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Tot esperant l’Omicron ja som dins de la sisena onada de la pandèmia. A
diferència de l’any passat, la vacunació i el manteniment de les mesures
de sempre (distància, mans i mascareta) n’han reduït l’impacte. La vacuna no elimina del tot la transmissió del virus i la seva eficàcia pot minvar
amb el temps, però és innegable que evita morts i ingressos hospitalaris.
Així doncs, la vacunació general de la població continua sent un objectiu
raonable i eficaç. Que ho sigui —d’eficaç i raonable— justifica fer-la obligada, com ja es discuteix?
Es pot dir, amb raó, que l’obligació de vacunar-nos restringeix la llibertat
i podria conduir a noves restriccions sense relació amb la pandèmia. A
més, les desigualtats globals, que impedeixen vacunar-se a tothom, restarien eficàcia a l’obligació. Tot i això, quina justificació té el rebuig allí
on la vacuna és a l’abast de tothom, com és el cas del nostre país i de la
majoria dels països europeus?
Amb la pandèmia hem pogut constatar com d’important és la confiança
mútua, com ens necessitem els uns als altres, i també com de decisives
són les formes complexes d’organització i actuació o com de complicada
n’ha estat la gestió política. Sovint la negació de la política es lliga amb
la negació del bé comú. Margaret Thatcher va resumir-ho així el 1987:
“la societat no existeix; hi ha individus: homes i dones, i hi ha famílies”.
Segons això, si cadascú procura pel seu interès, el paper de l’Estat s’ha de
limitar a garantir la seguretat i poca cosa més; l’Estat de benestar sobra.
Amb la pandèmia ha calgut una sanitat robusta, una societat democràtica i una política capaç d’afrontar la complexitat, les desigualtats i els conflictes de convivència. Que ningú pensi que el rebuig de la política, o la
suspicàcia irracional contra la ciència, són un exercici de llibertat. Qui
només va a la seva, qui passa d’allò que és l’interès comú, qui es desentén
de l’esforç d’entendre, no afavoreix la llibertat sinó que obre el camí a
solucions autoritàries i pretesament simples.
La llibertat individual comporta només les responsabilitats que cadascú
vulgui assumir. Tanmateix, quan de la llibertat de vacunar-me en depèn
no solament la meva salut sinó la dels altres, si no em vacuno, traspasso un límit. Sortosament, per por o per responsabilitat, un percentatge
elevadíssim de la població s’ha vacunat voluntàriament i això evita fer-ne
una obligació. El percentatge de persones que no ho han fet encara constitueix un reservori per al virus, un camp obert a les seves mutacions i una
amenaça de col·lapse per al sistema sanitari. Aquesta és la responsabilitat
a què ens aboca una consciència ciutadana realment lliure.
El cansament per la pandèmia és feixuc: sis onades en quasi dos anys. La
moral no pot ser gaire alta. Ens esperen unes festes de Nadal estranyes
novament. Us desitgem que en pugueu gaudir amb la companyia de qui
estimeu. I siguem bons minyons i minyones, a veure si, amb permís de la
Sra. Covid, els reis són generosos fins i tot amb la gent republicana tan
abundant en la nostra terra, que un dia és un dia!

3

Fets i gent

Fets i gent de tot arreu
Fem una innovació: com que hi ha molts fets que convoquen gent de tot el municipi i de més
enllà i que no s’haurien d’adscriure a cap poble sinó a tots quatre en conjunt, hem decidit
presentar cada notícia amb el seu peu de foto, on constarà tota la informació. De passada us
animem a fer-nos arribar fotografies i testimonis escrits dels esdeveniments que trobeu més
notables, tot fent constar el dia, l’esdeveniment i l’autor o autora de la foto.

Botifarrada de la Festa Major de la Tallada. 23-07-2021. Foto: Ramon Casares

Cantada d’havaneres a la zona de barbacoa-guingueta. 14-8-2021.

Acte de l’1 d’octubre de 2021 a la plaça de l’1 d’octubre de la Tallada.

Foto: Ramon Casares

Foto: Ramon Casares
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Presentació al casal de Tor de Testimonis sense veu de Josep Hereu
a càrrec de Jordi Margarit. 3-10-21.

Presentació al casal de Tor del llibre L’Oportunitat de Jaume Riu
a càrrec de Margarita Vidal. 21-11-21.

Desembre 2021

Fòrum de recerca del Baix Ter a l’Empordanet. 20-11-2021.
Foto: Ramon Casares
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Canet Halloween. 30-11-2021. Foto: Marta Cordonet Marquès

Castanyada a Canet. 30-11-2021. Foto: Marta Cordonet Marquès

Castanyada a l’Espai Canet. 30-11-2021. Foto: Marta Cordonet Marquès

La graella del sopar de castanyada a Canet. Foto: Marta Cordonet Marquès
Fent panellets a Canet. Recepta de Carme Ruscalleda adaptada
per Daniel Sánchez. Foto: Marta Cordonet Marquès

La Castanyada i Nit de la Por de Tor. Cada any som més colla!. Foto Amandi Alonso
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Panellets enllestits a Canet. Foto: Marta Cordonet Marquès
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La Tallada, Tor, Canet
i Marenyà, amb l’Oncolliga 21
El nostre municipi sempre s’ha mostrat solidari en ajudes populars a
entitats que treballen en benefici dels que ho necessiten. Oncolliga Girona
és una fundació que des de fa vint-i-cinc anys treballa per ajudar persones
i famílies afectades de càncer.

J

a fa anys que la delegació Oncolliga La Tallada organitza una jornada a benefici de l’entitat. Actualment,
aquesta delegació està formada per les associacions
municipals Poble de la Tallada, Casal de Tor i Veïns de Canet.
Enguany ha consistit en una caminada popular per l’entorn
del poble, un mercat de roba de segona mà i jocs infantils.
Es va celebrar el diumenge 10 d’octubre i podem dir que va
ser un èxit.
Es varen organitzar dues rutes, de les quals la de 10 km va
tenir més participants. Des del punt de trobada del parc
de la piscina es va fer ruta circular passant per Garrigoles.

Arribant a Garrigoles. Foto: Amandi Alonso

Mercat de roba usada. Foto: Amandi Alonso

La ruta curta també va ser circular, i passava per Marenyà i
pel bosc d’en Fages.
Al parc del punt de trobada, es va organitzar un mercat de
roba de segona mà gràcies a l’aportació generosa de persones del municipi. Val a dir que hi havia peces interessants
d’adquirir a un ínfim preu.

Es van entregar 1.612,30 €
a Oncolliga Girona

Desembre 2021
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Visita a l’arquebisbe de Tarragona
Una colla de feligresos de les parròquies de la Tallada d’Empordà acompanyats per mossèn
Àngel Pagès varen visitar l’arquebisbe Joan Planellas, a Tarragona, i van participar tots junts
en la celebració de l’eucaristia del dia 25 d’octubre de 2021.
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Enquesta post(?)pandèmia
“Enquesta postpandèmia” és el títol de l’enquesta,
però és realment “post”? Sembla que podríem tornar
a les mateixes, puix que el virus ha fet mutatis mutandis
per sobreviure i no para de mutar.

N

oves restriccions campen per Europa i el conseller Argimon ja apunta
a noves mesures antiCOVID, i més
vacunació per foragitar el virus. No sabem si
del virus en morirem —d’alguna cosa haurem
de morir— però, si continuem així, anirem a la
tomba amb el cervell ben capgirat per tantes
pors de contagis i noves malalties. En un primer
món hedonista i un punt cregut, pensàvem que
la ciència ja havia acabat amb aquells mals del
passat, quan la gent es moria per una grip, la
tuberculosi o qualsevol infecció greu. Eren afortunats els qui arribaven als vuitanta i la mort
era més present a la vida, cosa que obligava a
viure més intensament i ràpidament. Els antics
col·locaven el rètol de Memento mori al peu
d’un esquelet humà mentre banquetejaven
per tal de viure més intensament les converses
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i les delícies de l’àpat. El nostre Memento mori
ha estat, recentment, la COVID-19. Hem de
lluitar contra la pandèmia, però no ens hem
d’angoixar ni deixar de viure intensament perquè ens recordi un fet ben natural i evident:
que algun dia hem de morir, primera meditació
de qualsevol filosofia.

DE LA PANDÈMIA

2 DE JULIOL
Flexibilització de
restriccions: teletreball no
obligatori, no hi ha límit en
trobades socials, restauració:
taules de fins a 6 persones
a l’interior i de 10 fora, oci
nocturn fins a les 0.30 h.

4 DE JULIOL
11 positius acumulats
a la Tallada.

5 DE JULIOL

Després d’aquest preàmbul tan escatològic
com inoportú anem in medias res, és a dir,
a les dades de l’enquesta, que tenia la pretensió de sondejar l’estat d’ànim del nostre
veïnat, després de quasi dos anys d’immersió
covidesca. No de tot el veïnat sinó tan sols
d’una part, la més seguidora i col·laborada de
l’enquesta ASPRE I PLA, les persones que n’han
contestat 85, un 18% del cens municipal.
Gràcies a tothom.

Has tingut casos propis de contagis?
86 respostes

15,1%
16,3%

CRONOLOGIA

Sí, jo mateix/a
Algun familiar o amic proper

Catalunya
Contagis
700.718
Morts
22.509
Dosis administrades
1a
4.376.986 (56,7%)
2a
2.917.620 (37,8%)
Espanya
Contagis
3.866.475
Morts
80.934
Dosis administrades
1a 26.727.5298 (56,4%)
2a
19.530.228 (41,2%)
Món
Contagis
184.158.258
Morts
4.299.483
Dosis administrades
1a 1.916.702.319 (24,6%)
2a
682.765.792 (8,8%)
S’obre la convocatòria de
vacunació per a les persones
entre 16 i 29 anys.

7 DE JULIOL
Vacunació sense cita prèvia a
Torroella, majors de 18 anys.

Algun familiar o amic llunyà

62,8%

Només d’oïdes

8 DE JULIOL
Increment de casos per la
variant delta de la COVID.
12 casos positius
acumulats a la Tallada.

Gràcies al fet que el nostre municipi és rural i poc habitat —i per tant hi ha més distanciament
físic—, i a més la tramuntana purifica l’aire i escombra els elements patògens, la incidència de
casos de COVID ha estat molt petita (4%). En canvi, hi ha una majoria (66%) que ha tingut
algun familiar o amic proper que ha estat contagiat.

Desembre 2021

9 DE JULIOL
14 casos positius
acumulats a la Tallada.
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Consideres que la teva vida quotidiana ja ha tornat a ser
com abans de la pandèmia?

12 DE JULIOL

86 respostes

15 casos positius
acumulats a la Tallada.

52,3%

Sí

14 DE JULIOL

Quasi bé igual

16 casos positius
acumulats a la Tallada.

11,6%
15 DE JULIOL

Només en part
No, en absolut

30,2%

17 casos positius
acumulats a la Tallada.

18 DE JULIOL
18 casos positius
acumulats a la Tallada.

19 DE JULIOL
Catalunya
Contagis
803.073
Morts
22.624
Dosis administrades
1a
4.788.077 (62,0%)
2a
3.667.742 (47,5%)
Espanya
Contagis
4.161.820
Morts
81.119
Dosis administrades
1a
29.697.691 (62,7%)
2a
24.344.008 (51,4%)
Món
Contagis
190.915.976
Morts
4.420.093
Dosis administrades
1a 2.081.695.344 (25,7%)
2a 934.761.241 (12,0%)

21 DE JULIOL
Convocatòria d’ajuts a
empresaris i a autònoms per
COVID de la Generalitat.

22 DE JULIOL
19 casos positius
acumulats a la Tallada.

26 DE JULIOL
20 casos positius
acumulats a la Tallada.
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Costarà rescabalar-nos de les penúries de la pandèmia, de l’aïllament i la tristesa que aquesta
comporta. Només un 12% considera que la seva vida diària és com abans de l’aparició de la
pandèmia, i un 29%, que és “quasi bé igual”. Són majoria (53%), en canvi, els qui consideren
que la seva vida diària “només en part” és la mateixa que abans de la pandèmia; mentre els
més radicals, que han triat “No, en absolut”, són un 6%.
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Consideres que la teva feina, si treballes, ha canviat
amb la pandèmia?
63 respostes

55,6%

17,5%

Sí, totalment
Només en part
No, en absolut

27%
El mateix passa amb els qui han valorat el desenvolupament de la seva feina
amb la irrupció de la pandèmia. Una
folgada majoria reconeix que ha canviat una mica en contestar “Només en
part” (55%), i un 30% considera que
ha canviat de manera radical. Aquestes dades reflecteixen que la manera
de treballar ha canviat segurament en
les feines més ‘socials’, com són les
de l’àmbit de l’educació, la sanitat,
l’administració o la banca. L’exigu grup
dels qui consideren que la seva feina
“no ha canviat en absolut” podria ser
el dels agricultors i ramaders, que no fa
una feina tan social.
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Trobes que, amb els confinaments, has perdut contacte
amb familiars i amics i ara et costa de reprendre’l?
86 respostes

37,2%

Catalunya
Contagis
863.137
Morts
23.046
Dosis administrades
1a
5.115.512 (66,3%)
2a
4.077.819 (52,8%)

Sí, haig de fer un esforç
D’alguns sí, d’altres no

14%

48,8%

No, en absolut, tinc ganes de rependre’l

La por de contagiar-se i les restriccions de les autoritats sanitàries, òbviament, han incidit en la comunicació amb familiars i amics. Una majoria reconeix que li ha costat reprendre el contacte amb
la totalitat del seu grup familiar i d’amistats (49% dels qui han triat “d’alguns sí, d’altres no”). Un
grup reduït veu que ha de fer un esforç per reprendre aquest contacte (12%); mentre que hi ha
una part important (37%) que es mostra amb ganes de recuperar el tracte presencial amb familiars i amics. Tant de bo que aquest darrer grup augmentés en els mesos a venir, puix que és molt
necessari, per a la salut mental de la societat, recuperar la normalitat de les relacions humanes.
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Creus que t’has tornat més individualista en haver estat
massa temps dins la teva bombolla?
86 respostes

27,9%

No, en absolut

8,1%

Una mica més individualista
Força més individualista

61,6%

2 D’AGOST

Espanya
Contagis
4.502.983
Morts
81.643
Dosis administrades
1a
32.352.818 (68,3%)
2a
27.437.503 (57,9%)
Món
Contagis
198.925.064
Morts
4.559.226
Dosis administrades
1a 2.254.626.180 (28,9%)
2a 934.761.241 (12,2%)

16 D’AGOST
Catalunya
Contagis
890.597
Morts
23.447
Dosis administrades
1a
5.537.047 (66,3%)
2a
4.308.760 (55,8%)
Espanya
Contagis
4.719.266
Morts
82.495
Dosis administrades
1a
34.867.478 (68,3%)
2a
29.268.303 (65,3%)
Món
Contagis
207.937.090
Morts
4.710.669
Dosis administrades
1a 469.055.341 (31,7%)
2a 1.855.361.228 (23,8%)

Sí, totalment
23 D’AGOST
21 casos positius
acumulats a la Tallada.

Una de les xacres de la pandèmia ha estat la reclusió en grups bombolla, que en molts casos
han estat formats per persones soles o per parelles. Aquesta falta de contacte presencial amb
altres grups ha afavorit un cert individualisme, ajudat també per l’ús necessari, però de vegades
excessiu, de pantalles que ens serveixen per treballar però també per distreure’ns, en moltes
ocasions, de manera individual i solitària. I segurament que tenen raó els qui opinen que, sense
les plataformes audiovisuals i el teletreball, el confinament hagués estat molt més dur o quasi
bé insostenible. De totes maneres, tot plegat no ens ha deixat un rastre d’individualisme? Sort
que al medi rural la gent no se sent humanament tan distanciada com a les grans ciutats, i això
ho reflecteix l’enquesta en respondre una important majoria que “en absolut” s’ha tornat més
individualista (61%). A la resta de les respostes es manifesten diferents matisos d’individualisme:
“Una mica més” (28%), “Força més” (8%) i “Sí, totalment” (2%).

Desembre 2021

26 D’AGOST
22 casos positius
acumulats a la Tallada.

27 D’AGOST
24 casos positius
acumulats a la Tallada.

11

L’enquesta
6

Creus que el món es percep com més insegur després
de la pandèmia (noves epidèmies, desastres o col·lapses)?

30 D’AGOST

86 respostes

Catalunya
Contagis
905.592
Morts
23.699
Dosis administrades
1a
5.688.453 (73,4%)
2a
4.666.982 (60,5%)

23,3%
40,7%

Espanya
Contagis
4.847.298
Morts
84.196
Dosis administrades
1a
36.431.416 (76,9%)
2a
32.996.436 (69,7%)
Món
Contagis
217.119.227
Morts
4.862.744
Dosis administrades
1a 3.116.784.416 (40,0%)
2a 2.127.518.151(27,3%)

31 D’AGOST
La majoria de les activitats
d’estiu (festes majors,
concerts, piscina, Casal
d’estiu, visites culturals)
s’han pogut realitzar
amb les precaucions
antiCOVID (vegeu la
secció “Fets i gent”).
2 DE SETEMBRE
S’anuncien vacunacions
sense cita prèvia a
Torroella de Montgrí per
als dies 2, 7, 9 i 14
de setembre.
13 DE SETEMBRE
Catalunya
Contagis
913.535
Morts
23.867
Dosis administrades
1a
5.814.919 (75,4%)
2a
4.921.285 (63,8%)
Espanya
Contagis
4.915.265
Morts
85.393
Dosis administrades
1a
37.632.058 (79,5%)
2a
35.413.078 (74,8%)
Món
Contagis
225.270.139
Morts
5.001.458
Dosis administrades
1a 3.345.445.816 (42,9%)
2a 2.379.132.957 (30,5%)
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No, en absolut
Només una mica més,
però en sabrem trobar solucions
Sí, perquè pot tornar a passar
quelcom de semblant
Sí, i encara poden ocórrer coses pitjors

30,2%

Si per un món insegur entenem un món pitjor, amb més incerteses i calamitats, guanya, malauradament, una majoria pessimista, la que suma, per una part, els qui ho són més i han respost
“Encara en poden ocórrer de pitjors” (23%), i per l’altra, els qui no ho són tant i han triat “Pot
tornar quelcom de semblant” (40%); als quals hom ha d’afegir els qui redimeixen el seu desànim
amb una certa esperança i consideren que el món s’ha tornat una mica més insegur “però hi
sabrem trobar solucions” (30%). Només un 6% opina que el món no s’ha tornat més insegur.
Potser aquesta visió un xic apocalíptica no solament es deu a les restriccions i penúries de la
pandèmia, sinó també a l’alarma i el neguit que generen les males notícies. Seria bo que els
noticiaris reservessin un apartat de “Good News” per no deprimir tant el personal; àdhuc alguns metges i psicòlegs recomanen no parlar tant dels índex de la COVID, com si fos la borsa
de Nova York. Amb una informació puntual cada dia i anar recordant les recomanacions pertinents, n’hi hauria prou.
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Assenyala, per ordre d’importància segons tu,
TRES dels aspectes més negatius que ens ha deixat la pandèmia.
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Per valorar quantitativament les respostes d’aquesta pregunta hem assignat 3 punts a la primera
opció, 2 a la segona i 1 a la tercera. El resultat és el quadre següent:
1a opció

2a opció

3a opció
(1 punts)

Suma
TOTAL

Por de contraure malalties

39

48

17

104 (3a)

Por de les aglomeracions

39

40

20

99

Insolidaritat

27

34

16

77

Reticència a viatjar

36

46

13

95

Crisi econòmica o recessió

78

36

23

137 (1a)

L’ús de la mascareta

45

38

15

98

Desànim envers el futur

39

54

19

112 (2a)

QÜESTIONS

(3 punts)

(2 punts)

Tal com es veu en el quadre, els enquestats opinen que la crisi econòmica és l’aspecte més negatiu que deixa la pandèmia (137 p.), seguit del “Desànim envers el futur” (112 p.) i la “Por de
contraure malalties” (104 p.).

8

Assenyala, per ordre d’importància segons tu, TRES d’alguns
dels ensenyaments que ens ha pogut aportar la pandèmia.

30

23 DE SETEMBRE
Es modifiquen les
restriccions COVID:
s’amplia l’horari de la
restauració fins a la 1.00 h
i el de l’oci nocturn fins
a les 3.00 h.
25 casos positius
acumulats a la Tallada.

27 DE SETEMBRE
Catalunya
Contagis
918.831
Morts
23.951
Dosis administrades
1a
5.891.262 (76,3%)
2a
5.020.823 (65,1%)
Espanya
Contagis
4.941.640
Morts
86.298
Dosis administrades
1a
37.632.058 (79,9%)
2a
36.961.165 (78,1%)
Món
Contagis
232.335.070
Morts
5.125.579
Dosis administrades
1a 3.345.445.816 (42,9%)
2a 2.379.132.975 (30,5%)

20
10
0

Els avantatges del
treball telemàtic

No és adient
tanta globalització

Apreciar més les
relacions humanes

Solidaritat amb
les persones que
viuen soles

30

4 D’OCTUBRE
Xerrada informativa per
a la gent gran sobre la
COVID a La Caseta.

20
1

10

2
3

0

Apreciar més
el nostre entorn
i els seus productes

Saber gaudir de
les petites coses

No cal molt per
ser feliç

Catalunya
Contagis
922.995
Morts
23.992
Dosis administrades
1a
5.933.853 (76,9%)
2a
5.091.439 (66,0%)
Espanya
Contagis
4.977.448
Morts
76.827
Dosis administrades
1a
37.830.192 (79,9%)
2a
36.961.165 (78,1%)

La pandèmia
ha deixat
un rastre
d’isolament.

Desembre 2021

11 D’OCTUBRE

Món
Contagis
238.272.207
Morts
5.234.206
Dosis administrades
1a 3.702.556.246 (47,5%)
2a 2.787.546.288 (35,7%)
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L’enquesta
Per valorar quantitativament les respostes d’aquesta pregunta hem assignat 3 punts a la primera
opció, 2 a la segona i 1 a la tercera. El resultat és el quadre següent:
22 D’OCTUBRE
Noves mesures
antiCOVID: s’amplia al
100% l’aforament en
instal·lacions esportives i
l’aforament en l’oci nocturn
passa al 80% amb certificat
COVID (Passaport de la UE).

25 D’OCTUBRE
Catalunya
Contagis
926.881
Morts
24.021
Dosis administrades
1a
5.970.049 (77,4%)
2a
5.133.005 (66,5%)
Espanya
Contagis
5.002.217
Morts
87.186
Dosis administrades
1a
37.988.609 (80,2%)
2a
37.250.068 (78,7%)
Món
Contagis
244.074.777
Morts
5.337.783
Dosis administrades
1a 3.847.149.024 (49,3%)
2a 2.965.483.735 (38,0%)

8 DE NOVEMBRE
Catalunya
Contagis
932.610
Morts
24.047
Dosis administrades
1a
5.995.771 (77,7%)
2a
5.160.865 (66,9%)

QÜESTIONS

2a opció

2a opció

Suma

32

16

26

99 (2a)

48

36

9

93

54

42

25

121 (1a)

30

32

21

83

30

36

28

94

45

20

33

98 (3a)

32

30

21

83

(3 punts)

Els avantatges
del treball telemàtic
No és adient
tanta globalització
Apreciar més
les relacions humanes
Solidaritat amb les persones
que viuen soles
Apreciar més el nostre entorn
i els seus productes
Saber gaudir
de les petites coses
No cal molt per ser feliç

(2 punts)

(2 punts)

TOTAL

Les respostes del nostre veïnat corroboren que l’aïllament i les restriccions d’aplecs públics, a
què ha obligat la pandèmia, ha generat una valoració important de les relacions humanes (121
p.). Es troben a faltar les festes, tant populars com particulars, les manifestacions culturals, les
tertúlies o cursos presencials.
El treball en línia també ha estat valorat positivament (99 p.) pel que comporta la comoditat
de treballar des de casa i evitar desplaçaments, despeses i pèrdues de temps. I a molt poca
distància es situen “saber gaudir de les petites coses” (98 p.) i “apreciar més el nostre entorn”
(94 p.), dues valoracions que reflecteixen el replegament a què hem estat sotmesos a còpia de
confinaments, un replegament que també ha estat positiu per descobrir la riquesa del que ens
envolta, i que el gaudi, en última instància, depèn de la pròpia sensibilitat; com deia Sèneca:
“Canvia de cel qui viatja, però no d’ànima”.
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Valora la gestió de l’administració local durant la pandèmia
(informació, atenció als veïns, control de les restriccions, etc).

Espanya
Contagis
5.032.056
Morts
87.558
Dosis administrades
1a
38.117.778 (80,5%)
2a
37.417.377 (79,0%)
Món
Contagis
250.368.196
Morts
5.449.312
Dosis administrades
1a 3.971.108.044 (50,9%)
2a 3.132.867.189 (40,2%)

1a opció

86 respostes

15,1%

Excel·lent
Bona

55,8%

Regular

24,4%

Deficient

22 DE NOVEMBRE
Catalunya
Contagis
947.613
Morts
24.102
Dosis administrades
1a
6.023.490 (78,1%)
2a
5.204.303 (67,4%)

14

La gestió de l’administració local, és a dir, de l’Ajuntament, surt valorada positivament en
relació amb la pandèmia, en la part que li pertoca, és clar, sobretot pel que respecta a la
informació i a l’ajuda a les persones més vulnerables. Diguem-ne que ha tret un Notable, si
comptem el 24% de l’opció “Excel·lent” i el 55% de la “Bona”. Un 15% n’aprova la gestió
i un exigu 4% la suspèn.
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L’enquesta
10

Creus que podràs celebrar les festes de Nadal amb la família
i amics de la mateixa manera que abans de la pandèmia?
86 respostes

27,9%

Sí, totalment

7%
41,9%

Quasi bé igual

Espanya
Contagis
5.096.538
Morts
87.832
Dosis administrades
1a
38.249.913 (80,8%)
2a
37.557.243 (79.3%)
Món
Contagis
258.275.860
Morts
5.552.593*
Dosis administrades
1a 4.221.243.207 (54,1%)
2a 3.312.094.801 (42,5%)

Només en part

23,3%

22 DE NOVEMBRE

No, en absolut

*Projecció

Durant el mes novembre, que és el
temps en què s’ha fet l’enquesta (en
la qüestió COVID tot pot canviar ràpidament), la percepció sobre les celebracions de Nadal és la que segueix. Hi ha
una majoria que confia celebrar les festes de Nadal “totalment com abans” de
la pandèmia (23%) o “quasi bé igual”
(41%). D’altres no són tan optimistes
i creuen que la celebraran “només en
part igual”, i els més pessimistes, els del
“No, en absolut”, són un 7%.
De totes maneres, malgrat les incerteses i gropades que s’albiren en el futur, l’enquestador anima a no perdre
l’alegria del Nadal, no la consumista i
del Black Friday, sinó l’íntima i familiar
que encén la flama de la bellesa i l’amor,
aquella que, tal com resa el cant litúrgic,
“Ningú no ens la prendrà, ningú no ens
la prendrà”. Bon Nadal a tothom!
Confiança a poder celebrar les festes de Nadal.

26 DE NOVEMBRE
L’OMS classifica com a
“preocupant” una nova
variant del virus COVID-19
i el bateja amb la lletra
grega Omicron.

27 DE NOVEMBRE
26 casos positius
acumulats a la Tallada.

30 DE NOVEMBRE
Vacunació a la Tallada:
1a dosi: 297 (65,4%),
2a dosi: 289 (63,7%).

3 DE DESEMBRE
Noves mesures antiCOVID:
s’exigirà el certificat COVID
(Passaport de la UE) per
accedir a bars, restaurants, oci
nocturn i gimnasos (aquesta
mesura s’havia intentat
implantar una setmana abans
però el col·lapse de l’APP La
meva salut va fer posposar-la.

JORDI MARGARIT

OFICINA DE VERGES
Plaça Onze de Setembre,10
T 972 78 08 08 F 972 78 05 42
17142 VERGES
Email: mustel@mapfre.com

Desembre 2021
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Racó jove

Testimonis joves de la COVID
5 DE DESEMBRE
27 casos positius
acumulats a la Tallada.

6 DE DESEMBRE
Catalunya
Contagis
970.334
Morts
24.162
Dosis administrades
1a
6.087.464 (86,2%)
2a
5.977.947 (84,55)
Espanya
Contagis
5.202.958
Morts
88.159
Dosis administrades
1a
39.502.200 (91,2%)
2a
37.655.150 (89.4%)
Món
No hi ha dades

Les dades recollides
en aquests quadres
provenen del Ministeri
de Sanitat espanyol i de
la Conselleria de Sanitat
de la Generalitat de
Catalunya. Les dades
referides al món provenen
de Statista i One Word in
Data. Cal tenir en compte
que ja fa temps que
diversos estudis basats
en les diferències entre la
mortalitat mitjana i la que
oficialment s’atribueix a la
COVID estimen les morts
per aquesta malaltia arreu
del món amb nombres
d’almenys el doble que
els oficials. Les xifres de
vacunació a la Tallada
corresponen a tot el
municipi i s’han extret de:
https://analisi.
transparenciacatalunya.
cat/Salut/Vacunaciper-al-COVID-19-dosisadministradesper-m/irki-p3c7
https://coronavirus.jhu.
edu/map.html
i també de les dades
que diàriament es poden
trobar a Meteo Verges
a Facebook.

Publiquem dos breus escrits de dos joves del municipi
que ens expliquen alguns aspectes de com han viscut i
encara viuen la pandèmia.

La universitat en temps de COVID

S

i bé el pas del batxillerat a la universitat ja
sol ser, per ell mateix,
un canvi important i bastant
dràstic, fer-lo en temps de pandèmica el converteix en encara
més complex.
La nostra generació va acabar
el batxillerat —i va fer la selectivitat— havent superat el primer
confinament i, de cara al curs
vinent (l’inici de la universitat),
la tímida flexibilització de les Jordi Sitges Figueres.
mesures restrictives apuntava
Malgrat això, els que vam optar per anar-hi
cap a un curs híbrid, amb un increment de les
vam ser quatre gats, ja que la gent s’havia
classes presencials.
acostumat a la “comoditat” que tenien les
classes des de casa.
Però aviat es demostraria que la cosa no seria
així. Només dues setmanes després d’iniciarUn cop iniciat l’actual curs, ja amb l’única
se el curs va quedar suspesa tota activitat
opció de seguir les classes des de la unipresencial (a excepció dels exàmens i algunes
versitat, l’assistència ha augmentat, però
pràctiques); aquesta no presencialitat, certaencara perduren algunes “seqüeles” de la
ment, va ser més complicada —per a molts
no presencialitat entre tots nosaltres; per
estudiants— que la del batxillerat, perquè
exemple: durant el confinament, les poestàvem sols davant d’un ordinador, mirant
ques activitats presencials que realitzàvem
cap a un món desconegut per a la majoria de
les fèiem dividides en dos grups. Això ha
nosaltres, amb uns companys que no sabíem
causat que la majoria d’amistats de la clasni quina cara feien.
se s’hagin forjat entre membres d’un mateix grup i, actualment, encara és difícil
Els mitjans de comunicació telemàtica —com
de veure relacions d’amistat fortes entre
ara WhatsApp o Google Meet— van ser vimembres de grups diferents (cosa que, protals per anar coneixent els companys, amb
bablement, amb el pas del temps acabarà
els quals, principalment, vam començar a
canviant).
mantenir contacte quan havíem de fer treballs en grup.
Al març, la situació va millorar i vam poder
tornar a les aules (amb un aforament limitat).
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JORDI SITGES FIGUERAS,
estudiant de Ciències Polítiques
i de l’Administració a la UDG
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Anem tornant a la normalitat

S

embla que, a poc a poc,
anem tornant a la normalitat. Hem passat molt temps
sense poder fer el que més ens agrada: gaudir del temps de lleure.
Degut a la pandèmia, es van tancar
els bars i restaurants, les discoteques,
els poliesportius, els teatres i cinemes, no es podia sortir, no es podia
fer res més que no fossin activitats
a la natura. Les activitats esportives
dirigides les fèiem a través d’una videotrucada des de l’ordinador i cadascú a casa seva. Es feia molt pesat
i molt surrealista.

Violeta Trijueque Falgàs, fent gimnàstica de paret. Foto: Júlia Falgàs

En el meu cas, havia de fer les classes de piano a través
d’una videotrucada amb el professor i a vegades es feia
impossible perquè no hi havia sincronització amb el so del
mòbil quan tocava el piano. Tampoc podíem tocar junts i el
professor no podia veure el que jo estava tocant, només ho
sentia i no em podia corregir. El mateix em passava amb la
dansa aèria, és un esport que practico a Calonge i no el puc
fer des de casa, per això vaig estar una bona temporada fent
classes virtualment però només fèiem exercicis, no podíem
pujar a la corda. El que sí que podia practicar és l’acrobàcia
i la tela, perquè en tinc una, penjada a casa.
El pitjor de tot era que no podíem sortir de festa ni a
concerts.
Quan per fi va sortir la vacuna, tots aquests espais van anar
obrint amb la protecció de la mascareta. Ara, mostrant el
passaport COVID, a molts locals ja no fa falta portar-la i és
una gran satisfacció perquè anar amb la cara tapada no
és gens agradable. A les barraques de les fires de Girona,
d’aquest any 2021, els concerts eren a l’aire lliure i no es
portava mascareta. Tampoc hi havia control, era com tornar
a les festes d’abans de la pandèmia. A tots els concerts hi
havia molta gent, n’hi havia tanta, que era difícil moure’s i
ballar. Haver estat tant temps sense poder sortir va fer que
Girona s’omplís de gent. Era la primera festa grossa sense
restriccions. Va ser l’inici del retorn a la normalitat.

Violeta Trijueque Falgàs, acrobàcia en tela. Foto: Júlia Falgàs

Desembre 2021

VIOLETA TRIJUEQUE FALGÀS,
estudiant de segon de batxillerat a l’INS de la Bisbal
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La Colla del Sinofós

El plaer de reciclar

A

l parlar amb persones grans t’adones que molts aspectes de la vida moderna, que aparentment ens
sembla que hem inventat o simplement pensem
que són novetat, realment són molt antics. En tema de reciclatge, tenen molt per ensenyar-nos. Les condicions socials i
econòmiques del moment afavorien la necessitat d’estalviar
i tan sols comprar el que els era necessari per viure. Estalviar
i reutilitzar era la base de l’existència. Quan les dones del Sinofós eren joves, la societat mantenia una relació estreta amb
la natura i això fomentava l’equilibri entre l’ésser humà i la
terra. Aquest equilibri et fa pensar que quan treballes la terra
i la cuides, la vius i per tant no la destrueixes. Estimar la natura
és gaudir-ne en estat pur i és a les nostres mans lliurar-la de
qualsevol contaminació. El món ha evolucionat sense tenir en
compte la fragilitat de la naturalesa i ara ens trobem davant
de la situació insostenible i amenaçadora d’un canvi climàtic
que transformarà l’estat de la nostra terra.
Actualment, parlem de reciclar. Elles, les dones, en diuen
aprofitar, una activitat molt interessant que han practicat
tota la vida. Ens poden donar un munt de bons consells per
canviar els mals hàbits actuals de llençar o desaprofitar tot
allò que ens fa nosa o simplement tenim massa vist —en la
propera edició exposarem aquest consells.

La teulada carenada. Foto: Fina Juárez Caro

Reciclar és donar una segona vida als objectes i amb aquesta
premissa podríem començar a canviar la mentalitat i contribuir a petita escala a aturar aquest pronosticat canvi climàtic.
Us presentem una mostra de reciclatge. Una obra d’enginyeria
que el grup del Sinofós ha fet a partir de material usat.

Un refugi per als ocells quan
el fred estreny i el menjar escasseja
MATERIAL:
Taps de suro provinents d’ampolles de vi.
Taps de suro provinents d’ampolles de cava.
Una fullola gruixuda de fusta per a la base.
Una fullola prima de fusta per a la porta.
Cartró rígid i una mica consistent (safates de pastisseria)
per a la teulada.
Molsa seca verda per fer l’herba i petites flors.
Cola calenta i cola blanca.
Ganivet de tallar pa per serrar el taps i fer-ne les teules.

Parets de suro en alça. Foto: Fina Juárez Caro
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CONSTRUCCIÓ
Com tota obra d’enginyeria, la construcció de la caseta d’ocells
requereix bons professionals especialitzats en cada afer:
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La Colla del Sinofós
Arquitecte:
Estructura: Caseta simple, amb teulada de dues pendents
de cartró.
Base rectangular de fusta.
Parets rectes amb acabats circulars de taps de suro.
Una porta de fullola amb entrada circular i suport per
facilitar l’entrada a l’ocellet.
Una xemeneia de suro.
Un test de suro per al jardí.
Mà d’obra especialitzada:
Mesurar, dibuixar i retallar el cartró per a les teulades.
Encolar les parets a la fullola de la base.
Doblegar i encolar la teulada a les parets.
Tallar els taps en llesques cercles per fer les teules.
Encolar i col·locar els taps per cobrir les parets.
Encolar i col·locar els cercles a la teulada.
Encolar i posar les motllures decoratives
i col·locar la porta.
Col·locar i encolar el suport per a l’ocellet.
Col·locar i encolar la xemeneia.

Mà d’obra especialitzada. Foto: Fina Juárez Caro

Buidar un tap per fer la jardinera.
Encolar la molsa verda per fer el jardí.
Col·locar les flors i les plantes.
Col·locar els cercles de suro al jardí davant la porta per fer
el camí fins a l’entrada.
Observacions:
Cada caseta té un nom i un escut heràldic. Al
col·locar els taps de la façana cal no oblidar-se
d’aquests detalls.
La construcció d’aquesta caseta s’ha de realitzar amb molt d’amor. Els ocells són capritxosos
i molt sensibles a la bona construcció.
El treball d’elaboració exigeix bona coordinació
entre els especialistes.
Els retocs finals de jardineria són importantíssims per atraure els ocells.
L’entrada circular de la porta ha de ser prou
gran per si l’ocell s’engreixa.
La caseta no és apta per estar a l’exterior. La pluja podria malmenar-la. Es recomana instal·lar-la
a l’exterior però sota cobert.

Redacció: ROSER BAGUÉ PARETAS
Fotografia i informació: FINA JUÁREZ CARO
Col·laboració: COLLA DEL SINOFÓS
Caseta acabada, amb amor. Foto: Fina Juárez Caro
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Energies renovables versus paisatge
A Catalunya anem tard pel que fa a les energies renovables, un element bàsic
per combatre l’efecte hivernacle causat pels combustibles fòssils.
En part podem reduir el consum, però caldrà fer lloc a les noves energies.
I això acabarà alterant el paisatge. Hi estem disposats?

L

’espècie humana, com totes les altres, sempre ha
interaccionat amb els ecosistemes dels quals ha
format part, amb la particularitat que els ha modificat i alterat de manera significativa al llarg del temps. La
necessitat d’aliment, el sedentarisme i les necessitats energètiques en són les principals causes. L’augment de la població i el “benestar” al món han comportat un augment
molt gran de consum d’energia, cosa que ens ha abocat a la
preocupació i problemàtica actuals envers “el canvi climàtic
provocat per l’escalfament global antropogènic”. Aquesta
situació ens genera un dilema: com equilibrem la balança
energies renovables – conservació del paisatge?

és evident: augmentar les emissions i disminuir-ne el reciclatge o fixació fa pujar la concentració. També hi col·labora
d’una manera important la ramaderia intensiva, tant pel que
fa a consum de biomassa vegetal com amb les defecacions i
la seva descomposició.

Escalfament i efecte hivernacle
Primer hem d’entendre, d’una manera força general, el
problema de l’escalfament global. Durant el dia les radiacions solars escalfen la Terra, la qual durant la nit es refreda
i emet radiació infraroja (calor). Alguns gasos com el diòxid
de carboni (CO2), el metà (CH4), o el vapor d’aigua retenen
aquesta radiació i fan com d’abric a la terra, d’una manera
semblant al que fa el plàstic que recobreix un hivernacle.
Aquest efecte és necessari per poder viure a la Terra, però el
problema és l’increment exagerat d’aquest efecte.
L’agricultura i els incendis han comportat desforestació i
pèrdua de biomassa forestal; en canvi, han augmentat de
manera important el ritme de les combustions a causa de
les calefaccions, el trànsit, les indústries i el consum d’electricitat i de combustibles fòssils en general. La conseqüència

Efecte hivernacle.
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1 Deforestació, incendis, pluja àcida...
2 Trànsit, calefaccions, indústries...
Aquests gasos hivernacle es generen de manera natural i també a partir
d’algunes activitats humanes. Tota activitat que faci augmentar la casella 2
o que faci disminuir la casella 1 provoca un increment de la concentració
de gasos amb efecte hivernacle.

Noves fonts i paisatge
Com a alternativa per substituir les fonts energètiques que
generen CO2 i altres contaminants s’incentiven les energies
renovables i sostenibles, que es consumeixen més lentament
que la velocitat amb què es formen. Les més adients serien
els generadors eòlics, les plaques fotovoltaiques i les centrals
hidroelèctriques. Aquestes fonts no generen escalfament
global però causen impacte paisatgístic. I heus aquí el problema que se’n deriva: volem consumir molta energia i que
no ens toquin el paisatge.
Històricament els humans hem modificat el paisatge de moltes maneres, i en algunes d’elles fent impacte sobre la natura, sigui contaminant, paisatgísticament o visual.
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Aquestes fonts no generen
escalfament global però
causen impacte paisatgístic.
I heus aquí el problema que
se’n deriva: volem consumir
molta energia i que no ens
toquin el paisatge
Aquesta modificació va començar fa uns
onze mil anys amb l’inici de l’agricultura,
que va comportar la tala de boscos per
obtenir zones de conreu o cremes per
tenir zones de pastura. Va anar augmentant l’activitat i fa uns vuit mil anys
s’iniciava l’increment del CO2 atmosfèric.
Fotovoltaica d’autoconsum.
El document històric Doomsday Book (El
Libro del Día del Juicio Final) ens informa que el 90% dels bosDe manera particular podem instal·lar
cos de les regions aptes per a l’agricultura a Anglaterra havien
plaques fotovoltaiques per a autoconsum.
sigut talats abans de 1086. El reg per inundació del conreu
Això també podria ser una iniciativa des dels
de l’arròs genera gas metà (CH4), la concentració del qual va
ajuntaments o les comunitats de veïns
començar a augmentar fa uns cinc mil anys a causa del conreu
de l’arròs al sud-est asiàtic. Tot això portà a un augment de 0,8
molta despesa energètica. Hauríem de consumir productes
ºC de la temperatura abans de l’era industrial. Durant el segle
de proximitat i ecològics i evitar els aliments processats. En
XIX es calcula que va augmentar uns 0,6 ºC.
general cal desaccelerar aquest consumisme tan incentivat i
prescindir d’allò que és superflu.
La industrialització, els vehicles, els avions, els vaixells, els electrodomèstics, les calefaccions i tot el consum actual han fet
créixer exponencialment la concentració de gasos amb efecte
Potenciar les renovables
hivernacle. Actualment la societat comença a preocupar-se
seriosament pels riscos que pot comportar aquest impacte:
La segona cosa seria potenciar les energies renovables. De
augment de l’erosió, canvi climàtic, pujada del nivell del mar
manera particular podem instal·lar plaques fotovoltaiques
per desglaç, arribada de nous patògens…
per a autoconsum. Això també podria ser una iniciativa dels
ajuntaments o les comunitats de veïns. Pel que fa als geneHem de fer una reflexió sobre el punt just de “benestar” que
radors eòlics i a l’energia hidràulica, han de ser les adminissigui sostenible. Al món desenvolupat hem arribat a uns nitracions qui ho han de decidir.
vells molt alts, però hem de pensar que això també és una fita
legítima pels països de la resta del món. En la paraula benesSi volguéssim ser tan primfilats, el nostre aspre serien tot
tar s’hi barregen satisfer les necessitats bàsiques, viure amb
alzinars i el nostre pla serien boscos de ribera i aiguamolls,
certa comoditat i els excessos en el consum i la comoditat.
però són pinedes de pi blanc i camps de conreu amb paraPenso que tenim alguns deures a fer.
vents i xarxes. Vam començar dessecant la plana i desforestant, però segurament, amb l’esmentada balança, hauríem
La primera cosa seria canviar una mica el nostre estil de vida
decidit fer aquelles actuacions. Penso que davant la balança
per evitar un excés en el consum d’energia. Ara a l’hivern
de la situació actual ens haurem d’acostumar a veure els
podem tenir la temperatura a casa a 18 ºC en comptes de
teulats i alguns terrenys plens de plaques fotovoltaiques.
22 ºC i anar una mica més abrigats. Podem menjar més aliIgualment els aerogeneradors hauran de formar part del
ments d’origen vegetal i disminuir el consum de carn. Podem
nostre paisatge, sigui a les carenes d’algunes muntanyes,
disminuir els desplaçaments no necessaris que comportin
sigui a la plataforma dins el mar. Valorar-ne la ubicació és el
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problema, perquè tothom ho vol lluny
de casa seva. Penso que ha de ser un
equip tècnic que no tingui interessos en
el territori qui faci les propostes. A Dinamarca, país capdavanter en aquesta
tecnologia, tenen centenars de generadors eòlics al mar entre Dinamarca i
Suècia.
L’agricultura i la ramaderia, la industrialització i la globalització han comportat
canvis molt importants a la societat huGeneradors eòlics.
mana. Tots tres fenòmens han sigut positius en molts aspectes, però també han tingut quelcom de
negatiu. Pel que fa al tema que ens ocupa, la globalització
ha portat una baixada de preus que ha afavorit l’excés de
consum i un augment molt gran del trànsit a tot el món,
amb el cost ambiental que això comporta.

Igualment els aerogeneradors hauran de
formar part del nostre paisatge, sigui a les
carenes d’algunes muntanyes, sigui a la
plataforma dins el mar
Referències per reflexionar sobre el tema:

No hem pas de buscar culpables d’haver arribat a la situació
actual, hem de pensar a rectificar de cara al futur. Fent servir
paraules de l’Evangeli, “Qui estigui net de culpa, que llanci
la primera pedra”.

RUDDIMAN, WILLIAM F., Calentamiento antropogénico
preindustrial, Investigación y Ciencia, Mayo 2005. (Article)
AL GORE, 2006, Una verdad incómoda (Documental)
ANDERSEN i KUHN, 2014, Cowspiracy (Documental)
MORGAN, 2015, The true cost (Documental)

RAFAEL HEREU

TABRIZI, 2021, Seaspiracy (Documental)

E.S. VERGES
Pedro Carvalho

Tel. 972 78 01 34
Ctra. 31 p. Km 357,8 - 17142 - VERGES (Girona)
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La memòria de les víctimes
El dia 15 de juliol el monòlit conegut com “La creu dels caiguts” va ser arrencat
de la base i fet desaparèixer. El monòlit era en un paratge boscós a pocs metres
del límit del terme entre Albons i la Tallada.

R

ecentment l’Ajuntament d’Albons en col·laboració
amb el Memorial Democràtic hi havia instal·lat una
placa explicativa. Seguidament publiquem el text
que porta la data del mateix 15 de juliol, però que es va escriure abans que es conegués la destrucció del monument.
L’article va aparèixer juntament amb un text de Josep Hereu
al núm. 28 de la revista Coses d’Albons, a la qual agraïm des
d’ASPRE I PLA el permís per reproduir-lo.

Afegim que en un plenari del mes de maig de l’Ajuntament
d’Albons es va proposar recordar amb un memorial una persona nascuda a Albons empresonada i executada al camp
de concentració de Mauthausen.
Igualment, Josep Hereu ens ha fet arribar una nova versió
del seu article. Hem afegit a aquest conjunt de textos la llista
dels noms que figuraven en el monòlit, com una manera de
no esborrar el nom de les víctimes.

Els noms de les víctimes
Els noms de les víctimes que figuraven en el monòlit són els
següents:
Lluís Codina Serinyà (34 anys, pagès d’Osor)
Valentí Costa Anglada
Joan Delàs Picamol (58 anys, nascut a Espolla)
Ferran Ferrés Esteve (33 anys, propietari)
Pere Masdevall Bruguera (56 anys, pagès de St. Aniol de Finestres)
Genaro González Cachón
Manuel Juliá Triola (58 anys, pagès de St. Aniol de Finestres)
Josep Martínez Bruguera
Joaquím Mir Badosa (26 anys, pagès)
Ponciano Ortiz García
Pere Planagumà Codina (38 anys, pagès de la Vall de Bianya)
Josep Salvador Font
Josep Simon Compte

Aquests noms figuren al web:
www.enrecuerdode.com/librovirtual.php

El monòlit amb el text explicatiu, abans de ser aterrat.
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En el monòlit tots els noms de pila eren en castellà i hi havia
algunes diferències en els cognoms (Ferrer per Ferrés, per
exemple). Les dades referides al lloc de procedència o naixement, edat i ocupació també procedeixen d’aquest web, on
també consten totes les fonts consultades. Com s’explica en
l’escrit de l’Ajuntament d’Albons, no hi ha una plena seguretat en la identitat de totes les víctimes.
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SOBRE EL MONÒLIT D’ALBONS

E

l mes d’abril d’enguany, l’Ajuntament d’Albons va
rebre una comunicació del Senat en què se li demanava informació sobre els acords adoptats per
l’Ajuntament del municipi en relació amb el monòlit situat
dins del terme municipal d’Albons que conté simbologia
franquista. Com a resposta a aquesta sol·licitud, el consistori
va informar que fins aleshores mai ningú no havia qüestionat el monòlit, l’existència i ubicació del qual molta gent del
mateix poble desconeix i que, per tant, no s’hi havia adoptat cap acord. No obstant això, i assessorat per la Direcció
General del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament va decidir en ple que instal·laria una
placa al costat del monòlit per contextualitzar-lo i explicar-ne
el significat, Combinada amb la posterior publicació del cas
a la premsa, aquesta decisió va suscitar diverses respostes
entre els veïns i veïnes, tant d’Albons com d’altres pobles

L’anomenat Monòlit d’Albons
fou construït just acabada la
Guerra Civil en memòria de
tretze persones que varen morir
afusellades el 4 de febrer de
1939 entre els termes municipals
d’Albons i la Tallada
propers com Tor, la Tallada o l’Escala, uns exigint la retirada
immediata del monument i d’altres demanant-ne la permanència. Som plenament conscients que aquesta és una
qüestió delicada i sensible, ancorada en una cruenta guerra
civil i una posterior dictadura marcada per una dura repressió que tant de dolor va causar a moltes persones i famílies.
Per aquest motiu, com a Equip de Govern de l’Ajuntament
d’Albons hem cregut oportú aclarir la decisió de no enretirar
el monòlit i instal·lar-hi una placa explicativa.
L’anomenat Monòlit d’Albons, o “Creu dels caiguts”, com
també se’l coneix, fou construït just acabada la Guerra Civil
en memòria de tretze persones que varen morir afusellades
el 4 de febrer de 1939 en aquell mateix punt, entre els termes municipals d’Albons i la Tallada.
Els noms d’aquestes persones apareixen esculpits a les dues
bandes de la mateixa pedra, juntament amb simbologia
franquista. Els fets que van portar a aquest afusellament i qui
eren exactament les catorze persones afusellades (una de les
quals va fugir i per això només hi ha tretze noms gravats al
monòlit) és encara objecte de certa confusió i discrepància.
D’algunes amb prou feines en sabem que eren pagesos de
pobles petits de les comarques gironines. Sembla que una
d’elles era de fet un soldat republicà que havia estat empresonat per desertar, però que el mes d’agost del 1938 havia
estat amnistiat i, per tant, era a l’espera de ser alliberat. Es
creu també que alguns dels altres havien estat detinguts el
mateix 1936 acusats de col·laborar amb el cop d’estat militar del general Franco contra la Segona República.

Així ha quedat el monòlit després de ser arrencat. Foto: Joan Hostench Beñabeitia
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Se sap que, com a mínim, un altre dels detinguts havia estat
jutjat i condemnat a mort pel Tribunal Popular de Girona,
sentència que més tard fou commutada per pena de presó
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pel mateix president de la Generalitat M. H. Lluís Companys.
D’altres, però, no se’n sap res, més enllà del nom que apareix
esculpit a la pedra. L’any 1939, un cop perduda la guerra i en
plena retirada cap a França, l’alt comandament de l’Exèrcit
republicà va ordenar l’execució de tots els presoners de guerra. Aquestes catorze persones en concret foren les últimes a
sortir de la presó de Girona per ser traslladades a la presó de
Figueres, Per motius que desconeixem, el petit escamot republicà que se’ls va endur va fer parada en una pineda entre Tor
i Albons i els va afusellar. Finalment, veïns de Tor, en descobrir
els fets, varen traslladar els cossos al cementiri de la Tallada,
on foren enterrats individualment en una fossa comuna, i on
restaren fins que les respectives famílies van anar a recollir-ne
les despulles.

L’anomenat Monòlit d’Albons és el monument 3886 del
banc de la Memòria Democràtica i forma part de la xarxa
de memòria històrica de Catalunya. El mes de maig de l’any
2021 s’hi va afegir una placa explicativa al costat on es llegeix: “Aquest monòlit recorda el nom de 13 persones que,
procedents de la presó de Girona, van ser assassinades en
aquest lloc el dia 4 de febrer de 1939, en la retirada de
l’Exèrcit republicà cap a França.
Aquest monument conté simbologia d’exaltació de la dictadura de Franco, que va utilitzar les víctimes de la violència
amb finalitats propagandístiques i les va convertir en «màrtirs» de l’Espanya franquista”.

La decisió de no enretirar el monòlit
o col·locar-hi una placa explicativa al
costat no pretén enaltir les víctimes, i
molt menys encara exculpar-les ni jutjar-les, ni a elles ni als que perpetraren
l’afusellament. Ben al contrari, la decisió està basada en la necessitat de no
oblidar ni amagar la història.
No podem limitar-nos a recordar i commemorar la part del passat que afavoreix
les nostres postures o punts de vista polítics, i alhora destruir aquella part que no
ens interessa veure o admetre, No podem, d’una banda, exigir que s’obrin les
L’antiga presó de Girona d’on devien sortir els afusellats.
fosses comunes de les víctimes del franVolem agrair al Memorial Democràtic la seva col·laboració
quisme, i alhora mirar d’esborrar els noms d’altres víctimes
en tot allò que fa referència al redactat de la placa i altres
vinculades a un passat suposadament franquista.
aspectes tècnics i documentals, així com el seu suport a la
nostra decisió de no enretirar el monòlit i contextualitzar-lo.
Malauradament, les cunetes encara són plenes de víctimes
També volem agrair el suport rebut de l’equip de Govern
dels diferents bàndols de la Guerra Civil i no podem caure en
de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà. L’Ajuntament
el parany de pensar que hi ha víctimes que són menys víctid’Albons està preparant un dossier amb tota la informació
mes que d’altres. Preservar la memòria de totes les víctimes,
que ha pogut recollir sobre aquests fets. El dossier restarà
i deixar constància de la realitat viscuda a la Guerra Civil,
a l’abast de tothom per ser consultat tant de manera física
és justament un dels objectius del Memorial Democràtic i
com electrònica. Aquest dossier també inclourà informatotes aquelles iniciatives que pretenen fer justícia a totes les
ció que hem pogut trobar al voltant d’altres víctimes de la
víctimes de la guerra, qualsevol guerra. Perquè com diu en
Guerra Civil relacionades directament amb el nostre poble
Josep Hereu al seu llibre Testimonis sense veu, “encara que
d’Albons. El dossier romandrà obert a la participació ciutales víctimes no parlen, el seu silenci és un dels llenguatges
dana per tal de poder-lo actualitzar amb nova informació
més eloqüents que podem escoltar”.
documental que pogués aparèixer en el futur.
Recordar les víctimes és obrir-nos al passat, a una història
que també és la nostra, per deixar que el seu silenci eloEQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT D’ALBONS
qüent —i a vegades incòmode— ens ajudi a entendre-la.
15 de juliol de 2021
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Preservar o esborrar

la memòria històrica

E

La nostra història recent ha estat marcada per un esdeveniment que ha comportat un abans i un després en la
vida de moltes persones, moltes d’elles ara ja desaparegudes: em refereixo a la guerra civil de l’any 36 al 39 del
segle XX. Aviat farà ja un segle d’aquell luctuós esdeveniment, però un segle no és gaire temps des del punt de
vista històric. Algú va dir una vegada que es necessitaven
dos-cents anys per superar un conflicte civil. De moment,
encara no estem ni a la meitat.

localitzar. Però encara és més inacceptable que es vulgui
esborrar la memòria d’aquelles víctimes en nom d’una
vinculació amb un pretès passat franquista. Com si les víctimes fossin patrimoni d’algú. Les víctimes no parlen, com
vaig escriure una vegada, però el seu silenci és un dels
llenguatges més eloqüents que podem escoltar. Es van
fer desaparèixer de l’espai públic aquells monuments o
signes que constituïen una exaltació del franquisme, i ara
es denuncia que hi ha monòlits que també han de desaparèixer perquè representen un record del franquisme. És
el cas del monòlit conegut com “La creu dels caiguts”,
ubicat al terme municipal d’Albons, un monòlit que recorda el nom de les tretze persones que, procedents de
la presó de Girona, van ser assassinades en aquest lloc el
dia 4 de febrer de 1939, en la retirada de l’exèrcit republicà cap a França. Les catorze persones —una només va
resultar ferida— havien estat les últimes a sortir de la presó de Girona per ser traslladades a la presó de Figueres.
Per motius que es desconeixen, el petit escamot republicà
que se les va endur va fer parada en una pineda entre Tor
i Albons —la pineda d’en Marquès— i les va afusellar.

S’ha fet molt per superar aquell conflicte fratricida, sobretot des de la Transició, que ara es vol menystenir amb
l’argument demagògic que la Transició i el règim subsegüent foren un residu del franquisme. Tot i reconèixer que
la transició a la democràcia fou positiva i ens ha permès
garantir una convivència pacífica durant molts anys, no
tot es va fer bé. Una de les coses que no es van fer bé fou
l’oblit de les víctimes. És inacceptable que hi hagi encara
tantes víctimes de la guerra civil sense identificar i sense

Tot va començar amb la denúncia d’un senador de Compromís al Senat quan va dir que al municipi d’Albons (Baix
Empordà) encara hi havia un monument franquista. Alguna premsa escrita i no escrita se’n va fer ressò, i es va iniciar
un procés d’actuació per part de l’Ajuntament d’Albons,
en col·laboració amb el Departament de Memòria Històrica de la Generalitat. Es va acordar posar-hi una placa
explicativa, que va quedar col·locada al costat del monument. Però l’acció empresa per l’Ajuntament d’Albons

ls humans som éssers històrics, que estem arrelats en el passat i orientats cap al futur. El passat
no és allò que ja no existeix, sinó que està present en tota la nostra vida com el nostre ADN. Pretendre
prescindir del passat és una il·lusió sense fonament. Tant
si ens agrada com si no, el passat ens configura amb la
seva memòria com el futur amb la seva esperança. I això,
tant de manera individual com col·lectiva. El passat, a
més, no és una realitat tancada, sinó eminentment oberta, tant com el futur, perquè noves descobertes o noves
perspectives ens el fan redescobrir i reinterpretar.
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i el Departament de la Generalitat ha tingut l’efecte contrari al que pretenia, ja que fa pocs dies algú —Acció per
la Independència ha reivindicat l’autoria dels fets— va fer
desaparèixer el monòlit del lloc on era, segant el monument amb un martell d’aire comprimit. Ara hi queda només la placa explicativa i la base del monument.
Aquest esdeveniment em suscita diverses reflexions. És
lamentable, en primer lloc, que un representant electe
faci unes declaracions al Senat ignorant la història d’un
monument que no té res a veure amb l’enaltiment del
franquisme, sinó amb la memòria històrica. És veritat
que hi havia simbologia franquista, però el monument
—que havia estat sufragat pels familiars de les víctimes
mateixes— no era cap enaltiment del franquisme, sinó
una memòria de les víctimes. Recordar no és enaltir. Hem
de recordar el franquisme, com hem de recordar el nazisme o l’estalinisme, no fer-ne apologia. Quan hom no
sap distingir entre memòria i enaltiment, a banda que té
una greu confusió conceptual, no és digne d’ostentar una
representació pública.
En segon lloc, el paper acrític de certs mitjans de comunicació en difondre la notícia, sense contrastar cap informació amb els que coneixen la història del monument.
Poques persones hi ha al municipi que la coneguin, i no
em consta cap d’elles fos consultada. Uns mitjans que fan
bandera d’objectivitat i transparència tenen encara molt
camí per recórrer. No he sentit cap veu que denunciés
aquest acte vandàlic. Si no hi ha ningú que ho denunciï, vol dir que s’està consentint i emparant una actuació vandàlica que en pot portar de més greus. La qualitat
d’una democràcia també es mesura per aquests paràmetres. L’actuació furtiva dels que van fer desaparèixer
el monòlit és un acte de barbàrie que s’ha de denunciar
sense pal·liatius. Esborrar la memòria és un acte de barbàrie, només atribuïble a aquells que imposen per la força
allò que no són capaços d’argumentar amb el diàleg. És
difícil que els perpetradors d’aquest acte furtiu puguin
ser descoberts i portats davant la justícia. Però si això no
és possible, sí que és possible denunciar-ho i evitar que
s’estengui la barbàrie. Aquesta hauria de ser la nostra responsabilitat com a ciutadans.
La memòria del passat no només no s’ha de perdre, sinó
que s’ha de cultivar, especialment si fa referència a les
víctimes. I, sobretot, no s’ha de confondre la memòria
del passat amb l’enaltiment del passat. Recordar el passat no només és un exercici democràtic, sinó que és im-
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prescindible per entendre el present i projectar el futur.
Els règims que tenen interès a esborrar el passat són els
règims totalitaris, justament per no deixar cap memòria
dels seus crims. Els nazis van desmantellar tots els camps
que havien construït a Polònia, excepte Auschwitz, i van
fer desaparèixer tota la documentació possible abans del
final de la guerra, quan ja era una evidència que la tenien perduda. Igualment els soviètics van desmantellar la
major part dels camps del Gulag de l’època estalinista i
alguns alts dirigents del partit van fer desaparèixer molta
documentació que els comprometia després de la mort
de Stalin.
Seria un error abolir tot allò que recorda la dictadura franquista, perquè forma part de la nostra història,
tant si ens agrada com si no. Al pavelló número 4 del
camp d’Auschwitz s’hi troba escrit el que va dir el filòsof
George Santayana: “Aquells que obliden el passat estan
condemnats a repetir-lo”. I això és especialment veritat
quan es tracta de les víctimes, perquè les víctimes no tenen veu; ja que no tenen veu, almenys no els neguem la
memòria. Sorprèn, d’altra banda, que es reclami la memòria del passat amb una llei de memòria històrica i es
vulgui eliminar allò que és precisament memòria històrica; a menys que allò que es vulgui preservar sigui una
memòria parcial o perversa. Tal com deia el protagonista
de la novel·la d’Arthur Koestler Del cero al infinito, “Qui
controla el passat controla el futur”. Alguns potser tenen
interès de reescriure el passat per controlar el futur, però
afortunadament el passat no sempre es deixa reescriure,
encara que de vegades algú ho pensi. I l’element més
inesborrable del passat són les víctimes, totes les víctimes.
A les víctimes no se’ls pot aplicar allò que diu Georges
Orwell al final d’Animal farm: “Tots els animals són iguals,
però n’hi ha uns que són més iguals que d’altres”. Fent
una paràfrasi podríem dir: “totes les víctimes són iguals,
però n’hi ha unes que són més iguals que d’altres”. Totes
les víctimes són iguals. Tot el territori hauria d’estar ple de
monuments en memòria de totes les víctimes de la guerra
civil, tant d’un bàndol com de l’altre, perquè d’aquesta
manera recordaríem els morts que hem deixat pel camí de
la història i evitaria, potser, que tornéssim a caure en el
mateix parany. O, almenys, ho faria més difícil.
Acabo amb unes paraules de Heinrich Heine: “Es comença per cremar llibres i s’acaba cremant persones”.
Qui tingui orelles, que escolti.

JOSEP HEREU
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Dolors Bosch Agustí, artista:
la quotidianitat transformada
Explorant totes les dreceres creatives que la vida li ha posat al davant,
conversem des de la maduresa sobre el poder transformador de l’art.

L

a Dolors m’acull a casa seva a
la Tallada, el seu espai de pau
des de fa gairebé 25 anys,
enamorada d’aquest rerepaís tan diferent del soroll de Girona ciutat. Aquí
troba la calma per reflexionar sobre el
que ha estat la seva vida i la seva feina
com a creadora al llarg de les darreres
dècades, des de la primera exposició a
la llibreria Les Voltes de Girona, el 1973.
Actualment podem veure una mostra
de la seva obra a la Fundació Valvi a la
Gran Via de Jaume I fins al 7 de gener
en una exposició excel·lent amb el títol
“Despullant la pell”.

La Dolors avui. Foto: Joan Lorenzo

Comença mostrant-me tot un seguit de peces de la seva
mare, que va tastar també el món de la ceràmica: la gènesi
de l’interès posterior de la Dolors per aquest material. De la
mà de Dolors Ros, al convent del caputxins de la Bisbal, va
explorar les possibilitats que li oferia la terrissa, fascinada pel

Capsimetria (1998).
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Teatrets encapsats (2017).

fet de com un objecte quotidià es transforma quan el passem pel sedàs de la
mirada de l’artista. Aquest contacte primigeni va ésser només un primer pas
del que ha esdevingut una aproximació
multidisciplinària a una gran diversitat
de tècniques i estils: el gravat, la pintura, el paper maixé, l’escultura, l’ús de
materials reciclats... “Hauria de viure
tres-cents anys per tastar-ho tot!”, confessa somrient. Després de la Bisbal va
continuar aprenent i creixent en tallers
amb Maria Crehuet, Domènec Fita,
Marzo Mart, Xicu Cabanyes, per citarne només alguns.

Parlem de la seva primera exposició el 1973: ceràmica i
joieria. Quan li demano detalls sobre els materials utilitzats
per a les joies, fa tota una declaració de principis: res de
metalls nobles, fusta pintada combinada amb terrissa. La
senzillesa original en estat pur i el seu immens atractiu si

Deformació de la forma (2021).

Guardats i encapsats (1998).
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hi projectem una mirada fresca lliure de prejudicis. Sempre
ha fugit d’etiquetes i de l’alquímia, que veu com una línia
recta. Prefereix omplir la seva curiositat natural explorant
totes les dreceres que l’art li ha anat oferint, com un exercici de descobriment continu. De com l’art fa reviure els
objectes. “Soc una drapaire d’utopies”, es declara.
Aquesta curiositat que diem ha pres forma en ocasions combinant-se amb la performance, no buscant la reivindicació
sinó el lligam artístic entre objecte i missatge. Recorda amb
emoció la iniciativa del poeta Carles Hac Mor amb el títol
“Celrà caminat” on va coincidir amb l’escriptor Matthew
Tree, i també el 2002, a Viladamat, “Respiri, no respiri”, una
combinació original de pintures sobre seda i Capsimetries.
Un racó de casa seva a la Tallada. Foto: Joan Lorenzo

Les capses mereixen un punt i a part. Durant quinze anys va
endinsar-se en les possibilitats que ofereixen, de nou els objectes quotidians. La Dolors veu la capsa com un contenidor
d’idees, qualsevol cosa hi té cabuda. Amb aquesta potent
idea simbòlica neix la sèrie Capsimetries, que ocupa un espai
molt notable en la seva obra.

Els minuts volen i la nostra trobada arriba al final. Li parlo
del seu text que obre el catàleg de l’exposició actualment
a Girona: “em vam demanar un currículum, però a mi no
m’agraden.” A la manera d’un bonus track, el compartim
amb vosaltres; us ajudarà a conèixer la Dolors una mica millor.

JOAN LORENZO QUINTANA
Desembre 2021

De Girona fronteres enllà, una beca de la Fundació Stundars
li va facilitar una estada de dos mesos a Finlàndia, on va continuar explorant i creant, participant també en exposicions
a Txèquia i Lituània junt amb una llista molt extensa amb
presència individual o col·lectiva a casa nostra.

Més informació sobre la seva obra a:
http://dolorsbosch.blogspot.com/

Anys de recerques i afanys

N

Dolors Bosch Agustí, artista

o és que els anys passats hagin estat perduts
ni de bon tros, sinó que amb el pas del temps
els camins es configuren de mil maneres, amb
ziga-zagues, de tarteres i esllavissades de mal seguir. Llavors no queda més remei que fer una parada en el temps,
per reiniciar de nou el camí desdibuixat amb un altre alè
més tranquil, tot trobant el que buscaves sens buscar el
que encara no ho has trobat. Tot d’una, caminant se’t
posa al davant un xiprer tan alt que no arribes a capir-ne
la longitud d’alçada, el vols atrapar i mig te’l fas teu i comences a grimpar-lo pensant que el copsaràs, i des de la
capçada t’agafa vertigen tot mirant cap a baix.
Llavors és quan, tot baixant del xiprer, t’adones que al
voltant també hi ha arbres de molts calibres: olivars, pinedes, rouredes, alzinars, etc. I també et plauen, i els vols
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teus, i portar-los a casa, i donar-los una nova vida, fins
que veus que no pots amb tots ells.
Quan descobreixes realment els teus límits de poder fer
o desfer, i triar per la feixa de baix les males herbes que
acompanyen, posem per cas, els pixallits, les malves i les
borratges, és quan vols anar per altres terrenys diferents
dels que havies pensat per obtenir-ne l’excel·lència.
Les teves preguntes no són mai determinants i et suposa
anar esbandint dubtes, que per contra solen perpetuar-se
sempre. L’únic que et queda de tota la travessa són interrogants del perquè de tot plegat.
Del catàleg de l’exposició “Despullant la pell”
Fundació Valvi – Cicle Exposicions de maduresa
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Contes de parar la fresca
o de la vora del foc
Un acudit de parar la fresca i un conte de la vora del foc que ens
aporta en Pere Pagès amb la seva memòria prodigiosa.

C

om ja sabeu, molts anys enrere, quan no hi havia
ni receptors de ràdio, ni telèfons, ni teles, a les
vesprades d’estiu es solia parar la fresca davant les
portes de les cases i es feia petar la xerrada amb els veïns del
carrer, mentre es donava el menjar al bestiar abans d’anar
a sopar, o bé també havent sopat, abans d’anar a dormir.
Tothom hi deia la seva. Hi havia molta comunicació entre
les persones: “Que si ja heu segat, que si ja hem batut...”.
Es parlava de tot, del que feia cadascú, cada família...

Tot s’aprofita
Tots sabeu aquell acudit d’una família que estava parant la
fresca, els veïns els preguntaven:
—Li agrada al vostre noi fer de mosso a can... (una masia
lluny del poble)?
A la qual ells contestaren:
—Sí, sí que li agrada, però no sé —diu el pare del noi—, són
una gent molt fastigosos, es mengen tots els animals que

se’ls moren. Si se’ls mor una gallina, se la mengen, si se’ls
mor un xai, també. L’altre dia se’ls va morir un pollí i també
se’l varen cruspir...
Mentre estaven explicant això veuen una persona que ve
al cap del carrer, i com que era fosc i els carrers no estaven
tan il·luminats com ara, no veien qui era fins que quasi va
ser allà. En arribar van veure que era el seu fill. La mare, tota
preocupada, li diu:
—Ai, fill, que no t’agrada estar allà?, que no hi estàs bé?,
que no estàs bo?…
—Sí, sí, mare, que estic bé i que estic bo. El que passa és que
aquest matí se’ls ha mort l’àvia i qualsevol s’hi queda.

Després de sopar
També era molt normal que a l’hivern en què les vesprades
eren, i són, més llargues i que a moltes cases, principalment
en els pobles de pagès, les persones es passessin moltes estones a la vora del foc, d’aquí el nom de contes de la vora
del foc. A moltes famílies hi havia els avis, els joves, els petits
de la casa; mentre el pare acabava de conduir el bestiar i la
mare estava fent el sopar, la mainada molt sovint anaven a
la falda de l’avi o l’àvia que se solien estar a la vora del foc.
En aquell temps de l’avi i l’àvia molta mainada en deien el
padrí i la padrina.
Bé, com que la vesprada a l’hivern era prou llarga hi havia
temps per explicar un conte i fins i tot dos, i encara que
fossin repetits era igual, als nens sempre els feia il·lusió que
els expliquessin contes, encara que els repetissin infinitats
de vegades.
Doncs arribaven la mainada de l’escola, i després de fer els
deures, que eren pocs, cap a la vora del foc.

Un mosso del s. XIX.

30

—Padrí, padrina! Expliqueu-nos un conte!
I l’avi, tot cofoi, comença...
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A la presó de Lleida

Els presos tornen a cantar amb més fervor que abans. Margarida
escolta amb el cor bategant i quan acaben torna a preguntar:

Hi havia una vegada que:
—Qui l’ha dictada, aquesta cançó tan bonica?
A la ciutat de Lleida
n’hi ha un presó
de presos mai n’hi manquen
prou n’hi porta el Baró.
Hi ha trenta presos,
canten una cançó,
l’ha treta i la dictada
el més jove de tots.

—Aquest del barret negre, el més jove de tots —li contesten
els empresonats.
Doncs corre a cercar el seu pare, i acostant-s’hi, tota manyaga li diu:
—Pare, us vull demanar un do. Un do que no té importància, que no es pas Aragó, ni València, ni la ciutat de Barcelona. Un de molt petitet.
—Ai, filla Margarida, quin do em vols demanar?
—Les claus de la presó.
—Això no pot pas ésser, els presos fugirien i pensa com quedaria jo, quin mal paper faria. A més, quin servei t’han de fer
les claus de la presó? Per què les vols?

La ciutat de Lleida l’any 1563, segons el dibuix d’Anton van den Wyngaerde.
Biblioteca Nacional d’Àustria.

Margarida, la filla del Baró, del mirador del seu palau estant,
sent la cançó que els presos canten i en queda encisada.
Embadalida amb la melodia del cant, davalla per l’escala a
poc a poc. Els presos se n’adonen i paren de cantar, però justament això és el que ella no volia. Corpresa pel cant, volia
escortar-lo de prop i veure qui era aquell cantor que tant li
entendria el cor. S’hi atansà i els pregà:

—Per a treure’n l’amador.
—Ai, filla Margarida. Tu no coneixes aquells presos. Són uns
malfactors. Han encès la guerra a la Garrida, al Conflent i al
Rosselló. Han fet molt de mal. No els podem perdonar.
—I què en fareu, vos, d’aquells presos que canten?
—Ara que s’acosta el dissabte de Pasqua els penjarem a tots.
—Pare meu, escolteu-me! No pengeu el meu estimat!

—Canteu, canteu, bons presos. Canteu la cançó que cantàveu. Que tindré molt de goig d’escoltar-la.
—Ah, senyora! Com cantarem si estem empresonats i no
tenim esperança de perdó?
—Que us falta menjar o beure? Que us quiten la ració?
—El que ens manca, senyora, no és menjar ni beure, sinó les
claus de la presó.
—Doncs seguiu cantant, bons presos. Acabeu la cançó, que
el seu so em captiva. Aniré a veure el meu pare per demanar-li perdó per a vosaltres. Però canteu! Us ho demana el
meu cor.
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—Serà el primer de tots. Ho tenim tot preparat, les cordes
són filades. Cal desfer-se’n aviat. Són un perill.
—Ai, pare meu! Si heu de penjar-lo, pengeu-m’hi a mi i tot.
Feu les forques de plata i poseu-hi un pom de flors a cada
cap. Feu d’or els dogals, perquè siguin més bonics i cridin més
l’atenció. I així la gent que passi ens tindrà planyença i dirà:
“Ai, la trista que ha mort pel seu estimat! Mereix perdó,
la pobreta flor marcida del jardí de l’amor. Era una noble
donzella, filla del Baró, neta del rei d’Hongria, parenta de
l’Aragó, que ha mort perquè estimava un jove pres”.

PERE PAGÈS
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L’aparcament de caravanes
Dins del terreny municipal de L’Empordanet, separada per una tanca de xiprers,
hi ha l’Àrea Camper de la Tallada. Oficialment s’anomena “àrea de pernocta per
a autocaravanes”. L’àrea es va crear l’any 2007, però havia tingut una ocupació
irregular. A partir del 2020 l’Ajuntament en va fer concessió a Joel Camacho Gálvez.

V

am visitar la instal·lació el
dimarts 7 en ple pont del
desembre. Aquell matí hi havia dues autocaravanes, una provinent
d’Alsàcia i una altra de catalana.
La instal·lació comprèn un abocador
d’aigües, amb un eliminador de residus,
i font d’aigua potable. Hi ha un punt
de reciclatge (amb els corresponents
contenidors per a la brossa orgànica,
vidre, paper i rebuig). Al costat, una dutxa amb sanitari. Hi ha 20 parcel·les de
quatre metres d’amplada, suficients per
a una autocaravana i el corresponent
“avancé” (tendal sota el qual es poden
situar taules i cadires). Cada plaça té
subministrament elèctric.
En Joel Camacho a la caseta d’acollida de l’Àrea Camper. Foto Ramon Casares

En entrar, a mà esquerra, trobem la
caseta d’atenció al públic i una zona
amb taules i cadires. L’Àrea està oberta
les 24 hores durant tot l’any. Els preus
varien en funció de la temporada. En
temporada alta pugen a 15 € per vehicle i nit, més 2 € pel consum elèctric,
i en temporada baixa s’ajusten a 11 €.
A diferència dels càmpings, aquí no es
cobra per persona.
L’Àrea té al costat el complex de
L’Empordanet, amb el bar, el restaurant,
la piscina a l’estiu i el parc esportiu. A
més, els estadants poden comprar a la
botiga de la Dolors.
En Joel comenta que el lloc és molt
adient. En primer lloc hi ha l’entorn,
la tranquil·litat i el paisatge. També cal
comptar que el mar queda ben a prop
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i que tant a l’Alt com al Baix Empordà
hi ha molts llocs per visitar. Moltes autocaravanes porten una moto o bicicletes,
de tal manera que els usuaris poden fer
rutes pels voltants. En temporada baixa
el nombre d’ocupants per vehicle sol ser
de dos, mentre que a l’estiu venen famílies amb tres o quatre persones. Com es
pot veure, viatjar amb autocaravana és
d’allò més econòmic i a més ho fas dins
del que es pot considerar com casa teva.
La gent que viatja en autocaravana té
unes característiques comunes. Solen ser molt respectuosos i es relacionen a través d’aplicacions específiques
d’internet. A la caseta de l’Àrea s’hi
anuncia l’app park4night.com, en la
qual es poden trobar ressenyes molt favorables de l’Àrea de la Tallada.

L’Àrea plena un dia d’estiu. Foto Joel Camacho
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En Joel viu a Argentona. Voldria poder traslladar-se a la Tallada, però de
moment no ha trobat un allotjament
al seu abast. De moment ha de baixar
i pujar cada cop que el requereixen els
clients. A més, manté el lloc en condicions. La llàstima és que la instal·lació
no dona per viure’n. En un primer
moment va topar amb el confinament
per la COVID. Després, aquest estiu
hem pogut veure com s’incrementava
el trànsit d’autocaravanes, però això
no ha estat suficient per compensar
aquell primer forat. A més, en Joel
assenyala dos problemes. La solana a
l’estiu té poca solució: qualsevol arbre
que s’hi plantés trigaria molt a fer ombra. L’altre és que ell s’ha d’encarregar
de buidar els contenidors de la brossa.
Potser s’hi podrien acostar els camions
de la recollida...

RAMON CASARES ROMEVA

La zona de l’Àrea i el complex de L’Empordanet a vista de dron. Foto facilitada per Joel Camacho

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

		director
		

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

Servei de bugaderia i Venda de mòduls
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Retrobament presencial
Aquests últims mesos ja ens hem retrobat presencialment a La Caseta cada primer
diumenge de mes a la tarda per comentar les nostres lectures.

A

bans de les vacances d’estiu,
el 4 de juliol, la tertúlia va
tractar sobre la novel·la de la
Rosa Font La dona sense ulls. Vam tenir
la sort que ens acompanyés l’autora, a
qui volem agrair novament la seva amable col·laboració.
Aquesta obra s’inspira en la vida de la
pintora Ángeles Santos Torroella, artista
surrealista de principis del segle XX que
“vol ser un reconeixement de la vida i a
l’obra artística de moltes dones ignorades o silenciades”.1
La protagonista és l’Eugènia Duran,
que narra en primera persona dues
etapes de la seva vida: la primera joventut, dels disset als dinou anys, i la
vellesa, a partir dels vuitanta. El relat
ens explica com als disset anys no podia deixar de pintar ni un sol dia, però
pateix un trauma que marca un abans i
un després en la seva existència, canvia

Amb Rosa Font el 4 de juliol.

la manera de mirar i acaba patint un
cert cansament vital quan, ja gran, viu
voltada d’absències i aprofita la solitud
per recordar el passat.
L’estil de la novel·la està en consonància amb la manera de pensar i de mirar
de la protagonista: per això s’hi accentuen la presència del somni i de la imaginació i es plasmen, amb molts detalls,

les escenes que veu i les que pinta. Una
història intensa i poc coneguda que
desperta en el lector la curiositat de
conèixer la pintora més de prop; una
novel·la sobre el pas del temps i l’efecte
que produeix en la vida i la manera de
mirar el món. Un model de narrativa
poètica de gran força expressiva que us
recomanem vivament.
Al setembre, la nostra conversa va ser entorn de l’obra Manual per a dones de fer
feines, de Lucia Berlin (1936-2004), un
recull de quaranta-tres contes on realitat
i ficció s’entremesclen d’una manera indestriable, amb un estil directe i lluminós.

La reunió de setembre.

El conjunt constitueix un retrat de les
angoixes de l’autora, que va tenir una
vida convulsa i complicada, que es
descrivia a ella mateixa com a “alcohòlica, neuròtica i fràgil”. Les anècdotes que Berlin viu dia a dia li serveixen
d’inspiració per als relats; ella mateix va
dir: “Exagero molt i barrejo ficció i realitat, però no dic cap mentida”. 2

1 www.rosafontmassot.com/
2 www.elnacional.cat/ca/cultura/lucia-berlin-manual_100917_102.html
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Els relats presenten un món farcit de
malalties, de desamors, de frustracions,
d’avortaments, de pallisses, d’abusos,
d’addiccions, de malentesos... Però també d’amor, d’entrega i d’amistat. És un
d’aquells llibres que dona eines al lector per entendre’s millor a si mateix, el
món que l’envolta i també la condició
humana.

Un ferrocarril subterrani
i un camí d’esbarzers
El diumenge 7 d’octubre vam comentar
El ferrocarril subterrani, de Colson Whitehead, obra que va ser guardonada
amb el National Book Award del 2016
i amb el Pulitzer del 2017. Una novel·la
que tracta d’una manera dura, honesta i imaginativa el tema de l’esclavitud
a través de les peripècies de la seva
protagonista, la Cora, de la seva àvia,
de la seva mare i d’altres personatges
com en Cèsar i el Ridgeway (un caçador d’esclaus sanguinari). Un llibre que
ajuda a conèixer fins a quin punt l’ésser
humà arriba a normalitzar el racisme i
fins a quin punt molta gent prefereix
amagar el cap quan hi ha injustícies.

El títol agafa el nom amb què es coneixia una extensa xarxa de rutes secretes,
de refugis i de persones (abolicionistes i
lliberts) que, entre finals del segle XVIII
i fins als anys seixanta del XIX, va ajudar milers d’esclaus negres a escaparse dels estats del sud i arribar fins als
estats del nord o al Canadà. Whitehead
dona una entitat física al ferrocarril i fa
incursions alliberadores en el gènere de
la faula i en les seves possibilitats simbòliques, a través del realisme oníric i
màgic. I cada capítol del llibre és cadas-

cuna de les parades que fa la Cora en el
seu viatge cap a la llibertat.
El director i guionista americà Barry Jenkins trasllada la novel·la a la pantalla en
forma de sèrie que s’emet per a Amazon Prime Video. 3 The Underground
Railroad és actualment una de les sèries
amb més èxit de crítica i públic.
A principis de novembre l’obra proposada al club de lectura va ser la novel·la
Ramona, adéu, de Montserrat Roig,
una de les escriptores més representatives de la literatura catalana de la
dècada dels setanta. 4 Aquest llibre de
revoltes gira a l’entorn de dos eixos fonamentals: el context històric del segle
XX, marcat per grans canvis, i la lluita
interior de les protagonistes per desenvolupar-se en aquest context.
Tres dones amb el mateix nom (àvia,
mare i filla), cadascuna amb les seves
circumstàncies personals i socials, presentades en el seu propi món de revoltes externes i internes. Les tres Mundetes viuen una insatisfacció personal
que es manifesta, sobretot, en les seves

3 www.imdb.com/title/tt6704972/
4 http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0016/5b2624fb-6161-4b46-93e8-dad3dee86ac6/Roig_2002.pdf
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té uns tiets. Ella intenta sortir de la grisor del poble, però molts la consideren
una excèntrica.
El títol fa referència metafòricament a la
vida que avança (el camí) i a les dificultats i els gaudis que comporta transitar-la
(com la dolçor de les mores, que implica moltes vegades rebre ferides de les
punxes dels esbarzers on es poden collir).

relacions amoroses i que reflecteixen un
dels temes predilectes de l’autora: la llibertat i la independència de la dona en
tots els aspectes.
Us recomanem vivament tots els assaigs
i articles periodístics d’aquesta autora,
de gran compromís polític i cívic, com
per exemple Els catalans als camps nazis, així com els seus relats breus i totes
les novel·les, d’entre les quals destaquem El temps de les cireres (1977) i La
veu melodiosa (1987).
Aquest passat 5 de desembre el col·loqui
ha girat entorn de l’obra d’Alba Dalmau
El camí dels esbarzers. Els vint-i-cinc relats
breus queden vinculats entre ells perquè

tots passen a la població imaginada de
Sandville (als EUA) i comparteixen personatges. En un lloc on aparentment tot és
tranquil, l’autora ens ofereix una espècie de mirall trencat que hem d’intentar
reconstruir a partir dels fragments que
són les històries de diversos veïns, per la
qual cosa la crítica la considera més una
novel·la que un llibre de contes. 5
Aquest camí dels esbarzers és també
una frontera entre el poble i el món,
un límit que sovint es transita però que
rarament ultrapassen els personatges, i
els pocs que ho fan en reben les conseqüències, com la Sara Light que, de tant
en tant, se’n va d’aquell poble deixat de
la mà de Déu per anar a Nova York, on

Un llibre intens amb un estil planer que,
després de la publicació d’Estàndards
(Angle 2017) i abans d’Amor i no (2021)
consolida la seva autora com una de les
grans narradores del panorama literari
català actual.
Finalment, us anunciem que el proper 9 de gener de 2022 comentarem
la novel·la La casa de foc, de Francesc
Serés, publicada per l’editorial Proa. Si
us agrada llegir i voleu venir a comentar-la amb nosaltres, us en podem proporcionar un exemplar en cas que no
tingueu l’obra. Ens podeu enviar un correu a margaritavidal33@gmail.com
o trucar-nos al 645 79 00 78. Estarem
encantades amb la vostra participació!
Bones festes i bones lectures!

MARGARITA VIDAL
Dinamitzadora del Club de Lectura

5 https://llegim.ara.cat/critiques-literaries/gran-novella-sandville_1_3848049.html
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El primer Nadal i altres contes d’Advent,
un llibre per a tota la família

P

er llegir durant les vacances us
recomanem l’última obra de
l’escriptora Montserrat Segura
i Feliu, un recull de tretze relats breus
que giren al voltant del Nadal, com indica el títol del llibre, recentment editat
a Amazon per la mateixa autora.
Fa cinc anys la Montserrat Segura ens
va visitar a La Caseta del nostre municipi
per comentar al Club de Lectura la seva
novel·la La reina faraó, ambientada al
1925, moment en què es fa una troballa relacionada amb la reina Hatxepsut i
el primer ministre Sen-en-Mut. Un llibre
d’aventures que satisfà les expectatives
de joves i grans.
L’obra que us presentem avui, El primer
Nadal i altres contes d’Advent, es dirigeix també a tot tipus
de lectors i fins i tot us diríem que busca que els relats “per a
la gent menuda” es llegeixin en veu alta i es comentin en família. Dos dels quatre relats d’aquest apartat (“La nit de Reis
d’en Joanet” i “Capses de petons”) són protagonitzats per
infants que esperen amb delit la màgia d’aquestes dates tan
especials; els altres dos (“La fàbrica de somnis” i “Dolcet”)
ens presenten adults que es permeten somniar amb els ulls
oberts rememorant la seva pròpia infantesa.
En els vuit relats breus de l’apartat “per a la gent crescuda”,
trobem situacions que ens remeten a les emocions viscudes durant aquestes festes per persones d’edats i situacions

socials i econòmiques molt diverses;
des d’un nadó a una anciana, de gent
que pot resultar afortunada per la rifa
o dels que en lloc de posar les seves
expectatives en la loteria les posen en
les persones que tenen a prop seu. Us
recomanem especialment el text “Carmeta”, per la gran sensibilitat que mostra l’autora i l’emoció que se’n desprèn.
Finalment cal destacar el text que inicia
el llibre, titulat “Solstici” i ambientat en
una època prehistòrica, que l’autora inclou a tall de benvinguda com a hipòtesi de l’origen d’una de les tradicions
més antigues que es coneixen.
En definitiva, un llibre fet amb el cor,
que ens presenta un conjunt de situacions alegres i tristes com la mateixa realitat i il·lustrat amb
cura per la germana de la mateixa autora, la Roser Segura;
escrit amb la passió per l’escriptura que mostra la Montserrat en tots els seus textos, autora reconeguda per alguns
premis entre els quals destaquem el Recull de Narració amb
El contracte Wong i el de Promoció i Difusió de la Sardana
d’enguany per En Pep, el nen que somniava sardanes, format per quatre rondalles que volen acostar la nostra dansa
als més menuts, però també a la resta de la família.
Bones festes i bones lectures!

MARGARITA VIDAL JURADO

MACFONT, S.A.

Recursos del Mar per a la Indústria Alimentària

17002 GIRONA. 972-218825
WWW.IBERLAND.COM
info@macfont.es
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Ara pla!
Ara pla segons el DIEC
és una “exclamació de sorpresa,
de desaprovació”

T

ot i això, trobar una expressió equivalent no és tasca
fàcil. Algú proposa: “sí que l’hem feta bona”, que
també té un sentint irònic , o sigui que cal entendrela a l’inrevés (l’hem feta dolenta). Però això no s’adiu a tots
els casos en què he sentit ara pla. El meu pare hauria dit:
“no fotis!” —però potser seria massa fort. Tampoc s’hi ajusta del tot “renoi!”. En un diccionari de sinònims s’assimila
a “la negació i a la incredulitat” i per això hi trobo aquestes
equivalències: “alça, Manela!”, “altra feina hi ha”, “ara li fan
el mànec”, “aviat és dit”, “bah”, “besa’m el cul” (vulgar),
“botifarra de pagès”, “ca”, “creu-t’ho”, “de cap manera”,
“demà m’afaitaràs”, “es diu aviat”, “i ara”… Com que em
semblen massa equivalències per a una expressió tan curta
i no acabo de veure això de la incredulitat i la negació, em
deixo convèncer per la sorpresa i la desaprovació del DIEC.
Si mirem com està estructurada l’expressió veurem en primer lloc que pla en aquest cas no es refereix a cap lloc (com
el nostre “pla”) ni a cap qualitat (“un camí pla”), sinó que
és un adverbi. Hi ha l’expressió redundant “pla bé” (com a
“això pla bé que ho faries”), que vindria a ser “fàcilment”.
Pla, doncs, vol dir sense complicacions. Fent-ne una versió
literal i maldestra podríem dir: “en aquest moment, fàcilment”. Poc que s’entén res.
Potser cal pensar primer en l’adverbi ara. Segons el DIEC vol
dir “en aquest moment”. Com que ve del llatí ad horam, el
“moment” és un lapse de temps relativament ample que
comprèn el moment en què estem parlant i una mica abans
o una mica després (“Ara el veig”; “ara l’he vist”; “ara el
veuré”).

—Iaia, vull el berenar!
—Ara pla! Com que jugaves, poc que te
l’he fet, el berenar.
La cosa no s’acaba aquí. Si ens fixem en aquest diàleg, “ara
pla!” no afegeix gran cosa a allò que vol dir l’àvia. Per què
la fa servir, doncs?
El DIEC diu que ara pla! és una exclamació. Les exclamacions són una mena de paraules que tenen la finalitat de
fer-nos veure una emoció de qui parla (la sorpresa i desaprovació de què parla el DIEC són emocions). En un diàleg,
aquesta emoció pot ser percebuda per la persona interlocutora pel gest, l’expressió de la cara, el to de la veu i
també a partir de la mateixa exclamació. O sigui que en
aquest cas ara pla! equivaldria a dir “em molesta”, però
la ironia li treu duresa, ho amoroseix, ve a ser “molesta sí,
però no gaire”. D’altra banda, en la mesura que no només
dialoguem amb altres persones sinó que també ho fem
amb nosaltres mateixos en relació amb la realitat que ens
envolta, sovint s’empra ara pla! davant d’algun fet que ens
estranya o sorprèn desagradablement. Les exclamacions
no demanen cap resposta, es limiten a treure enfora les
emocions (petites o grosses). Ara pla! expressa una contrarietat amb la sordina que hi posa la ironia.
Per cert, ex-clamare en llatí vindria a ser “cridar enfora”.
Això ja ens adverteix de la naturalesa de les emocions i
dels sentiments com quelcom amagat que esclata, que surt
amb fressa. I perquè ve de tan endins, resulta tan inaprehensible, tan difícil de definir.
Ara pla! Potser si és tan subtil, no cal donar-hi tantes
voltes.

Tanmateix, anant una mica més enllà, ara vindria a indicar una discontinuïtat, una interrupció, una mena de “fins
aquí”. De fet, ara o ara bé, són connectors que indiquen
que el que es dirà a continuació té un sentit contrari a la
idea que ja s’ha expressat. Ara indicaria el moment d’aquest
canvi de sentit. Quan diem “i ara què?”, preguntem per allò
que passarà després d’un canvi brusc, d’una interrupció. Pel
que fa a pla, com que és irònic, caldria entendre’l com que
allò que algú ha dit abans no s’admet fàcilment o agradablement.
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Badius
A muntanya
M’agrada el balcó gran de la muralla
quan la gent de la vila hi va a badar
i amb ull quasi incommovible aguaita
el pas de la llunyana tempestat.
Passa la tempestat esgarrifosa
per damunt de la serra allà al davant,
tremolant de llampecs, silenciosa
per la gent de la vila i la del pla.
Com hi deu ploure en les profundes gorges
i en els plans solitaris de les valls!
Prou l’huracà els assota aquells cims nusos
i peta l’aigua en aquells rocs tan grans;
s’astoren els ramats, el pastor crida,
i algun avet cau mig-partit pel llamp!
Però al balcó gran de la muralla
no se sent res: la gent hi va a badar,
i amb ulls quasi incommovibles aguaita
el pas de la llunyana tempestat.
JOAN MARAGALL, “Visions i Cants”

F

ins que no vaig ser a l’Empordà no havia sentit badiu
com a “espai cobert de teulada, limitat lateralment
per tres parets o per pilastres i amb una cara descoberta” (DIEC) o “arcada oberta en una golfa per fer-hi entrar
herba o altres productes del camp” (DCVB). Per a mi els badius eren solament els forats del nas. Però resulta que badiu
es relaciona amb badar, que ve del verb llatí batare, amb el
significat d’obrir la boca. Segons el DCVB devia ser una onomatopeia, una imitació del so que fan els llavis en descloure’s
quan obrim la boca. Sembla un gest senzill, però badar té
un munt de significats. En primer lloc tenim la idea d’obrir
una cosa no del tot: “badar-se una poncella”, “badar-se una
magrana”.
Hi ha certes parts del cos que també es poden badar, com
els ulls, les orelles i naturalment la boca. O “no badar boca”,
que és no dir res —especialment si és per por, mandra o
interès.
De badar la boca en venen els significats més vius de badar. En
primer lloc, mirar sense fixar-s’hi massa. I sobretot, estar distret.

Desembre 2021

En ambdós casos obrim la boca. D’aquest últim significat, en ve l’adjectiu badoc, badoca —que qualifica qui sol
distreure’s i no fixar-se en les coses que fa justament perquè
mira el que no ha de mirar. Un badoc fa badades, o sigui
errors, equivocacions per poca atenció. I ull, no badeu, que
badada també s’aplica a la fruita que s’ha mig obert com la
figa madura. Aquests talls que deixen veure l’interior de la
figa són els badats. I diuen que “figa badada, bona torrentada”, perquè es veu que quan es baden les figues és senyal
que ha fet un bon xàfec.
Semblaria que badar és un acte inconscient, però això de
mirar sense fixar-s’hi massa pot ser, malgrat tot, un acte intencionat. De fet, sovint sortim a badar o a badoquejar per
carrers, places o mercats i ho fem amb la intenció de veure
coses noves i sorprenents, coses que ens facin proferir un
“oh!” amb la boca ben rodona. Per això un dels sinònims
de badar és guaitar o observar, no gaire lluny de tafanejar…
Però, tal com diu Maragall, evocant una tempesta sobre
les muntanyes llunyanes vista des del balcó de la Cerdanya
a Puigcerdà, en el badar hi ha alguna cosa de mirar sense
veure-hi, de contemplar només allò que és superficial sense
copsar el curs dramàtic de la natura.
Actualment en moltes cases els antics badius que servien
per assecar la granes o orejar altres productes del camp han
esdevingut estances ben il·luminades tancades per finestrals d’arc de mig punt. Aquests nous badius són un punt
excel·lent des d’on badar cap al cel o cap al carrer: potser
encara hi podrem veure un aleteig de vida o de natura turmentada. Ara, si els tancaments són d’alumini amb doble
vidre i aïllament acústic, potser no sentirem res. Aleshores,
com el poeta, ens ho haurem d’imaginar, que és la manera
més profunda de veure-hi.

RAMON CASARES ROMEVA
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D’Abantes a Xurriencai. El parlar de
l’Empordà, de Robert Sabater i Costa
“Però hem viscut per salvar-vos els mots
per retornar-vos el nom de cada cosa
perquè seguíssiu el recte camí
d’accés al ple domini de la terra.”

Salvador Espriu - Inici de càntic en el temple
“Salvar els mots” per a Espriu tenia una relació directa amb
el “ple domini de la terra”. Robert Sabater i Costa es proposa “conservar el patrimoni que es va perdent de generació
en generació per diverses causes (...), per les influències de
la normalització lingüística a l’escola i els mitjans de comunicació i per l’augment de moviment
de persones entre zones dialectals
diferents”. S’hi podria afegir també el canvi en les formes de vida,
però l’autor ha decidit expressament
excloure’n “paraules específiques
d’estris o feines molt concretes, com
ara parts del carro o de la feina de la
mar, de la feina del suro, de la vinya,
del celler...”. La compilació es basa
especialment en allò que l’autor ha
sentit en el seu àmbit familiar que,
remuntant-se als avis, comprèn mots
vius en els últims cinquanta o seixanta anys característics del parlar de les
terres que s’estenen entre Figueres i
Palafrugell.
Per a Salvador Espriu accedir al ple
domini de la terra tenia un primer pas
en la supressió del franquisme. En el
projecte de Robert Sabater i Costa es tracta de conservar un
patrimoni, o sigui una herència, que l’escola, els mitjans de
comunicació i el moviment de les persones fan perillar. La
finalitat és preservar de l’oblit uns trets d’identitat empordanesa. Òbviament, la normalització lingüística a l’escola o
els mitjans de comunicació en català són eines bàsiques per
fer de la llengua un instrument de comunicació útil —per
als catalanoparlants nadius i amb més raó per als qui no en
són. Això no obstant, totes les llengües i sobretot les que
estan vives, com és el català, canvien, es mouen, justament
perquè són instruments de comunicació.
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Molt sovint els canvis lingüístics es viuen com un empobriment. I ho serien si, juntament amb els nous usos, no es conservés la memòria dels mots que desapareixen o es difuminen.
Sovint la llengua s’entén com un sistema en què s’imposa un
sentit de l’economia al qual repugna que per a un problema
hi hagi més d’una solució. Però l’economia d’una llengua viva
és d’una altra mena. La llengua és un instrument regulat —un
sistema—, però és una creació social, col·lectiva. I la societat és
diversa, complexa. La comunicació es produeix en situacions i
finalitats molt diferents. No és el mateix anar a comprar que
escriure una novel·la. En ciència, per a cada significat, un mot.
En poesia, com més paraules, millor.
Igualment, en una societat hi ha
grups i territoris diversos amb trets
lingüístics propis. Allò que garanteix que un parlar forma part de la
mateixa llengua és, en primer lloc,
la identificació del parlants, el fet
de considerar que parlem la mateixa
llengua, en aquest cas el català. Fins
i tot la regulació (la gramàtica) pot
tenir diferències, com es veu en la
normativa basada en un treball de
Josep Comas i Caussà de l’any 1996
que ocupa la part final del llibre. La
diversitat és riquesa i aquest recull ho
testimonia. La identitat empordanesa
en surt reforçada, però la catalana —
sempre que s’admeti la diversitat—
encara més.
Per acabar, una recomanació. Un diccionari és una eina de
consulta, no està pensat per ser llegit com una novel·la.
Però D’Abantes a Xurrencai té el poder evocador i sorprenent d’un relat. Amb l’avantatge que no cal començar pel
principi. Aneu, per exemple, a “quiquiriquic”. Un gall? No
pas. Una rosella. I és clar, segons com, les roselles semblen
crestes de gall. Però, no us ho perdeu, un “quiquiriquic “
és també un “botifler”. Un gall, un botifler, una rosella i en
Sánchez Piñol en fa una novel·la…

RAMON CASARES I ROMEVA
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Quatre pobles, quatre concerts
“Un estiu inoblidable”. “Uns vespres per recordar”.
“Dona gust venir aquí i veure aquest nivell”. “Un deu per les
actuacions i pels escenaris que hem conegut, en fareu més?”.
“L’estiu que ve repetireu?”. “Quan podem tornar a venir?”

A

questes són una petita mostra dels comentaris,
paraules, sol·licituds de la gent que va poder assistir als concerts d’aquest estiu, concerts que
ens varen omplir de sensacions i bones vibracions durant
els mesos de juliol i agost de l’encara vigent 2021. Aquest
any ha estat un gran èxit i tant de bo sigui només el començament d’una empenta musical per continuar donant
trempera als nostres pobles, que com bé em vàreu dir molts
de vosaltres, ens convenia. Bé, però aquí del que he vingut
a parlar és dels concerts que donen títol a aquest article;
així doncs, posem fil a l’agulla.
Seguint la tradició de cada
temporada de muntar un concert de jazz en un dels dos pobles mes petits del nostre municipi, enguany era el torn de
Canet, ja que l’any anterior li
havia tocat a Marenyà.

El festival Itinera
Com que en tot èxit en la vida, a part de treballar-ho amb
intensitat, cal un punt de sort, aquesta va aparèixer amb
la sortida a la llum del festival Itinera. Un festival que ens
va permetre acomplir el somni. I què es el festival Itinera,
què pretén, què cerca? En paraules d’ells mateixos: ”el Festival Itinera és un nou projecte creat entre l’Associació de
Micropobles de Catalunya i Aktive. Els objectius del Festival són donar a conèixer els seus pobles i els seus encants
a través de música de qualitat en petit
format. En aquest projecte hi participen
músics de jazz, blues, soul, entre altres
estils, i hi col·laboren grans referents de
la música catalana com ara la Fundació
Jazz Clàssic, Joan Chamorro i músics que
han tocat en la Sant Andreu Jazz Band,
la Societat de Blues de Barcelona i el Harlem Jazz Club”.

«Els objectius del
Festival Itinera són
donar a conèixer
els seus pobles i els
seus encants a través
de música de qualitat
en petit format»

Després de fer una bona i profunda recerca, a través d’un
munt de grups del panorama
actual del jazz de casa nostra,
vàrem aconseguir tancar contracte amb els Jordi Sans &
The Souls, un quartet que ens oferia una proposta ben diferent de la que estàvem acostumats a sentir.

Conegut aquest nou projecte musical en
el nostre territori, vàrem contactar directament amb l’inspirador, alma màter i director del festival, Marcel Marata, amant
per sobre de tot de la música amb arrels, cos i ànima, que
ens va oferir tot l’ajut i suport per tirar endavant el nostre
projecte.

Un cop lligada la proposta musical amb què des de fa anys
anem omplint el vespre d’un d’aquests dos pobles, quedava la il·lusió i la intenció d’assolir una nova fita, com
era crear una germanor musical entre els quatre nuclis del
nostre municipi. Una bona manera de fer un maridatge
musical en què els quatre pobles tinguessin el mateix protagonisme, mitjançant un nexe d’unió i passió com es la
música. I, si m’ho permeteu i recalcant el que vàrem fruir,
no qualsevol, sinó la bona, la bona música.

Li vàrem explicar què volíem fer i on fer-ho, ja que el que ells
indiquen en el catàleg d’intencions, “fer arribar la cultura
de qualitat als espais emblemàtics dels pobles”, s’ajustava
a la perfecció amb el nostre cas. Tenim els escenaris de les
places de l’església dels pobles de Tor i Marenyà. I per a la
gent del poble de la Tallada, s’obria la possibilitat de recuperar el Camp d’Esports Mossèn Llorenç, darrere l’església,
on abans es feia la festa major. Tots són marcs de luxe per
a aquests esdeveniments.

Desembre 2021
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Quan Marcel Marata va veure on serien els escenaris, va
quedar gratament sorprès, i va pronosticar que l’èxit estava
assegurat. Doncs posem-hi dates i anem per feina. Ja teníem lligats els quatre concerts en els quatre pobles.

morar grans clàssics del swing dels mítics trios dels anys
trenta, amb un repertori en el qual destaquen temes de
Benny Goodman, Oscar Peterson i Louis Armstrong , entre
d’altres, i pensat per a tots els balladors de lindy hop.

El primer, a la Tallada
I el primer de tots, el que obria la porta d’aquest estiu musical, va ésser el
Hop’s Duo, el dia 16 de juliol a les
vuit del vespre al poble de la Tallada.
Era el tret de sortida de la nostra gira
musical.
Amb una tarda-vespre d’una temperatura molt agradable va començar
l’actuació d’aquest duet musical format per Toni Muñoz al clarinet i Pep
Llovet al piano. Aquesta jove formació
de recent creació s’ha unit per reme-

En una mica més d’una hora ens van dur a
fer un viatge rítmic a través del seu swing.
Per moments podíem creure que érem als
barris de Nova Orleans, vora el Mississipí,
en lloc de la Tallada. Cal destacar que Hop’s
Duo ha participat en nombrosos festivals,
com han estat el Black Music Festival de
Salt, el Festival de Jazz de Figueres i el Festival de Girona, entre d’altres.
Al voltant d’un centenar d’espectadors van
tenir la sort d’assistir al primer concert de la
llista, i en vàrem sortir molt satisfets i amb
ganes que arribés la propera parada musical,
el dia 24 del mateix juliol, al poble de Canet.

El Camp d’Esports Mossèn Llorenç, darrere l’església, el dia del concert de Hop’s Duo.
Foto: Amandi Alonso

Pep Llovet, pianista de Hop’s Duo. Foto: Amandi Alonso
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Toni Muñoz, clarinet de Hop’s Duo. Foto: Amandi Alonso
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El segon capítol arriba
al poble de Canet
Aquell dia, si ho recordeu, vàrem tenir
sovint talls de l’electricitat i un incendi a
Ventalló que s’apropava al nostre municipi (la columna de fum era ben visible
des de Canet). Teníem força dubtes d’un
final feliç del concert de la nit. A la tarda,
quan va arribar la gent de Jordi Sans &
The Souls, la formació de jazz escollida
per a la nostra nit de jazz tradicional de
cada any, la llum anava i venia, i la mosca darrere l’orella, també.
Però ja hem dit que sempre cal un punt de sort perquè surtin
bé les coses i ni la companyia elèctrica amb els seus problemes
ni l’incendi, que va quedar sota control, varen aigualir la festa.

Exterior de l’Espai Canet.

Així, amb tot controlat, va començar un espectacle que tenia
per títol Jazz Noir.
A partir d’una selecció de les millors bandes sonores del cinema negre (la majoria d’ells amb estil jazzístic en la seva versió
original) vàrem viatjar per obres del setè art emblemàtiques,
com ara Casablanca, The Third Man, Perry Mason, Harlem
Nocturne, James Bond o Blue Velvet entre d’altres. Amb una
menció especial al mestre Henry Mancini, revisant obres seves
com Peter Gunn o La Pantera Rosa. Era una perspectiva des de
la vessant musical d’aquest gènere fosc i sensual, amb reminiscències dels anys cinquanta, que ens va transportar a una
època gloriosa del cinema i de la música.
123 melòmans varen gaudir d’una nit musical com no s’havia
viscut mai al poble de Canet, amb la posada en escena per
primer cop al recinte exterior de l’Espai Canet, lloc escollit per
donar prou cabuda a la gent de qui se n’esperava l’assistència,
d’acord amb les mesures de precaució per la COVID-19. Cal
recordar que en pobles amb toc de queda la gent havia de ser
a casa a les dotze de la nit.

Actuació de Jordi Sans & The Souls amb bandes sonores de pel·lícules. Fotos: Amandi Alonso
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Jornada d’harmonies musicals,
al poble de Marenyà
En aquesta ocasió estàvem a punt de gaudir d’un duet amb
un nivell de qualitat molt alt, la Joana Casanova i el Jan
Domènech, collita de la millor, provinents de la gran escola
que és la Sant Andreu Jazz Band.

Aquest 13 d’agost els 121 assistents es varen quedar més
que satisfets. Tot i la seva joventut, que en algun moment
els va fer passar alguns nervis, la pressió no els va superar i
amb la fermesa i convicció que caracteritza els veterans del
ram, aquest meravellós duet varen assolir l’objectiu de fernos gaudir d’un gran recital. Un piano, un saxo i una veu
que no oblidarem.

Sobre la Joana Casanova, el gran músic Joan Chamorro ens diu: “Escolto
Birdsong, lletra i música de Joana Casanova. Ho faig mentre escric aquestes
paraules i ho faig realment emocionat
i feliç per diverses raons. Vaig conèixer Joana Casanova que ella tenia 14
anys, quan va a començar a ser alumna
meva de saxo. Al cap d’un parell d’anys
li vaig proposar incorporar-se al meu projecte de la Sant Andreu Jazz Band, sabent
que seria per a ella una gran motivació i que com a vocalista i com a saxofonista
enriquiria el so de la banda, com així ha estat. La Joana és la mostra que amb constància, amb treball, amb la fe i amb amor es pot aconseguir tot el que et proposis”.
Aquestes paraules de Joan Chamorro són una petita mostra del que havíem de
trobar amb la Joana.

Espai a la plaça de l’Església de Marenyà. Foto: Amandi Alonso

Joana Casanova al saxo. Foto: Amandi Alonso

Joana Casanova cantant, acompanyada per Jan Domènech. Foto: Amandi Alonso

I de Jan Domènech què en podem dir? Doncs, que a l’edat de
12 anys, l’any 2010 es va incorporar als Young Cats, els més joves de la Sant Andreu Jazz Band. L’any següent ja formava part
de la banda, i tocava diversos temes en el concert del Palau de
la Música amb els grans de la banda. A partir d’aquell mateix
any la seva presència a la SAJB va ésser cada vegada més important, compartint el lloc del pianista amb el titular Marc Martín,
i li va arribar el moment de glòria amb la participació directa en
el CD n. 14 de la col·lecció “Joan Chamorro presenta”.
Amb això sabíem que amb aquest concert jugàvem a cavall
guanyador; que no ens defraudaria la seva proposta musical.
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Jan Domènech als teclats i Joana Casanova al saxo. Foto: Amandi Alonso
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Tor, tot s’acaba
El moment del quart concert d’aquest
menú estiuenc arribava. Per al final,
com ha d’ésser, arribaven les postres,
la cirereta del pastís, una proposta,
un atreviment, mai dut a les nostres
contrades, un concert de bossa nova
per part d’una gran bahiana, Mirla
Riomar, acompanyada a la subtil però ben present guitarra
de Marcel Vallès.

Mirla Riomar es va posar el públic a la
butxaca a la seva primera peça, no li
van caldre més preàmbuls. Entrega total dels 108 assistents. La força, la seva
música, la seva entrega, la seva complicitat va fer que el públic donés sense
cap mena de recança la millor nota a
la valoració pel que estaven gaudint.
Mirla Riomar va omplir el darrer vespre d’aquest cicle de concerts d’una qualitat de sons, de ritmes que per primer cop
arribaven en forma de concert a casa nostra, i es va guanyar l’aplaudiment, sense cap mena de dubte, de tots el que
vàrem tenir la sort, la gran sort, de poder experimentar les
vibracions d’aquell vespre. Ovació tancada, públic dempeus!

Plaça de l’Església de Tor. Foto: Amandi Alonso

Marcel Vallès. Foto: Amandi Alonso

Marcel Vallès a la guitarra i Mirla Miomar, cantant. Foto: Amandi Alonso

4 concerts, 4 pobles… Un somni fet realitat!
Mirla Miomar. Foto: Amandi Alonso
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De l’Empordà cap a Estocolm
Crònica des de Suècia d’una parella, la Rosa i en Jonte, mig empordanesa
mig sueca. Una vida sencera explicada amb aquest equilibri i ponderació
que en suec en diuen lagom.

S

oc la Rosa, vaig néixer a Tor
l’hivern del 84, diuen que va
ser fred, que fins i tot va nevar. Potser és per això que m’he pogut
acostumar a viure en un país fred. Com
molts ja sabeu, la meva infantesa i adolescència les he passat a Tor. Amb 17
anys, tot que i molts m’haurien col·locat
en algun laboratori, vaig decidir-me per
estudiar arquitectura a Barcelona. Així
doncs, em vaig passar nou anys amb
tren amunt i avall cada cap de setmana
del poble cap la capital i al revés.
Durant aquests anys vaig descobrir
que l’arquitectura no és només dibuixar i aixecar cases com em pensava
i em vaig acostumar, i fins i tot ben
acostumar, a viure en una ciutat com
Barcelona.
Arrels pescadores. Foto: autors

Tot i haver descobert que potser era
una mica cosmopolita i que ja hi estava
Començar en un país nou, amb una llengua nova,
bé vivint en un lloc on passen coses a
en una feina nova, es va fer molt fàcil
cada moment, el ritme de vida es porta
a dins. Em va costar acostumar-me a
tornar i va comprar una petita parcel·la en una illa als afol’estrès de la gran ciutat, sobretot un cop acabada la cares de Söderhamn. Allà s’hi va construir una petita barraca
rrera, els anys que hi vaig estar treballant. Vaig acabar la
de pescador per als mesos d’estiu. Tot i que ell va ser l’últim
carrera el 2009, en un mal moment; es podria dir ja que va
de la família que es va dedicar a la pesca, la família va seser l’inici de la crisi. Però els mals moments també porten
guir passant cada estiu a l’illa.
bones oportunitats i després d’haver estudiat a Suècia un
any, haver conegut en Jonte i haver començat una relació
A Söderhamn vaig créixer tranquil en una ciutat tranquil·la.
a distància, em van oferir anar-hi a treballar.
Tan tranquil que a l’adolescència em van venir ganes, com
a molts altres, de traslladar-me a ciutat. Havia adquirit inParla en Jonte
terès per l’arquitectura a l’escola a través del dibuix o la
tecnologia però sobretot a través dels projectes familiars
Soc en Jonte, vaig néixer la tardor del 83 en un petit poble
d’estiu al voltant de la barraca de l’illa. En tota la llargada
al mig de Suècia que es diu Söderhamn. És un lloc amb
de Suècia només hi ha tres escoles d’arquitectura, dues de
arrels pescadores i de la indústria de la fusta. El meu besavi
les quals són al sud, a tocar de Dinamarca, així que vaig
era pagès i com molts altres va marxar una anys a Amèrica
anar a parar a Estocolm.
per guanyar-se la vida, alguns s’hi van quedar però ell va
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El quart any a l’escola molts
dels meus amics van marxar a
estudiar a l’estranger, jo havia
començat a treballar en pràctiques en un despatx i vaig
decidir quedar-me a Estocolm
malgrat tenir la sensació que
em perdria una oportunitat per
conèixer una altra cultura i un
altre país. Amb el que no havia
comptat era amb el fet que el
meu quart curs es va omplir de
nous països i cultures a través
d’un munt d’estudiants estrangers, entre ells la Rosa.
Em vaig iniciar al món laboral
a través de dos dels meus professors que em van recomanar al despatx on treballaven.
Amb els anys vàrem esdevenir
Cabanyes a l’illa. Foto: autors
companys i fins i tot amics en
comptes de professors i alumSuècia és l’excepció i no hem tingut el confinament
ne. Va ser una mica trist quan
que heu tingut a la resta de països amb la pandèmia
van decidir plegar i obrir un
despatx pel seu compte, però
també va tenir un costat bo. Vàrem començar a parlar mig
ria entre tres i quatre, i els dies que estan malalts cobrem
en broma mig seriosament que si arrencaven amb bon peu
de la seguretat social per quedar-nos a casa a cuidar-los
necessitarien ajuda aviat, i al final va resultar que una jove
en comptes d’anar a la feina i haver de llogar un cangur
arquitecta catalana era la solució perfecta. No podien assuo tirar d’avis. Els sous són alts en comparació però els immir contractar un arquitecte suec amb experiència, però un
postos també, la mitjana és del 30% i arriba al 50% per
arquitecte novell sortit de Barcelona té els coneixements
la part del sou que passa d’aproximadament 4.000 euros
tècnics necessaris que no tenim els suecs fins que hem tremensuals. L’acceptació dels impostos alts és molt gran ja
ballat uns quants anys.
que repercuteix en la gratuïtat de molts serveis com ara
l’educació, inclosa la universitat, o com les ajudes per tenir
fills i cuidar-los o l’assistència a persones dependents, tot
Tot nou, més fàcil
i que també molts serveis tenen un pagament mínim simbòlic com per exemple les visites mèdiques fins a un màxim
Començar en un país nou, amb una llengua nova, en una
de 100 euros l’any.
feina nova, es va fer molt fàcil quan, de fet, a la feina, tot
era nou per a tots. D’això ja en fa més de deu anys, i ara al
Quan vaig arribar fa deu anys no coneixia ningú català que
despatx som mes de quaranta arquitectes, enginyers i disvisqués a Estocolm, però la ciutat és relativament petita i la
senyadors. A Suècia, en general, l’ambient laboral és força
gent que treballa a l’entorn de l’arquitectura és poca, o sigui
positiu, es treballen vuit hores diàries però dinant en mitja
que al final s’acaba coneixent gairebé tothom. En aquests
hora o una hora. Entre les cinc i les sis de la tarda, tothom
deu anys fins i tot han acabat vivint i treballant aquí quatre
cap a casa. De totes maneres el més important no és tant
dels amics que tenia a Barcelona amb les seves parelles. En
l’horari com la possibilitat d’adaptar-lo a les necessitats de
aquests anys la majoria hem tingut fills, i ara tenim una colla
cadascú. Les persones que tenim fills condicionem l’horari i
d’expatriats que són la nostra segona família. Amb ells celeles vacances al ritme de les escoles i dels nens. Per exemple
brem les tradicions catalanes i moltes de les sueques.
fem reducció de jornada per recollir els petits a la guarde-
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Festes i tradicions
El dia festiu per excel·lència és el solstici d’estiu, Midsommar. Per a molts
és l’inici de les vacances, que aquí es
fan sobretot al juliol. Per Midsommar
la gent es reuneix amb amics o família
per dinar, beure i ballar guarnits amb
corones fetes de fulles de bedoll i flors.
A Suècia hi ha una sèrie de plats tradicionals que es repeteixen amb petites
modificacions a la majoria de festivitats, per exemple l’areng confitat —inlagd sill—, el salmó fumat de diverses
maneres, les famoses mandonguilles
amb patates i fruits vermells —köttbullar. De tot això se’n fa un bufet i
s’acompanya amb cervesa i licors —
snaps. Un cop passat l’estiu, la tardor
amb els seus colors es fa curta i cap
a finals d’octubre es podria dir que ja
Llac gelat. Foto: autors
tenim l’hivern a sobre. L’hivern és gris i
fosc ja que la neu sol arribar pels volts
El que costa més d’acostumar-se
de Nadal, i a ciutat fem sort si arriba.
és que a l’estiu sigui clar gairebé tota la nit
Potser és per això que l’altra gran festivitat que els suecs esperen amb ganes
és l’advent, potser fins i tot més que el Nadal. El primer
Dins i fora de casa
d’advent les finestres s’omplen d’espelmes i decoració nadalenca. El dia més esperat és Santa Llúcia i es celebra soLes estacions són molt més contrastades que al Mediterrabretot amb concerts. La majoria en llocs públics o esglésies
ni i tot i que molta gent del sud ens pregunta com portem
però sobretot a les escoles, on els nens es disfressen de
la poca llum de l’hivern, el que costa més d’acostumar-se
Santa Llúcia, pare Noel o de les típiques galetes de gingeés que a l’estiu sigui clar gairebé tota la nit. La llum i el fred
bre, porten una espelma i fan el seu petit concert davant
fa que a l’hivern la gent es quedi molt a casa, es llegeix
dels pares. Aquestes setmanes abans de Nadal es fa molta
molt, es cuina molt, i les estones al sofà o al voltant de la
vida a l’interior, molta lectura, jocs de taula i molta cuina,
taula xerrant són molt llargues. Aquí es fa servir molt la
entre d’altres pastes de safrà i les típiques galetes nadalenparaula mys, el significat teòric de la qual és “acollidor”,
ques de gingebre, lussekatter i pepparkakor. El Nadal aquí
però a la pràctica significa agafar la tassa de cafè aigualit
se celebra com a molts països europeus, guarnint l’arbre i
i la manta, encendre algunes espelmes i asseure’s al sofà
esperant el Pare Noel, tomte per als suecs. Nosaltres fem
amb un llibre o una pel·lícula. Aquest cafè aigualit és, de
cagar el tió i si som a Tor venim a esperar els reis. Per Sant
fet, el motor del país, cafè i pasta o com es diu aquí fika és
Jordi comprem una rosa i un llibre, algun any ha pogut ser
gairebé obligada tant a la feina, amb una pausa a les deu
en català però si no som a Catalunya el comprem en suec.
del matí i a les tres de la tarda, com els caps de setmana
Abans de la quaresma aquí no és el dijous que es gras sinó
simplement quan els ve de gust. Ara bé, tan bon punt el
el dimarts, que és quan es mengen semlor, pastes de brioix
sol despunta a la primavera i la temperatura puja més de
farcides de nata i massapà. Per setmana Santa fem “brun10 ºC tothom surt al carrer amb bermudes i ulleres de sol.
yols” i la mona si som a Tor; si anem a casa l’àvia de SöderLes bicicletes s’acumulen als semàfors i els parcs passen a
ham ve la llebre de pasqua a deixar els ous. Per Tots Sants
ser la sala d’estar de totes les cases; els nens hi juguen, s’hi
fem panellets a Estocolm i anem al cementiri a posar una
dina i s’hi sopa amb la carmanyola, també amb la manta
espelma en comptes de flors. Vaja, que ens apuntem a tot.
però ara a sobre la gespa.
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I sort n’hem fet dels parcs aquests últims dos anys. Suècia és
l’excepció i no hem tingut el confinament que heu tingut a
la resta de països amb la pandèmia. La teoria és que aquí es
confia en la responsabilitat individual davant el bé col·lectiu.
I és cert que tot i no estar confinats, les relacions socials fora
el nucli familiar es van reduir pràcticament del tot, molts
restaurants i petits negocis han viscut d’ajudes del govern i
els parcs han estat més que mai l’espai de trobada i relació
amb familiars i amics. El primer any, l’agència de salut es va
limitar a fer recomanacions, que tot i no ser de compliment
obligatori es la gran majoria de la població les va seguir. A

De moment a Suècia hi estem bé,
però ens agrada tenir un peu a cada punta

la pràctica, però, els principals motius del no confinament
són la legislació i política sueques. L’Estat no tenia eines legals per confinar, tancar escoles o restringir esdeveniments.
Es va dedicar tot el 2020 a tramitar lleis noves que permetessin al govern prendre mesures sobre la iniciativa privada. En general la llibertat individual està molt valorada així
com el deure i la responsabilitat. Una de les característiques
més importants dels suecs és que sempre intenten trobar
la mesura justa de les coses, els agrada mantenir-se en la
neutralitat. Lagom és una paraula molt utilitzada en tots els
àmbits i que no he conegut ningú capaç de traduir, es fa servir quan una cosa és en la mesura justa,
ni massa ni massa poc, simplement el
just i necessari perquè tothom estigui
d’Europa
content i d’acord. Tant en la vida familiar, com a la feina, com en política els
suecs intenten evitar els conflictes per
no haver-los de resoldre. Per descomptat hi ha de tot, com a tot arreu, però
aquesta tendència general harmonitza
bastant amb el nostre caràcter.
De moment a Suècia hi estem bé, però
ens agrada tenir un peu a cada punta d’Europa. Eduquem i ensenyem els
nostres fills en la diversitat de les dues
cultures. L’Ivar, que té cinc anys, parla
indistintament els dos idiomes, i l’Anna,
que encara no en té dos, sembla que va
pel mateix camí. Tenen alguns “amics”
catalans tant aquí Estocolm com a Barcelona o l’Empordà, i de moment també
els agrada agafar l’avió i passar llargues
estades a casa els avis. Qui sap si potser
algun dia tornarem a ser empordanesos.
El director de cinema suec Ingmar Bergman va fer una pel·lícula que es diu
Smultronstället, en realitat significa “el
lloc de les maduixes”, però a la pràctica
és el lloc una mica secret on ens agrada anar per estar tranquils. És una mica
com els claps dels bolets: cadascú té el
seu, i nosaltres tenim la sort de tenir-ne
dos: la cabanya a l’illa i a casa els avis a
Tor, per molts de vosaltres can Mariano.

Tardor al parc. Foto: autors

Desembre 2021

ROSA HEREU
JONTE NORIN

49

Per pensar-hi

Desig de felicitat
Ja ho deien alguns grans pensadors clàssics: la felicitat és el nostre fi últim,
el nostre bé suprem. Aquest desig tan humà no és il·lusori; tot i que, sobre
la felicitat, tenim massa idees preconcebudes, errònies i perilloses, que ens
atrapen com l’esquer un peix.

A

quest article només pretén encetar el tema, però
vol justificar que és possible ser una mica més
feliços practicant intencionadament. I, sobretot,
que val la pena fer-ho.
En aquests darrers decennis, els científics socials —i també
els biòlegs— s’estan ocupant de la felicitat. Així, comencem
a tenir-ne coneixements més precisos. La felicitat és complexa, però alhora decisiva per a una bona vida —vida a la qual
no poden aspirar massa persones encara, centrades només
a sobreviure. En les recerques actuals, hi ha força consens a
considerar que el que en diem felicitat és percebut com un
sentiment de benestar subjectiu (pau o pau interior), influït
per diferents factors molt interrelacionats. Els analitzem a
continuació.
1r - Factors interns hereditaris i bioquímics (com
ara les endorfines, la dopamina, la serotonina,
l’oxitocina —les anomenades “hormones de la
felicitat”—). Comencem per aquests factors perquè habitualment els tenim poc en compte, tot i que hi ha molts
estudis que els atorguen almenys un
50% de pes, o més, en la felicitat
humana. El nostre sistema nerviós i
substàncies com les hormones de la
felicitat, que es corresponen amb determinats estats mentals, són fruit
d’una llarga evolució que ha garantit
la nostra supervivència com a espècie
(no pas la nostra felicitat). Si ens ha tocat la loteria i ens posem a saltar i ballar d’alegria és perquè hi ha hagut un
poderós flux d’aquestes hormones en
el nostre corrent sanguini. S’ha comparat el nostre sistema bioquímic amb
el termòstat d’un aire condicionat, que
està programat a una determinada
temperatura. Esdeveniments externs
poden fer variar la temperatura momentàniament, però el sistema sempre
Conèixer-se un mateix.
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El que en diem felicitat
és percebut com un sentiment
de benestar subjectiu
(pau o pau interior),
influït per diferents factors
molt interrelacionats
fa que després retorni al punt programat. De manera semblant, tots coneixem gent que no estan mai gaire contents
malgrat que les coses els vagin relativament bé i, al revés,
gent feliç tot i que la vida no els somrigui gaire. Sintèticament, això es pot explicar perquè o bé heretem, en una
escala del 0 al 10, un sistema bioquímic alegre, que oscil·la
entre el nivell 6 i el nivell 10 i que s’estabilitza al 8 amb el
temps, o bé un sistema bioquímic trist que oscil·la entre el
3 i el 7 i que s’estabilitza al 5. O sigui, que ens ve ja de fàbrica que la nostra felicitat es mogui entre uns paràmetres
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més favorables per sentir-nos bé o no. Cal assenyalar, però,
que depèn força de nosaltres que ens situem en les zones
més altres dels paràmetres heretats (3r tipus de factor que
analitzarem). També ho poden fer possible —en general
de manera transitòria— certs psicofàrmacs i diverses drogues; com tots sabem, però, poden tenir efectes secundaris indesitjables, especialment abusar-ne. Justament alguns
autors com Harari creuen que la manipulació del nostre
sistema bioquímic és el gran perill al qual ens enfrontem
actualment, en la cerca de sensacions agradables i la progressiva pèrdua de tolerància al malestar.

En augmentar la riquesa,
el creixement del sentiment
de felicitat és inversament
proporcional al nivell
de renda de partida
és inversament proporcional al nivell de renda de partida. Sí
que tothom viu un pic d’entusiasme quan guanya en riquesa
material, però dura molt menys l’alegria en la gent més rica
que en la més pobra (per a qui els diners pesen molt més en
el seu benestar).
Sobre la salut, els estudis indiquen que les malalties o accidents fan disminuir la felicitat a curt termini. A més llarg
termini, només són una font d’angoixa si la salut d’una persona es deteriora constantment o si la malaltia comporta
un dolor creixent que va debilitant el malalt. Per exemple, la
gent a qui diagnostiquen una malaltia crònica com la diabetis, normalment es deprimeix un temps però, si la malaltia
no empitjora, s’adapta a la nova situació, tornant al seu estat inicial de satisfacció vital.

La felicitat pels diners és transitòria.

2n - Factors externs com ara la salut, els diners i
l’amor. Per descomptat que aquest aspectes tan populars
influeixen en el nostre benestar, però només fins a un cert
punt. De fet, de cap manera aquests factors externs són els
més decisius per a la felicitat humana (llevat de situacions
extremes com ara guerres o pobresa extrema). Un càlcul
aproximat els atorga només un 10% de pes, molt lluny dels
factors interns heretats. Els estudis empírics indiquen clarament que no hi ha una correlació directa i, sobretot, permanent entre aquests factors i la felicitat.
Comencem pels diners. Imprescindibles per sobreviure i viure una mica bé en les societats tal com les hem organitzat.
Clar i català: la felicitat no augmenta de manera proporcional als diners que es guanyin. Ja l’any 1974 es va formular el
que es coneix com a paradoxa d’Easterlin: el creixement de
la renda per persona en un país i, per tant el creixement en
béns i serveis, no va acompanyat d’un creixement similar del
sentiment de satisfacció amb la vida. Per què? Tots sabem
per experiència que és molt fàcil acostumar-nos a les millores i no valorar el que tenim (l’anomenada “adaptació hedonista”). De fet, tots els estudis coincideixen que, en augmentar la riquesa, el creixement del sentiment de felicitat
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Passem al tercer punt: l’amor. Sembla que l’amor —o sigui,
la parella, la família, els amics i la comunitat— té més impacte en la nostra felicitat que els diners i la salut. Els estudis
indiquen que la gent amb una família sòlida i que viu en
una comunitat cohesionada i solidària és significativament
més feliç que els casos contraris. Aquests resultats es donen
amb independència de la situació econòmica i de les condicions físiques de la gent estudiada. Per tant, vigilem amb
l’individualisme, tan fomentat per la cultura actual, perquè
no afavoreix gens la felicitat.
De totes maneres, cal remarcar que la conclusió més important d’aquestes investigacions és que la felicitat humana no
depèn tant d’aquests factors externs i objectius que acabem
d’analitzar, sinó més de les nostres expectatives subjectives
—que, en les societats actuals, poden créixer sense parar.
Analitzem-ho a continuació.
3r - Factors com ara els nostres hàbits, accions,
actituds, pensaments i sentiments. Corresponen al
40% restant, aproximadament, del pes de què depèn la
nostra felicitat. Són factors, en gran mesura, apresos des
de petits a partir de la nostra família, entorn i cultura dominant. Per tant, són modificables. Les nostres expectatives,
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Per pensar-hi
que depenen sobretot d’aquests factors, fan que percebem
i valorem la realitat de manera molt diferent. Per exemple, si
una persona aspira a tenir una casa prou còmoda per viure i
l’aconsegueix, estarà satisfeta; ara bé, si aspira a gaudir d’un
palau que sigui l’enveja de veïns i només aconsegueix una
casa còmoda, no ho estarà gens, de satisfeta. El gran problema que tenim tots els humans actuals per a ser una mica més
feliços rau justament en això: el que en diem “progrés” està
fent que les nostres expectatives es disparin com mai abans;
tendim a voler-ne més i més perquè ens hi empenyen la publicitat, els mitjans de comunicació, l’entorn social, etc. Així, és
fàcil estar permanentment insatisfets, perquè ja fa segles que
està dit: no és més feliç qui més té sinó qui menys necessita.
Com saber el que necessitem de veritat, sense deixar-nos
enganyar per l’actual creixement sense límits? També ja ho
van endevinar els clàssics quan ens aconsellaven: coneix-te a
tu mateix. Un objectiu molt difícil d’assolir, i més ara, que sabem que existeix un inconscient psíquic, missatges subliminars, fake i deep news... El llarg camí de l’autoconeixement
implica identificar el que ens provoca de veritat patiment i
el que ens provoca benestar; què té sentit i què val la pena
realment, etcètera. Segons la cultura budista i molts mestres ioguis, que són qui més s’han ocupat d’aquests temes,
cal estar ben atents, per exemple, a tot el que consumim. I
és que ens alimentem per la boca però també quan mirem
pantalles de tota mena, quan escoltem comentaris i opinions, quan llegim diaris, llibres o missatges a les xarxes,
quan passegem o viatgem… El que rebem per tots aquests

Per tant, vigilem amb
l’individualisme, tan fomentat
per la cultura actual, perquè
no afavoreix gens la felicitat
canals pot ser tòxic o beneficiós per al nostre benestar —individual, col·lectiu i també del planeta. Cada vegada som
més conscients respecte del que mengem i bevem, però no
gaire en relació amb els altres canals. Cal tenir molt sentit
crític i fer molt de treball amb nosaltres mateixos per no
deixar-nos alimentar per la necessitat d’un consum desenfrenat de moltes coses, per l’odi, pel menyspreu d’un mateix
i els altres, per sentiments de superioritat o inferioritat, per
enveges, per il·lusions nefastes, etc.
Algunes bones pràctiques per ser més feliços. Són
propostes que milloren els nostres hàbits, accions, actituds,
pensaments i sentiments de manera interrelacionada i que
es retroalimenten. A sota, una breu relació i síntesi del que
s’ha difós, com a més aconsellable, dels cursos sobre la felicitat fets per experts de les prestigioses universitats de Harvard i de Yale.
Simplificar el nostre estil de vida (oci, treball,
vestir, menjar, compres…). Centrem-nos només en
l’essencial; la resta, fora. Voler abastar-ho tot i no
perdre’ns res és estressant i impossible.
Perdonar-nos a nosaltres
mateixos i als altres pel
que pensem que no està prou
bé. La perfecció sí que és una
quimera i no existeix en aquest
món.
Ser agraïts. No donar per
fetes les coses bones de què
gaudim, ser-ne conscients i dirho. Ser amable i bona persona
amb un mateix i els altres
millora el nostre estat d’ànim.

Qualsevol exercici, també suau, fa que augmentin les hormones de la felicitat.
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Fer exercici. Qualsevol
exercici, també suau, fa que
augmentin les hormones de la
felicitat i, per tant, fa que ens
sentim millor.
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Per pensar-hi
Fer meditació i/o mindfulness (article explicatiu
al n. 18 d’ASPRE I PLA, I. Falgàs). Ser conscients del que
passa i ens passa. Inhalar i exhalar ben concentrats.
L’atenció plena al moment present és una font
d’innombrables beneficis.
Ser resilients, o sigui, potenciar la nostra capacitat
de fer front a les situacions difícils o traumàtiques, que
formen part de la vida humana. És el nostre sistema de
defensa psicològic davant l’adversitat.

Cal tenir molt sentit crític i fer
molt de treball amb nosaltres
mateixos per no deixar-nos
alimentar per la necessitat d’un
consum desenfrenat de moltes
coses, per l’odi, pel menyspreu
d’un mateix i els altres, per
sentiments de superioritat
o inferioritat, per enveges,
per il·lusions nefastes
que menys influeixen en la felicitat. La gent amb més
fama, més poder, més guapa, més somrient… no és
necessàriament més feliç. De tant en tant, són notícia
la dependència d’algunes d’aquestes persones de les
drogues, les morts per sobredosi, els seus suïcidis, etc.

L’atenció plena al moment present és una font d’innombrables beneficis.

Tot això és més fàcil de dir que de fer. Però la finalitat de
l’esforç continuat que cal fer és augmentar el nostre benestar. Així doncs, podem veure aquestes pràctiques no
com a sacrificis desagradables sinó com una oportunitat
de viure millor. Tenen moltes proves positives al seu favor.
Recordem la consigna: els petits canvis són importants (i
aviat es noten!).
Acabem afegint una relació dels errors més freqüents i interrelacionats que podem cometre sobre aquest tema.
Pensar que la felicitat és o pot ser un estat
permanent. El dolor existeix i viure genera a
vegades dolor, tant físic com psíquic (malalties, morts,
fracassos…). Hem d’acceptar aquesta realitat, com
acceptem la gravetat. Només és a les nostres mans
l’actitud que adoptem. Val la pena ser resilients
perquè tot passa. Tant el benestar com el malestar són
sensacions efímeres (com aquests insectes aquàtics, les
efímeres, que viuen i moren en una mateixa tarda).
Deixar-nos enganyar per les aparences
socials i pensar que si tingués això o allò
(diners, èxit en el que sigui…) seria més
feliç. Tenim força proves que aquests factors són els

Desembre 2021

Confondre el mitjà (benestar material, per
exemple) amb la fi (felicitat), o sigui, pensar que
el progrés material genera directament més felicitat. El
que en diem progrés ha creat molt millors condicions
de vida, però no està gens clar que més felicitat.
Fer dependre la nostra felicitat dels altres o
de la societat. No ens enganyem. Fora de situacions
extremes (pobresa extrema, abusos o conflictes greus,
guerres, etc.), els factors externs no són els més
fonamentals per sentir-nos bé. Som nosaltres mateixos.
No ens queda més remei que acceptar que la felicitat és un
assumpte complex. Buscar receptes fàcils o dreceres només
ens portarà decepcions. La bona notícia és que es pot aprendre, de mica en mica, a ser més feliç. La mala notícia és que
porta temps i és un procés lent, com qualsevol canvi d’hàbits
o de pensaments i sentiments molt arrelats. A més, cal anar
practicant amb constància perquè tot el que aprenem es
vagi interioritzant.
Tots sabem que la felicitat és de les coses que valen la pena
per elles mateixes. Per tant, l’esforç per assolir-ne i el nostre
desig de felicitat no són, gens, en va.

M. GRÀCIA VILAVELLA I GASULL
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Petits manteniments

Maleïda calç
A vegades les petites avaries són enutjoses. Encetem una nova secció de
consells per afrontar petites reparacions de la llar.

L

a gran quantitat de calç dissolta a les aigües que
abasteixen les nostres llars pot provocar una sèrie
d’avaries tant a les instal·lacions con als aparells que
hi estan connectats.

que de vegades porten les canonades). La manera de netejar
aquests airejadors és així:

La solució, evidentment, és un descalcificador… Però amb o
sense descalcificador hi ha també una sèrie de coses que cal
fer en benefici nostre.
Les cases, normalment, estan dividides en sectors per claus de
tall d’aigua. Hi ha una clau principal que talla tota l’aigua de
l’habitatge; després, cuines, lavabos i banys disposen també
de dues claus de tall (claus de de pas d’aigua freda i calenta) que, en cas d’avaria o fuita d’aigua, aïllen la zona de la
resta de l’habitatge per tal que la resta d’espais de la casa
puguin continuar funcionant. Aquestes claus estan situades a
l’entrada de banys i cuines i a prop del sostre.

Eina que de vegades tenen les ferreteries o, si no se’n té, una clau fixa plana
de 22 mm de boca.

També cada aparell sanitari (vàter, bidet, rentamans, aixetes,
etc.) hauria de disposar d’unes claus de tall (claus d’escaire)
per poder aïllar l’aparell en cas d’avaria o substitució.
Totes aquestes claus, degut a la calç, queden dures, costen
d’accionar o en el pitjor dels casos queden com soldades i és
impossible moure-les. Per això és molt recomanable manipular-les un o dos cops l’any, obrint-les i tancant-les tres o quatre
cops cada una. En el cas que no es puguin moure, si no s’és
una mica manetes amb les eines, millor cridar el lampista.
De vegades hi ha poca pressió d’aigua, això pot ser degut
a la xarxa mateixa de subministrament d’aigua o bé a que
els airejadors de les aixetes estan obturats per la calç (o terra
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Si són petites pedres, es renta
amb aigua. En el cas que sigui
calç, poseu tot l’airejador (millor desmuntat per parts) en
un recipient —i tot submergit— amb vinagre o un producte anticalç i deixeu-lo fins
que desaparegui tota la calç.
Renteu-lo amb aigua després
i torneu-ho a muntar sense cargolar-lo massa fort.
Si el filtre estigués trencat, hi ha recanvis de tot l’airejador a
les ferreteries.
Els airejadors també s’anomenen atomitzadors i la funció que
tenen, a part de la de filtrar, és barrejar aire a l’aigua per donar la sensació de més pressió i així no s’obren tant les aixetes,
de manera que s’estalvia aigua.

XAVIER VILADEVALL
xavivf@yahoo.es
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Obrint boca

Flam de mato

Recepta de DOLORS ROMANS MULÀ

INGREDIENTS:

PREPARACIÓ:

P6 ous
P250 g de mató
P300 cl de llet
P1 pot petit de llet

Es posa tot en un pot i ho batem amb el
minipímer. Posarem sucre torrat al fons de la
plata i després els ingredients batuts.

PSucre

Bon profit

condensada

Ho courem al bany maria a 180 graus
durant 40 minuts i ho taparem amb paper
de plata al cim.

Pastis de poma

Recepta de VICTÒRIA QUINTANA CUBERT
INGREDIENTS:

P1 kg de pomes (4 pomes)
P1 got de llet
P1 got de sucre
P1 got de farina
P6 ous
PREPARACIÓ:
Es reserven 2 pomes i les altres dues es tallen a
daus, es tritura amb el minipímer i es barreja amb
els altres ingredients.
A la plata s’hi posa paper de forn (sense mantega).
Es posa la barreja dins la plata i al cim els tallets fins
de poma ben col·locats.
Es posa al forn a 180 graus durant 40 minuts
aproximadament.
Es fa un almívar:
2 cullerades d’aigua
2 cullerades de sucre
2 cullerades de melmelada de préssec

P
P
P

i tot ben remenat.
Quan el pastís és quasi cuit, es treu la plata del forn,
es pinta amb l’almívar i es fica una altra vegada al
forn durant 5 minuts que s’acabi de coure.

Bon profit
Desembre 2021
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