngel, que era de pedra, va
ser portada a la veïna església de santa Anna, i més tard
a l’església d’Hostafrancs, on fou conservada fins l’any
1936.

Gràcies a les seves dots oratòries, la població va creure
en el poder miraculós de l’Àngel Custodi, augmentant
la seva devoció. El Consell de la Ciutat també cregué
que aquell àngel que havia apregut al portal podia salvar la ciutat de la pesta que l’oprimia, i feu vot de construir-li una capella en el mateix lloc on l’havia vist sant
Vicenç Ferrer. La capella de l’Àngel Custodi fou, en
efecte, construïda, i per aquest fet, l’any 1398 el Portal
va adoptar el nom actual, i una mica més tard, el 1466,
6

Avui dia, el record es conserva ben viu, i encara podem trobar, al començament de l’avinguda, una imatge
d’aquest Àngel Custodi dins una fornícula de la façana
lateral de la seu d’una coneguda entitat bancària. I també hi ha un altre Àngel que tanca l’avinguda en el mur
del Reial Centre Artístic. Ben segur que en endavant,
quan passem per allà, ens mirarem amb més devoció
les imatges del nostre Àngel Custodi.
Fina Martínez de Perramón

ART I HISTÒRIA

EMMA DE B A RCE LO N A
Avui comentarem la història d’una dona excepcional
que va ajudar a fer gran Catalunya. En l’època medieval els monestirs van néixer i es van desenvolupar gràcies a les donacions de monarques, nobles o simples
laics que aportaven terres, viles, camps i cases. Les
cessions es feien normalment a través de testaments,
prometences o diners. També hi havia motius personals o familiars per impulsar les fundacions monacals.
Sovint, sobirans i aristòcrates hi col·locaven un fill
o un germà d’abat o una filla o germana d’abadessa.
D’aquesta manera s’asseguraven les misses i oracions
i, com no, el control dels bens del monestir.
Un dels mes destacats monestirs catalans fou el de Sant
Joan de les Abadesses. Fundat l’any
885, pel comte Guifré el Pilós i la seva
esposa Guinedilda,
en un indret remot
i desert, amb la finalitat d’afavorir l’assentament de la població en una
zona conquerida als musulmans. Per donar la màxima
preeminència a la seva iniciativa, va destinar el monestir a la seva filla menor Emma, i li va fer donació de la
congregació religiosa i de les terres que en formaven
part.
Nascuda cap a l’any 882, la petita Emma fou probablement educada per la comunitat religiosa en la que
ja residia. El seu destí estava escrit i s’acabà de definir
amb la mort del seu pare Guifré, l’any 897. El comte
repartí els seus dominis entre els seus fills barons, i
Emma seria l’abadessa de Sant Joan, l’únic monestir
femení de Catalunya en aquells moments.
Aquell mateix any, amb només catorze o quinze anys,
Emma va assumir el govern de l’abadia amb plens poders, per a la qual va obtenir l’any 899, de rei Carles el Simple, un precepte de immunitat i protecció.
Va demostrar un rigor i una energia excepcionals, i el

seu abadiat va ser un model d’ordre i prosperitat. Per
començar, va establir a l’interior del Monestir tot el
necessari: aigua, un molí, forns, horts, i on, a més, s’hi
practicaven diversos oficis. Organitzà centres d’escriptura on es redactaven llibres i obres religioses que
escampà per totes les esglésies del seu domini.
Amb gran visió política i econòmica, Emma feu construir cases, pous, molins, tallers i corts d’animals.
Convertí les terres en fructífers conreus d’horta i vinya i d’aquesta manera accelerà el repoblament de la
vall de Sant Joan amb unes cinc-centes persones que
donaren vida a cinc viles. Amb pocs anys, Sant Joan
esdevingué un lloc de pau desitjat pels camperols, ja
que només havien de respondre davant de la comunitat
abacial, i gràcies a uns beneficis reials que Emma havia obtingut, no estaven obligats a participar en campanyes militars.
Emma adquirí nombroses terres pròximes a Sant Joan,
però també en altres indrets del país que, unides a les
que ja tenia per dot patern i a algunes donacions, feren
que el seu territori assolís una extensió considerable.
La seva influència arribà fins el Vallès i el Bergadà, on
hi va traslladar gent de l’alt Pirineu i part dels habitants
de la vall de Sant Joan, que començava a estar massa
poblada.
Féu consagrar i
dotar moltes esglésies, entre les quals
les de la Roca i
l’Ametlla del Vallès. Assentà pobles al voltant de
parròquies i aconseguí fer d’aquells
indrets llocs pròspers i segurs. Amb
la reordenació i repoblació dels seus dominis, va contribuir decisivament a la construcció de Catalunya.
Morí l’any 942, després de mig segle de govern ferm
i eficaç.
Enriqueta Civil
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ART I HISTÒRIA

V I SI TA A U NA E XPOSICIÓ
d’anys, que em va realment sorprendre per l’extraordinària qualitat de l’obra presentada.
El títol de l’Exposició, “Domestic
Wild”, pot tenir diverses traduccions, si bé jo triaria la de “natural
i família”, i en ella se’ns hi presenta una vintena d’escultures de mig
i gran format, aconseguides amb
diferents tipus de fusta: faig, noguera, surera, cedre...

A rel d’un flaix televisiu, que
anunciava una exposició d’escultures al local “3 Punts Galeria”,
em va cridar l’atenció conèixer
l’obra d’Efraïm Rodríguez, un artista encara jove, d’una quarantena

Un conjunt extraordinari, treballat
amb tècnica minuciosa, imaginativa, plena de textures i matisos,
que ens reporta una visió humana i alhora deliciosa del món dels
infants, que ens venen a mostrar,
amb la seva ingenuïtat, innocència i un mirar deliciós, que ens
atrau, el seu entorn quotidià.

Una exposició propera, natural i
diferent, dins dels conceptes clàssics als que estem acostumats, motiu pel qual ens complau felicitar
amb entusiasme al seu autor, tot
esperant poder gaudir novament,
i ben aviat, amb les seves noves
creacions de figures tan naturals
i imaginatives, com la d’aquests
infants tan bonics i tan pròxims,
als quals no ens costa gens d’estimar....
L’escultor Efraïm Rodríguez, valencià d’origen, viu afincat a Catalunya, concretament a la ciutat
de Granollers, on hi té el taller
d’aquestes admirables obres, que
sincerament aplaudim i admirem.
Enric S. Soldevila

F EU -VO S S O C IS D ’A .C .A .
S r. / Sr a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................

60 euro s

soci numerari

8 0 e u ro s

soci benef actor

1 2 0 eu ro s

soci pr otector

C a r re r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................................
P o bl a c i ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Dp . ........... Tel. ...........................
... ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........

Domiciliació Bancària

E n v i e u a q u e sta b u tlleta a A .C .A. Prove nç a 542, Esc A 1r 3a 08025 Barc e lo na
o c o m u n i q u e u-ho per telèfon a S e c r e ta r ia Te lf . 93 318 65 95. Molte s gr à c ie s .
Nota important: Recomanem que es consulti periòdicament el blog de la nostra Associació A.C.A.,
www.acanoticies.blogspot.com, on hi apareixen notícies d’interès per a tots els nostres socis i sòcies.
Les darreres informacions publicades són “Diada de sant Jordi”, “Viladordis”, Un dia diferent en un
món diferent”, “Un concert excepcional” i “Molt bona notícia”.
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U N ACCI DENTAT PE LEGR IN ATGE
L’any 1460, dos
pacífics ciutadans
barcelonins, Pere
Sentfores i Joan
Espan, van iniciar
un pelegrinatge a
Santiago de Compostela, ignorants
de les doloroses
aventures que els
esperaven durant
el viatge. Varen
sortir de la ciutat
acompanyats per
un tal Juan Rodríguez, natural de
Logroño, el qual
els havia promès
que els faria de
guia, quan travessessin les terres del regne de Castella.
Però en Juan Rodríguez era un aventurer, amb negocis
molt poc clars, que pocs anys abans havia estat pres a
Catalunya, acusat d’exportar clandestinament moneda
catalana, amb el sistema de fondre “croats” de plata i
convertir-los en lingots, que enviava a fora. Descobert i
convicte del seu delicte, havia estat condemnat a pagar
una multa de dos-cents florins d’or, i ara estava disposat a recuperar-los, a càrrec dels dos pobres innocents
peregrins.
Tot fent camí cap a Santiago de Compostela, varen
deixar enrera les terres de Catalunya, d’Aragó i de Navarra, i varen entrar a Castella, dirigint-se a la ciutat de
Logroño. Allí els esperava una desagradable sorpresa,
perquè només en arribar a la ciutat, varen ser detinguts sense cap explicació, i portats a la presó. El motiu
d’aquest empresonat va ser perquè el seu acompanyant,
Juan Rodríguez, havia presentat una denuncia als Administradors de justícia de la seva ciutat, afirmant que
durant la seva estada a Barcelona, el Governador de
Catalunya li havia robat dos-cents florins que ell guardava a l’hostal on s’hostejava, i per això demanava que
ara detinguessin als dos ciutadans barcelonins, com

hostatges, i els tinguessin empresonats fins que la autoritats de Barcelona li retornessin els diners que, segons
afirmava, li havien robat.
Allí estigueren retinguts molts dies, fins que realitzades moltes gestions, i després d’haver-se comprovat
la falsedat de l’acusació contra el Governador de Catalunya, se’ls varen obrir les portes de la presó, i els
dos pobres barcelonins deixaren ràpidament Logronyo
i varen prosseguir el seu accidentat pelegrinatge cap a
Santiago.
Però en Juan Rodríguez no estava disposat a perdre
l’oportunitat de recuperar els diners de la multa, i els
va preparar una altra trampa en el camí de retorn cap
a casa. El fet és que al cap d’un cert temps, els dos
peregrins, un cop complerta la seva prometença, varen
sortir de Galícia i un cop entrats en terres de Castella, es varen dirigir a la ciutat de Burgos, on varen fer
amistat amb un tal Ramiro de Aceros, que es va oferir
per acompanyar-los i guiar-los durant el viatge. Sembla que després de les vicissituds sofertes a l’anada,
aquests confiats peregrins haurien d’haver estat més
previsors, però no va ser així, i varen acceptar la companyia i el guiatge d’aquest Ramiro de Aceros, el qual
els va conduir traïdorament al poble de Navarrete, on
en Juan Rodríguez, que els estava esperant acompanyat
d’un estol de gent armada, els va fer presoners.
Aquesta vegada els va empresonar al soterrani d’un
castell, amb grillons i cadenes, amb un tracte durísssim,
exigint-los un rescat de tres-cents florins: dos-cents per
refer-se de la multa que havia hagut de pagar a Barcelona i cent més per les despeses que li ha ocasionat el
segrest. Els documents guardats a l’Arxiu Històric de
la Ciutat no ens expliquen el final d’aquesta història,
però cal suposar que les cartes enviades pels Consellers
de Barcelona als reis d’Aragó i de Castella devien ser
efectives, i hem de suposar que, al cap d’un temps, els
dos incautes peregrins devien poder recobrar la seva
llibertat i retornar sans i estalvis a casa, amb molt poques ganes de repetir aquest malaurat pelegrinatge a
Santiago de Compostela.
						
E.T.
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ART I HISTÒRIA

E L JARDÍ DE MAR IA
A mitjans del segle XVII, un pietós frare dominic, el
P. Camós, va recórrer a peu més d’un miler d’ermites
i santuaris marians de Catalunya, prenent nota de tota
mena de tradicions orals, de processons i romeries, que
després va recollir en un llibre, titulat “El jardí de Maria”, elaborat a partir dels testimonis personals i de tot
el material escrit de que va disposar. S’hi comenta també les històries sobre l’origen de les diverses imatges,
gairebé sempre trobades per pastors guiats per algun
animal, unes imatges marianes que segurament havien
estat amagades, en temps de la lluita entre la cristiandat
i l’islam, i que després, molts anys més tard, varen ser
retrobades miraculosament.

Encara que aquesta obra del P. Camós pugui resultar
avui dia un xic ingènua, i les dades que ens proporciona no siguin històricament fiables, és un bon text
de referència i una mina de detalls interessants per a
la millor coneixença de 1.028 santuaris i capelles de
casa nostra, a la vegada que ens mostra les fondes arrels marianes de Catalunya, a la que anomena “Jardí de
Maria”.
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Recórrer i fer una visita, avui dia, a aquest més d’un
miler d’ermites i santuaris, és una tasca que ens portaria molts anys, i resulta massa complicada per a nosaltres. Però a Montserrat hi tenim un altre “Jardí de
Maria”, que podem visitar amb molta més facilitat. Es
troba al nomenat “Camí dels degotalls”, i està compost
per més d’un centenar de boniques majòliques, en les
que s’hi reprodueixen, molt pietosament, totes les advocacions marianes més conegudes de casa nostra. Val
la pena anar-hi.
S’inicia amb un elegant i emotiu monument dedicat al
poeta Jacint Verdaguer, autor de la lletra del Virolai,
i amb poc més de mitja hora de passeig, per un camí
ample i planer, unes seguit de boniques majòliques ens
porten a visitar nombrosos Santuaris i Ermites, des del
Santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia, de Reus,
al de la Mare de Déu del Vinyet, a Sitges, i del Santuari de la Mare de Déu de Puigvercer, al Baix Camp, al
de la Mare de Déu de Font Romeu a la Cerdanya. És
un alegre i pietós recorregut per nombroses i diverses
advocacions marianes de tot Catalunya, des de l’Urgell
a la Terra Alta, i des de la Noguera a l’Empordà, molt
semblant al recorregut que va seguir, segles enrere i durant molts anys, el P. Camós, però molt més adient a les
nostres possibilitats actuals.
És per això que, en
totes les visites que
fem al Santuari de
la Mare de Déu de
Montserrat, no hauríem de deixar també de visitar aquest
curiós “Jardí de Maria”, en el que unes
boniques majòliques
ens parlen de la profunda devoció mariana del nostre país.
O.N.

SORTIDES Y VISITES

P ER TERRES D E L
TA RRAGONÈS I L’ALT CAMP
Vàrem sortir de Barcelona
amb un dia assolellat quasi
primaveral. La primera parada la vàrem fer al Mèdol, on
s’hi troba una de les pedreres
de l’antiguitat més ben conservades i declarada patrimoni mundial per la UNESCO.
Aquest monument va ser una
peça imprescindible del gran
llegat de la Tarragona romana. L’Agulla central, de 16
metres d’alçària, marca el nivell original del terreny en
el que es va començar a explotar la pedrera, i constitueix un element únic en tots els territoris de l’Imperi romà. Primer ens van passar un audiovisual que
mostrava com hauria estat el treball de l’extracció de

la pedra a l’època dels romans, tot seguit vam anar fins
a la mateixa pedrera, que està molt ben condicionada,
per poder-hi fer diferents recorreguts. Un petit camí ens
va portar fins al mirador núm. 1 des d’on es veia perfectament el Clot i L’Agulla, fins a una profunditat de
quasi 20 m.
Desprès d’aquesta interessant visita, vàrem sortir cap
a Vila-rodona per conèixer la seva Cooperativa, construïda l’any 1919 per l’arquitecte de Valls, Cèsar Marti-

nell, alumne de Lluís Domènech i Muntaner i seguidor
d’Antoni Gaudí.
És un edifici de grans dimensions, en el que destaca la
seva façana modernista de maó d’obra vista i ceràmica.
Passant per diferents instal·lacions, ens van anar explicant els diversos processos d’elaboració de vi de la
D.O. Tarragona. Per finalitzar vàrem poder fer un agradable tastet dels seus productes.
A continuació, vàrem arribar a la població de Masmolets, on ens hi estava esperant una bona calçotada, a
“Cal Ganxo”. I desprès d’un bon dinar i d’una sobretaula amena i distesa, ens en vàrem tornar a casa, tots
molt satisfets i contents d’haver gaudit d’un altre dia
perfecte, gràcies sobretot, a la bona sintonia i entesa de tot el grup. Fins a la propera!			
Teresa Herraiz
VI SI TA
T UR Í STI CA
A L BA I X CA M P
Una de les sortides culturals projectades, va portar
a un animat grup
de socis i sòcies,
a visitar el venerat
Santuari de la Mare
de Déu de la Roca,
a la comarca del
Baix Camp, un santuari que, com el seu nom indica,
es troba airosament encimbellat dalt d’un penyal molt
erosionat, en un enlairat turó, a prop del poble de Montroig del Camp, un poble que és ben conegut per haver
estat residència del famós pintor Miró. La sortida es va
realitzar en autocar, en un agradable, clar i soleiat dia
hivernal, que invitava a l’alegria i a la tranquil·la contemplació de tot l’extens paisatge de camps, oliveres i
pinedes que es dominava des de l’alterós Santuari.
L’església estava oberta i la bonica imatge gòtica de
la Mare de Déu, coronada i asseguda en un tron, amb
un ceptre a la mà dreta i el Nen Jesús al braç esquerre,
presidia l’Altar major. Al costat del Santuari s’hi troba
una gran casa d’hostatgeria i un edifici on venen estampes i records. Una mica més amunt de la roca que li
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dóna nom, enlairat dalt d’un
gran penyal, s’hi alça atrevidament la blanca capella de sant
Ramon de Penyafort, a la que es
possible accedir-hi gràcies a una
intrèpida escala d’un centenar de
graons, excavats a la mateixa penya.
Aquest petit ermitori, documentat
ja al s.XVII, té sempre les parets
emblanquinades de calç, i això fa
que es destaqui força i que sigui
possible veure’l des de molt lluny,
com un destacat punt lluminós. De
fet, i des de molt temps enrere, la
capella de sant Ramon ha estat sempre un senyal de referència
nàutica per a tots els pescadors d’aquest litoral tarragoní.
Aquesta sortida cultural va finalitzar amb una interessant visita i
recorregut per les caves Simó de Palau, situades a la població de
l’Espluga de Francolí, i un agradable dinar de germanor, celebrat
al restaureant de les mateixes Caves.
				
Antonia Boada
B EG ET, UN POBLE PIR IN E N C
El passat mes de
març, un grup
de socis i sòcies
varen fer una
sortida cultural,
per anar a admirar una important i espectacular mostra del
romànic català:
la Majestat de
Beget. Beget és
un atractiu i típic poble pirinenc, que va ser declarat
l’any 1983 conjunt històric-artístic, i que està situat a
les muntanyes que dominen el coll d’Ares, una collada
que separa la vall catalana del riu Ter de la vall del Tec,
a la comarca, actualment francesa, del Conflent. El conjunt del poble, amb cases de pedra i balcons de fusta, és
molt agradable. Són d’admirar els tres airosos i atrevits
ponts de pedra, el de la Font, el de Dunach i el de Bellaire, que es varen construir, segles enrere, per salvar
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el rierol que l’atravessa, i la seva antiquíssima església
romànica, dedicada a sant Cristòfol, amb una massissa
torre campanar de quatre plantes.
Dins d’aquesta bonica església parroquial, que va ser
preservada durant la guerra civil, Beget hi guarda una
esplèndida joia del romànic català: el seu Crist en Majestat, que és el nom amb el que es coneixen, des de
molt antic, les imatges del Crist crucificat amb vestimenta. Aquesta magnífica obra religiosa, probablement
de mitjans del s. XII, procedeix, segons tradició oral,
del desaparegut cenobi de Bestracà, a prop de Beget. Se
sap que aquesta Majestat de Beget va ser restaurada al
segle XVIII, quan es va refer el presbiteri i l’atar major
de l’església. Té una alçada de 2’13 m. i medeix uns 2
m. d’amplada, amb els braços extesos, i té un pentinat
de cabellera molt particular. No presenta trenes, sinò
que és llisa, partida pel mig, s’enrotlla sobre el front i
es dirigeix cap al clatell. Sobre les espatlles hi cauen 3
trenes, que per la seva configuració arrodonida i llisa,
no tenen res a veure amb la cabellera que cobreix el
cap. Porta una barba retallada que deixa al descobert un
mentó triangular i li falta una petita part de l’orella dreta. Al dors, hi té una obertura per a guardar-hi relíquies.
Dins l’església parroquial de Beget, declarada monument històric l’any 1931, també s’hi varen poder admirar dos antics retaules, un d’ells d’alabastre, una pila de
batejar romànica de 1’25 m. de diàmetre, i una imatge
gòtica de la Mare de Déu de la Salut, del s. XIV. Aquesta visita va resultar molt agradable i profitosa, i va finalitzar amb un simpàtic dinar de germanor, a la també
típica població de Castellfollit de la Roca.
O.N.

SORTIDES Y VISITES

PA LL ARGU ES I PALAGALLS

1968, la taula de l’altar, obres que foren motiu d’una
descoberta sorprenent: la troballa del pergamí original

El municipi de Pallargues, d’uns 500 habitants, està
situat a 400 m. d’altitud, a la dreta del riu Sió, afluent
del Segre, que va fent el seu camí verdejant per les comarques de la Segarra i de l’Urgell, enmig d’extensos
camps de blat i d’oliveres, de reconeguda anomenada.
D’aquesta població, que conserva un bonic castell senyorial, amb esveltes arcades gòtiques, ja se’n fa esment
l’any 1099, a l’acta de consagració de la veïna església de Guissona. Més tard, en la Concòrdia de l’any
1307 entre el rei i el comte d’Urgell, se li va concedir
a l’esmentat comte la íntegra jurisdicció d’aquest lloc
de “Spallargues”, nom que es troba ja escrit com “Espallargues” en el cens de l’any 1359, on hi figura amb
14 focs.
Com passa a molts indrets d’aquesta comarca, l’escassa població està bastant disseminada, i el terme municipal inclou els agregats de Mont-roig (140 habitants),
a l’esquerra del riu Sió, el de Sisteró (60 habitants),
en un terreny trencat, amb relleus difícils i espadats, i
on s’hi venera la Mare de Déu de Bellvila, i el de Pelagalls, tots ells a cosa d’un quilòmetre de Pallargues.
Aquest agregat de Pelagalls, amb els seus 60 habitants,
és una població molt interessant, mereixedora d’una
visita especial. En arribar-hi, ja es pot veure, a la dreta, l’esvelta silueta de la seva església, edificada dalt
d’un petit turó, al costat del poble. Aquesta església és
una petita joia de l’art romànic. Presenta un bonic absis
semicircular, de pedres ben tallades i escairades, amb
una simple finestreta central, en molt bon estat de conservació. I una sorprenent portalada (fotografia) amb 4
columnes monolítiques per banda, unides per mitjà de
tres arquivoltes de mig punt, i ornades amb capitells
delicadament treballats, amb diferents dibuixos d’animals i plantes. El timpà, damunt la porta d’entrada, té
esculpides tres figures que semblen representar Jesús
dins d’un cercle, rodejat de dos àngels.
L’interior de l’església ha estat restaurat, traient-ne tot
l’arrebossat de les parets i deixant al descobert l’arc
romànic original de la volta amb els ferms pilars de
pedra dels murs laterals, que s’aixequen en forma de
ferradura. També va ser restaurada, a principis del

de l’acta de consagració d’aquesta església de Pelagalls. Dins una àmfora rodona, de fusta, curosament
tapada i amagada, des de fa prop de 800 anys, a l’interior d’una pedra rectangular, s’hi va trobar l’esmentat
pergamí que, després de reproduir el text bíblic dels
Manaments i el començament dels quatre Evangelis,
conté l’acta de consagració feta pel Bisbe d’Urgell, Arnau de Preixens, el dia 14 de novembre (“XVIII ante
kalendas desember”) de l’any 1180, sota l’advocació
de sant Esteve, dipositant-s’hi relíquies de sant Ermengol, les quals s’han trobat també dins la mateixa àmfora, al costat del pergamí.
Vuit segles d’història amagats, fins avui, dins l’església
romànica de Pelagalls. Val la pena de fer-hi una visita, i
de conèixer aquest racó de La Segarra, de camps extensos i camins polsosos, que fa sentir, ben vivent encara,
tota la riquesa i la força d’aquella fe en Déu i d’aquell
amor a la terra, que han anat forjant, durant tantes centúries, l’essència del nostre poble.
							
			
M.M.Ll.
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CO NCERTS M USICALS
Durant aquest any 2016, s’han
continuat programant els acreditats concerts de música clàssica,
que la nostra Associació organitza mensualment a l’acollidora
sala d’audicions del Casal del
Metge de la nostra ciutat. La
sèrie de concerts d’enguany la
va iniciar, el passat mes de gener,
l’inspirat pianista i compositor
manresà Adrià Bravo, el qual va
interpretar magistralment diverses peces escollides de Ravel,
Liszt, Stravinsky i Granados, i
seguidament, durant el mes de
febrer, va ser la prodigiosa concertista ucraniana Oksana Shymanska la que també va saber
commoure i deleitar el nombrós
públic assistent al Casal del metge, interpretant unes
magnífiques peces musicals de Soler, Skriabin, Albèniz
i Chopin, que foren llargament aplaudides.
							
Un extraordinari concert de piano a quatre mans, executat de forma excel·lent pels virtuosos pìanistes, germans Ma. Lourdes i Lluís Pérez Molina, amb peces de

Schumann, Dvórak, Brahms i Liszt, va omplir novament, a mitjans de març, tota l’acollidora sala de concert del Casal del Metge. I el passat mes d’abril, va ser
el celebrat baríton Carles Cogul, el que, acompanyat
al piano per la reconeguda pianista Yoko Suzuki, va
fer vibrar d’emoció l’auditori amb un magnífic recital
de selectes peces de Verdi, Toldrà, Vives, Sorozàbal,
Chapí, Falla i altres coneguts autors.

S E SS I ONS DE CIN E F ÒR UM
El passat mes de gener varen començar unes animades
sessions de Cineforum, amb la projecció de la interessant pel·lícula “El manantial” (The Fountainhead), dirigida per King Vidor, que versa sobre el tema de la llibertat personal. La projecció va estar precedida per uns
documentats comentaris tècnics i ambientals, a càrrec
del Sr. Benet Llebaria. Un cop finalitzada la projecció,
es va realitzar un animat col·loqui entre les nombroses
persones que hi varen assistir.
Aquesta sessió de Cineforum es va repetir el mes de
febrer, amb la projecció d’una altra pel·lícula, “Solo
un beso”(Just a kiss), dirigida per Ken Loach, un gran
defensor dels drets humans, sobre el tema dels problemes humans i religiosos que provoca la immigració.
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També va ser il·lustrada prèviament pel Sr. Benet Llebaria, amb una apropiada i amena introducció. Va ser
nombrosa l’assistència dels socis i sòcies, els quals, un
cop acabada la sessió, varen tenir oportunitat de fer-ne
comentaris durant una bona estona.
El mes d’abril, la sessió de Cineforum va estar dedicada a “Rigoletto”, una película alemanya de l’any 1984,
dirigida per Jean Pierre Ponelle, i en la que el paper del
Duc de Mantua va ser representat pel gran tenor Pavarotti. Els comentaris tècnics i ambientals sobre l’argument de l’obra i sobre els actors participants, va anar
també a càrrec del Sr. Benet Llebaria. Una projecció
que va ser aplaudida i comentada molt favorablement.

ACTIVITATS SOCIALS

CO NFERÈNCIE S SE T MAN ALS
Han estat molt interessants els temes de les diverses
conferències i els animats col·loquis que s’han organitzat, aquestes darreres setmanes, a la sala d’actes de la
nostra Associació, destacant-ne especialment la interessant i agradable lliço que va impartir l’economista Sr.
Joan Buscà, sobre l’economia del s.XXI, la que va fer
el Sr. Francesc Lozano, que va parlar sobre el planeta
Mart, la de la poetessa Sra. Maria Bonafont, comentant
l’obra i la vida de l’escriptora Mercè Rodoreda, la de la
Sra. Muntsa Lamúa, que va dissertar sobre els famosos
pintors catalans impressionistes, coneguts popularment
com “La colla del safrà”, i la Sra. Josefina Martínez,
que va glossar la figura de sant Jordi, acompanyada
pel rapsoda Sr. Santiago Estrada, el qual va recitar uns
versos molt emotius. Totes aquestes xerrades setmanals
varen ser seguides sempre amb gran interés i atenció
per tots els socis assistents.
V I SI TES CU LTURALS
Varen ser molt concorregudes les diferents i atractives visites culturals programades i realitzades durant
aquests mesos passats, pel grup d’Art i història. En
una d’aquesta sortides, es va anar a visitar el Museu
de cera, de Barcelona, on sembla que prenguin vida algunes de les figures més representatives de la història
de la humanitat, i on fa talment l’efecte que el temps
s’hagi aturat. Una altra visita es va dedicar a l’Arxiu
Fotogràfic “Pèrez de Rozas”, on s’hi va poder admirar una impressionant Crònica gràfica de la Barcelona
dels anys 1931 a 1954, en aquells temps de la Segona
República, de la Guerra civil i dels primers anys del
franquisme, que tots vàrem viure i recordem.
I el passat mes d’abril es va visitar l’Antic Institut Ravetllar-Pla, recentment obert al públic, situat en una
acollidora finca del barri del Guinardó, amb un ample
jardí i un palauet construit l’any 1928 per l’arquitecte
Adolf Florensa, que és actualment la seu de la Fundació
Ramon Pla i Armengol, dedicada a l’art i a les ciències.
Entre moltes altres obres d’art, es va poder admirar
una rica i extensa mostra de mobles i antiguitats, amb
un conjunt d’escriptoris i arquetes que constitueixen
una de les col·leccions més completes del món.

CON SE LL ASSE SSOR
DE LA G E N T G RA N
La Comissió Permament, presidida per la Regidora sra.
Laura Pérez, i en la que hi està representada la nostra
Associació, ha estat treballant darrerament sobre diferents temes de gran interés ciutadà, amb dedicació
especial al Programa d’Actuació Municipal (PAM),
en el que es posa de relleu la importància d’actuar en
els nuclis de pobresa que precisin una especial ajuda
assistencial, la necessitat d’anivellar les diferències de
poder adquisitiu i de serveis entre els diferents barris
de la ciutat, amb el compromís de impulsar i desenvolupar el programa Vincles d’ajuda a les persones grans,
i també el d’estudiar i realitzar un Pla d’Habitatge, pel
període 2016-2023, tot el més ample i optimista que
sigui possible.
A través del Consell de Ciutat, en el que la nostra Associació també hi està representada, l’Ajuntament ens
va informar de que tenia molt d’interés en rebre els suggeriments i les inquietuds de tots els barcelonins, de
cara a l’indicat Pla d’Actuació Municipal (PAM), i per
això, sota el títol de “73 barris, una Barcelona”, se’ns
va demanar que transmetessim les nostres inquietuds,
suggeriments i preocupacions, cosa que vàrem poder
fer a través de la plataforma digital “decidim.barcelona”, a la que s’hi va poder accedir per ordinador, i també de forma presencial, a través dels equips que varen
visitar els diferents Casals i Centres cívics, a fi de recollir les impressions personals dels ciutadans. Gràcies a
tota aquesta actuació conjunta, es varen recollir més de
2000 propostes participatives.
I una notícia molt satisfactòria: Aquest any 2016, el
Consell Assesor de la Gent Gran celebrarà el 25è. aniversari de la seva creació, i amb el propòsit de commemorar degudament aquest important efemèride, s’ha
creat una comissió que prepararà els actes més adients
per a una digna i solemne celebració.
							
		
Miquel Nadal
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ACTIVITATS PÚBLIQUES

E LAB ORACI Ó DE L P LA
D ’AC TUACI Ó M UN ICIPAL
En el marc del procès d’elaboració del nou Pla d’Actuació Municipal (PAM), diverses persones de la nostra
Associació varen participar activament, el passat mes
de febrer, en una jornada de treball, en la que es va
reflexionar a fons, i a la vegada es varen formular diverses propostes, sobre un tema de cabdal importància:
quines haurien de ser les futures polítiques municipals,
de cara a les persones grans de la nostra ciutat.
Després d’una amable benvinguda de la Regidora, Sra.
Laura Pérez, acompanyada a la mesa per la sra. M. Luz
Eixarch i la sra. Emilía Pallàs, es varen formar quatre
diferents grups de treball, en els que les diverses persones participants, moltes de les quals ja havien participat també anteriorment en la IV Convenció de la Veu
de les persones grans, varen exposar les seves opinions
personals i les seves propostes, amb el propòsit de mi-

solitud), i sobre l’habitatge (incentivar els habitatges
buits, incrementar el nombre d’habitatges socials, potenciar la seguretat).
La col·laboració de la nostra Associació A.C.A., en
aquest procès participatiu de les persones grans en
l’elaboració del PAM, ens referma en la convicció de
que va ser una jornada de treball molt efectiva, i també
ben profitosa per a tots els nostres socis i sòcies, que hi
varen ser molt ben representats.

M E DA LLA OLOF PA LM E

També la nostra Associació va estar representada en el
solemne acte, que es va celebrar el passat mes de març
al Saló de Cent de l’Ajuntament de la nostra ciutat, amb
motiu del lliurament de la XII Medalla de la Fundació
Internacional Olof Palme, a la ciutadana sueca sra. Maj
Britt Theorin, eurodiputada i destacada defensora dels
drets de la dona.
En aquest acte, presidit per l’alcaldessa Ilma.Sra. Colau, hi varen intervenir la diputada sra. Anna Balletbó i
el sr. Pierre Schori, president de la Fundació Memorial
Olof Palme. Després del discurs d’agraïment de la sra.
Maj Britt Theorin, va cloure la cerimònia el Cor Vivaldi, el qual va acabar la seva actuació amb l’emotiu cant
de “La sardana de les monges”, d’Enric Morera.

llorar, en tot el que fos possible, l’actuació municipal
pels pròxims anys.
Aquests quatre grups de treball, varen tractar, en línies
generals, sobre l’espai públic (pacificació de la via urbana, fàcil accessibilitat a metro i autobusos, informació ràpida i adient), sobre la justícia social (ampliació
els programes assistencials, detecció ràpida dels problemes de la gent), sobre la sanitat i la salut (coordinació entre sanitaris, informes vinculants, problemes de
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P R OGRAMAC IO N S PR OPE R E S
Dies 2, 9, 16, 23 i 30 de maig, treballs de pintura sobre roba
Dies, 3, 10, 17 i 24 de maig, classes de tapissos
Dies 3, 10, 17 i 24 de maig, trobades de patchwork
Dies 5, 12, 19 i 26 de maig, cursos de català
Dia 4 de maig, conferència de la sra. Enriqueta Civil
Dia 11 de maig, sessió de cineforum: Rigoletto
Dia 18 de maig, concert al Casal del Metge
Dia 24 de maig, visita cultural a Girona i S’Agaró
Dia 26 de maig, celebració de l’Assemblea General
Dia 1 de juny, conferència de sor Lucia Caram
Dies 2, 9, 16, 23 i 30 de juny, cursos de català
Dies 6, 13, 20 i 27 de juny, treballs de pintura sobre roba
Dies 7, 14, 21 i 28 de juny, trobades de patchwork
Dies 7, 14, 21 i 28 de juny, classes de tapissos
Dia 8 de juny, conferència del sr. Àngel Colom
Dia 14 de juny, visita cultural a CaixaForum
Dia 15 de juny, tocada d’Havaneres en viu

ASSEMB L EA GE NE RAL
La celebració de la reglamentària Assemblea Ordinària
anual de la nostra Associació està programada, enguany, pel dia 22 de maig. Durant la celebració de l’Assemblea, està previst fer un extens i ampli comentari de
les diverses activitats que l’Associació ha anat realitzant durant l’any passat, exposant les activitats futures
que es preparen, i també presentant, a tots els socis i sòcies, el pressupost de l’Entitat, pel seu examen i la seva
aprovació, si s’escau. Una altra funció molt important
d’aquesta trobada de tots els soc is i sòcies, és també la
de fomentar la bona concòrdia i harmonia que sempre
hi ha hagut dins la nostra Associació.

CON VI VÈN C I E S D’E ST I U
Novament, i com cada any, estan programades, pel vinent mes de juliol, les tradicionals i esperades Convivències d’estiu de la nostra Associació, durant les quals,
totes les persones que hi prenen part, gaudeixen d’uns
atractius dies de descans i d’amistat, a la Residència
“Casal de Pau”, de la població d’Arbúcies, al peu del
Montseny, en un indret molt verdós, frescal i acollidor.
Tots els socis i sòcies assistents a aquestes atractives
Convivències d’estiu, estan sempre molt ben acompanyats, durant els seus dies de descans, per unes amables i
acollidores monitores voluntàries que cuiden de fer-los
el més agradable posible la seva estada, procurant que
l’amistat i l’alegria siguin sempre les notes dominants
durant aquests dies de bones relacions i relaxants converses.

Aquesta Assemblea anual finalitzarà, com cada any.
amb una animada trobada festiva, en la que hi prenen
part tots els assistents, i que permet establir llargues
i animades converses entre tots, unes converses que
sempre són útils i agradables, i que confirmen la tradicional i llarga amistat de molts anys, que ens uneixen a
tots els socis i sòcies.
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JOC S F LORA LS DE LA TA R DOR

Enguany celebrarem ja la 39a. edició dels nostres tradicionals Jocs Florals de la Tardor, un acreditat certamen
de poesia catalana, que està obert a la participació de
tots els poetes i poetesses del nostre país, majors de 65
anys. Invitem també a prendre-hi part a tots els nostres
socis i sòcies. Molt pròximament s’obrirà la recepció
de les poesies que optin als diversos premis programats.
El Jurat qualificador té previst valorar, durant el mes
d’octubre, les poesies presentades, i l’acte solemne
de la proclamació dels poetes i poetesses premiats, i
de l’atorgament dels guardons de la Flor natural, de
l’Englantina i de la Viola, es farà solemnement el diuALTRES
E mes
S PR
S
menge,
dia 13FUTUR
del vinent
deOGRAMACION
novembre, a l’històric
Saló de Cròniques, de l’Ajuntament de la nostra ciutat.

organitzades per la secció d’Art i Història i als diferents Tallers de manualitats, patchwork, macramé, pin

També es troben en curs de preparació, els programes
de les diverses activitats que a partir del vinent mes
d’octubre, quan s’inicii el nou curs 2016-2017, s’oferiran a tots els socis i sòcies, amb una especial referència
a les habituals Conferències culturals dels dimecres
a la tarda, als Concerts de música que se celebren al
Casal del Metge, de Barcelona, a les mensuals visites

tura sobre roba i altres, que es realitzen als locals de la
nostra Associació.
Totes aquestes diverses activitats futures seran comunicades, en la forma de costum, a tots els socis
i sòcies, a la vegada que seran també publicades i
anunciades a través de la Web de la nostra Associa-

PENSAMENTS I REALITATS
No hi ha arbre que el vent no hagi sacsejat
Res abriga millor que el calor d'un somriure
Les paraules són nans, els exemples gegants
La unió del ramat obliga al lleó a anar a dormir amb gana
El que busca un amic sense defectes, es queda sense amics
Quan parlis, que les teves paraules siguin millor que el silenci
La gent s'arregla cada dia els cabells, però s'oblida d'arreglar el cor
La ximpleria es diferencia de la saviesa en què dóna molta més feina
Tots els homes estem fets del mateix fang, però no del mateix motllo
Quan apuntes amb un dit, recorda que els altres tres t’assenyalen a tu
Amb la mentida és pot anar molt lluny, però sense esperança de tornar
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DR . JAUM E PA DR ÓS
President del Col·legi
Metges de Barcelona

El tema de la salut ens afecta a tots i és un dels que sempre han preocupat més a tothom, tant des del punt de
vista personal com col·lectiu. Avui hem tingut l’oportunitat de comentar aquesta qüestió de la salut, amb
el Dr. Jaume Padrós, President del Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona, un eminent internista i especialista reconegut en temes geriàtrics, el qual ens ha donat
molt amablement resposta a les diverses preguntes que
li hem fet.
Com veu el present i el futur de la sanitat pública catalana?
Com tothom sap, la crisi econòmica ha afectat de forma
molt important al finançament de les administracions
públiques i això ha tingut repercussions en el finançament del sistema sanitari. En el nostre cas, ja era un
sistema que estava infradotat, dels pitjors finançats de
la Unió Europea. El que ha fet la crisi, juntament amb
l’ofec que està patint la Generalitat de Catalunya per
part de l’Estat, és que els recursos públics hagin baixat
i el pressupost s’hagi reduït en un 20%. En aquests cinc
anys no l’hem recuperat i ens trobem en una situació en
la qual tot el sistema ha de donar resposta a les necessitats de la població, amb menys recursos.

qüestions que són tant o més fonamentals, com és mantenir la qualitat del sistema sanitari. La recuperació del
poder adquisitiu continua sent una amenaça real que
ha de poder ser revertida. Nosaltres ja hem traslladat al
Conseller i als responsables de l’Administració que la
prioritat fonamental és fer sostenible i viable el sistema
sanitari i per això s’ha de recuperar el poder adquisitiu
perdut a 2010, com a mínim.

Com valora el nivell de formació tècnica i pràctica
dels nous metges?
El nostre país de fa moltes dècades té un sistema de
formació de metges que és un dels millors del món,
reconegut per moltíssima gent. Precisament, per això
ens trobem en la contradicció que tenim uns professionals amb un altíssim nivell de formació, però que la
seva sortida professional els aboca a una situació de
precarietat. Aquest és un dels principals problemes que
s’hauria de solucionar i que estem reclamant des del
Col·legi.

Considera positiva la celebració anual de la Marató
de TV3?
Jo crec que tot el que siguin iniciatives fetes des de
la societat civil per complementar, per estimular i per
prendre consciència, ja són bones. TV3 és la cadena
que la gent identifica com la televisió pròpia i la sanitat
del nostre país també té uns nivells d’identificació, com
s’ha demostrat en enquestes, molt gran. Sumar tot això
a través dels valors em sembla que és molt positiu.

Creu que els metges podran recuperar el seu poder
adquisitiu?
Els metges i altres professionals sanitaris no hem anteposat el nostre salari perquè entenem que hi ha altres

Quina opinió li mereix el Banc de sang i teixits?
Crec que també és una iniciativa molt important. Sabem que en el terreny dels transplantaments, Catalunya és capdavantera europea i mundial i, per tant, em
sembla molt bo que hi hagi iniciatives així i més de la
manera com està organitzat el Banc.
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Creu que està prou conscienciada la gent en la donació de sang?
Mai és suficient. Penso que aquí la funció pedagògica
de la televisió i també de les escoles és molt important
per anar creant hàbits de lliurament generós. Aquesta
consciència col·lectiva de lliurament és el que permet
que Catalunya sigui el país de referència mundial en
l’àmbit dels transplantaments.
Hi ha suficients donacions d’òrgans a Catalunya?
A Catalunya i al conjunt de l’Estat espanyol, la Llei
afavoreix que hi hagin transplantaments. Això sumat a
la qualitat dels equips ens converteix en el primer país
del món en transplantaments. No obstant, es pot millorar si aconseguim explicar-nos millor i més accions
sensibilitzadores per aconseguir que la població sigui
conscient que la donació d’òrgans i teixits es pot fer
en vida.
Considera que hi ha un bon nivell tècnic en els transplantaments?
Molt. No cal que ho digui jo, ho diuen els organismes
internacionals i les dades.
Com valora la col·laboració de les Mútues?
El sector assegurador a Catalunya té molta importància, per tradició i per història. En el cas de Catalunya,
el 25% de la població té una doble cobertura i ha contractat activament una pòlissa d’assegurança de l’àmbit de la salut. Tot i així, el sector també té problemes
i amenaces reals. Una d’aquestes és la manca d’unes
regles del joc clares. Això està portant a uns certs abusos per part d’algunes companyies respecte als metges
i a una guerra de preus per veure qui dóna una pòlissa
més barata i no major qualitat. Nosaltres apel·lem a la
patronal que representa als centres i a les pròpies companyies, a seure i parlar, cadascú des de la seva òptica.
Aquest és un sector que dóna feina a moltíssima gent i
hi ha més de dos milions de persones a Catalunya que
hi confien. Tot i les amenaces, jo sóc optimista i crec
que si hi ha voluntat d’arreglar-ho, estic convençut que
tirarem endavant.
Creu que hi ha prous metges en l’especialitat de Geriatria?
No es tracta que hi hagi molts especialistes que es dedi20

quen a la Geriatria, sinó que la professió mèdica entengui que la sociodemografia de la població de Catalunya
ha canviat, que és una població més envellida, on hi
ha molta prevalença de la malaltia crònica i que necessita una mirada diferent. Per això d’aquí uns mesos
fem el 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya. A més, ara tenim pacients molt més ben informats,
pacients que són molt conscients i exerceixen la seva
autonomia personal, que volen expressar voluntats anticipades i que decideixen com volen ser atesos. Això
ens obliga a saber treballar molt més en equip i a que
el sistema canviï i s’adapti a les necessitats del pacient
i no a l’inrevés.
L’augment de l’esperança de vida és una gran notícia
en si mateix perquè vol dir que hem vençut moltíssimes coses i Catalunya ha estat dels primers països del
món. No obstant, els dos objectius fonamentals són
com arribem a augmentar aquesta esperança de vida,
lligada a una major qualitat de vida; i com afrontem
la prevalença de malalties neurodegeneratives que són
incapacitants en elles mateixes i que ens plantegen problemes d’ordre ètic als professionals, a les famílies i a
la societat en general.
Quines recomanacions ens faria a les persones grans?
Recomanaria, no només a la gent gran, sinó a la gent
que ens anem fent grans, que han d’estar actius, sociabilitzar, estar al dia dels canvis que hi han, interessar-se
per les coses que fan els altres, per les novetats, mostrar
una ment oberta, tenir bones amistats, conrear la família, practicar exercici físic i l’oci en el més bon sentit de
la paraula. Sabem que la gent que fa això envelleix de
manera més satisfactòria i pressumiblement viuen més
anys, però sobretot els viuen més bé.

Agraïm molt al Dr. Padrós totes
les interessants informacions
que ens ha donat i les encertades recomanacions que ens ha
fet per millorar la nostra qualitat de vida.
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Aquesta vegada va de Felicitat. De cara al bon tremps,
somriure i cel clar. Sembla que tota la natura porta escrita la joia en cada flor que s’obre. Doncs bé, aquí teniu tres títols de llibres, amb un comú denominador: la
Felicitat.

LES ULLERES DE LA FELICITAT

Per Rafael Santandreu.
Edit.La Rosa dels Vents. Barcelona, 2015.

Aquest psicòleg, reconegut
arreu, s’ha especialitzat en
ajudar les persones a descobrir i desenvolupar la seva
fortalesa emocional, les seves capacitats, amb l’ànim
de portar-les a ser cada cop
millors, a estar en pau amb
elles mateixes i amb el seu
entorn. Una frase de l’autor
en el pròleg d´aquest llibre, després d´explicar una
anècdota viscuda amb un pacient seu, un noi anomenat
Juancho, a qui volia ajudar: Us convido a recórrer el
mateix camí que en Juancho. Com més persones fortes i felices siguem, millor serà el món que habitem. I
així s´enceten els 21 capítols amens, breus, diversos,
pràctics, viscuts, plens de reflexions i experiències de
l´autor, que ens poden ajudar a fe-ner una lectura profunda . Temes com ara: superar complexos, aprendre
a no barallar-se amb les coses ni amb les persones, no
témer les responsabilitats, no espantar-se pel dolor, voler canviar els altres, superar la gelosia, apreciar la solitud.... Molt adequat per parar-nos una mica a pensar
en tot plegat .

BAILAR CON LOS OJOS CERRADOS

Per Cristina Hernández.
Edit.Plataforma. Barcelona, 2014.

L´autora entrevista, conversa i reflexiona amb 11 personatges d´edat avançada. Gent de diverses professions, gent gran que van deixant aflorar tota la seva
experiència, saviesa i humanitat acumulades amb el
pas del temps, marcant unes trajectòries personals de

grans dimensions. La Cristina Hernández parla amb Moisès Broggi,
Anna Ma.Matute, Eduard Punset,
Salvador Pànniker, Neus Català,
etc. És un llibre molt agraït per
llegir a estones, com l´anterior.
Disfrutant de cada capítol com si
forméssis part de la tertúlia. Així,
d´una manera àgil, es va fent palesa la gran riquesa que representa ser gran en edat, per la
riquesa que comporta també de vivències acumulades.
Molt recomanable!

LA FELICITAT

Per Lluís Anton Baulenas.
Premi Prudenci Bertrana de l’any 2000.
Edit Balancí. Barcelona, 2001.

Potser no és un llibre recent, però és una joia d´història novel.lada, molt ben
escrita i amena. Ens situa a
la Barcelona de principis de
segle. En el moment en que
s´obre una via que anirà de
l´Eixample fins al mar. Primer s´anomena Gran Via i
després serà la Via Laietana. S´enderroquen carrers
i places que es perdran per
sempre de la memòria de la ciutat. Els qui manen volen
convertir Barcelona en la Paris mediterrània. Doncs els
personatges de la novel.la es mouen per aquesta Barcelona i pel Paral.lel, amb els seus teatres i espectacles. És una novel.la de suspens, d´esperances, d’odis
i amor, de dubtes per les descobertes d´un món que va
canviant. Són petites històries personals que sumades
fan la gran Història de la nostra ciutat de Barcelona.
Aquest premi concedit l´acredita com una novel.la de
qualitat literària, alhora d´exemple de narrativa realista
i costumista.
		
Montserrat Cantó
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B ARCELONA, UNA BIOGRAF IA

JOSE P VI LA SI LVI LL ( 1 9 0 4-1 9 67 )

El seu autor és l’Enric Calpena i Ollé
(Barcelona 1960), periodista, que ha
treballat com a productor executiu,
presentador, director, guionista i
realitzador. Actualment dirigeix i
presenta el programa de divulgació
històrica En guàrdia, a Catalunya
Radio. L’any 2000 va començar com
a professor a la Facultat de Comunicació Blanquerna (Universitat Ramon Llull)) i va aprofitar per reorientar la seva carrera
periodística cap a la divulgació històrica, havent publicat, l’any 2014, “Memòria de sang”, i recentment,
Barcelona, una biografia (Destino/Edicions 62).

Avui tinc la satisfacció de fer la crítica d’un
llibre, escrit pel meu fill Albert, en el que relata les vivències del seu avi i padrí, en Josep
Vila Sivill, el qual va traspassar dos mesos
desprès d’haver nascut l’Albert, i per tant,
no el va poder conèixer. Ara bé, quan va ser
més gran, li preguntava a la seva mare com
era el seu avi i padrí, i ella li explicava que
era un actiu catalanista, d’una gran personalitat, que
tenia una empresa que fabricava objectes d’escriptori,
plomes estilogràfiques, bolígrafs, i li agradava col·leccionar monedes de la història de Catalunya.

Aquest llibre és una copmpleta història de Barcelona, des dels seus primers pobladors fins a l’actualitat,
apropant als lectors als episodis èpics que més defineixen el caràcter dels barcelonins, amb una forma
molt personal de narrar els fets històrics de la nostra
ciutat. Tal com diu ell mateix, ho fa amb un vocabulari molt “gustós”amb la finalitat de que sigui més
divulgatiu.
També ha buscat l’autor una línea més lleugera, sense
perdre el rigor del llibre, doncs totes les afirmacions
que hi consten estan degudament documentades, ja
que es fonamenta en treballs científics d’altres historiadors, i fins i tot de crònistes d’èpoques més llunyanes, com Ramón Muntaner, Ramón Lull, i d’altres,
amb episodis que exposa sempre des del seu punt de
vista personal, ja que la història, segons manifesta
el propi Cal`pena, no deixa de ser una interpretació
d’uns fets reals que han succeït, i que han tingut una
transcendència important en el devenir dels pobles.
Es evident que l’autor ha d’obviar alguns fets de la
capital catalana, que no considera cabdals ni de gran
transcendència pels lectors als quals va dirigida aquesta obra, ja que condensar dos mil anys d’història en un
sol volum, es totalment impossible. Ara bé, com he
dit abans l’objectiu de l’autor ha sigut narrar uns fets
important que són l’ànima de la nostra Ciutat que ha
nascut d’una història diversa, conflictiva i profundament humana. Us recomano aquest llibre per ser molt
agradable de llegir, molt apassionant, encoratjador i
formatiu, suplint en bona part, la mancança d’història
catalana que ens va negar el franquisme.
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Quan fa tres o quatre anys, buscant articles fabricats
pel seu avi, l’Albert va entrar a internet i va comprar
alguns objectes, els venedors varen deduir, pel segon
cognom, que era nét d’en Vila Sivill, i li preguntaren
sobre l’empresa de l’avi, i així va ser com l’Albert va
començar a escriure aquest llibre i l’oportunitat d’endinsar-se a la vida personal i empresarial del seu avi.
Aquest llibre queda emmarcat en un període de la
història de Catalunya de grans dificultats, tant econòmiques com culturals, doncs el govern central no és
preocupava gens de l’alt percentatge d’analfabets. En
Josep Vila Sivill, nat a Rubió, va emigrar de jove a Barcelona, amb la família, al barri del Clot, on s’integrà
políticament a la “Colla dels Badía”, al mateix temps
que s’interessava per la cultura catalana, la llengua, les
sardanes, les excursions. I tant va sentir el catalanisme,
que fundà amb el seu germà Pascual, l’Associació Cultural Atlàntida, amb la voluntat d’eradicar l’alt percentatge d’analfabetisme. L’Albert ens dóna a conèixer
en aquest llibre, de forma entenedora i vibrant, com el
catalanisme i la cultura van ser els objectius pels quals
va lluitar el seu avi. Lluita que va portar a bon fi amb
audàcia i temeritat, doncs els anys de la seva vida varen
coincidir amb dues dictadures, la d’en Primo de Rivera i la d’en Franco.
El llibre té 120 pàgines i està escrit amb un lèxic molt
entenedor i atrau per l’extraordinària personalitat d’en
Josep Vila Sivill, que el seu nét Albert ha sabut transmetre al lector perquè s’hi senti identificat. Només em
resta dir-vos que, quan el llegireu, hi trobareu les vivències d’una persona extraordinària, que en vida no va
tenir el reconeixement públic per la ferma i agosarada
lluita que va haver de fer per conservar la cultura i la
identitat catalana.
Josep Mª Verdaguer

CUINA

FAVES A L A CATALANA
Faves pelades, posades en remull
Oli - alls tendres
Butifarra negra - Cansalada viada
Sobrassada - Farigola i llorer - Una mica d’anís

Es fregeixen amb llard les quatre rodanxes de pa anglès,
d’un centímetre de gruix, i un cop fregides, s’unten amb
una capa de foie-gras. A la mateixa paella es fregeixen,
a foc viu, els quatre turnedós que haurem tallat del filet,
després de nets i salats, fins que quedin ben rossos de
fora i crus de dintre.
Després es treuen, i al suc que han fet, s’hi tira el xerès,
deixant-lo que es minvi. Es fa apart una salsa de tomàquet ben concentrada, a la qual s’hi afegeix el xerès que
s’ha fet reduir, els xampinyons, després de nets i bullits,
i la tòfona tallada a rodanxes. Tot això es deixa coure
un parell de minuts. Per a servir, es col·loquen a la plata
les rodanxes de pa amb la carn al damunt i s’hi aboca
la salsa. Es pot acompanyar amb pastís de patata o amb
verdures, a voluntat.

Es posa dins d’una olla l’oli, els alls tendres, la butifarra
negra, la cansalada viada i la sobrassada, i es sofregeix
una mica. A continuació, s’hi tiren les faves a grapats, i
s’hi afegeixen la sal, la farigola i el llorer.
En un vas, s’hi posen 2 dits d’anís, s’acaba d’omplir
el vas amb l’aigua, i es tira a les faves. Després es tapa
la cassola amb un plat fondo, ple d’aigua, i es fa bullir
depressa durant 20 minuts, sacsejant-ho de tant en tant.

			
T URNEDÓ
600 gr. de filet de vedella (per 4 unitats)
100 gr. de xampinyons
1 llauna petita de foie-gras
1 copa de xerès - 4 llesques de pa anglès
4 tomàquets - 1 tòfona

M E R M E LA DA M ODE R N A
1 poma grossa
1 taronja grossa
1 llimona grossa
1 kg. de sucre
1 litre d’aigua
Es talla la fruita sense pelar, treient només el cor de la
poma. Després es posa a coure dins d’un cassó, amb el
kg. de sucre i el litre d’aigua, durant una mitja hora, a
foc suau. Seguidament es passa pel minipimer, perquè
quedi ben fi, i es torna a posar al foc, deixant-ho coure
una mitja hora més. Es treu del foc, i quan encara està
una mica tebi, es col.loca dins d’uns pots de vidre. Per
guardar-ho més temps, es coloca damunt la melmelada
un paper blanc, tallat a la mida del pot i mullat amb una
mica de conyac. Després, cal tapar-ho ben bé.
							
Antonia Boada
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CONEGUEM LA NOSTRA LLEGUNGUA

B ARB ARI S M E S M-P
Madrina		 Padrina
Manantial		 Deu
Mando			Comandament
Mandon		Manaire
Manguera		 Mànega
Manopla		 Manyopla
Mansana		
Illa de cases
Maranya		 Brega
Marimatxo		 Gallimarsot
Matxacar		 Apallissar
Matxembrar		
Emmetxar
Medicina		 Medecina
Medir			Mesurar
Melena			Cabellera
Membret		 Capçalera
Menos			Menys
Mermelada		 Melmelada
Mimbre			Vímet
Mitgeval		 Medieval
Moldejar		 Modelar
Morbo			Morbositat
Mostrador		 Taulell
Motxila			Motxilla
Muleta			Crossa
Munyeca		 Canell
Narigut			Nassut
Nivellar		Anivellar
Nombrar		 Anomenar
Ni fu ni fa		
Ni fred ni calor
No hi ha dret		
No s’hi val
Nòria			Sínia

Novedós		 Innovador
Número		Nombre
Nuvolós		 Ennuvolat
Obergínia		 Albergínia
Octavilla		 Volant
Ofertar			Oferir
Olvidar			Oblidar
Omplenar		 Omplir
Oncle avi		
Besoncle
Oruga			Eruga
Otorgar			Atorgar
Palco			Llotja
Palo santo		
Caqui
Palomita		 Crispeta
Panyals			Bolquers
Papanates		
Babau		
Papilles			Farinetes
Parranda		 Gresca
Parte			Comunicat
Paulatí			Gradual
Paro			Atur
Passacalle		 Cercavila
Parxe 			
Pedaç - Pegat
Patada			
Cop de peu
Patejar			Recórrer
Patós			Maldestre
Paulatí			Gradual
Pedido			Comanda
Pèsam			Condol
Pegament		 Cola
Pel demés		
A part d’això		

És temps de gaudir!
Mediviatges és l’agència de viatges
del Grup Med que prepara,
organitza i assessora viatges
a mida a totes les destinacions
de forma personalitzada.

DEMANEU MÉS INFORMACIÓ

Mediviatges

Passeig de la Bonanova, 47
08017 Barcelona
Tel: 93 567 88 05
mediviatges@med.es
www.med.es

