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F inalment tenim Govern de la Generalitat: ens abstenim de qualsevol co-
mentari sobre la duració de les negociacions i li desitgem entesa i bon 
pols. El camí és llarg però hi ha passos imprescindibles, entre els quals, i 

en primer lloc, alliberar els presos i preses. Una tasca gens fàcil, com ha palesat la 
dura reacció del Tribunal Suprem i del nacionalisme espanyol davant la possibilitat 
d’uns indults que arriben tard, es queden curts i no resolen la situació dels exiliats 
ni acaben la repressió. Per collir els fruits del diàleg caldrà molta política.

La pandèmia encara dura, però la vacunació massiva ha comportat el final de 
l’estat d’alarma i d’algunes restriccions. No ha estat casualitat que aquesta mesu-
ra quasi hagi coincidit amb les eleccions a la Comunitat de Madrid, on es discutia 
si la bona marxa de l’economia era un bé superior a les vides, poques o moltes, 
que es podien estalviar amb mesures més restrictives. Dades a considerar: a Ca-
talunya, 178 morts per 100.000 habitants; a Madrid, 222. La teòrica llibertat 
preservada els valia, aquests 44 morts de més? 

Cal dir, d’entrada, que la llibertat no és la mateixa per a tothom perquè la malaltia 
i la mort no són equitatives. Amb la doble crisi —econòmica i de salut—, en una 
societat tan desigual, n’hi ha que tenien més bitllets en la loteria macabra de la 
covid. 

Què podien fer els governants, doncs? Només es podia aturar la pandèmia res-
tringint el contacte entre la gent, cosa que afectava drets fonamentals i sectors 
econòmics importants. Això sí, calia emprar els recursos públics necessaris per 
protegir els grups socials més perjudicats —per exemple, la gent gran a les resi-
dències. Sembla que aquest deure d’emprar recursos públics per protegir els més 
desafavorits molestava els governants i triomfadors de Madrid. En lloc d’això, 
van proclamar la suposada llibertat de cadascú per d’espavilar-se sol davant de la 
pandèmia, tot un exercici de cinisme a l’estil de Trump.

Com és, doncs, que tanta gent ha optat per aquest missatge? En primer lloc, per-
què massa sovint s’ha volgut fer creure que eren les restriccions a les llibertats i no 
la ciència i la responsabilitat de tothom el que aturava la pandèmia. Amb multes, 
policia o militars a les rodes de premsa es pot infondre un cert temor al carrer, però 
no es fan vacunes ni es convenç les persones. Hi ha també responsabilitats que no 
es poden delegar: protegir els més fràgils no és solament feina dels governants, és 
un deure de tothom. De la mateixa manera que ho és no embrutar o circular per 
la dreta. Esclar que els governants això tampoc no ho volen admetre: prefereixen 
poder apuntar-se totes les bases, fins i tot les que no depenen d’ells. En una societat 
madura s’entén que hi ha deures de ciutadania independentment del que digui 
l’autoritat. Però falta aquesta maduresa: al final s’acaba assimilant la llibertat amb 
una festa inacabable a les places de Madrid, o a les platges de Barcelona.

Cal que ens preguntem què entenem per una vida bona. No tot s’hi val. Ni per 
divertir-nos ni tan sols per guanyar-nos la vida. Cal parar-se a pensar seriosament 
sobre quina mena de “vida” i quina convivència —o sigui, quina forma de viure 
junts— volem. Hi ha moltes possibilitats diferents de viure una vida bona; molts 
objectius, moltes finalitats, molts afectes i moltes identitats que podem viure sen-
se ignorar el sofriment del altres. El màxim benefici i la màxima possessió o la 
diversió perpètua no són la felicitat. Potser ens haurem d’acostumar a viure amb 
una mica menys per viure millor tots. Viure amb una relació menys utilitària amb 
la natura, amb responsabilitats i recursos més compartits, amb la llibertat que 
representa el tracte fraternal amb els altres. 

Si res no es torça aquest estiu podrem tornar a celebrar fraternalment les festes. 
Us desitgem que en gaudiu i que durant l’estiu us carregueu les bateries amb 
abraçades i escalf humà, que de la calor i la llum natural, el sol ja se n’encarregarà.
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Aquests sis mesos que van de gener a juny, a la Tallada els fets han estat comptats 
i la gent s’ha hagut de reunir a distància. Malgrat, tot la vida política i la informació 

sanitària no s’han aturat. Aquí teniu testimonis de la jornada electoral 
del 14 de febrer i de la xerrada sobre el desfibril·lador del dia 9 d’abril.

Instruccions per a una votació amb covid. 
14 de febrer de 2021. foto: teresa Gironès riGall

La mesa emmascarada. 14 de febrer de 2021.
 foto: teresa Gironès riGall

Acte “Forma’t en l’ús del DEA”, sobre el desfibril·lador. Realitzat a L’Empordanet el 9 d’abril.
foto: ramon Casares romeva

Aquest cop la votació es va 
fer a L’Empordanet amb totes 
les precaucions. 
14 de febrer de 2021
foto: teresa Gironès riGall
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Fets i gent La Tallada



El riu des del mirador de les aus.  foto: maria Dolors GuàrDia

El roure centenari.  foto: maria Dolors GuàrDia

Canet a vista de dron.  foto: Quim GuàrDia CorDonet
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Fets i gent

Els veïns i veïnes de Canet de la Tallada no tenen fotos d’esdeveniments 
del poble perquè la pandèmia els ha fet impossibles. 

Tot i això, ens han fet arribar desitjos d’un bon estiu per a tothom i tres fotografies 
esplèndides de Canet i els seus entorns.

Canet



Rifa del pernil: el sorteig va ser virtual però els pernils eren de debò. Reinventant-nos per no perdre les tradicions!  foto: montse Pareta

Caramelles 2021: a Tor no hi ha qui ens aturi!  foto: emili niColau

Amb aquest codi QR que us 
adjuntem podreu veure un vídeo 

amb un recull fotogràfic de la 
Candelera de Tor any rere any.

La pandèmia també ha afuat l’enginy per mantenir festes i tradicions. 
Si no, que ho diguin a la gent de Tor!

6 Número 27

Fets i gent Tor
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Fe d’errades

Carrer estret

Contes filosòfics

En el número 26 vam publicar un article titulat “Sobrenoms 
o motius de les cases de la Tallada”. Lamentablement hi va 
haver un error d’edició i vam posar com a carrer Estret el 
carrer del Portalet i no vam posar la foto del carrer Estret. 
Des de can Formiga ens van avisar. Fem constar, doncs, que 
el peu de foto de la pàgina 26 on posa carrer Estret corres-
pon al carrer del Portal. La fotografia del carrer Estret amb 
totes les plantes que hi tenen els de can Formiga és la que 
publiquem ara.

També en el número 26 la secció “Per pensar-hi” publicava 
Quatre contes seleccionats per Maria Gràcia Vilavella Gasull. 
Algun dimoniet se li va menjar la signatura. Esperem que els 
dimonis hagin saciat la gana.

Carrer Estret  foto: roser BaGué Paretas
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Perspectives de l’estiu 2021
L’enquesta tracta de copsar les perspectives del nostre veïnat 
de cara a l’estiu 2021 enmig de la pandèmia que encara ens 
condiciona molts aspectes de la vida.

CRONOLOGIA 
DE LA PANDÈMIA

L’enquesta

Catalunya
Contagis 349.900
Morts 16.993
Espanya
Contagis      1.556.444
Morts 45.111
Món
Contagis    63.635.376
Morts          1.460.300

1 DE DESEMBRE

S’anuncien les mesures 
especials per a les festes 
de Nadal en el tram 1 
de la desescalada: 
reunions de 10 persones 
màxim, de dues bombolles 
diferents; ventilació; 
restriccions en bars, 
restaurants i actes culturals. 

S’inicia al municipi la 
recollida de fons per a la 
Marató, que aquest any 
es dedica a la covid.

12 DE DESEMBRE

S’autoritza la mobilitat 
dins de la comarca i es 
matisen restriccions en 
bars i restaurants. 

S’anuncia al municipi una 
cavalcada de Reis amb 
inscripció prèvia.

Catalunya
Contagis 359.438
Morts 19.644
Espanya
Contagis      1.751.884
Morts 48.013
Món
Contagis    72.343.487
Morts          1.613.923
Dosis 1.615.000
administrades

14 DE DESEMBRE

T ot i que sembla que la pandèmia de 
la covid-19 va remetent, les seqüeles 
socials i econòmiques, com seguint 

una feixuga ressaca, encara condicionen hà-
bits i actituds, retarden o afebleixen l’alegria 
del comerç i compliquen l’arribada del turis-

me. Dins d’aquest panorama ennuvolat en 
què ja es beslluma un sol d’esperança hem 
preguntat al nostre veïnat sobre les perspec-
tives d’aquest estiu 2021.

Comentem les 68 respostes de l’enquesta.

Creus que la pandèmia de la covid afectarà encara l’activitat 
econòmica i el lleure de l’estiu?

En quin grau creus que la campanya de vacunació pot arreglar la 
situació pandèmica de cara a l’estiu?

1

2

68 respostes

68 respostes

Gens

Una mica

Bastant

Totalment

Gens

Una mica

Bastant

Totalment

11,8%
52,9%

33,8%

Entre un 85% dels enquestats (52% ‘Bastant’, 33% ‘Una mica’) considera que la pandèmia con-
dicionarà aquest estiu tant l’activitat de lleure com l’econòmica. En definitiva, que encara no serà 
un estiu normal com els d’abans de la covid. 

13,2%
69,1%

16,2%
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21 DE DESEMBRE

Entren en vigor noves 
mesures a Catalunya: 
tancament perimetral 

de Catalunya, el toc de 
queda s’allarga fins a la 

1 h per Nadal i Cap d’Any 
i fins a les 11 per Reis.

27 DE DESEMBRE

Inici de la vacunació 
a Catalunya. Residències 

de gent gran.

5 DE GENER
Noves restriccions: 

tancament perimetral 
municipal, tancament de 

centres comercials, etc. 
Suspensió d’activitats 

extraescolars i de lleure 
fora del centre educatiu 

i del grup bombolla. 
Activitat esportiva només 

a l’aire lliure.

L’enquesta

28 DE DESEMBRE

Catalunya
Contagis 387.272
Morts 17.176
Espanya
Contagis      1.879.413
Morts 59.122
Món
Contagis    81.076.803
Morts          1.770.491
Dosis 5.100.000
administrades

4 DE GENER

Catalunya
Contagis 406.443
Morts 17.457
Espanya
Contagis      1.958.844
Morts 51.078
Món
Contagis    85.302.020
Morts          1.846.281
Dosis 14.177.000
administrades

Has planejat de passar alguna setmana de vacances fora del teu 
municipi o del teu lloc habitual de residència?3

67 respostes

No, em quedaré més aviat a casa

Encara no ho tinc decidit

Sí, marxaré a algun indret de Catalunya

Encara no sé on

Sí, faré un viatge per Espanya

Encara no ho he pensat

Sí, faré un viatge per l’estranger

No ho sé

Hi ha una majoria d’un 82% que confia en la campanya de vacunació per encarar millor l’estiu 
d’aquest any (‘Bastant’ 69%, ‘Totalment’ 13,2%). Clar que d’escèptics totals no en falten (‘Gens’ 
16,2%), però que només sigui per la propaganda emesa per tots els mitjans de comunicació 
sobre els resultats positius de la vacunació segur que aquesta redundarà en una major confiança 
entre la població. També s’ha de dir que, a finals de maig, les dades de la pandèmia confirmen els 
descens d’infectats i hospitalitzats i que per tant aquesta confiança en la vacunació sembla que 
té una base objectiva, encara que s’hi ha de ser prudent.

Som a la cua de la pandèmia i els desplaçaments provoquen encara inseguretat i moltes incer-
teses, com la possibilitat de contagi, les mesures de control pandèmic, el passaport de lliure de 
covid, les quarantenes, etc. Quasi bé la meitat (44,8%) pensa que no sortirà una setmana o més 
fora de la seva residència habitual; d’altres de moment no ho tenen decidit (‘Indecisos’ 10,2%). 
Entre els que sí que sortiran, els percentatges decreixen en funció de la llunyania, així, a Catalunya 
un 20,9%, a Espanya un 14,9%, a l’estranger un 9%. És evident que l’alegria de fer viatges a 
destins llunyans encara haurà d’esperar i no és gaire present per a aquest estiu.

9%
14,9%

44,8%

20,9%

Creus que, tenint en compte les circumstàncies de la pandèmia, és 
millor no moure’s gaire de casa i gaudir de l’entorn més proper?4

68 respostes

Hi estic en part d’acord

Hi estic totalment d’acord

Ara ja no, toca sortir

Hi estic molt en desacord

Hi estic d’acord

No hi estic d’acord

Les respostes d’aquesta pregunta corroboren aquesta mena de por prudencial de no allunyar-se 
gaire de casa que ja s’ha vist a la pregunta anterior. 

47,1%

42,6%



Quedar-se al municipi I trobar racons com aquest també és una 
opció.  foto: ramon Casares romeva
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10 DE GENER

Alerta per estafes amb 
la vacuna covid per a 
persones vulnerables.

24 DE GENER

Indicacions per votar 
sense sortir de casa de 
cara a les eleccions del 
14 de febrer.

4 DE FEBRER

Flexibilització de 
mesures: confinament 
comarcal i ampliació 
d’horaris en restauració i 
comerç.

L’enquesta

Catalunya
Contagis 458.437
Morts 18.367
Vacunats 1a d.  149.373
Vacunats 2a d. 0
Espanya
Contagis      2.366.441
Morts 53.769
Món
Contagis    95.340.368
Morts          2.035.892
Dosis 44.577.000
administrades

18 DE GENER

Catalunya
Contagis 505.961
Morts 19.488
Vacunats 1a d.  188.996
Vacunats 2a d.     59.288
Espanya
Contagis      2.822.805
Morts 59.081
Món
Contagis  103.387.058
Morts          2.235.421
Dosis 99.050.000
administrades

1 DE FEBRER

Creus que el municipi de la Tallada d’Empordà pot ser un bon lloc 
per passar les vacances?

La precarietat econòmica com a conseqüència de la covid pot 
influir en les teves vacances?

6

5

68 respostes

68 respostes

Una mica

Bastant

Ni idea

Totalment

Gens

Depèn dels teus objectius

Més de la meitat dels enquestats 
(57%) considera que la situació 
econòmica condicionarà les seves 
vacances (‘Una mica’ 32,4%; ‘Bas-
tant’ 22%; ‘Totalment’ 4,4%’); 
mentre que una franja no menys-
preable assegura que no (41,2%). 

És un dels núvols derivats de la 
pandèmia: la precarietat econòmi-
ca que omple d’incertesa moltes 
llars i persones, sobretot entre els 
més joves.

Gens

Una mica

Bastant

Totalment

32,4%

22,1%

41,2%

39,7%

32,4%

19,1%

La gran majoria està d’acord que quedar-se a casa és una bona opció per a aquest estiu. S’ha de 
dir que hi havia un error en les opcions i la darrera era “Hi estic totalment en desacord”. Només 
tres valents o valentes han donat, més o menys, aquesta resposta fora de la graella presentada.
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L’enquesta

11 DE FEBRER

Inici de la vacunació 
a persones més grans 

de 80 anys i serveis 
essencials.

Franges de vot 
recomanades de cara 

a les eleccions 
del 14 de febrer.

12 DE FEBRER

Indicacions de cara al 
funcionament de les 
votacions del dia 14.

22 DE FEBRER

Salut comunica unes 
especificacions sobre els 

tipus de mascareta.

1 DE MARÇ

Flexibilització de 
restriccions en centres 
comercials i esportius.

14 DE FEBRER

Es produeixen les 
votacions de les eleccions 
al Parlament d’acord amb 

les mesures covid.

Catalunya
Contagis 535.395
Morts 20.243
Vacunats 1a d.  240.238
Vacunats 2a d.   167.671
Espanya
Contagis      3.086.286
Morts 65.449
Món
Contagis  109.141.047
Morts          2.405.915
Dosis 178.028.000
administrades

28 DE DESEMBRE

És una pregunta bastant relacionada amb la 3a i 4a, 
i en conseqüència hi ha una majoria que conside-
ra que el nostre municipi és un bon lloc per passar 
les vacances: ‘Bastant’ un 32,4%, ‘Totalment’ un 
39,7%. les instal·lacions municipals (piscina, pistes 
esportives, àrees de pícnic), l’entorn del Puig Segalar, 
la tranquil·litat d’un poble interior que tanmateix té 
mar i platja a tocar, les ofertes culturals del conjunt 
del territori, tot plegat fa que el nostre municipi sigui 

Creus que s’haurien de celebrar igualment les festes majors i els 
aplecs populars del nostre municipi per evitar la desconnexió social?7

67 respostes

No, és més segur suspendre qualsevol celebració social

Altres

Sí, elaborant un programa específic que s’ajusti 
a les mesures contra la covid

Sí, es podrien celebrar com sempre, només amb l’ús 
de mascareta i respectant la distància de seguretat

Sí, es podrien celebrar com sempre, 
sense cap mesura contra la covid

25%

51,5% 14,7%

La supressió de bona part de les activitats de les festes i aplecs populars l’estiu passat va repre-
sentar un dels danys més grans per a l’ànima col·lectiva, necessitada més que mai d’aquelles 
trobades anuals, per fer-se i sentir-se com a poble. Sense les trobades festives i culturals aca-
baríem disgregant-nos en simples individualitats o bombolles tancades amb grans dosis de 
pantalles i pinganillos. El problema, segons les autoritats sanitàries, és que en aquests grans 
aplecs es poden produir gran quantitat de contagis. Aleshores, com evitar els contagis sense 
aprofundir en la desconnexió social? Segons els nostres enquestats, els aplecs populars poden 
tenir lloc servant les mesures dictades per les autoritats sanitàries (57,5%), o bé tan sols amb la 
mascareta i la distància social si no es forma part d’un grup bombolla (25%). Només un 14,7% 
opina que, com l’estiu passat, és més segur suspendre qualsevol acte d’aquest tipus, mentre 
que són pocs els de “viva la Pepa!” (2,9%) que consideren que es podrien celebrar sense 
cap mesura. Fora de graella trobem comentaris més matisats i de totes les tendències: “S’ha 
d’esperar”, “És important recuperar les festes”, “(Es poden fer) si el % de la població vacunada 
arriba als objectius plantejats per les autoritats sanitàries”, i “La gent és bastant irresponsable 
en actes (socials)”.

Aquesta és l’opinió de la part del nostre municipi que ha contestat l’enquesta. En conclusió: 
malgrat les dificultats, cal no perdre el bon ànim. Que tingueu un bon estiu!
 

JORDI MARGARIT

Un grup important creu que si fa maletes serà 
per no sortir de Catalunya.

un destí de vacances ben valorat, com bé ho demostra la bona ocupació turística de les cases 
rurals del municipi. Residuals són els qui no ho tenen tan clar: ‘Una mica’ (5,4%)’ o fora de graella 
un ‘Ni idea’ i un ‘Depèn dels teus objectius’.
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Salut mental 
en temps difícils
Neguits, tristor, angoixa són alguns dels companys indesitjables 
de la covid. Això ha influït en la nostra salut mental. Però també 
hi ha hagut experiències positives: ajudes mútues, reconeixements, 
canvis d’hàbits... Un primer balanç de la covid. 

7 DE MARÇ

Flexibilització de 
mesures anticovid: 
ampliació d’horaris de 
restauració, trobades 
familiars, etc.

25 DE MARÇ

Noves mesures de 
cara a Setmana Santa: 
desplaçament dins de la 
bombolla de convivència 
en tot el territori de 
Catalunya.

Catalunya
Contagis 557.443
Morts 20.682
Vacunats 1a d.  456.529
Vacunats 2a d.   190.318
Espanya
Contagis      3.204.351
Morts 69.609
Món
Contagis  117.085.920
Morts          2.535.276
Dosis 262.430.000
administrades

1 DE MARÇ

Catalunya
Contagis 575.310
Morts 21.001
Vacunats 1a d.  645.082
Vacunats 2a d.   244.231
Espanya
Contagis      3.195.062
Morts 72.424
Món
Contagis  120.189.665
Morts          2.658.088
Dosis 381.559.000
administrades

15 DE MARÇ

Medicina i salut

Q uè és la salut mental? No és un 
terme fàcil de definir. Segons 
l’Organització Mundial de la Sa-

lut (OMS), la podem descriure com “un es-
tat de benestar en el qual la persona realitza 
les seves capacitats i és capaç de fer front a 
l’estrès normal de la vida, de treballar de ma-
nera productiva i de contribuir a la comuni-
tat”. També podríem parlar-ne com un estat 
de benestar psicològic i emocional que per-
met a la persona emprar les seves habilitats 
mentals, emocionals i socials per a desenvo-
lupar-se amb èxit en les interaccions quoti-
dianes. Sigui com sigui, els teòrics tenen clar 
que “salut mental” i “malaltia mental” no 
són conceptes antagònics; és a dir, que una 
persona amb una malaltia mental pot gau-
dir d’una bona salut mental i, a la vegada, 
l’absència d’una malaltia mental no garanteix 
—en absolut— una bona salut mental.

L’impacte de la covid-19

Quin impacte ha tingut la pandèmia de la 
covid-19 en la salut mental? Els psiquiatres, 
en general, ens dediquem a tractar perso-
nes amb malaltia mental. Estem parlant de 
trastorns com l’esquizofrènia, els trastorns 
bipolars, l’anorèxia nerviosa o el trastorn 
obsessiu-compulsiu. L’impacte en aquests 
col·lectius ha sigut heterogeni i canviant, 
però amb alguns elements comuns, com 
ara, i per damunt de tot, la restricció dels 
recursos sanitaris i comunitaris per les limi-
tacions imposades per la pandèmia. A ur-
gències de psiquiatria, i sobretot a l’inici de 
l’estat d’alarma, el volum de visites va dismi-
nuir considerablement, però qui consultava 
estava ja molt greu; com si la por pospo-
sés la visita fins que la situació ja era insos-
tenible. Sembla, també, que els trastorns 
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6 D’ABRIL

Inici de la vacunació de 
persones de 60 a 65 anys.

23 D’ABRIL

Sant Jordi virtual amb 
recomanacions diverses al 
municipi. Recomanacions 
del PROCICAT sobre com 

organitzar Sant Jordi.

8 D’ABRIL

Noves restriccions: 
confinament comarcal, 

activitats fins a un màxim 
de 6 persones, etc.

Medicina i salut

Catalunya
Contagis 595.088
Morts 21.224
Vacunats 1a d.  774.947
Vacunats 2a d.   414.911
Espanya
Contagis      3.270.025
Morts 75.199
Món
Contagis  131.543.264
Morts          2.789.199
Dosis 564.447.000
administrades

29 DE MARÇ

Catalunya
Contagis 617.200
Morts 21.506
Vacunats 1a d. 1.396.475
Vacunats 2a d.    462.249
Espanya
Contagis      3.370.256
Morts 76.525
Món
Contagis  136.592.085
Morts          2.960.022
Dosis 805.988.000
administrades

12 D’ABRIL

alimentaris i les temptatives suïcides han aug-
mentat. Per altra banda, i ja més anecdòtica-
ment, sovint els deliris de les persones amb 
trastorns psicòtics descompensats han tingut 
a veure amb la situació pandèmica: persones 
que creien haver descobert la cura del corona-
virus, d’altres que apareixien amb indumentària 
estrambòtica “protectora”, d’altres que pen-
saven que tot plegat era un complot en contra 
seva... En definitiva, no han sigut temps fàcils 
per a les persones amb malaltia mental.

No ha estat fàcil per a ningú

Tampoc no han sigut temps fàcils, en absolut, 
per a la salut mental en general. Tots nosal-
tres ens hem sentit preocupats en algun mo-
ment, ja sigui per nosaltres mateixos o per 
les persones que estimem. Tots hem trobat 
a faltar els nets, o els pares, o els germans o 
els amics. Hem hagut de modificar les nos-
tres rutines, sovint a desgrat. Ens ha pogut 
costar dormir algunes nits. Uns quants hem 
patit econòmicament. D’altres, hem tingut 
a prop persones que han emmalaltit o que, 
desgraciadament, fins i tot han perdut la 
vida. Totes aquestes pors, neguits i tristors 
han llastrat la nostra salut mental. Però, com 
insinuàvem en definir el terme, la salut men-
tal també té molt a veure amb l’adaptació. 
La situació pandèmica ha sigut catastròfica, 
sí. Però petits gestos, com fer la compra a un 
veí confinat, aplaudir des de la finestra a les 
vuit, haver recuperat els jocs de taula amb 
la família o una videotrucada amb els amics 
tenen molt valor i ens ajuden en el dia a dia. 

També, potser, hem après alguna recepta 
nova, hem valorat més una passejada o hem 
tingut temps per a nosaltres mateixos. Diver-
ses entitats socials han ampliat els serveis i 
els ajuts que oferien, i d’altres han emès re-
comanacions, com el Col·legi Oficial de Psi-
còlegs de Catalunya —que ha publicat diver-
ses guies, disponibles a la seva pàgina web. 
O també la Marató de TV3 d’enguany, que 
versarà sobre la salut mental. En definitiva, i 
com amb tantes altres coses a la vida, la salut 
mental és cosa de tots.  

MARIA SAGUÉ VILAVELLA
Psiquiatra - Hospital Clínic de Barcelona

El que es veu i el que no es veu 
(tant) de la pandèmia. 

Una de cada deu persones s’ha 
infectat pel coronavirus SARS-CoV-2 
al nostre país, però tots formem part 
de la zona submergida de l’iceberg. 

Il·lustració: @javirroyo (Instagram)
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25 D’ABRIL

Nova flexibilització de 
mesures a la restauració, 
el comerç, l’educació, 
el lleure i el culte.

30 D’ABRIL

Ampliació d’horaris de 
restauració fins a les 
11 de la nit, obertura de 
parcs i fires i aixecament 
de la limitació d’espais 
als centres cívics.

9 DE MAIG

Fi de l’estat d’alarma. 
S’acaba el confinament 
perimetral de Catalunya 
i el toc de queda; horaris 
comercials habituals, etc.

Medi ambient

Catalunya
Contagis 642.277
Morts 21.472
Vacunats 1a d. 1.716.481
Vacunats 2a d.    633.372
Espanya
Contagis      3.448.469
Morts 77.738
Món
Contagis  147.337.547
Morts          3.207.149
Dosis     1.039.000.000
administrades

26 D’ABRIL

Catalunya
Contagis 663.004
Morts 21.944
Vacunats 1a d. 2.141.409
Vacunats 2a d.    990.501
Espanya
Contagis      3.581.392
Morts 78.895
Món
Contagis  158.564.864
Morts          3.297.335
Dosis     1.315.000.000
administrades

10 DE MAIG

E l 15 de novembre de 2017 Euro-
pa Press publicava aquesta notí-
cia: “Dinamarca matarà tots els 

seus visons per una mutació del corona-
virus que podria infectar els humans”. El 
redactor de l’agència de notícies explicava 
que la dràstica decisió s’havia pres després 
que un treballador d’una granja infectés 
els animals accidentalment. El virus es va 
estendre ràpidament i en poc temps va in-
fectar 270 granges pelleteres de tot el país. 
Enmig d’una gran polèmica, la principal raó 
que al·legaven els defensors de la mesura 
era que, si el virus regressava de nou als hu-

mans, podria posar en perill el desenvolupa-
ment d’una futura vacuna.

Els biòlegs han descrit minuciosament la 
complexa i extensa varietat de patògens 
que s’hostatgen en animals salvatges. Alho-
ra, aquests animals poden ser reservoris de 
malalties que avui semblen extingides per als 
humans gràcies a la medicina. Però de tant en 
tant tornen, ja sigui per contacte o consum dels 
animals que les hostatgen, amb el problema 
afegit que quan ho fan solen presentar muta-
cions que neutralitzen les vacunes o els anticos-
sos generats per nosaltres de manera natural.

El visó americà, 
l’agroindústria i les 
epidèmies
La cria d’animals salvatges en granges està potencialment 
associada a la difusió de certes malalties. Això, unit als efectes del 
canvi climàtic, ens planteja una situació inquietant.

Visó americà.
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14 DE MAIG

Fins aquest dia consten 
com a vacunades al 

municipi 156 persones 
amb la 1a dosi i 

51 amb la 2a.

21 DE MAIG

Ampliació d’horaris 
en restauració, comerç 

i esport.

Medi ambient

Catalunya
Contagis 678.863
Morts 22.124
Vacunats 1a d. 2.706.960
Vacunats 2a d. 1.159.121
Espanya
Contagis      3.647.520
Morts 79.711
Món
Contagis  167.452.708
Morts          3.465.483
Dosis     1.697.000.000
administrades

24 DE MAIG

Les dades d’aquesta 
cronologia provenen de les 

pàgines web següents: 

https://es.statista.com/
estadisticas/1104277/
fallecidos-a-causa-de-

covid-19-por-dia-espana 

https://www.ccma.
cat/324/coronavirus/

grafiques

https://analisi.
transparenciacatalunya.

cat/Salut/Vacunaci-
per-al-COVID-19-dosis-

administrades-per-m/
irki-p3c7

https://coronavirus.jhu.
edu/map.html 

i també de les dades 
que diàriament es poden 

trobar a Meteo Verges 
a Facebook. Les dades 

corresponents a l’apartat 
“món” difereixen en alguns 

casos pel que fa a la data.

Agroindústria i canvi climàtic

L’agroindústria ha contribuït a fer que aquest 
fenomen sigui cada cop més freqüent. Les 
granges agropecuàries intensives estan eli-
minant les barreres naturals que actuen de 
pantalla entre nosaltres i els virus. Això, su-
mat a la crisi climàtica, que afavoreix el des-
envolupament dels virus en determinades 
temperatures i humitat, així com els intensos 
sistemes de comunicació actuals, ha generat 
que les epidèmies s’incrementin en els da-
rrers vint anys. En primer lloc, va arribar la 
grip aviària (H5N1), que es desenvolupà en 
granges avícoles, i que infestà bona part 
del sud-est asiàtic (2005). En segon lloc, la 
grip A (H1N1) o porcina, que s’originà en les 
granges intensives de porcs a Mèxic, i que 
es va transmetre als humans tot provocant 
una elevada mortaldat viatjant arreu del món 
l’any 2009. En tercer lloc, el MERS-CoV, que 
volà des de l’Orient Mitjà a Europa el 2011. I, 
finalment, l’Ebola que rebrota periòdicament 
des del seu descobriment el 1976, amb una 
especial virulència durant els anys 2016-18.

Ara, imaginem que els visons americans fos-
sin els transmissors de la covid-19 —que no 
ho són, deixem-ho clar per endavant. Origi-
naris d’Amèrica, els visons van ser introduïts a 
Catalunya en la dècada dels setanta per dues 
granges pelleteres osonenques. Una d’elles, 
després d’incendiar-se el 1983, va ser la res-
ponsable de l’escapada massiva d’aquests 
mustèlids. Des de llavors, gràcies a la seva ca-
pacitat d’adaptació, han colonitzat les con-
ques hidrogràfiques de moltes comarques de 
Catalunya, com el Baix Empordà —probable-
ment molts de vosaltres els haureu vist al pla 
de la Tallada. A banda de l’impacte per a la 
fauna nativa que comparteix el mateix nínxol 
ecològic, aquests bonics animals podrien arri-
bar a ser uns hostes intermedis ideals per a 
determinats patògens. Així doncs, hem de 
reflexionar sobre el trencament d’aquestes 
complexes relacions frontereres entre les so-
cietats humanes i els sistemes naturals, ja que 
pot acabar afectant la nostra salut i es troba 
en l’origen d’epidèmies com l’actual.

SEBASTIÀ VILALÓN

Els virus, en determinades condicions, poden saltar dels hostes originaris —ratpenats, marmotes, pangolins, etc.— a 
hostes intermedis criats en granges —gallines, ànecs, porcs, visons...—, i d’aquí ens poden acabar arribant a nosaltres.

Font: Centers for Disease Control and Prevention (CDC). www.cdc.gov/vhf/ebola/resources/virus-ecology.html
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Medi ambient

Les oleaginoses al nostre paisatge
En un àmbit agrícola, com és el del nostre municipi, els conreus donen 

fesomia al paisatge, tant de l’aspre com del pla. En el decurs dels temps ha anat 
canviant significativament. D’això en tenim una evidència a partir dels testimonis 

orals, de les fotografies aèries o dels quadres d’alguns pintors.

D urant la primera meitat del se-
gle XX l’aspre era dominat per la 
presència d’una planta oleagino-

sa, l’olivera, Olea europaea. A l’ortofoto de 
l’any 1946 es pot observar clarament que 
a la muntanya hi havia un munt d’olivars, 
olivets que diem aquí. L’olivar i la vinya eren 
bàsics per tenir oli i vi per a tot l’any. Aquest 
paisatge, que encara avui el podem veure 
en indrets de l’Alt Empordà, el va reflectir 
Dalí en algunes de les seves obres. Podem 
imaginar les oliveres vinclant-se per l’embat 
de la tramuntana, o els olivets carregats de 
flor a finals de maig, o carregats d’olives 
a finals d’any. Els tords i els estornells en 

Avui la fesomia que donen les oleaginoses al nostre paisatge 
ve donada pels conreus de colza i de gira-sol; la colza princi-
palment a l’aspre, i el gira-sol sobretot al pla. A la primavera 
hi ha un esclat de groc dels camps de colza que hauria “im-
pressionat” fins i tot Van Gogh, i que ha captat Lluís Roura 
en la seva obra pictòrica. A l’estiu es repeteix l’espectacle 
amb els camps de gira-sol.

La colza, Brassica napus, és una planta de la mateixa família 
que els naps, la família de les crucíferes, dites així perquè les 
seves flors tenen quatre pètals disposats en forma de creu. 

Olivet a Marenyà.

Flor de colza.Flor d’olivera.

deien bé. Avui només hi ha tres o quatre olivets al terme 
municipal. La mà d’obra que requerien va fer que després de 
la guerra se n’arrenqués la majoria per fer estelles.
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Medi ambient

El fruit és una tavella, síliqua, dintre de la qual hi ha dues 
files de petites llavors que contenen fins a un 45% d’oli. El 
groc de les flors deixa pas a un mar de tavelles verdes que 
ens deixa una sensació de molta més grisor.

Camp de colza.

Tavellam de colza.

Camp de gira-sol.

Inflorescència de gira-sol.

Fruit i llavors de colza.

El gira-sol, Helianthus annuus, és una planta de la família 
de les compostes originària d’Amèrica del Nord. El que po-
dríem pensar que és una flor és una inflorescència formada 
per centenars i milers de flors, un capítol. Cada flor donarà 
lloc a una pipa, el seu fruit sec, el qual també és ric en oli.
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Medi ambient

Per quines raons el conreu de la colza 
i del gira-sol han prosperat?

Una de les raons és la rotació de conreus. Abans, quan 
no es disposava d’adobs químics ni hi havia gaire bestiar 
que generés adob orgànic, s’havien de conrear de mane-
ra seqüencial durant els anys aquells esplets que d’alguna 
manera es complementaven i deixaven el sòl nutritivament 
equilibrat. Aquesta tècnica, juntament amb el guaret (deixar 
el sòl en repòs un any), servia per mantenir el rendiment 
dels conreus i per tenir controlades les males herbes. Des-
prés d’un conreu de colza o de gira-sol el rendiment del blat 
pot ser fins un 11% més alt, comparable al rendiment del 
blat després d’userda o de favó.  

Una segona raó és el bon preu de mercat tant de la colza 
com del gira-sol, que gairebé pot doblar el del blat o de 
l’ordi. Aquest fet compensa el rendiment més baix que do-
nen en pes, que està entre els 500 i els 900 kg per vessana. 
Tammateix la PAC, política agrària comunitària, subvenciona 
una mica els conreus proteics i d’oleaginoses.

L’aprofitament d’aquestes llavors és l’obtenció d’oli per a 
consum o per a biodièsel. El residu de la primera extracció 
d’oli de colza, el tortó, s’aprofita per a la fabricació de pinso.
Una tercera raó és l’acció mecànica sobre el sòl que fan 
les arrels d’ambdues plantes. Totes dues tenen una arrel 

pivotant profunda que rebenta i esponja el sòl, fent que 
s’airegi millor i que la planta aprofiti millor l’aigua durant 
les sequeres.

Per contra, també hi ha alguns inconvenients. El conreu de la 
colza és delicat, requereix alguns tractaments, especialment 
contra el saltiró i el pugó. Tammateix, com que el fruit és de-
hiscent, s’obre tot sol, una part es perd abans de la recol·lecció, 
ja que en una mateixa planta, quan les tavelles de sota són se-
ques, les de dalt encara són verdes. El gira-sol no és tan delicat, 
però té com a enemics els ocells. Els tudons se’l mengen abans 
de néixer, i els coloms i les tòrtores, arran de la collita.

En anys de temperatures molt altes i forta sequera pot 
aparèixer la xinxa de la colza, que forma grans poblacions 
i després de la collita pot envair espais urbans propers als 
conreus de colza. D’altra banda la colza és una planta molt 
mel·lífera, i com que l’època de floració coincideix amb la 
de la pomera atrau molt les abelles i els fruticultors han de 
posar caixes d’abelles a les seves explotacions.

Malgrat tot, si veiem el paisatge tenyit de groc potser vol dir 
que els pros superen els contres.

RAFEL HEREU
Totes les fotografies d’aquest article 

són de l’autor, Rafel Hereu

Planta / Mesos G F             M  A  M  J   J  A   S  O  N D

OLIVERA

COLZA

GIRA-SOL

Període vegetatiu Floració Collita
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La Colla del Sinofós

Som àvies
Com és habitual a la revista ASPRE I PLA, les dones del Sinofós ens apropen 

a la seva realitat donant-nos a conèixer part de la seva vida. 
Avui ens explicaran què és per a elles ser àvia.

U s podeu imaginar com de co-
foies es posen parlant de les 
netes i nets. És difícil trans-

metre amb paraules les emocions que 
expressen, però sí que hi podem po-
sar nom: alegria, gratitud, satisfacció, 
acompanyament, estimació.

A partir d’estudis que persones sociòlo-
gues i psicòlogues han fet, he recollit 
unes premisses que em serveixen com a 
pauta per conduir aquest article. Reco-

llint les respostes i explicacions que han 
fet les dones del Sinofós a l’entrevista, 
aniré seguint el fil de les converses.

Àvies i netes

“Els avis i les àvies s’autoperceben 
com a persones que tenen les ca-
pacitats ideals per experiència, per 
recursos i per coneixements de cui-
dar els nets. Consideren aquesta 
cura com la renovació biològica de 

la vida i el futur de la família, i els 
omple d’alegria acompanyar els seus 
nets en el procés de creixement.” 
(Crawford, 1981)

Quan arribes a l’etapa de la vida que ets 
àvia, ja has fet un recorregut important 
del teu camí. El bagatge de vivències et 
dona una perspectiva diferent de ser 
mare, tot i que el sentiment maternal 
reapareix. Sents la necessitat de cuidar 
els nets i les netes igual com vas fer 
amb els teus fills i filles. Els fas el mi-
llor dinar —el que més els agrada—, els 
cuides i protegeixes i hi jugues; et fan 

La Paquita, de celebració.  
foto: arxiu familiar



La remei i en Lluís amb les netes i el net. foto: arxiu familiar
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La Colla del Sinofós

sentir jove. Estar amb ells i elles propor-
ciona alegria, i això et fa viure. Veure’ls 
créixer és una gran satisfacció. 

Paraules textuals de les àvies del Si-
nofós que expressen clarament els seus 
sentiments:

“Quan em veuen, m’omplen de petons 
i abraçades.”

“Quan venen a dinar poso l’olla grossa 
perquè tot el que faig els agrada.”

“Quan es fan grans la relació és dife-
rent, però l’estimació és la mateixa.”

“Poder abraçar els nets quan són grans 
és una alegria perquè el jovent està 
molt ocupat i quan em venen a veure, 
ho agraeixo molt.”

El naixement d’un net genera en la 
persona que inicia aquest nou rol fa-
miliar i social unes adaptacions que 
incorporen, entre d’altres, canvis 
d’una nova identitat, arribant fins i tot 
a la redefinició d’un mateix (Pinazo, 
1999).

Quan un fill o una filla anuncia el nai-
xement d’una criatura, com a àvies no 
podem parlar d’alegria sinó d’emoció. 
Una emoció de reviure una etapa que 
pensaves tenir tancada i que l’infant 
que arriba desperta i la fa créixer. 

Tal com diu Edgar Allan Poe, “per ser 
feliç fins a un cert punt, cal haver patit 
fins al mateix punt”. La felicitat de ser 
àvia rau en el coneixement explícit de 
l’experiència anterior com a mare.

“Quan jo era petita, vivia amb els avis 
i l’àvia era qui em cuidava. Puc dir que 
em va criar l’àvia.”

“Ara que soc àvia, recordo l’estimació 
que em donava la meva àvia.”

L’estimació entre avis-àvies i nets i netes 
representa una unió única que enforteix 

l’autoestima dels infants i joves i enforteix 
el benestar dels avis

L’Emília i en Josep Maria, amb una foto de nets i 
netes. foto: Joan m. Pareta
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“Cuido i estimo els meus nets i netes 
igual que els meus fills.”

Educar i cuidar

“Els avis i àvies han tingut sempre 
un paper molt important en la trans-
missió de valors, però sobretot en les 
darreres dècades, ja que sovint han 
assumit el rol de cuidadors i educa-
dors principals.” 
(Mestre, Palomares & Caro, 2012)

Els avenços en salut i les millores de 
les condicions socials han propiciat 
l’augment de qualitat de vida de la gent 
gran. Sortir al carrer i veure persones 
d’edat avançada fent esport, viatjant, 
participant als actes culturals o tenint 
cura dels nets i netes és una evidèn-
cia del bon estat en què es troben. El 
bon estat de salut i el dinamisme pro-
picia la relació amb els nets i netes per 
acompanyar-los en els seus processos 
d’aprenentatge, a les activitats extraes-
colars, a fer-los companyia o a cuidar-los. 

La relació estreta que s’estableix és fo-
namental per a la seva educació i des-
envolupament emocional.

“Quan la meva neta arriba a casa, en-
tra corrent amb els braços oberts per 
abraçar-me.”

Quantes vegades els infants i joves diuen 
la paraula “t’estimo”? I a qui la diuen 
sense vergonya i amb sinceritat?

“Àvia, t’estimo molt.” 

És un amor sincer, sense embuts ni pre-
judicis. 

“Cuida’t, àvia.” Un desig sincer tan gran, 
que és el motor per seguir endavant. 

“Àvia, m’acompanyes a casa el meu 
amic?”

“Àvia, jugues amb mi?”

“Existeix la idea generalitzada que 
cuidar els nets i netes aporta satis-
facció i efectes positius, i així ho po-
sen de manifest diversos estudis.” 
(Weisbrot, 2007)

La relació d’estimació entre avis-àvies i 
nets i netes representa una unió única que 
enforteix l’autoestima dels infants i joves; 
també enforteix el benestar dels avis. 

“«Àvia, ets molt maca», em diu mentre 
em ressegueix amb el dit les arrugues. 
Jo ric.”

“«Vés amb compte, àvia, a no caure. 
Aquí hi ha un ganxo» em diu la petita.”

“«Ets la meva reina» li dic un munt de 
vegades.”

Comunicació sincera

“Segons dades de l’IMSERSO (2000), 
es destaca que el 95% dels nets i 
netes estan molt satisfets de les re-
lacions que mantenen amb els avis 
i àvies. La gran majoria dels avis i 
àvies també expressa sentir-se satis-
fet amb les relacions que mantenen 
amb els seus nets i netes.” 
(Osuna, 2006)

Davant la imatge d’un avi o àvia conver-
sant amb un infant ens entendrim per-
què hi notem una comunicació estreta.

Davant la imatge d’un avi o àvia conversant 
amb un infant ens entendrim perquè hi 

notem una comunicació estreta

La Montserrat amb netes i nets. foto: arxiu familiar

La Dolors i en Ramon. foto: arxiu familiar

La Maria i en Jaume amb les fotos dels nets i netes. foto: arxiu familiar
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Hem pensat alguna vegada, com és 
que els infants s’entenen tan bé amb 
els avis i àvies? Quin amor es donen 
mútuament? Què els uneix?

Amb les respostes que han donat les àvies 
del Sinofós a l’enquesta, podem observar 
valors i característiques compartides a les 
dues etapes que podrien ajudar-nos a 
trobar la resposta a les preguntes:

—Calma. No tenir pressa i agafar-se el 
temps que calgui per fer o explicar les 
coses.
—La tendresa.
—Sinceritat a l’hora de mostrar els sen-
timents: alegria, tristor, dolor...

“Soc feliç quan jugo amb ella a papes i 
a mames. El temps passa sense adonar-
me’n. No hi ha pressa.” (El temps no 
compta.)

“Els agrada que els mimi i els amanya-
gui.” (Tendresa.)

“Ens podem passar parlant molta es-
tona de les seves coses.” (El temps no 
compta.)

“Em sento tan estimada! Em diu: «àvia, 
t’estimo molt».” (Expressió de senti-
ment sincer.)

“El tinc a la falda i m’amanyaga el coll, 
diu que és molt fi”. (Tendresa).

“M’agrada explicar-los un conte abans 
d’anar a dormir.” (El temps no compta.)

“Els nostres avis i àvies són, sobre-
tot, un grup heterogeni en el qual 
les seves actituds i l’exercici del rol 
està determinat per diverses varia-
bles com l’edat, el gènere, la cultura, 
la freqüència del contacte, les pràc-
tiques religioses, la qualitat de la re-
lació familiar, la residència habitual.” 
(Matthews, 1985; Johnson, 1983)

La convivència de les dues generacions 
ve determinada, en gran part, per la fre-
qüència de relació. Tant una com l’altra 
té la necessitat de trobar-se, és un bé 
mutu que esdevé necessari quan s’ha 
creat l’hàbit de relacionar-se. Avui dia, 
la distància no és excusa, la relació es 
pot mantenir mitjançant Whatsapp, te-
lèfon, videotrucades o altres programes 
de relació virtual. Sabem que el contac-
te físic és necessari, però aquest tipus 
de comunicació manté el caliu encès.

Les nostres àvies no perden l’oportunitat 
de relacionar-se amb els nets i netes i 
s’adapten a les noves tecnologies.

“Els envio un Whatsapp i quan poden 
em contesten. Així no els molesto en 
moments inoportuns.”

“M’agrada molt fer-los fotografies. 
Quan és el seu aniversari, els regalo un 
àlbum amb les més boniques.”

“Em pregunten què feia quan jo era 
jove i jo els ho explico.”

“Els ajudo a fer els deures.”

Tenim molt institucionalitzat el rol de 
les àvies i dels avis: estimar desmesu-
radament i malcriar-los —és un tòpic. 

Aquest “malcriar-los” és una llicència 
que es poden permetre donant-los pe-
tits plaers de llibertat que els pares, de 
vegades, no els permeten.

“Quan ve la meva neta, li dono un xu-
pa-xup. Ja se l’espera.”

“Tinc molt bona relació amb els nets 
adolescents i joves.”

“Les característiques que presenten 
els avis i àvies en l’actualitat són molt 
diferents de les que van manifestar 
en el passat.” 
(Osuna, 2006)

Les àvies de les àvies

Abans, avis i nets vivien a la mateixa casa. 
L’àvia tenia el seu rol, normalment cuina-
va, cuidava el bestiar i anava al camp o a 
l’hort; en fi, tot el dia feinejava, però tam-
bé tenia temps per cuidar els nets i netes.

Paraules de les àvies en record de les 
seves àvies:

“Anava a l’hort amb ella. Un dia l’àvia 
anava davant plantant cebes i els meus 
germans i jo, tot darrere, arrencant-les.”

“Tenia molt bona relació amb l’àvia.”

La Rosa ben acompanyada. foto: arxiu familiar



23Juny 2021

La Colla del Sinofós

“Cada setmana feia pa i per a mi em 
feia una coca dolça.”

“Sempre volia que anés arreglada i em 
deia: nena, arregla la casa al matí, que 
no saps mai qui ha de venir.”

“M’escalfava el pijama abans d’anar a 
dormir.”

“No recordo gaire l’àvia perquè vivia 
lluny de casa i la vèiem poc.”

“L’estimava tant, que el dia que va mo-
rir em vaig traslladar a la seva habitació 
i hi vaig dormir fins que em vaig casar.”

“Amb ella anava a collir olives i a mitja 
tarda berenàvem pa amb sardines de 
llauna i amanida de ceba i tomata.”

“La meva àvia va morir molt jove i el 
meu avi es va casar amb una dona que 
vaig estimar molt.”

“Era una santa dona.” 

“Ara, som nosaltres les àvies i fem d’àvia 
sempre que ens deixen, i si ens necessi-
ten els cuidem tan bé com sabem.”

Tot i no viure a la mateixa casa, la relació 
àvies-nets/netes és especial. L’estimació 
que traspua per tots els porus de la pell 
de l’àvia és fàcil de percebre i la bona 
relació impera. 

“Els agrada que els expliqui històries de 
quan era petita.”

“Al meu net li agradava molt el que cui-
nava i em deia que volia ser cuiner com 
jo. De gran és cuiner!”

“M’ha agradat molt el llibre de fotos 
que m’ha regalat el meu net.”

La lògica i el sentit comú que tenen els 
petits de vegades supera la dels grans: 

“Un dia, el meu net em va preguntar: —
Àvia, on anem? —A acompanyar la meva 
amiga a casa seva—. Em contestà: —Àvia, 
vols dir que ella sola no hi sap anar?”

“Els avis hem de col·laborar amb 
els pares dels nens, hem d’adaptar-
nos-hi, crear una sintonia i obrir-nos 
a un món canviant, a noves mane-
res de fer. Hem de sumar amb ells.” 
(L’aventura de ser avis, Ramon Casals 
2019)

Davant dels canvis socials en els rols 
familiars, podem resumir el paper de 
ser àvia en la reflexió de Ramon Casals, 
afegint-hi “estimar i estimar”.

Estimar és donar felicitat, i qui és feliç 
és bona persona. 

Text: ROSER BAGUÉ PARETAS 
Recollida d’informació de l’enquesta: 

FINA JUÁREZ CARO

TESTIMONI D’UNA ÀVIA

L’alegria de l’àvia
Quan una persona és jove, no sempre valora el temps fins que es fa gran. Un cop et fas gran, dones valor a cada 
minut de la teva vida per gaudir amb els nets i besnets.

Quina paraula més maca la de besnets! També ens fa pensar com passen els anys, i que feliços que són els avis i les 
àvies, sempre donant gràcies a Déu per l’alegria que ens dona tenir nets i besnets que sovint ens fan alguna abraça-
da i algun petó i totes les mostres d’afecte que tant ens agraden.

La veritat és que són tan bonics que semblen angelets, alguns d’aquests angelets els tenim al nostre costat, i d’altres, 
per desgràcia, ens acompanyen des del cel. Tot i la distància, sempre els portarem al nostre cor. És per això també, 
que les àvies i els avis volem gaudir tant dels nets i besnets quan els tenim al costat, ja que ens omplen d’alegria i 
tendresa.

Els meus nets, sovint em fan broma amb la meva manera de parlar, ja que em solc expressar malament tot barrejant 
el català amb el castellà. Una de les bromes que més es repeteixen és la manera de saludar-me tot cridant: “¡Arriba 
España, abuela!”, i són tots aquests moments els que realment em fan viure feliç.

MARIA RUSCALLEDA RISSECH
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Els seus companys 
de classe el van triar per fer 
el discurs de benvinguda de 

la mainada a la visita pastoral 
del bisbe Cartanyà

En Pere actualment, davant de casa seva a la Tallada.

Pere Piu: descabdellant la vida
A tocar dels vuitanta-sis, en Pere Pagès Isern, de la Tallada, m’acull a 

casa seva i encetem una conversa farcida de records.

T é molt bon aspecte i man-
té la presència imponent 
del seu metre noranta. 

Cap clar, testimoni d’uns anys que 
avui comparteix amb els lectors 
d’ASPRE I PLA tot obrint amb un “a 
qui pot interessar la meva vida?”. 
“Tota vida té interès per ella ma-
teixa”, li responc. I sense moure’ns 
de lloc, sortim de viatge per uns ca-
rrers plens de memòria.

El 30 de juny del 35 naixia a la Talla-
da, fill de l’Antònia Isern Barretina, 
la pubilla de la casa en què ens tro-
bem i on ha viscut tots aquests anys. 
El pare, en Josep Pagès Vilardell, era 
fill de Gaüses però va créixer al mas 
Garriga de Juià, masover i pagès de 
cognom i d’ofici. 

La llar de la Tallada, com era habi-
tual a moltes famílies, acollia la jove 

d’estudiar per ser enginyer de cam-
ins es va veure truncada molt aviat. 
La malaltia va marcar tota la seva 
vida, amb operacions que no van re-
eixir i el van acabar postrant en una 
cadira de rodes els darrers anys. “Te-
nia bon humor i era molt pacient, no 
es queixava mai”, recorda. En Pere i 
la seva esposa se’n van fer càrrec fins 
al final dels seus dies. El segon dels 
germans Pagès Isern, en Josep Ma-
ria, també va estudiar als Fossos i tria 
la carrera de veterinari com a profes-
sió. La família era modesta i a casa 
calien mans. És així com en Pere va 
anar al l’escola de la Tallada fins als 
14 anys tot treballant de pagès totes 
les hores que l’ensenyament deixava 
lliures. “Els pares treballaven com 
mules”, diu. I ell va agafar el relleu 
natural. El germà petit, l’Àngel, va 
ingressar al seminari de Girona per 
seguir la carrera eclesiàstica.

parella i els pares de l’Antònia: en Pius (d’aquí el motiu de 
“Pere Piu” pel qual el coneix tothom) i l’àvia Maria, a qui 
en Pere ja no va conèixer. De l’avi Pius en té un record dels 
seus quatre anys veient passar la corrua de la retirada del 39. 
S’han escolat més de vuit dècades, però encara té fixades 
vivament aquelles imatges. El menjador on conversem era la 
cort de les vaques, fins a tres i un vedell, a més de la truja per 
poder matar el porc cada any. Una família humil que vivia de 
la terra i el bestiar i que es reunia amb parents d’arreu per 
la matança del porc, una gran festa molt esperada cada any.

En Pere va ser el quart de cinc nois: en Lluís, en Joan (que va 
viure pocs mesos), en Josep Maria, en Pere i l’Àngel. En Josep, 
el seu pare, donava molta importància a l’educació, “volia 
que no fóssim burros”, explica. I és així com el 1940 ja envia 
el primogènit a estudiar amb els “hermanos” dels Fossos de 
Figueres. Al parlar d’en Lluís, el seu germà gran, en Pere es 
desfà en elogis: “era un savi i un sant, intel·ligent i molt bona 
persona”; la salut no va acompanyar-lo i la seva aspiració 

Els mestres que hem tingut marquen la nostra vida i el cas 
d’en Pere no n’és una excepció. Durant un parell d’anys, 
la mainada del nostre municipi va rebre el mestratge d’en 
Ramon Guardiola, qui fou després alcalde de Figueres i 
l’impulsor del Museu Dalí. El recorda com una persona molt 
avançada al seu temps: som al 1945 i en lloc de resoldre 
problemes, els porta a fer excursions per descobrir la natu-
ra i els frescos de Sant Esteve de Marenyà. Un altre model 
també era possible. També parla amb afecte d’en José Torres 
Peña, de Cartagena, que va venir de Celrà amb la seva dona. 
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En Pere i la Lola el dia del seu casament.De gastador fent la mili a la Seu d’Urgell.

És amb qui va estar més anys, i té també un record per a 
en Jaume Lloveras, ensenyant amb un carrer dedicat a la 
Tallada. De l’etapa del mestre Torres en recorda enriolat una 
anècdota: els seus companys de classe el van triar per fer el 
discurs de benvinguda de la mainada a la visita pastoral del 
bisbe Cartanyà, amb tots els carrers del poble engalanats i 
molta expectació popular.

Tornant del viatge els espera la feina i cuidar-se del ger-
mà gran, en Lluís, que viu amb ells a la casa familiar. En 
Pere es converteix en l’hereu i fa de pagès amb la Lola al 
costat, jornades inacabables de setze hores de feina, un 
tip de treballar per tirar endavant la família. Cansats però 
feliços, no tenen mandra i la Lola va amb moto i fa anar el 
tractor Fordson Dexta amb mà experta sempre que convé. 
Munyir les vaques, vendre la llet, treballar la terra i fer 
pujar la mainada: en Josep Maria, la Maria Àngels, l’Àngel 
i la Míriam. 

En Pere somriu amb 
els ulls quan, entre-
maliat com un nen, 
enmig de la conversa 
m’explica un acudit. 
Ho fa diverses vega-
des durant l’estona 
que compartim, sem-
pre acompanyant al-
gun dels temes que 
desplega. Riem junts 
mentre la conversa 
avança suaument. 
Amb les seves parau-
les em transporto ara 
a la festa major de 
Parlavà, on va ballar 
per primera vegada 
—n’havia complert 

vint— amb la Lola Clavaguera, de Fonolleres i tres anys més 
jove. Una trobada providencial.

La terra, l’escola, les festes majors… i la mili! Diu que va 
tenir sort i la va poder fer a la vora de casa, a la Seu d’Urgell, 
com a “gastador”. La foto que acompanya aquest article 
en deixa testimoni. Torna del servei i després d’un any de 
festeig es casa amb la Lola. En Pere en té 26 i la núvia, 23. 
Viatge de noces el 61 per Barcelona, Mallorca i València. 
Van compartir-ho tot durant 57 anys. Aviat és dit.
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La Lola fa tres anys que va deixar-nos, però la seva presència 
omple tota la casa. Al llarg de gairebé sis dècades de convi-
vència, molt ben compenetrats, van compartir joies i penes. 
“Va ser un regal caigut del cel”, confessa emocionat. Una 
vida junts de treball il·lusionat fent el que els hi agradava, 
diu. “Treballant com feien la gent de pagès, però. Ningú ens 
ha regalat res i a poc a poc vam anar progressant i comprant 
algunes terres”.

El mestre Ramon Guardiola amb tots els seus alumnes. En Pere, marcat amb un q a la part superior esquerra.

En Perico, el borriquet i taxi de la família.El Fordson Dexta, renoi quin tractor!

Apunts del natural
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«Ningú ens ha regalat res i a 
poc a poc vam anar progressant 

i comprant algunes terres»

La Lola i en Pere envoltats dels seus deu nets per fer cagar el tió. Un dia feliç.

En Pere seguiria fent de pagès, si li fos permès, perquè 
l’apassiona. Es conforma treballant l’hort, fent algunes ma-
nualitats soldant ferros vells i, quan es pot, cantant amb el 
Cor de la Tallada. 

Tel./Fax: 972 780 388 jpascual@sitelcon.com 
C/ Major, 7 - 17134

LA TALLADA D’EMPORDÀ (Girona)

MACFONT, S.A.
Recursos del Mar per a la Indústria Alimentària

17002 GIRONA.  972-218825
WWW.IBERLAND.COM

info@macfont.es

La covid ha transformat les nostres vides i ell sap prou de 
què parla: entre novembre i desembre passat va estar un 
mes ingressat a Palamós fins que, afortunadament, va poder 
superar la malaltia. 

Els dies van passant lentament; llegeix el diari, escolta la rà-
dio com quan munyia, rememora les estones viscudes i veu 
créixer els seus deu nets. Descabdella la vida.

JOAN LORENZO QUINTANA

Apunts del natural
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Esquiant al Puig Segalar
Fa onze anys es va produir un fet extraordinari que va afectar quasi tot Catalunya 
i especialment les comarques gironines. D’aquest esdeveniment n’hi ha memòria i 
constància fotogràfica.

D illuns vuit de març de 2010, un dia per no obli-
dar... Quan varen caure els primers flocs de neu, 
ningú no s’imaginava com acabaríem el dia. En un 

primer moment realment ens feia gràcia aquell fet tant in-
usual a les nostres contrades. El paisatge se’ns va omplir de 
les imatges que esperem trobar en una sortideta cap a terres 
del Pirineu per practicar els esports o jocs hivernals o per 
gaudir simplement de la màgia que ens regala la neu. Però 
ben aviat ens vàrem adonar que potser la força i la quantitat 
amb què queien els flocs no eren tan idíl·liques. Vaja, que 
acabaríem patint un bon problema.

Bé, tots el que la vàrem viure, ja sabem com va acabar la 
història i com ens va afectar en el nostre dia a dia, durant 
ben bé cinc dies, fins divendres. Però això avui no entra en 
el nostre relat. Sí que vull explicar-vos, en canvi, com, per 
un dia, el nostre turó que tantes vegades ens ha servit per 
gaudir d’unes vistes espectaculars, el Puig Segalar, ens va 
proporcionar una experiència que mai ens podíem haver 
imaginat: la pràctica de l’esquí.

Per una dia vam fer la competència a pistes tan conegudes 
com per exemple Vallter 2000, la que tenim més a prop 
nostre. Bé, ja m’imagino que us esteu fent un panxó de riure 
amb el que estic dient. Ja ens hauria agradat per un moment 
que fos així, fer-los la competència, però ni l’alçària —2000 
m a Vallter per 175 m el Puig Segalar (si no ens posem a 

fer castells com els Marrecs de Salt no guanyarem metres 
d’alçada)— ni, evidentment, la qualitat de la neu (ells a més 
de més neu tenen ajut de canons per omplir les pistes; no-
saltres, ni que la portem a carretades…) ni els serveis de 
remuntadors (tots ells mecànics, remuntadors, cadires, etc.; 
nosaltres, a peu; fent salut, això sí), tot això i més serveis de 
què no cal fer esment, fa que aquesta estació d’esquí, com 
les altres, no hagi de patir perquè els prenguem clientela. Sí 
que hi ha un tema en què els guanyem, i de ple: el nostre 
forfait es gratuït, no cal rascar-se la butxaca. No deixa de ser 
important…

Nevada intensa i insòlita el dia 8 de març: què hi diu al cartell? 
foto: amanDi alonso Tor sota la neu el dia 8. foto: amanDi alonso

La Tora fent un volt per Tor el dia de la nevada. foto: amanDi alonso
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L’aventura

Però anem a la nostra aventura d’aquell dimarts, un dia des-
prés de l’ensurt inicial de la gran nevada. Al matí, un cop 
esmorzat, vaig contactar amb el meu veí, en Jordi Marga-
rit, perquè m’ajudés a recuperar el cotxe que el dia abans 
s’havia hagut de quedar fent nit a la nova carretera, acaba-
da d’estrenar el diumenge anterior (un dia abans de la neva-
da), ja que la quantitat de neu caiguda me’l va immobilitzar. 
Sort dels bombers que em van ajudar a arribar a Tor.

Un cop vàrem poder fer-lo arribar al poble vàrem decidir 
anar a fer un volt pel poble, per veure com estava la situació 
postnevada. Ben aviat ens vàrem trobar uns quants veïns 
petant la xerrada i compatint les experiències viscudes el dia 
anterior. Vam acabar el volt i finalment ens vam fer les típi-
ques fotos de record des del pont nou en direcció al camí del 
pla que ens havia dut la nova carretera. 

Hem fet el cim. El Montgrí impressiona. foto: amanDi alonso

Pujant amb el Montgrí a l’esquena. foto: amanDi alonso

La Tora obre el camí. foto: amanDi alonso

Després, tant en Jordi Margarit com jo i la seva gossa Tora, 
com que no teníem pa, vàrem enfilar cap a Bellcaire per mi-
rar si en podríem trobar. Va ser llavors quan se’ns va ocórrer 
la idea de la baixada amb esquís del Puig Segalar. La idea ini-
cialment ens va fer riure molt i no teníem clar que realment 
hi hagués tanta neu acumulada per a aquesta fita, però com 
que no hi teníem res a perdre, vam posar fil a l’agulla i a 
viure l’aventura!

Després de dinar ens vàrem retrobar, en Jordi com a esquia-
dor, jo com a fotògraf per donar testimoni dels fets, i la Tora, 
que ens va acompanyar i potser si hagués pogut parlar de 
ben segur que ens hauria dit: “On aneu, beneits?”. Ella, 
però, tampoc no es va voler perdre aquella petita bogeria.

A partir d’ara, com bé se sol dir, les imatges 
valen més que mil paraules, i a través d’elles 
us podreu fer una bona pel·lícula del que 
vam poder viure aquell dia. Hi ha moltes 
fotos, tant d’aquell dia com de l’anterior, 
per poder documentar amb força fidelitat 
el que ens vàrem trobar nosaltres i un munt 
de gent, i a tot no es pot donar cabuda en 
aquest relat. Potser algun dia podem fer 
una bona recopilació de vivències perquè 
no es perdin de la nostra memòria i donar-hi 
un bon espai a la revista, però a això, amics 
i amigues, sempre hi serem a temps. La pro-
posta està sobre la taula…

AMANDI ALONSO



30 Número 27

Per pensar-hi

Informacions falses: fake news, deepnews...
Les notícies falses (fake news) són a l’ordre del dia. Tot i això, el problema ja és de més abast perquè 
la intel·ligència artificial pot manipular l’aspecte i la veu d’una persona (deepfake, ‘ultrafalsos’). 
Per tant, els vídeos i els àudios ja no són proves d’una realitat inqüestionable. Sembrats els dubtes sobre el 
que llegim i també sobre el que veiem i escoltem, creixen les incerteses. Ja no ens podem creure res? 
La inquietant distopia d’Orwell 1984 (publicada l’any 1949) és més actual que mai. En aquesta societat, 
que Orwell imagina a partir de les tendències que veia en el seu temps, hi ha un Ministeri de la Veritat 
dedicat a manipular sistemàticament tota la informació, un dels mitjans fonamentals per garantir un 
poder totalitari que vol tenir el control de tot. 

1 I les bruixes, existien de veri-
tat? Ens pot semblar que vivim en 

l’època de les informacions falses. Però 
els temps passats tampoc eren millors; 
segurament encara eren pitjors perquè 
només solia circular una versió dels fets. 
Parem-nos un moment a pensar. Quan-
tes dones, jueus i moltes altres perso-
nes més han patit persecució, tortures i 
morts terribles en ser acusats, sense cap 
prova sòlida, de bruixeria, de cometre 
assassinats rituals, de menjar-se infants, 
etc., etc.? Què va passar amb el linxa-
ment de molts negres? Eren déus Au-
gust i tots els emperadors romans i els 
japonesos (fins al segle XX) que així van 
ser venerats? Els indígenes americans i 
tots els esclaus eren infrahumans? Els 
aristòcrates tenen una sang especial 
—“sang blava”—? Etc., etc., etc. El 
que actualment és nou és que la difu-
sió d’informacions falses de tota mena 
és molt més ràpida i està a l’abast de 
qualsevol per obra i gràcia de les xarxes 
socials. Hi ajuden els fantàstics avenços 
tecnològics i, per descomptat, alguns 
mitjans com diaris, televisions i emis-
sores de ràdio. Els éssers humans som 

com som, i podem justificar matar per 
una causa justa. Enganyar, quan està 
més o menys ben planificat, es justifi-
ca fàcilment per una causa considera-
da de valor superior, sigui el partit, el 
grup, garantir el poder o la seguretat 
de l’Estat, etc.

2 “Una mentida dita un cop con-
tinua sent mentida, però una 

mentida dita mil cops es torna ve-
ritat”. Aquesta coneguda màxima és 
atribuïda a Goebbels, el mestre de la 
propaganda nazi i que tantes matan-
ces cruels va provocar. Sintetitza per-
fectament l’efectivitat de la publicitat 
habitual i també, malauradament, de 
molts missatges polítics. Fixem-nos no-
més en la publicitat a partir d’un parell 
d’exemples. Per què tenim associacions 
tan positives amb la Coca-Cola (gent 
jove i saludable, bellesa, alegria...)? 
Aquesta beguda pot provocar sobrepès 
i diabetis. Per vendre-la, òbviament, no 
ens ho diuen pas; potencien una men-
tida que acabem interioritzant. I què 
passa amb els cotxes? L’omnipresent i 
enganyosa publicitat els ha convertit en 
símbols desitjats d’estatus. Només fent 
un esforç racional, i momentàniament, 
els podem qüestionar pels seus nefas-
tos efectes ambientals i també socials.

Recordeu El vestit nou de l’emperador? 
Aquest conte d’Andersen (s. XIX) expli-
ca com uns estafadors es van fer rics. 
Aprofitant la vanitat del monarca (molt 

presumit), la inseguretat i poca valen-
tia dels cortesans (perquè van difondre 
amb èxit que els qui no veien la tela 
eren dolents i/o burros), la pressió so-
cial de les autoritats i ciutadans que fin-
geixen meravellar-se davant del teixit, 
etc., ningú s’atreveix a dir que el rei va 
nu, fins que un innocent nen ho diu en 
veu alta. Aquesta història, senzilla però 
enginyosa, ens fa adonar d’una realitat 
humana, massa humana. Només cal 
que es donin o es provoquin un conjunt 
de circumstàncies adequades i l’engany 
s’imposa, tal com també han provat 
diferents experiments de psicologia so-
cial. És difícil que es desemmascarin, de 
forma efectiva, mentides quan han es-
tat acceptades per una majoria.

3 “¿Tu verdad? No, la Verdad, y 
ven conmigo a buscarla. La tuya, 

guárdatela” (A. Machado, Proverbios y 
cantares, LXXXV). La veritat és un dels 
grans ideals de la humanitat, junt amb 
la bondat, la bellesa i ara també els drets 
humans i, per tant, forma part del que 
pensem que hauria de ser real. Ha estat 
molt lloada. Així ja la Bíblia enuncia la re-
petida màxima “La veritat us farà lliures” 
(Joan 8, 31-42), i Aristòtil, quan critica 
el seu estimat mestre Plató, defensa que 
s’ha de preferir la veritat als amics. Com 
passa amb tots els ideals, també de la ve-
ritat és més fàcil parlar-ne que fer-ne una 
prioritat vital i pràctica, tenint en compte 
que tampoc és plenament assolible (els 
biaixos i límits del coneixement humà L’heroi de les fake news.
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semblen insuperables). Tot i això la ve-
ritat (igualment com els altres ideals) ac-
tua com un horitzó i una referència per 
a no perdre el nord. Ens hi va la nostra 
humanitat en el sentit més noble i digne 
del concepte. Viure gaire enganyats ens 
“idiotitza”. Segurament només la nostra 
espècie té unes facultats mentals prou 
desenvolupades per poder reflexionar i 
entendre algunes coses sobre els món i 
la vida. Sapere aude! (‘atreveix-te a sa-
ber’), el famós lema kantià i il·lustrat és 
un projecte que ens humanitza. Val la 
pena conservar l’afany de viure amb els 
ulls, i la ment, ben oberts, malgrat que 
les urgències quotidianes ens fan oblidar 
sovint els ideals. 

mai podem estar ben segurs d’haver 
tingut en compte tots els fets possibles. 
La realitat, tant la natural com la social, 
és molt complexa i, en saber més, tam-
bé som més conscients del que no sa-
bem. Per tant, la Veritat (en majúscules 
o absoluta) de la qual parla Machado 
no sembla estar a l’abast dels nostres 
mitjans de coneixement, Ha estat l’ideal 
de veritat fins ben bé meitats del segle 
XX però, actualment, fins i tot les veri-
tats científiques, les millors veritats con-
querides, es consideren provisionals.

4 I doncs, què ens creiem? Amb 
la gran quantitat d’informació que 

circula actualment i el poc temps de 
què disposem pel filtrar-la, és pràctica-
ment impossible no ser víctimes de la 
propaganda i la desinformació. Tenim 
poc control racional sobre les nostres 
creences. Ara bé, sí que tenim bones 
raons per creure que hi ha graus de ve-
ritat que depenen de la qualitat de les 
proves que tinguem i, per tant, de la 
fiabilitat de les fonts d’informació, del 
seu nombre, etc. Segurament, en països 
democràtics i amb llibertat d’expressió, 
són poc freqüents els enganys totals. En 
canvi, sí que abunden les mitges veritats, 
les coses dites fora de context, els fal-
sos testimonis, les simplificacions, etc. 
A Catalunya, per exemple, en aquests 
darrers anys, en tenim moltes mostres 
i per a tots els gustos. Per discriminar, i 
no deixar-nos manipular massa, podem 
tenir en compte, almenys a vegades, al-
gunes regles.

• No és correcte fiar-nos del que diu la 
majoria, el que difonen “els meus”, el 
que assegura l’autoritat X, etc. Totes 

les persones recorrem habitualment a 
aquestes justificacions, sense ni ado-
nar-nos-en, perquè són emocionalment 
molt satisfactòries. Ara bé, són crite-
ris erronis, estrictament són fal·làcies 
lògiques. En concret, a les autoritats i 
també als experts només els hem de fer 
cas per les raons que donen, no per-
què siguin experts o autoritats. Justa-
ment la comunitat científica, pels filtres 
o proves a què sotmet la informació 
que accepta, és la font més fiable i ver-
tadera de coneixement (els enganys i 
falsedats, que també en deixa passar, 
s’acaben descobrint) 

• Segons Harari (21 lliçons per al segle 
XXI, pàg. 337 i ss.), cal pagar per obte-
nir informacions fiables perquè és pru-
dent desconfiar del que volen aconse-
guir oferint-nos-en tantes de gratuïtes. 
Rentar-nos el cervell, potser?

• L’organització FundiPau ha elaborat 
15 interessants propostes titulades “Pa-
cifiquem les xarxes”. A la número 13 
diuen: “De fet, en general, abans de 
difondre qualsevol cosa podem mirar 
de verificar-ne l’autoria i la credibilitat. 
Fer córrer mentides o notícies falses no 
aporta res, més enllà de desinformar i 
encendre, innecessàriament, els ànims. 
La millor inversió és que siguem pru-
dents”.

És perillós pensar que tot és igual i que 
no hi ha diferències, com creuen els 
cínics i també els relativistes i defensa 
la repetida tesi de Campoamor: “Nada 
hay verdad ni mentira: todo es según el 
color del cristal con que se mira”. Ens 
convé no oblidar que la propaganda i 
les mentides tenen conseqüències, a 
vegades molt terribles i cruentes. No 
perdem l’ideal de la veritat (d’un cert 
grau de veritat) perquè ens perdrem a 
nosaltres mateixos (com a humans). 

MARIA GRÀCIA VILAVELLA GASULL

Tenim bones raons per creure que hi ha graus 
de veritat que depenen de la qualitat de les 
proves que tinguem i, per tant, de la fiabilitat 
de les fonts d’informació, del seu nombre...

Antonio Machado.

De les diverses menes de veritat, les in-
formacions falses es refereixen només a 
la veritat vinculada a la realitat del que 
diem, o sigui, la veritat objectiva (“La 
tuya, guárdatela”). És també la que ens 
interessa més en la nostra vida quoti-
diana. Sens dubte, entre tots els conei-
xements humans, el coneixement cien-
tífic és el que aconsegueix uns nivells 
més alts de veritat objectiva perquè ha 
superat moltes proves en el seu con-
trast amb la realitat. És el coneixement 
més fiable i rigorós, però tampoc es pot 
considerar una veritat absoluta perquè 
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De moment hem seguit amb les trobades virtuals una vegada cada mes. 
Esperem poder trobar-nos aviat de manera presencial.

T al com us vam anunciar al nú-
mero anterior de la revista, el 
primer diumenge de gener la 

tertúlia va versar sobre La aventura de 
viajar. Historias de viajes extraordinarios, 
de Javier Reverte. Publicat el 2006, es 
tracta d’una aproximació a la figura de 
l’autor, que ens va deixar l’octubre pas-
sat i molt conegut pels seus llibres de 
viatges com Canta Irlanda, New York-
New York, Vagabundo en África i Cora-
zón de Ulises, entre d’altres. L’obra co-
mentada és una recopilació de records 
i anècdotes de viatges des de la infan-
tesa i com a corresponsal a diversos 
països on va viure moments intensos i 
d’altres molt relaxats i curiosos.

encaixant per reconstruir la complexa i 
agitada història de Roma. Ens ha agra-
dat especialment l’última part del llibre, 
en què Octavi escriu a Nicolau Damascè 
i fa reflexions molt personals dies abans 
de morir, així com tots els fragments re-
lacionats amb la seva filla Júlia.

El fil narratiu principal segueix el fill pe-
tit de tres germans orfes d’una família 
republicana de Banyoles, en Jepi Gual, 
que juntament amb la seva germana 
Tina són protagonistes dels dos capítols 
més extensos, ‘La bicicleta’ i ‘Les Pells’. 
També és esmentat a ‘Unes calcetes a 
contrallum’ a banda de ser nebot de 
l’Eladi, protagonista masculí de ‘Car-
mina’. Santaeulàlia plasma les contra-
diccions emocionals de la postguerra: 
amor i odi, represàlia i reconciliació, sa-
crifici i triomf, etc. a través de diverses 
famílies que entrellacen les seves vides 
tot i l’antic enfrontament. Segons Irene 
del Val, articulista de Núvol, “moltes de 
les històries del llibre estan basades en 
fets reals i en aquest cas el Murciélago 
és el tinent barceloní Josep Falcó San-
martín, qui, fidel al pacte de cavallers 
que hi havia entre els aviadors des de 
la Primera Guerra Mundial, tenia cura 
de la tomba de Hans Nirminger. Així 
mateix, el senyor Antoni de ‘Carmina’, 
s’emmiralla en l’industrial de Terrassa 
Manuel Vallhonrat, i el relat Un trepig 
darrere meu és una història autobio-
gràfica del pare de l’autor”2. Si no heu 
llegit Banderes dels altres, us la recoma-
nem vivament. No us decebrà.

Amb paraules del mateix autor, “tant 
Stoner com August tracten de l’exercici 
del poder, de les responsabilitats indivi-
duals, de l’amistat i l’enemistat. En una 
universitat, els professors i col·legues 
sempre rivalitzen pel poder. Excepte 
per l’escala, les maquinacions del po-
der són les mateixes a la universitat, a 
l’Imperi romà o a Washington”1.

El diumenge 7 de març vam comen-
tar Banderes dels altres, on Josep N. 
Santaeulàlia ens presenta la història 
de diverses famílies catalanes que con-
viuen durant la postguerra. Alguns dels 
personatges (la Carmina, la Paula i el 
senyor Antoni) serveixen de baula per 
enllaçar aquesta amb la novel·la ante-
rior de l’autor, La sorra vermella, que 
ja havíem comentat en aquest club de 
lectura el setembre del 2018.

Al febrer, la nostra conversa va ser en-
torn de la novel·la de John Williams 
August, que va guanyar el premi Natio-
nal Book Award l’any 1973. Es tracta 
d’una extensa obra coral que ens pre-
senta la vida d’Octavi Cèsar, on són els 
que tenen contacte amb l’emperador 
qui expliquen la seva vida. Amb for-
mat epistolar, alguns personatges con-
temporanis d’August (amics, enemics, 
poetes, dones, filla…) ens van donant 
les peces d’un enorme puzzle que anem 
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1 www.grup62.cat/llibre-august/94823

2 www.nuvol.com/llibres/a-tots-els-balcons-banderes-dels-altres-73785

3 www.actualidadliteratura.com/la-elegancia-del-erizo/

4 https://youtu.be/xL9KXrivEPE

5 https://lacampanaeditorial.com/file/2016/10/guia_lladre_llibres_zusak_ag_c.pdf

6 www.quadernscrema.com/cataleg/la-impaciencia-del-cor/

A principis d’abril vam comentar 
L’elegància de l’eriçó, de Muriel Barbery, 
que va rebre el Premi dels Llibreters Fran-
cesos el 2007. El títol de l’obra és me-
tafòric i, en general, reflecteix el sentit 
poètic i filosòfic amb el qual l’autora ens 
explica la història dels personatges d’un 
edifici del número 7 de la Rue de Grene-
lle de París, i més concretament del per-
sonatge principal, la Renée Michèle, qui 
—com l’eriçó— és discreta per natura, 
punxeguda per fora i refinada per dins. 
Aquesta dona és la portera de la finca i 
simula no tenir gaire cultura, però resulta 
ser una gran aficionada a l’art, la lectura, 
la filosofia i la música, coneixements que 
ha adquirit de manera autodidacta i que 
li porten a posar per nom Lleó al seu gat 
com a homenatge a Tolstoi. 

L’altre personatge important és la Pa-
loma, una adolescent de dotze anys, 
filla del ministre que habita al cinquè 
pis del mateix immoble, que també 
dissimula a la família i als amics la seva 
intel·ligència brillant de nena superdo-
tada. La vida de les dues es veu alterada 
per l’arribada d’un nou inquilí, el senyor 
Kakuro Ozu, que les fa sortir del seu aï-
llament i els ajuda a aprendre a valorar 
els petits plaers de la vida. 

A la primera meitat del llibre hi ha mol-
ta reflexió irònica sobre les famílies del 
bloc i sobre l’existència en general, amb 
la qual cosa la lectura es fa lenta i una 
mica feixuga, especialment la part de-
dicada a explicar la filosofia de Husserl. 
Altres fragments arriben a ser divertits i 
en conjunt l’autora fa un atac mordaç 
de la impostura, la frivolitat i la hipocre-
sia de la societat actual3.

El passat 9 de maig el col·loqui va girar 
entorn de La lladre de llibres, de Markus 
Zusak4. Hem trobat original que la veu 
narradora omniscient sigui la de la Mort, 
cosa que afegeix tensió emotiva a la his-
tòria, a través de la qual l’autor ens fa 
reflexionar sobre la vida, el destí, l’amor, 
l’odi, l’amistat i el poder de les paraules. 
La protagonista, la Liesel Memingel, filla 
de comunistes perseguits, és acollida per 
en Hans i la Rosa Huberman. Aquests ciu-
tadans alemanys, com molts d’altres, es 
negaven a recolzar els postulats de Hitler 
i van ser capaços d’arriscar la vida amb 
actes de resistència; en aquest cas, ama-
guen el fugitiu jueu Max Vandenburg a 
casa seva. En Max i la Liesel estableixen 
uns vincles de germanor excepcionals 
que es consoliden gràcies a la lectura i 
l’escriptura i ens fan creure en la digni-
tat i l’esperança en situacions extremes. 
Un altre personatge que ens ha robat el 
cor és en Rudy Steiner, l’amic i company 
d’entremaliadures de la Liesel, a qui ni 
ella ni nosaltres no oblidarem mai5.

per Sophie Nélisse en el paper de Liesel 
Meminger i Geoffrey Rush en el del seu 
pare adoptiu, Hans Hubermann. No us 
quedeu només amb la pel·lícula; l’obra li-
terària de Markus Zusak té una profundi-
tat i un estil que et mantenen enganxada 
a la lectura des del primer moment.

Finalment, a primers de juny comenta-
rem La impaciència del cor, de l’escriptor 
vienès Stefan Zweig, que tracta de la dis-
paritat entre els sentiments interiors i els 
que els altres perceben i les conseqüèn-
cies negatives que provoca. El tema es 
desenvolupa a través de la relació entre 
l’Anton Hofmiller, un jove i orgullós ofi-
cial, i l’Edith, una noia que pateix una 
paràlisi crònica, filla del magnat hongarès 
Lajos von Kekesfalva. Amb paraules de 
Vicenç Pagès Jordà a L’Avenç: “Quan 
el domini de la tècnica se situa al servei 
d’una trama on regnen els sentiments, 
dona com a resultat uns llibres molt ca-
racterístics, que combinen altes dosis de 
romanticisme i de racionalisme, i que po-
den ser la clau del seu èxit prolongat”6.

Si voleu compartir les properes lectures 
del club o ens voleu recomanar títols i/o 
autors que puguem llegir, poseu-vos en 
contacte amb nosaltres a través del correu 
margaritavidal33@gmail.com. Estarem 
encantades amb la vostra participació!
Bones lectures!

MARGARITA VIDAL
Dinamitzadora del Club de Lectura

L’any 2013 es va estrenar una adapta-
ció al cinema de la novel·la, dirigida per 
Brian Percival i interpretada entre d’altres 
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Àlbums il·lustrats per a totes les edats

E l primer que us presentem és La vida il·lustrada, 

de la noruega Lisa Aisato, un llibre per gaudir 

intensament una vegada i una altra. Es tracta 

d’un àlbum ple de bellesa que repassa les diferents etapes 

de la vida de les persones, molt ben representades per 

mitjà de poc text i uns dibuixos originals i plens de colors. 

Transmet moltes emocions a partir de moments concrets 

i significatius de cada període i globalment conformen un 

cant a la vida; malgrat les situacions difícils que també ens 

podem trobar, “la vida està feta d’etapes que compartim 

tots i que mereixen celebrar-se cada dia”.

Un inici creatiu: “Recordes com jugàvem sota la pluja 

d’estiu?”, i un final emotiu: “Espero que t’hagis sentit 

estimat”.

E n segon lloc us volem recomanar 

els llibres il·lustrats per Benjamin 

Lacombe, publicats en català per 

l’editorial Baula i per Edelvives en castellà. 

Aquest jove artista francès, considerat 

actualment un dels il·lustradors més importants 

del món, ha dibuixat molts clàssics com 

Blancaneu, dels germans Grimm; 

Nostra Senyora de París, de Víctor Hugo, o 

Contes macabres, d’E. A. Poe, entre molts altres, 

així com la biografia de Frida Kahlo i Madame 

Butterfly o un àlbum sobre l’òpera Carmen, 

amb text de Prosper Mérimée.

Les seves obres tenen molta personalitat i 

intensifiquen les històries de les narracions, 

amb un estil caricaturesc elegant i melancòlic.

Podeu consultar la pàgina personal de l’autora per gaudir de les seves il·lustracions: www.aisato.no 

Són una meravella!

www.penguinllibres.com/tematiques/107327-la-vida-illustrada-9788417921286

www.edelvives.com/es/info/benjamin-lacombe
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Llibres a escena

F inalment, destaquem les 

versions il·lustrades per 

Antonio Lorente de 

clàssics infantils com Peter Pan 

i la recent Bambi, publicada per 

Edelvives a finals de l’any 2020. 

Fa servir tècniques diverses, com 

oli i guaix, així com pintura digital 

perquè li és més còmode fer els 

retocs de color i eliminar errors. 

Els seus personatges són molt 

expressius i estan molt treballats; 

ell mateix va dir en una entrevista 

que intenta sempre expressar les 

emocions mitjançant els ulls i les 

mirades dels personatges i que 

així el lector pugui descobrir les 

sensacions experimentades en 

cada moment.

Una altra obra que també ha 

il·lustrat Antonio Lorente és Anna la 

de les teules verdes, de l’escriptora 

canadenca L. M. Montgomery. 

Us la recomanem!

www.arte21almeria.es/artistas/antonio-lorente/

Gaudiu de la literatura il·lustrada amb la sensibilitat d’aquests tres artistes. De ben segur que seran llibres que no deixareu arra-
conats quan els hàgiu llegit, perquè en passareu les pàgines una i altra vegada.

MARGARITA VIDAL JURADO
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Pessics bestials
La natura 
diligent ens procura
una bèstia 
per a cada molèstia.
Si a les fosques 
ja no piquen les mosques
hi ha els mosquits
que treballen de nits.

Pere Quart - Bestiari

U n dels habituals de les nits l’estiu és un dípter es-
velt, de potes llargues, amb una mena de trompa 
i so agudíssim, que xucla la sang i fa unes faves 

doloroses, el Culex pipiens. Jo n’hi dic mosquit, però a la Ta-
llada en diuen rantell. Segons Coromines, rantell és un mot 
onomatopeic d’origen llatí que imitaria el so molest i insis-
tent que fan els mosquits. En alguns llocs en diuen rantella i 
aquest femení resulta escaient perquè els nostres problemes 
venen de les femelles de l’espècie.

Com diu Pere Quart, els mosquits femella perpetren els seus 
crims de nit. Per les finestres obertes a la recerca d’una mica 
de fresca, s’esquitllen dins de les cambres on els soferts hu-
mans intenten conciliar el son. Si agafen la gent desperta, 
primer manotejarà en la fosca intentant fer callar o allunyar 
l’intrús. Quan el remei falla, la tensió es pot incrementar i els 
nervis s’encresparan. Aleshores, veureu tot d’una encendre’s 
els llums i la presumpta víctima saltar del llit com un salta-
martí i començar a cercar l’hoste molest per capçals, mobles 
i parets. Amb sort, el localitzarà i li ventarà plantofada amb 
el primer que li vingui a la mà: sabatilla, coixinera o qualse-
vol altra peça de roba. Si l’encerta, un esquitx sangonós a la 
paret testificarà que l’assassí havia assolit l’objectiu criminal 

d’inflar-se amb sang humana. Però si la sort no acompan-
ya, la nit es farà llarga, l’estuba s’intensificarà i es presen-
tarà l’altre soci de la bestiola: l’insomni. L’insomni d’una nit 
d’estiu, amb permís de Shakespeare. 

Odiós, oi, el mosquit? La meva àvia de Torroella si ens veia 
rondar els culs de les copes de licor que deixaven els grans 
ens deia “ai, mosquitet!”. I és que hi ha uns mosquits als 
quals, tant com la sang, els agrada l’alcohol de la fruita i 
del vi. Als cellers, n’hi ha sempre una ronda al voltant de les 
aixetes de les botes.

En molts reculls la grinxola apareix com a sinònim de rantell, 
però crec que són animals diferents. Les grinxoles o rinxoles 
són Leptoconops irritans. Les femelles adultes de Leptoco-
nops són alimentadores diürnes i xuclen sang de vertebrats. 
Els adults dels dos sexes en algunes espècies descansen en-
terrant-se a la sorra. Les larves s’alimenten d’algues, fongs 
i bacteris. Es desenterren en zones humides, generalment 
salines, de sorra o fang de zones desèrtiques i platges costa-
neres i interiors (Wiquipèdia en anglès). Surten amb la posta 
de sol però no actuen de nit. Si el mosquit és un atracador 
solitari, les grinxoles són bandoleres, t’assalten en grups i les 
seves faves són encara més doloroses i punyents. 

C/ La Bisbal a Figueres, s.n. (C/31, Km 359)
17134 La Tallada d’Empordà GIRONA

    mobile: (0034) 629 743 327
    tel/fax: (0034) 972 780 638
    email: info@icasl.net

Servei de bugaderia i Venda de mòduls

Shaun Jennings
director

Rantell.
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Pessigar

Hi ha un primer significat de pessigar que és “prémer una 
petita porció de pell o de carn (d’algú) agafant-la entre el 
dit polze i un altre dit” (DIEC). Un pessic és un acte que pot 
ser plaent per qui el fa i fins i tot per qui el rep, tot depèn 
de en quin lloc i en quin moment. Gustós és el pa de pessic, 
aquest bescuit esponjós que hi ha qui suggereix, invocant 
Joan Amades, que es deia així perquè el dia de la seva pa-
trona les forneres en feien i permetien que els clients en 
anar a comprar-lo els pessiguessin el cul. Costums patriar-
cals esvaïts. Sembla més versemblant que es refereixi al fet 
que aquest pastís és tan flonjo que es pot agafar a pessics, 
no cal tallar-lo. 

Hi ha pessics que no són gens dolços; un pessic de monja 
(amb les ungles i retorçant), pot ser una cosa extremament 
dolorosa pròpia de mètodes pedagògics arcaics. A la Tallada 
els insectes, com les monges, “pessiguen” més que no pas 
“piquen”. Pessiguen els rantells, les grinxoles, les abelles i 
les vespes. Al DCVB, aquest és el seu segon significat: “fi-
blar, picar o mossegar un animal petit (Empordà)”.

Grinxola.

Un bon pessic de pa de pessic.

OFICINA  DE VERGES
                                  

Plaça Onze de Setembre,10
T 972 78 08 08 F 972 78 05 42

17142 VERGES
Email: mustel@mapfre.com

Curiosament, sembla que les pessigolles o pessigoles, com 
n’he sentit dir a la Tallada, no tenen res a veure amb pes-
sigar. “Les pessigolles o cuscanelles són una sensació que 
s’experimenta en algunes parts del cos quan són lleugera-
ment tocades, que sol provocar involuntàriament la rialla i, 

si són continuades, una convulsió. També poden 
produir-se quan s’efectua pressió en aquestes 
zones, i especialment quan ho realitza una altra 
persona amb un vincle afectiu (Viquipèdia)”. 

Un pessic també és una mesura, vol dir una 
quantitat molt petita, la que cap entre el dit ín-
dex i el polze. Un pensament de sal, un pessic de 
pebre, és el recull de les últimes columnes que 
Montserrat Roig va escriure al diari Avui. Aquí 
jugava amb el doble significat de pensament i 
pessic. Perquè un pessic, una fiblada, podem 
entendre-la com un estímul. I d’aquesta mane-
ra prou violenta donem la volta als pessics de 
l’Amades, amb permís de les forneres.
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L a botirona Bòtil saltironejant al voltant del cos de 
Teresa per amortallar-la sempre m’havia resultat 
un personatge divertit d’un dels millors contes de 

la nostra literatura (de fet, conté en quatre pàgines una 
novel·la sencera), tot i que l’adjectiu botiró/ona “home (en 
aquest cas dona), noi, petit i gros” (DIEC) no l’havia sen-
tit a dir mai. La dona em semblava un creuament de bot 

Botir
Fixa’t com la ronden, ahir l’allunyaven 
gairebé a fuetades, i avui fixa’t com la llepen. 
Totes hi són: la botirona Bòtil, la Coixa Fita, 
la Caterina, la Narcisa Mus. Aquestes últimes, 
totes tres, varen amortallar la vella, perquè 
la Paulina, la neboda, no en va ser capaç, 
i ja li passen el platet, les males pues.”

Salvador Espriu
Tereseta-que-baixava-les-escales Cal dir, però, que l’origen de la paraula botifarra es pot dis-

cutir llargament i hi ha hagut propostes molt agosarades 
com la que la fa derivar de Putifar, un personatge bíblic, alt 
funcionari egipci, la dona del qual va acusar falsament Jo-
sep —fill de Jacob— d’haver-la intentat violar. La botifarra, 
aleshores, vindria d’Egipte. Sembla difícil. Joan Coromines 
tanca la qüestió dient que és una paraula composta de bo-
tir i farro (encara que el farro és la farina de blat de moro 
que es fa servir per fer farinetes).

(salt) i botifarra, però 
em faltava el verb bo-
tir, que he començat 
a sentir usat amb tota 
naturalitat a la Talla-
da. Aquí les rodes no 
s’inflen, sinó que es 
boteixen. Si et piquen 
les grinxoles o els ran-
tells, el membre afec-
tat pot botir-se.

Un bot o una bota és un recipient de cuiro cosit i imper-
meabilitzat per contenir líquids. Lògicament el bot, en om-
plir-se, s’infla o es boteix. Sembla que aquest és l’origen de 
botir. Bot, al seu torn, vindria d’una paraula llatina, butte, 
amb el mateix significat.

En canvi, embotir m’és totalment familiar: “Omplir d’una 
cosa elàstica un recipient fins a posar tibants les parets 
d’aquest” (DCVB). D’aquí el nom genèric d’embotit per 
designar tot un seguit d’aliments elaborats generalment 
amb carn de porc embotida en un budell, com ara les llon-
ganisses, el fuet, la secallona, el bull, el bisbe, la bufa, i tota 
la simfonia de botifarres dolces i salades, negres i blan-
ques, amb ceba, del perol, de fetge, amb bolets i pebres 
de tota mena, etc. 

Un pessic de mosquit botint-se.

Botifarres.

Una mà de la botifarra.

En tot cas, la botifarra també és un joc de cartes popular en 
molts indrets dels Països Catalans i que també es coneix pel 
nom de la carta de més valor, la manilla (el 9). 

I amb això ja hem botit prou l’article. 

RAMON CASARES ROMEVA
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Obrint boca

PREPARACIÓ:

Pelem les llimones, procurant que no hi quedi 
la part blanca. Posem les peles en un pot de 
vidre, hi posem l’alcohol fins que quedin les 
peles ben cobertes. Ho deixem macerar uns 10-
15 dies. Cada dos o tres dies ho remenem una 
mica. Passat aquest temps, colarem l’alcohol, 
mesurarem la quantitat que n’ha quedat, hi 
posarem el doble d’aigua que d’alcohol, hi 
afegim el sucre i ho deixem bullir uns 10 minuts 
en una olla d’acer inoxidable (mai en una 
d’alumini). Ho deixem refredar (no ho barregem 
mai en calent). Quan estigui fred, ho barrejarem 
amb l’alcohol macerat i si trobem que té massa 
graduació, hi afegirem aigua freda. Un cop fet 
això, ja ho podem posar en ampolles.

PREPARACIÓ:

Talleu el préssec a daus, poseu-hi tres cullerades de 
sucre i amb l’aigua poseu-ho tot a coure una hora a 
foc ben baix.

Passada l’hora, tritureu-ho tot i tasteu-ho per si falta 
sucre (al vostre gust). Deixeu-ho refredar i envaseu-
ho en pots de vidre. Si es vol guardar, cal tenir-ho al 
bany maria durant 15 minuts

INGREDIENTS:

P2 kg de préssec

P1 L d’aigua

PSucre

Recepta de PAQUITA MARSAL

Recepta de VICTÒRIA QUINTANA

INGREDIENTS:

P3 kg aproximadament 
de llimones    

PAlcohol alimentari 
de 80º (que no sigui de 
farmàcia), uns 2 L*                        

P1 kg de sucre

PAigua embotellada 

Una beguda casolana ben 
refrescant per a l’estiu. 

La recepta és de la Paquita 
Marsal (la perruquera de 
la Tallada).

*L’alcohol també pot ser de 96º, després s’ha de rebaixar amb més aigua. 
En lloc d’alcohol, es pot utilitzar vodka. Que vagi de gust!

Limoncello

Suc de pressec



Activitats d’estiu
La Tallada - Tor - Canet - Marenyà

Hi col·laboren:

Comissions 
de festes

JUNY
Dijous 23
REVETLLA DE SANT JOAN – FLAMA DEL CANIGÓ
Divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 
ACTIVITATS FESTIVES DE LA TALLADA

JULIOL
Divendres 9, dissabte 10 i diumenge 11
ACTIVITATS FESTIVES DE TOR
Divendres 16
NIT DE BLUES A LA TALLADA – FESTIVAL ITINERA
Dissabte 24
NIT DE JAZZ A CANET DE LA TALLADA

AGOST 
Dissabte 7 i diumenge 8
ACTIVITATS FESTIVES A MARENYÀ
Divendres 13
NIT DE JAZZ A MARENYÀ  – FESTIVAL ITINERA
Diumenge 15
FESTA DE SANTA MARIA A L’EMPORDANET – NIT D’HAVANERES
Divendres 27
NIT DE BOSSA NOVA A TOR – FESTIVAL ITINERA

SETEMBRE 
ACTIVITATS FESTIVES A CANET DE LA TALLADA


