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Infant de la Llum, obriu-nos els ulls
a les coses belles que endolcen la vida,
la nit estrellada, la prada florida,
l’escuma que esclata damunt dels esculls.

Infant de l’Amor, feu-nos estimar
com l’oreig benigne que tot ho amanyaga,
i enduts per la flama que mai no s’apaga,
que a tothom i sempre li allarguem la mà.

Infant de la Pau, mostreu-nos un vol
lleuger d’orenetes i un càlid somriure
que ens faci agradable la tasca de viure,
com l’aigua serena d’un clar rierol.

Infant de la Fe, ompliu-nos de cel
per esvair el dubte que l’orgull congria.
Que Nadal ens dugui la santa alegria
dels pastors i els àngels, amb cor ben fidel.



E D I T O R I A L
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Benvolguts socis i sòcies. Ja estem a les acaballes de 
l’any 2017. Moltes coses han passat i estan passant 
que ens trasbalsen i de vegades angoixen.Estem vivint 
moments difícils pel  nostre país. Però al mateix temps 
estem cada vegada més units en l’es-forç comú de 
seguir endavant amb les nostres conviccions i anhels. 
No caiguem en el desànim, hem de tenir confiança en 
el futur i en la seguretat de que els nostres esforços es 
veuran recompensats. La lluita serà llarga però al final 
guanyarem.

La nostra Associació ha seguit i segueix amb deter-
minació el seu camí per assolir el nostre principal ob-
jectiu que és el benestar de la gent gran, i mitjançant les 
seves activitats, promou les relacions d’amistat i com-
panyonia  entre els socis i sòcies, als quals agraïm la 
seva participació i interès. 

Estem contents de la gran assistència als concerts i de la 
bona resposta a les tardes de dimecres, on hi ha l’opor-
tunitat de tenir animats col·loquis entre els assistents i 
els conferenciants sobre els diversos temes presentats.  
També tenen molt bona acollida les sortides d’Art i 
Història, que ens permeten conèixer llocs interessants, i 
poc coneguts, de la nostra ciutat.

I què dir dels nostres viatges i excursions, que sempre 
tenen un gran èxit, en els quals tenim l’oportunitat de 
gaudir d’uns dies d’esbarjo lluny de les preocupacions 
i rutines diàries, enfortint els llaços d’amistat i la bona 
relació entre els participants. A la Revista trobareu una 
bona mostra de les nostres escapades.  També van anar 
molt bé les “Convivències d’estiu” a la Seu d’Urgell, 
que esperem repetir l’any que ve.

Gràcies a l’esforç, dedicació i bona feina de moltes per-
sones i a la vostra assistència i col·laboració en totes les 
activitats,  podem dir que ha estat un bon any per ACA. 

Això ens dóna moral i ànims per continuar amb aquesta 
línia en el futur, esperant l’ajuda de tothom.

Us desitgem unes molt bones Festes de Nadal, envol-
tats de l’efecte de totes les persones que us estimen i 
que l’alegria estigui present en totes les llars, amb l’es-
perança que el Nou Any 2018 ens sigui favorable. 
 

Teresa Herraiz

Recomanem que es consulti periòdicament la web de la nostra Associació A.C.A., 
www.associacioaca.com, en la que s’hi troba una completa informació de totes les diverses activitats 
que programa i realitza la nostra Associació. 



Amb un generós esperit de servei i amb una total dedi-
cació, va col·laborar durant més de trenta anys en les 
diverses activitats de la nostra Associació, impulsant 
la promoció social de les persones grans, fomentant el 
seu interès per la cultura i promovent unes perdurables 
i emotives trobades d’amistat.

Es innombrable el nombre de socis i sòcies que, gràcies 
al seu esforç i a la seva generosa dedicació, han tingut 
l’oportunitat d‘ampliar els seus coneixements històrics 
i artístics, i de crear, a la vegada, unes fermes i agrada-
bles relacions socials.

Amb el seu caràcter cordial i amable, escoltava i aco-
llia sempre afectuosament a tots els que estàvem al seu 
costat, els que l’estimàvem i enyorem ara, amb profun-
da tristesa, la seva clara, franca i serena mirada.

El seu optimisme i la seva amabilitat, el seu incansable 
entusiasme  i la seva generosa disposició al servei de 
les persones grans, és i serà sempre un inesborrable 
exemple per a tots nosaltres. Que en pau descansi. 

EN MEMÒRIA

SRA. CARME BRILLAS SAGUER
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Col·laborador incansable de la nostra Associació, ja 
des dels seus inicis, va contribuir sempre, amb el seu 
esforç personal, a la seva constant expansió i arrela-
ment social, exercint amb una gran professionalitat i 
dedicació, durant molts anys, el càrrec de vice-presi-
dent de la nostra Junta Directiva.

Va ser també fundador de les Aules Universitàries per a 
la gent gran, entitat que va dirigir i de la que va osten-
tar la presidència durant més de trenta anys. 

Home actiu, emocional i de profundes creences reli-
gioses, encoratjava sempre a les persones grans a ser 
també ben actives, a no deixar mai de fer coses, i ell 
mateix predicava amb l’exemple, perquè tot i la seva 
avançada edat de més de 90 anys, encara molts dies 
jugava a tennis.

Sempre despert, i amb una gran  inquietud intelectual, 
el seu lema era: Deixar d’aprendre és començár a enve-
llir. Persona amable, de caràcter obert i acollidor, es va 
fer estimar sempre de tots els que el vàrem conèixer i 
ara lamentem profundament la seva pèrdua. 
Que en pau descansi.

DR. FRANCESC PONS CATCHOT

La nostra Associació A.C.A. es condol vivament per la pèrdua de 
dues persones molt estimades, membres de la seva Junta Directiva, 
les quals recentment ens han deixat, i en fa agraïda memòria. 

Que en pau descansin.

Sempre continuaran vius en el nostre record i agraïment



Estimo la vida i les petites coses que la fan bonica.

Amb tot, repassant els anys viscuts, sembla que el que 
m’ha agradat més ha estat treballar. Cinquanta anys, a 
vuit hores diàries en una oficina, quaranta anys, com 
a mestressa de casa fent la compra, cuidant els fills .... 

I a aquestes feines he d’afegir-hi el temps empleat en 
fer les coses que m’agradaven:  teatre, escriure, fer 
poesies, brodar... Crec que no es pot negar que he estat 
una gran treballadora.

Però el temps passa i de sobte vaig descobrir la mera-
vella del no fer res.  És el que els italians en diuen “il 
dolce far niente”.

Estirar-me sobre l’herba mirant el cel, tant blau, i els 
núvols que de tant en tant canvien de cara. I no fer res. 

Escoltar el cant del ocells o la remor de les fulles dels 
arbres. I no fer res.

Asseure’m al sofà de casa amb un llibre, que no lle-
geixo, entre les mans, els ulls tancats, el rellotge de 
paret fent tic tac. I no fer res.

 

Quedar-me arran del mar, mirant la línea perfecta de 
l’horitzó, i l’anar i venir de les onades mentre s’esco-
rre entre els dits la sorra calenta i daurada. I no fer res.

No sé si encara em tocarà treballar, però espero trobar 
el temps necessari per ser feliç amb aquest dolce far 
niente. 

Enriqueta Civil

CASOS I COSES

QUE ÉS EL QUE EM FA FELIÇ
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Aquestes parau-
les, que aparent-
ment semblen les 

d’un il·lús, les va pronunciar un gran home, defensor 
dels drets del seu poble. I les va dir amb el cor ple 
d’il·lusió. La il·lusió d’un futur més amable  per a tots 
els seus, malgrat intuís que per a ell no n’hi hauria, de 
futur.

Fins l’últim alè de la seva vida, Martín Luther King 
va voler plantar aquest simbòlic pomer, perquè, si no 
ell, almenys els que vinguessin darrera seu poguessin 
gaudir dels seus fruits.

Malgrat ens pesin els anys, no podem viure pensant 
que en aquest món ja ho hem fet tot i que no val la 
pena de moure un dit per res ni per ningú.

Planta un gerani al balcó i rega’l amb l’esperança de 
veure’l florir a la pròxima primavera. Però, sobretot, 
sembra amabilitat, amistat, solidaritat... Que de tota 
aquesta sembra en colliràs, no ho dubtis, fruits abun-
dosos i, si més no, el teu record no s’esborrarà mai 
dels que t’hagin conegut.

 Un record que guardaran dins el cor com una 
joia, igual que milers de persones guarden en el seu el 
del gran Luther King.

 Posa il·lusió en tot, com si avui fos el primer 
dia de la teva vida. Veuràs com se t’esponja el cor i 
sentiràs dringar campanes de joia si, aquest Nadal, 
malgrat et sentis sol, angoixat, malalt o desencantat, 
ets capaç de penjar en el teu pessebre una estrella de 
plata. 

Enriqueta Civil

SEMBRA

 Malgrat sabés que demà el món s’ha de desintegrar jo, avui, plantaria el meu 
pomer.
                    Martin Luter King.



Aquest any la nostra Associació ha complert el 40 
aniversari de la celebració dels seus Jocs Florals de la 
Tardor, al Saló de Cròniques del nostre Ajuntament de 
Barcelona, i aquest joiós aniversari m’ha fet pensar en 
com van passant els anys!. I m’ha empès a redactar una 
breu memòria personal.

A la meva infantesa era molt feliç. Recordo que tot em 
somreia, no necessitava res, tot m’ho donaven sense 
demanar-ho, inclús l’oli  de ricí, quan em tapaven el 
nas perquè me’l prengués. Però en passar aquesta edat 
la felicitat depenia de mi. Quan vaig arribar a jove, vaig 
pensar que la vida no era tan justa amb mi com era per 
altres, però m’hi vaig acostumar. Com que tenia diver-
gències amb els companys, vaig pensar que el millor 
era dialogar, i em va donar un bon resultat. Per això 
vaig estudiar dret.
   
Quan vaig acabar la carrera no tenia clients, i vaig 
aprendre que a la vida no valen lamentacions. M’es-
timava la professió i amb ella vaig fer un pacte: la llei 
era molt necessària, però si la llei era injusta, per so-
bre d’ella hi havia la jurisprudència, la democràcia i el 
diàleg, que així s’administra justícia. Amb aquest crite-
ri vaig fer molts clients.    

Vaig tenir un accident molt seriós amb greus con-
seqüències físiques. Sort de la meva esposa i fills que 
em varen ajudar molt. I llavors vaig pensar que la vida 
podia ser molt curta, i ens vàrem organitzar per gaudir 
al màxim tota la família junta, que són les pesones que 
tenim sempre al costat quan estàs malalt o necessites 
ajuda.

Per desgràcia vaig perdre la meva esposa, i els fills ja 
fan la seva vida, encara que em segueixen cuidant, però 
jo no vull que estiguin pendents de mi. Desitjo valdrem 
per mi mateix, tenir vida autònoma, llegir, escriure,  fer 
activitats mentals, i caminar una estona cada dia, sense 
pensar quina edat tinc. Si algú o alguna cosa em posa 
nerviós, respiro a fons per tranquil·litzar-me, i continuo 
fent la meva vida. M’arreglo i procuro anar ben vestit, 
es a dir fer goig. No envejo a ningú, m’agrada parlar 
amb la gent, estar al dia, seguir el món digital, i sóc un 
home feliç, que complirà els seus 90 anys, tot escoltant 
la cançó:  Sents com van passant els dies..., la força és 
el present, no l’has d’esperar.

    Josep Mª Verdaguer

CASOS I COSES

PASSANT ELS ANYS
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Al fet de fracassar i tornar a començar,
 de caure i d’aixecar-te desseguida,
 de trobar un camí tancat i canviar de ruta,
 de trobar dificultats i haver-les d’afrontar,
 no en diguis adversitat, sinó Saviesa.

  Al fet de fugir d’una prova i haver de superar-la,
  d’ahelar quelcom i no obtenir-ho,
  de marcar-te una fita i no aconseguir-la,
  de voler i no poder, d’avançar i no arribar,
  no en diguis un càstic, sinó Ensenyança.

   Al fet de buscar companyia i d’estar sol,
   de pasar dies alegres i tristos,
   de tenir dies feliços i dies de soledat,
   de buscar novetat i ttobar monotonia,
   no en diguis rutina, sinó Experiència.

    I al fet de que els teus ulls vegin  la bellesa,
    que la teva oida escolti la música,
    que les mans treballin i el teu cor estimi,
    que el teu esperit sigui ferm i constant,
    no en diguis vida humana, sinó Miracle.
   



Carmen Brillas Saguer era nascuda a Celrà (Gironès) 
amb fortes arrels empordaneses per part de la seva 
mare, concretament de Maçanet de Cabrenys i barce-
lonines pel pare, industrial, que  va dirigir la fàbrica de 
Can Pagans dedicada a l’elaboració de tints i que va ser 
molt important durant la primera meitat del segle XX. 

Ella confessava que se sentia sentimentalment gironina 
i en tenia el caràcter: exigent, treballadora incansable, 
imaginativa, ordenada i amb capacitat organitzativa. 

Tots aquests trets units, a l’exquisida educació rebuda i 
a una intel·ligència viva i àgil, feien d’ella una dona de-
cidida i resolutiva. Aquestes capacitats les va posar al 
servei de tot allò que emprenia i també de l’Associació 
ACA. Durant molts anys n’ha estat sòcia, fins al final 
de la seva vida, i ha col·laborat amb l’entitat des de les 
responsabilitats que la Junta directiva li encarregava, i 
ho ha fet amb un entusiasme contagiós. Era una dona 
de cultura, convençuda que aquest és un dels millors 
bagatges que les persones podem tenir, i molt impor-
tant, que la formació ha de ser permanent i continua, en 
resum,  que mai s’acaba d’aprendre. En una Associa-
ció preferentment dedicada a la gent gran, aquest és un 
propòsit cabdal per a mantenir-se actiu. Això ho trans-
metia en les sortides culturals que amb minuciositat 
preparava perquè els socis, i tots aquells que en partici-
paven. en gaudissin, s’ho passessin bé i a l’ensems en 
traguessin el profit d’ampliar coneixements i adquirir 
un xic més de saviesa. Per això les propostes que ella 
feia, curs rere curs, sempre eren atractives per a molts. 

Perquè treballava sense fer escarafalls ni atribuir-se va-
naglòries fútils, sabent treure el millor de les capacitats 
de cadascú, però tots sabíem que quan una cosa no so-
lament sortia bé sinó que era excel·lent, darrera, com 
una  directora d’orquestra, hi havia la Carmen Brillas. 

Seria llarg descriure en detall les programacions en 
les que va participar durant aquests anys, però val a 
dir que tenia predilecció per l’art, la història, la músi-
ca, la literatura, el teatre, els viatges culturals. Visitar 
monuments, museus, exposicions, assistir a funcions, 

conferències i audicions 
sempre tot  triat selec-
tament i pensant en la 
seva qualitat i interès. 
Personalment he cone-
gut la seva gran afició a 
la música: no es perdia 
cap concert, recital, òpe-
ra i molts cops l’acom-
panyàvem algun de no-
saltres, sigui al Liceu, 
al Palau de la Música, a 
l’Auditori o a festivals, 

etc. Tant és així que em va engrescar a col·laborar, molt 
modestament, amb l’Associació ACA en les tardes mu-
sicals que es celebren cada mes al Casal del Metge de 
la Via Laietana i que tant d’èxit tenen entre els socis i 
amics de l’ACA, una participació de la que me’n sento 
satisfet i content i que m’ha permès conèixer, no a per-
sones grans, sinó a grans persones. 

Però la Carmen no només era una dona activa i inquie-
ta sinó que tots els que l’hem conegut sabem que era 
reflexiva, escoltava més que parlava i aquesta era una  
gran virtut que sempre li valorarem i que ara enyorem. 
Els seus consells eren encertats perquè des de la medi-
tació i l’observació ajudava a resoldre tants de proble-
mes i entrebancs o a fer les coses de la millor manera. 
Però, tot i ser important  el que hem explicat de la Car-
men Brillas, no deixen de ser ornaments accessoris de 
la seva ànima, grans, valuosos, escassos avui en dia, 
si voleu, o que només per això estaríem davant d’una 
personalitat excepcional, que a més a més ho era. 

I ara, parlant des del cor i la intimitat familiar, que vol dir 
proximitat i quotidianitat, la Carmen era amorosament 
atenta amb els de casa i amb els amics, detallista fins 
l’extrem, equànime fins la desmesura perquè va ser una 
persona que sempre estava disposta a donar un cop de 
mà ajudant a moltes persones, estimant com només es 
pot estimar des de l’elegància innata d’una gran senyora.

Ernest Escasany Ferreres

CASOS I COSES

UNA DONA EXEMPLAR
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SORTIDES EN GRUP

Un animat grup de socis i sòcies, hem tingut l’oportu-
nitat de fer una interessant i bonica escapada, que ens 
ha permès fer un recorregut cultural i de natura per la 
província d’Osca.

El primer dia vàrem visitar la ciutat de Barbastre, que 
destaca per la seva brillant fusió entre la tradició i la 
modernitat. Capital de la comarca de Samontano, fa-
mosa pels seus vins, s’assenta sobre la llera del riu 
Vero. Acompanyats per una guia local vàrem conèixer 
la seva història de diversos segles, tot  passejant pel 
conjunt històric del nucli urbà, amb llocs de gran tra-
dició i bellesa, destacant la Catedral, bonic exemple 
de l’arquitectura gòtica renaixentista d’Aragó, amb un 
retaule d’alabastre que és una maravella.

Desprès d’un bon àpat per recuperar forces, ens vàrem 
arribar a Ainsa, poble de montanya típic i ben cuidat, 
que actualment és un punt turístic molt visitat. Des de 
la plaça del mercat, que ara és bàsicament la plaça dels 
restaurants i les terrasses, vàrem fer un interessant re-
corregut pel seu casc antic, en el que hi destaca l’esvel-
ta torre de la “Colegiata”, l’Esglèsia parroquial i altres 
construccions romàniques, aixi com el Castell.

Finalment vàrem arri-
bar a Osca capital i ens 
vàrem instal·lar a l’ho-
tel.

Al dia següent, sortint 
ben d’horeta, ens en 

vàrem anar cap al Parc Nacional d’Ordesa, un dels 
primers parcs nacionals del món, declarat per Decret 
a l’agost de 1918. Posteriorment declarat també Patri-

moni mundial dels Pirineus i reserva de la biosfera, des 
del 1977. 

El dia era fresquet però radiant, amb un cel blau en-
lluernador. Les visites comencen al Centre de interpre-
tació, on passen un atractiu video del conjunt paisa-
gístic, d’una gran bellesa, en el que s’imposen elevats 
pics i una fauna i flora diversa. A continuació vàrem 
fer un passeig per la Pradera d’Ordesa fins el pont de 
Sarratieto, tot gaudint de l’immens paisatge de pics, 
falles, boscos, el riu, etc., que junt amb els increíbles 
colors de la tardor, fan del camí un indret màgic.

Després de dinar vàrem anar a visitar Torla, un dels 
pobles amb més encant del Pirineu aragonès. Vàrem 
fer-hi una breu visita i tornem cap a l’hotel.

L’ultim matí el vàrem dedicar a Osca capital, passejant 
pel casc antic, en el que s’hi reflecteix la seva histo-
ria mil·lenària. Vàrem visitar la Catedral d’estil gòtic, 
amb un superb retaule en alabastre del renaixement, la 
Casa Consistorial, també d’estil renaixentista, i l’Es-
glésia i el claustre romànics de Sant Pere el Vell. Fina-
litzada la visita, vàrem passejar una estona per la part 
modernista de la ciutat, de retorn cap a l’hotel a dinar.

I fins aquí el breu relat d’aquests tres dies tan intensos 
i gratificants, durant els quals vàrem gaudir, no només 
d’art i natura, sinó també d’una bona convivència 
d’amistat i alegria entre tots els participants. Esperem 
tornar-nos a retrobar ben aviat.

Teresa Herraiz

ESCAPADA A OSCA, OCTUBRE 2017

8



A finals del passat mes d’octubre, coincidint amb la 
festivitat del dia de Tots Sants, un bon grup de socis si 
sòcies vàrem anar a fer una interessant visita cultural i 
turística als tres més importants monestir cistercencs 
del nostre país: Poblet, Vallbona de les monges i Santes 
Creus. El nostre itinerari es va iniciar, el primer dia, 
amb una agradable passejada matinal per Montblanc, 
una bonica població que, rodejada de muralles, conser-
va un sorprenent i molt suggestiu aspecte medieval.. 

A la tarda vàrem anar a visitar el Monestir cistercenc 
de Poblet, on actualment hi conviu una comunitat de 28 
monjos, els quals conserven ben activa la vida monàs-
tica, i vetllen les esplèndides sepultures reials, d’ala-
bastre policromat, que hi ha dins l’església, a banda i 
banda de l’Altar major, cobertes amb unes suggerents 
escultures de Frederic Marés. 

Vàrem admirar el magnífic retaule de cinc plantes, tam-
bé d’alabastre que, per encàrrec de l’abat Caixal, va 
fer l’escultor valencià Damià Forment, l’any 1529, i 
que va costar, segons contracte, la respectable quantitat 
de 4.000 ducats d’or d’aquell temps. Vàrem passejar 
per les galeries del claustre, evocant el silenci i les pre-
gàries de centenar de monjos que, durant molts segles, 
hi han transitat fent meditació, i vàrem entrar a l’aco-
llidora Sala capitular gòtica, dividida en tres naus per 
quatre esveltes columnes, i on hi ha les ornamentades 

sepultures de di-
versos abats. Tam-
bé vàrem visitar 
l’antic Palau reial, 
admirant l’elegàn-
cia dels seus tres 
finestrals gòtics i 
l’expressivitat dels 
seus bonics capi-
tells, on uns àngels 

hi toquen, des de fa segles, els seus instruments musi-
cals.
 
L’endemà vàrem dedicar el matí a visitar el Monestir 
de Sta. Maria de Vallbona de les monges, el cenobi cis-
tercenc femení més important de Catalunya, amb una 
llarga història, ja que ha conservat ininterrumpidament 
la comunitat monacal durant més de 850 anys. Dins la 

seva bonica església d’una sola nau, d’estil de transició 
romànic i gòtic, hi vàrem poder veure el policromat se-
pulcre de la reina Violant d’Hongria. També les galeries 
del claustre mostren el magteix estil arquitectònic de 

transició, rodejant una bonica sala capitular del s.XIV. 

A la tarda, la nostra visita cultural ens va encaminar al 
Monestir de Santes Creus, actualment sense activitat 
religiosa, però també d’una gran importància històri-
ca. Edificat al s.XII, va promoure i conservar la vida 
monàstica durant set segles. Una font monumental 
serveix de pedestal a l’estàtua de sant Bernat Calbó, 
que fou abat d’aquest Monestir, i dins l’església, vàrem 
poder admirar els enterraments reials de Pere el Gran i 
de Jaume el Just, descansant al costat de la seva esposa 
Blanca d’Anjou. També el gran almirall Roger de Llú-
ria hi té la seva tomba. 

La nostra visita cultural va finalitzar amb una agradable 
passejada pel bonic claustre gòtic de Santes Creus, or-
nat amb elegants columnes i magnífics capitells, i on hi 
vàrem poder admirar una ampla Sala capitular i un aco-
llidor templet hexagonal, que guarda una monumental 
tassa de marbre d’una sola peça, de dos metres i mig 
de diàmetre.  

Enriquits amb un bon munt de records històrics, vàrem 
finalitzar la nostra jornada amb la celebració d’una 
amistosa i alegre castanyada, que va posar un dolç punt 
final a aquesta  molt reeixida i agradable visita cultural.
             

E.T.

SORTIDES EN GRUP

PER LA RUTA DEL CÍSTER
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A Barcelona, tot passejant només per un sol carrer, és 
possible poder-hi trobar gran quantitat de llocs on admi-
rar l’art de la pintura.

Un art extraordinari, tant extraordinari com els artistes 
pintors que l’han dut a terme, amb les seves personals 
creacions.

Personalment he tingut la possibilitat de visionar 
      Aquarel·les diàfanes, transparents, realistes ...
     Quadres a l’oli, amb figures femenines esperpènti-
     ques...
     Dibuixos clàssics al guaix i al carbó sobre paper ....
     El “Noucentisme” ...
     

     Il·lustracions i caricatures amb dibuixos fets amb 
     tinta xina ...
     I molts d’altres, com el Cubisme – sobre fusta -,     
     l’Art Abstracte o l’Art figuratiu no realista ...

Tota una mostra de diferents tipus de manifestacions ar-
tístiques, en les que l’artista plasma una visió molt direc-
ta, en saber interpretar personalment quelcom tan bonic i 
subtil com l’art, a l’hora de pintar.

Tot això ho trobareu visitant, sense pressa, les Galeries 
d’Art del Carrer Consell de Cent.

Enric S. Soldevila

Tradicionalment s’entenia que les obres d’art eren 
aquelles pintures o escultures que unes persones que 
tenien una preparació professional, ens oferien per a 
la seva contemplació en palaus, esglésies o llocs pú-
blics. Totes aquestes obres es podien identificar per-
què representaven escenes i personatges inspirats en 
la realitat, més o menys imaginada o modificada per 
l’artista. Però avui dia això no és sempre així. I davant 
d’una tela amb taques i ratlles que no ens recorden res 
en concret, ens preguntem: això és art?

El cas és que l’aparició de la fotografia va començar a 
canviar la funció de l’art com a testimoni documental 
de la societat, les creences, la història, etc.

Posaré un exemple: a la cort anglesa d’Enric VIII hi 
treballà el pintor alemany Hans Holbein (1497-1543). 
Aquest magnífic artista retratà el rei, i aquests retrats 
eren portats  per els embaixadors reials cap a d’altres 
corts i palaus europeus, per a donar a conèixer la fe-
somia reial, per si calia cercar pretendents femenines 
o establir relacions polítiques. No es podia fer d’altra 
manera. O hi anava el rei o si duia el seu retrat.

Però avui, quan un rei passa per un lloc públic o as-
sisteix a un acte, qualsevol persona el pot fotografiar 
amb un telèfon mòbil, i fins i tot enviar immediatament 
aquesta fotografia a moltes altres persones, de tot el 
món.

El món i la tecnològia ens ha can-
viat profundament, i ara l’expressió 
artística ja no cal que s’assembli a 
la natura de les coses, tot i que tam-
bé ho fa encara. 

De fet, doncs, aquella necessitat 
representativa que ja trobem a les 
coves d’Altamira (Cantàbria) o de 
Les Caus (Occitània), amb una an-
tiguitat d’uns 10.000 anys, ja ens 
insinuen les raons de necessitat 
expressiva per mitjà de l’art, que 
sempre ha cultivat la humanitat. 
En una societat europea o d’altres llocs, amb una gran 
pluralitat cultural, cada artista pot fer sorgir de la seva 
imaginació, unes obres que ja no estan limitades per 
normes o cànons socials com en segles passats. L’art 
s’ha fet més lliure.

Així, avui l’expressió artística la trobem en tots els 
camps de la comunicació: pintura, escultura, arquitec-
tura, llibres, revistes, televisió, cinema, teatre, dansa, 
música, publicitat….

No vol pas dir que tot ens hagi d’agradar. Podem i hem 
de saber entrar-hi i triar, sense por. Però és recomana-
ble que tothom provi de fer alguna activitat artística, 
sense competir, i amb la noble finalitat de l’enriqui-
ment intel·lectual i espiritual. Un art tan necessari com 
la mateixa vida, si volem conservar espais de llibertat. 
Gràcies a l’art comprenem la vida. 

Oriol Nogués 

ART I HISTÒRIA

L’ART DE LA PINTURA
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ART I HISTÒRIA

LES DRASSANES DE BARCELONA

L’evolució que ha experimentat l’edifici de les Drassa-
nes de la nostra ciutat, a través del temps, és enorme. 
Les va començar a construir el rei Pere I el Gran, a la 
part de fora de les muralles de la Rambla, en direcció a 
Montjuic. L’expansió de la marina catalana va fer que 
aviat resultessin insuficients, i que necessitessin un ex-
pandiment. Va ser un segle  més tard, l’any 1378, quan 
el rei Pere III el Cerimoniós es va posar d’acord amb 
els Consellers de la ciutat per tal d’ampliar l’edifici. 

Es va acordar una avinentesa entre el rei i els consellers, 
mitjançant la qual el sobirà hi aportava 7.000 florins, els 
consellers 10.000 florins i la Diputació també una altra 
quantitat igual. Aquesta ampliació de les Drassanes ha-
via de continuar fent-se a base de pilars i arcs de pedra, 
tal com la va iniciar el rei Pere, besavi del Cerimoniós.

Per arribar a aquest acord, els consellers es varen com-
prometre a donar al rei cent mil sous, a la vegada que 
obtenien, a canvi, la compensació reial de cobrar els im-
postos del comerç marítim amb la ciutat d’Alexandria, 
fins a aconseguir rescabalar-se dels 7.000 florins. A més, 
les Drassanes podrien ser utilitzades per la ciutat, ja que 
fins aleshores només eren considerades com d’ús reial. 

Des d‘aquell moment va començar l’engrandiment 
de les Drassanes, que varen ser projectades per a 
poder-hi construir una gran quantitat de galeres i 
vaixells, amb tot el seu aparellament i armament. 
Al mateix tempos, també s’hi havia de construir un 
palau per al rei i els seus familiars, si bé aquest pa-
lau no va arribar a fer-se. En excavacions realitza-
des modernament, se n’han trobat els fonaments.

A aquestes Drassanes s’hi varen construir una 
gran  diversitat de vaixells, i varen tenir una inten-
sa activitat. L’any 1423, en temps d’Alfons  el Mag-
nànim, aquesta activitat fou tan gran que s’arri-
bà a posar la quilla a dotze galeres, en un sol dia. 
L’any 1571 s’hi va construir la galera reial de Joan 
d’Àustria, vaixell ensenya a la batalla de Lepant.

Les Drassanes varen decaure en temps de la domi-
nació borbònica. Durant el regnat de Felip V, va ser 
aprovat, per un reial decret del 17 de febrer de 1725, 
un projecte de l’enginyer Alexandre de Rezo, que pro-
posava l’edificació, a les Drassanes, de dues caser-
nes, una per a cavalleria i una altra per a infanteria, 
i enmig de les dues, una plaça rectangular. Les gran 
galeries cobertes es destinaven a la mestrança d’arti-
lleria, mentre que  els tallers mecànics i oficines que-
daven distribuïts en cada una de les sis grans arcades.
Vegi’s fotografia al marge.

Un segle més tard, l’any 1868, es va acordar l’enderro-
cament de l’angle de muralla que venia enfront de la 
Rambla. Aquestes casernes d’artilleria varen continuar 
persistint fins l’any 1935, quan varen ser  cedides a 
l’Ajuntament de la ciutat, el qual va decidir instal·lar-hi 
el Museu marítim. Aquest 
Museu va ser inaugurat el 
18 de gener del 1941, i l’edi-
fici de les Drassanes va ser 
declarat, l’any 1976, Mo-
nument històric artístic. És 
una autèntica catedral ma-
rítima, que ocupa 18.000 m. 
d’esveltes de naus gòtiques. 

En les obres de restauració 
fetes l’any 2012, es va desco-
brir que a sota hi havia hagut 
abans una necròpolis roma-
na, en la que s’hi varen trobar 
les restes incinerades de 36 ciutadans de la primitiva Bar-
cino, guardats durant segles dintre unes urnes de cristall.

M.M.Ll.
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El passat mes de maig, la nostra Associació va cele-
brar la seva reglamentària Assemblea anual, durant 
la qual es varen exposar i comentar les diverses ac-
tivitats que es dur a terme durant l’any passat, es va 
aprovar el pressupost econòmic  de l’Entitat, es varen 
exposar els projectes futurs i, el que és més important, 
es va posar de relleu les bones relacions de germanor 
i harmonia que ens uneixen a tots els socis i sòcies.  

Els membres de la Junta Directiva varen agrair el ple 
recolzament que sempre han rebut en totes les se-
ves actuacions, i l’Assemblea va finalitzar amb una 
llarga i animada conversa general, que va confir-
mar la tradicional i sincera amistat que la convivèn-
cia entre els socis i sòcies d’A.C.A. ha anat forjant.

Ha continuat la programació els acreditats con-
certs de música clàssica, que la nostra Associació 
organitza mensualment a l’acollidora sala d’au-
dicions del Casal del Metge de la nostra ciutat. 

La sèrie de concerts es va reiniciar, després de l’es-
tiu, amb un magnífic recital que va oferir la inspira-
da pianista neo-zelandesa Lorelle McNaughton, la 
qual va interpretar magistralment diverses peces es-
collides de Schumann, Rameau, Albéniz i Granados.

Mentre que el passat mes 
de novembre va ser la co-
neguda i admirada pianista 
Yoko Suzuki la que, acom-
panyada d’una excel·lent 
professora i mestra de 
castanyoles, Inma Gonzá-

lez, va saber també commoure i delectar el nombrós 
públic assistent al Casal del Metge, interpretant con-
juntament unes magnífiques peces musicals d’Albé-
niz, Granados i Falla, que foren llargament aplaudides.

Les tardes dels dilluns i di-
marts de cada setmana, conti-
nuen acollint les tradicionals 
activitats socials de pintura so-
bre roba, de macramé i de pat-
chwork, unes activitats sempre 
obertes a tots els socis i sòcies 
que desitgin participar-hi, sota 
la direcció i orientació de per-
sones molt competents.

Seguint el cicle de les xerrades i conferències culturals, 
es varen programar darrerament, al nostre local social,  
els dimecres a la tarda, unes interessants xerrades sobre 
diversos i interessants temes. Cal destacar les que varen 
tractar sobre el “Bon us dels medicaments”, a càrrec del 
sr. Eloi M. Naudin, Llicenciat en Farmàcia, la que va co-
mentar el fet de la “Modernitat líquida”, a càrrec del Sr. 
Daviel Cañero, Llicenciat en Psicologia, i també la que 
va versar sobre la música de Franz Lehar, concretament 
sobre el tema de “La viuda alegre”, una xerrada que va 
anar a càrrec del sr. Joan Casanovas, expert en música.

Moltes d’aquestes conferències culturals sur-
ten anunciades a La Vanguardia, oferint una as-
sistència lliure i oberta, no només als nos-
tres socis i sòcies, sinó també a totes aquelles 
persones grans que puguin tenir interès en assistir-hi. 

ACTIVITATS SOCIALS

ASSEMBLEA GENERAL
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Us animem a gaudir de les visites culturals que es pro-
gramen periòdicament. Les darreres visites realitzades 
varen ser a l’interessant Museu del Disseny, situat a la 
plaça de les Glòries catalanes, a la Biblioteca Arús i al 
Convent dels Àngels, en un suggerent itinerari per la 
ruta maçònica de Barcelona, a l’exposició “El món de 
Giorgio de Chirico”, a la Caixafòrum de Barcelona, i 
a la “Ruta per la Barcelona del 1714”, amb un emotiu 
recorregut des de Sta. Maria del Mar fins el convent de 
Sant Agustí. 

Aquestes visites són una molt bona oportunitat per a 
conèixer millor la nostra història. Animem a tots els 
nostres socis a consultar el programa de les pròximes 
visites projectades, en la certesa de que val molt la pena 
d’assistir-hi i gaudir-ne.

Sorteig d’una cistella de Nadal
Com ja és costum tradicional, també enguany s’organit-
zarà la rifa d’una magnífica cistella nadalenca, esplèn-
didament decorada amb sel·lectes i atractius productes 
escollits: neules, torrons, embotits i conserves diverses.

ACTIVITATS SOCIALS

VISITES CULTURALS
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SESSIONS DE CINEFÒRUM

El passat mes d’octubre es varen reiniciar les animades 
sessions de Cineforum, amb la projecció de la interes-
sant pel·lícula “Silencio” de Martín Scorsese, que versa 
sobre el tema de l’evangelització. La projecció va estar 
precedida per uns documentats i adients comentaris tèc-
nics i ambientals, a càrrec del Sr. Benet Llebaria. Un cop 
finalitzada la projecció, es va realitzar un animat col·lo-
qui entre les nombroses persones que hi varen assistir.

PRÒXIMES ACTIVITATS SOCIALS

Entre les diferents activitats que han estat pro-
gramades pel mes de desembre d’enguany, és 
molt interessant fer referència a les següents:

Activitat musical
Concert musical de violí i pia-
no, interpretat per les mag-
nífiques violinistes Ala Vo-
ronkova i Sara Rojo, amb la 
col·laboració del pianista Gueras-
sim Voronkov, que se celebrarà el 
dimecres, dia 13 de desembre, a l’acollidora sala 
de concerts del Casal del Metge, de Barcelona.

Trobada pre-Nadal
Jornades de convivència organitzades al Monestir 
de Montserrat, durant els dies 15, 16 i 17 de desem-

bre, amb la finali-
tat de refermar els 
llaços d’amistat i 
germanor que ens 
uneixen a tots els 
socis i sòcies, a la 
vegada que ens es-
timulen a seguir en-
davant amb un reno-

vat esperit d’ajuda mútua, concòrdia i solidaritat.

Torronada festiva
Organització d’una agradable trobada de germanor i 
de foment de l’amistat, oberta a la participació de tots 
els socis i sòcies, que ens permetrà celebrar plegats les 
festes nadalenques, amb molta alegria, animades con-
verses i un suggestiu acompanyament de torrons i cava. 

Celebració religiosa 
Programació d’una missa memorial que serà ce-
lebrada a la Parròquia de sant Ignasi, en com-
memoració del temps de Nadal, i també en re-
cord de les persones amigues absents, amb cants 
litúrgics i nadalencs, i una activa col·laboració. 



  

JOCS FLORALS DE LA TARDOR

El passat mes de novembre, la nostra Associació va 
celebrar amb gran solemnitat, al Saló de Cròniques 
de l’Ajuntament de la nostra ciutat, la 40a edició dels 
seus ja ben tradicionals Jocs Florals de la Tardor. 

L’acte va ser presidit pel sr. Miquel Basomba, Regidor 
de l’Ajuntament de la nostra ciutat, i per la presidenta 
d’A.C.A., sra. Teresa Herraiz, la qual va ressaltar la 
bona participació rebuda i va animar a totes les persones 
grans a seguir endavant pel camí de la col·laboracio i la 
solidaritat, a no cesar en les seves activitats i a intensifi-
car unes relacions socials sempre molt útils i profitoses. 

  
  
 

El mantenidor d’aquesta selecta festa literària d’en-
guany, va ser el conegut poeta i polític sr. Carles Duarte 
i Montserrat, el qual ens va oferir, a totes les nombroses 
persones assistents, un molt documentat i emotiu dis-
curs, que va ser llargament aplaudit, i en el que ens va ex-
posar nombrosos conceptes altament interessants, que 

ens plau molt recordar aquí:

“Vull tractar avui de la im-
portància crucial de la pa-
raula en l’existència humana. 
Podríem dir que la humanit-
zació està íntimament asso-
ciada a la paraula. És per mit-
jà del llenguatge articulat que 
ens hem enlairat pels terri-
toris de l’abstracció i de la 

raó. El pensament necessita plasmar-se en mots, en fra-
ses, en versos per poder ser formulat, transmès, qües-
tionat. Per escriure d’una manera clara, argumentada i 
convincent, ens cal haver reflexionat prèviament sobre 
el que aspirem a comunicar. I llegir amb atenció i espe-
rit crític, a més d’oferir-nos l’oportunitat d’enriquir la 
nostra experiència amb la mirada de l’autor, ens aporta 
recursos que milloren la nostra capacitat expressiva. 

La poesia es fonamenta en la concisió i en la inten-
sitat. Un dels anomenats Set Savis de Grècia va ser 
Quiló d’Esparta, a qui s’atribueix el “Coneix-te a tu 

mateix” que figurava al temple d’Apol.lo a Delfos o, 
ben escaient per a la sessió d’avui: “Que la teva llen-
gua no corri, que la ment la precedeixi”. Uns segles 
després, Ramon Llull, de qui hem commemorat fa poc 
els set-cents anys de la mort, hi insistia: “Molt consi-
ra e poc parla e seràs savi”, “Ans pensa que parles”, 
“Car ço que saps no és tant com ço que no saps, no 
hages moltes paraules”, “Enans pensa la fi de la paraula 
que la digues”, “Sens alcuna utilitat no vulles parlar”. 

La llengua és clau per a la comprensió de la complexitat 
del pensament. El llenguatge articulat complex (la llen-
gua i, doncs, la poesia) singularitza la nostra espècie. 
Sembla que els neandertal, que van durar 300.000 anys, 
i amb els quals vam conviutre quan fa 40.000 anys van 
arribar a Europa, no van desenvolupar manifestacions 
artístiques o lingüístiques tan avançades com les nostres.

Les paraules són les escales que ens enlairen pels te-
rritoris de l’abstracció (amb el mot cadira no en de-
signem una de sola, sinó totes les que existeixen) i 
constitueixen l’estructura que sosté el pensament.

L’elaboració de símbols, la formulació del pensament 
abstracte, la interpel.lació sobre el sentit de l’existèn-
cia, la representació de la bellesa o l’expressió d’emo-
cions a través de paraules i creacions plàstiques ens 
humanitzen. Anava a dir que ens defineixen, però 
dissortadament també ho fan formes d’actuar poc en-
comiables que compartim amb altres animals com 
la crueltat, l’afany possessiu i l’instint depredador.

Fills de la Terra, el planeta que ens nodreix i que con-
forma els cossos que habitem, venim, com l’aigua dels 
oceans, dels astres: dels cometes que van dur l’aigua a 
la terra i de les estrelles que en morir van generar els ele-
ments complexos de què estem fets. Van haver de morir 
estrelles perquè l’ésser humà pogués existir. Som part i 
expressió de la naturalesa que ens envolta. Què ens dis-
tingeix de les altres formes de vida que coneixem? Pot-
ser sobretot el nostre vincle íntim amb l’invisible. El 
llenguatge ens duu de la mà, de vegades a les palpen-
tes, pels viaranys equívocs i fascinants de l’abstracció.

La cadena que sotmet la nostra existència a una succes-
sió d’accions instintives que ens permeten de sobreviu-
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re i perdurar com a espècie, es transforma per la llum 
de l’esperit, el procès d’humanització, que sense des-
atendre el nostre arrelament determinant en el paisat-
ge, l’enriqueix amb la construcció cultural, el territori 
del misteri, la religió, la creació de l’art i de la poe-
sia, que ens enalteixen i ens dignifiquen. El pensament 
ens obre les portes de l’essència del que és humà”.

El sr. Carles Duarte va fer també esment al poe-
ta Màrius Sampere, repetint algunes de les parau-
les que havia pronunciat, anys enrere, en aquest 
mateix edifici, i en les que assegurava que, mal-
grat que el món algún dia desapareixés, l’art 
perviuria per sempre. I va seguir afirmant que:

 “Vivim adelerats, en diagonal, per un anhel de fu-
tur imprecís que ens empeny a devorar un ara 
d’aparença intranscendent, com si renunciéssim a 
l’instant, com si volguéssim deixar enrere el pre-
sent, com si ens fes nosa o peresa la consciència 
de l’avui, com si ens dominés una recança de sa-
ber el que significa existir, d’assaborir el verb ser. 

El temps transcorre incessant i ens entossudim so-
vint a situar els nostres somnis més enllà de cada 
moment. Però viure hauria de ser aprendre a mirar el 
món, a interpretar-lo, a expressar-ne la bellesa i la fe-
rida, a intuir-ne l’enigma. Aquest impuls eixampla els 
camins de la paraula i els horitzons del pensament.

Per escriure poesia, cal també llegir-ne. Llegir és eixam-
plar la pròpia existència amb el coneixement dels qui ens 
han precedit, amb la memòria d’altres, amb personatges 
de ficció imaginats per altres. Llegir és, doncs, viure més, 
enriquir-nos amb altres vides, integrar-les en la nostra”. 

Finalment, el sr. Carles Duarte va finalitzar el seu 
magnífic  parlament, indicant que:

“Voldria evocar breument la transcendència d’escriure 
per organitzar el pensament, per consolidar el coneixe-
ment i per compartir-los. L’escriptura, i sens dubte la 
poesia, no pot consistir en una mera expansió desor-
denada. Certament hi ha una expressió espontània i 
informal, menys controlada, però que no pot quedar 
reduïda a automatisme o improvisacions constants, 
que generen una comunicació insatisfactòria. Hi cal, 
doncs, fins i tot dins el teritori de la informalitat, un 
treball lingüístic ni que sigui mínim i fugisser, d’es-
tructuració. I no cal dir que si ens referim als textos 
amb una  major ambició, com ho són els literaris, cal 
dominar i aplicar les tècniques adequades a cada gè-
nere. Els qui fem de la poesia l’eix de la nostra vin-
culació amb el llenguatge, necessitem conèixer les 
formes poètiques per poder-hi assolir fites reeixides” 
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  Quants anys han passat, des de linstant
  en que les nostres mirades es trobaren,
  i un foc ardent s’encengué de sobte
  com un llumí encén la llenya seca.
  Era el capvespre i un silenci vibrant
  ens xiuxiuejava a cau d’orella, anhels i somnis,
  mentre nosaltres descobríem
  un ocult món màgic!

  Va ser un llambreig intens
  que penetrà molt a dins nostre,
  i ens va deixar presoners d’un amor
  que havia començat tant sols per la mirada
  Era un amor agosarat
  que esgarrapava amb fruïció, cada nit, cada dia,
  no vàrem deixar cap hora a l’arbitri del temps,
  els nostres jorns eren un esclat de vida.

  Fou un amor que arrabassà fronteres.
  I igual que l’escultor modela amb zel l’argila
  nosaltres creàrem un camí ple de promeses
  sense trampes ni mentides.
  Però no tot fou un jardí de roses,
  recordes quan el vent udolava furiós?
  mes nosaltres aplacàvem la seva ira
  amb dolls de paciència i un profund amor.

  Quan temps ha passat!  I avui
  que l’estiu ha deixat pas a l’hivern,
  tu i jo, ens arrapem a ,l’amor que al llarg dels anys
  hem niat a dins nostre....,
   i amb la seva força
    esguardem el demà sense cap por!

JOCS FLORALS DE LA TARDOR

EN UN INSTANT L’AMOR
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Premi Flor Natural
EN UN INSTANT L’AMOR
Autora: Montserrat Comas Torrents
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CORBERA (TERRA ALTA)

Premi Englantina
CORBERA (Terra Alta)
Autor: Miquel M. Lluch Ventura

Poble desert, abandonat, perdut
dins la màgica llum d’aquest matí.
Em dol al cor la teva solitud,
m’esglaia el teu silenci sense fi.

Pels teus viaranys que els esbarzers amaguen
fugen les ombres d’alegries fútils,
i van desfent-se, enmig les argelagues,
estols d’esforços i treballs inútils.

Ja ningú tresca sota aquest cel blau,
no hi ha qui sembri els camps ni qui els vigili.
Tot parla, tot respira una gran pau:
és la pau i el repós d’un cementiri.

Pedrissos clivellats, pedres rompudes,
llars fredes, murs caiguts, patis deserts.
El vent s’afua per les conques nues
de les finestres i els portals oberts.

Cases que foren, i que van caient.
Vides que eren, i mai més seran.
Només l’església vetlla el son morent
d’uns records i unes ombres que se’n van.

El malson de la guerra, avui és lluny,
però encara ressona a l’infinit
el lament del soldat, que amb l’arma al puny
i un roig clavell obert al mig del pit,
dorm en la fosca d’una eterna nit.
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  Un cop a l’estiu hem deixo caure al meu poble d’infant
  i sempre faig a peu el mateix recorregut
  conscient com sóc que els llocs
  no es mouen mai del lloc on són, si més no
  canvien de nom els carrers i les places
  i les fisonomies del veïnat.
  
  Enfilo la casa on vaig néixer,
  a la casa del pare on visqué de petit em deturo
  i a les de la mare també, on va néixer i viure,
  aquella dels Baboix dels afores, on va romandre
  durant dos mesos d’adolescència i temps de guerra
  i  m’omple un bleix d’enyorança al llindar
  de la casa que ja no té les claus per fora
  i on tots plegats, fa temps, vàrem ser feliços;
  ara ja no és nostra. S’esclareix el record
  a la casa enrunada de la tieta de França
  i a la dels avis i a la de tots aquells més propers,
  que se’n van anar a viure a Barcelona
  i tornaren tots els estius al recer de la família.

  Sense adonar-me’n voltejo pel passeig avall,
  circumdo el poble tot cercant la creu de Gràcia
  i resseguint un per un els noms
  dels parents que ja no hi són fins arribar
  al cementiri, on me’ls trobo tots plegats
  com el dia de Nadal quan compartíem taula.
  
  M’assec al mateix pedrís on seia la mare,
  recollida sota l’ombra amorosa
  i callada on la garbinada d’estiu
  ressona la quietud esgarrinxada de mitja tarda
  i refresca l’ambient de nostàlgies personals,
  s’endú amb lleugeresa les hores perennes
  i de vegades, també sense voler, la memòria
  que  cada cop costa més retenir per fer-la sàvia.

  Aquest també és un  lloc per la pau a tenir en compte.    
  La confrontació dels vilatans ha quecat suspesa
  fins que algú abraci per sempre més la dignitat.

AL VOLTANT DELS XIPRERS

Premi Viola
AL VOLTANT DELS XIPRERS
Autor: Raimond Aguiló
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UN LLAST D’IMPOTÈNCIA

Premi Banc Sabadell
UN LLAST D’IMPOTÈNCIA
Autora: Imma Fuster i Tubella

La tarda et bressolava amb sol d’estiu
i lluïa, exultant, el teu somriure
al recer enriolat dels visitants.
De sobte, l’alegria es deturà   
i mil plors esclataren al teu ventre.
Des d’aquell jorn, et miro amb gran tristor
i en el meu pit, tancada, jau la pena
que abraça els cors sagnants dels innocents. 
Amb llàgrimes als ulls, oh Barcelona,
no sé com ofrenar-te el meu consol!

La figura fantasmagòrica dels xiprers enfilats
que de petit m’espantava ja no em molesta gens,
amb els anys, ens hem fet amics íntims
i compartiun el lloc i l’hora d’acord amb tots els silencis.
Cap al tard, quan el sol ja ha caigut plàcidament
i he d’empendre el camí obligat del retorn,
tinc  un buit a l’estomac, com si fes una malifeta,
per deixar enrere al jaç de la mort tota una vida.

Amb les mans deslligades d’antigues promeses
i presoner del meu passat amb  l’escarpa a la mà
cisello, abans d’anar-me’n del tot, el meu nom al marbre
al costat dels meus, i sense epitafi encara em pregunto:
Quans estius s’arrosseguen al voltant dels xiprers?



HA ESTAT FÀCIL ESTIMAR-TE

Potser ha estat fàcil estimar-te.
Si aquell dia de boira remullada
no hagués humitejat
la nostra màgica innocència,
quan despullàvem tots els tactes
d’emoció.

Després fugírem
pels versos del capvespre
on trenàvem aromes de pefum,
a dins l’estrofa viva d’estimar-nos,
quan delectàvem l’escalfor
de les paraules mudes.

Més l’horabaixa
d’una raó viscuda i no compresa,
ens duu aquell verb que encara avui
desconeixem.
Més dins del temps,
se’ns va apagar aquell foc
i el fum es va quedar dintre de casa,
deixant l’olor de cendra
que encara guarda a dins algún caliu.

Avui, damunt de tu i de mi,
se’ns ha refet la casa
que hem compartit de fa molts anys,
d’experiències
sota una llum de massa enteniment
que ens omple de certesa.

Ara, quan retenim
un sol esmorteït sobre nosaltres,
omplo de nous records
el nostre llibre
que ens hem escrit un vora l’àltre
damunt la joia del passat.
I a poc a poc la pell torna a sentir
dintre d’un fum
que serva, a dins, un foc que encara crema.

Premi  Col·legi de Metges
HA ESTAT FÀCIL ESTIMAR-TE
Autora: Gòria Ganga i Viñas

JOCS FLORALS DE LA TARDOR
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BIBLIOGRAFÍA

per Sara Lawrence-Lightfoot  
Aquesta obra, escrita per una prestigiosa sociòlo-
ga nord-americana, professora de la Universitat de 
Harvard, fa referència a aquella etapa de la vida de 
les persones en la que no són ni massa joves ni mas-
sa grans, una etapa que l’autora anomena “tercer ca-
pítol” i que, segons afirma, és un període ideal per a 
fer un canvi de rumb a la nostra vida. Són uns anys 
de maduresa en que molts homes i dones, contrària-
ment a l’expectativa general, s’embarquen en l’es-
criptura del seu tercer capítol, el més important de 
les seves vides: el de la seva realització personal.

Cada vegada la vida s’allarga més, però la nostra 
cultura segueix estant obsessionada amb la joven-
tut i sovint no tenim una imatge massa agradable de 
la vida madura. Aquest llibre de Sara Lawrence s’en-
fronta a les imatges anacròniques de la maduresa, 
afirmant que poden ser uns anys transformadors i vi-
vencialment molt productius. Gràcies a les veus dels 
homes i dones que omplen les pàgines d’aquest lli-
bre, descobrim que el Tercer Capítol pot ser un dels 
períodes de major transcendència de la nostra vida.

L’autora combina, en aquest llibre, el rigor acadèmic 
amb el treball de camp, que són les 
històries íntimes de les quaranta per-
sones, homes i dones de cinquanta, 
de seixanta i fins de més de setanta 
anys que va entrevistar i que són els 
protagonistes del tercer capítol. To-
tes elles havien assolit un bon nivell 
socioeconòmic, però en un cert mo-
ment varen sentir que les seves vides 
no eren prou satisfactòries i varen 
decidir abandonar el món i el treball 
coneguts, per aventurar-se en altres esferes, per respon-
dre a noves vocacions, per aprendre en camps diferents 
i contribuir a la societat a través de noves activitats.

La passió i el risc no només es troben practicant esports 
d’aventura sinó també atrevint-se a ser el que un real-
ment vol ser. Això pot exigir deixar de banda la rutina i 
fer nous aprenentatges, amb un exercici d’introspecció 

EL TERCER CAPÍTOL

 per David Cirici Alomar

David Cirici, nascut a Barcelona l’any 1954, és un ex-
cel·lent escriptor català llicenciat en Filologia Catalana 
per la Universitat de Barcelona, membre del PEN i de 
l’AELC, periodista, publicitari de la seva empresa de 
Publicitat Cirici, i guionista de la Televisió en progra-
mes com la Trinca i la Rosa Maria Sardà, i Kiu i els 
seus companys. També ha escrit diversos llibres in-
fantils i per la joventut. Ha guanyat el premi Ramón 
Muntaner de literatura infantil, els anys 1986 i 2010, i 
l’any 2011 li va ser concedit el premi Prudenci Bertrana, 
pel seus llibres I el Món Gira i L´esquelet de la bale-
na. L’any 2016  li va ser concedit el premi Sant Jordi.

El plantejament de l’autor, situa inicialment 
l’acció a la illa de Patmos, en la que hi ha 
el monestir de Sant Joan, que és on l’apòs-
tol va tenir les visions de l’Apocalipsi. I a 
partir d’aquí inicia el seu argument, que és 
de molta actualitat, i en el que no sols trac-
ta d’un sol tema, sinó de molts diversos: 
la fragilitat de la vida, l’amenaça de l’at-
zar, el vincle de la paternitat, la importàn-

cia de la família, les separacions matrimonials, etc....

I tot aquests temes entronquen a la perfecció, i 
de forma apassionant, amb el xoc entre el Primer 
món i el Tercer món, concretament, amb el dra-
ma dels fugitius de la guerra, que truquen a les por-
tes d’una Europa que es resisteix a donar-los refugi.

Descriu la reacció dels personatges davant els fets 
que se’ls van presentant, d’una forma tan realis-
ta que no et deixa que treguis el llibre de les teves 
mans. El llenguatge que usa és tan enriquidor, que 
és com un festival de cultura literària. Puc assegu-
rar ben bé, que feia una llarga temporada que no te-
nia el plaer de llegir un llibre tan atractiu com aquest.

No voldria allargar-me més amb aquesta crítica literària, 
perquè el llibre no necessita cap padrí, ni tampoc és con-
venient que es donin pistes del seu argument. El que puc 
assegurar és que és una obra molt interessant, un dels lli-
bres que et fan viure amb més interès el seu fil d’argument.

Josep M. Verdaguer

EL  SETÈ ANGEL
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personal i resolent determinades obsessions o desitjos 
frustrats que mai abans havíem arribat a realitzar, com 
posen de manifest els entrevistats en aquesta obra. Així 
un físic de 57 anys deixa el silenciós i ordenat labora-
tori on treballa, per anar a ensenyar astronomia a ba-
rris perifèrics de la ciutat, una empresària mare de dos 
fills universitaris, deixa l’empresa familiar per anar a 
Kosovo amb una organització humanitària, un recone-
gut periodista americà de 62 anys deixa la vida trepi-
dant de la ciutat per anar a viure immers en el silenci 
d’un retir voluntari al camp, i una famosa publicista 
renuncia a la seva feina a fi de tenir temps suficient 
per fer el que realment desitja: escriure obres de teatre.  

L’autora de l’obra resumeix les seves quaranta entre-
vistes afirmant que és important que siguem persones 
obertes i dispostes a aprendre sempre, a valorar degu-
dament la relació entre treball, família i comunitat, a 
acceptar les oportunitats que se’ns presentin i també, 
si és necessari, a canviar la nostra rutina per tal de do-
nar un ple sentit a la nostra vida .

E.T.

BIBLIOGRAFÍA

per  David Jou  
(Edicions Viena. Barcelona, 2015)

La mística dels dies és l’últim llibre de poemes de 
David Jou, catedràtic de física de la matèria 
condensada i un dels poetes més celebrats 
d’aquests darrers anys a Catalunya. El poe-
ta divideix el producte de la seva inspiració 
en tres reculls temàtics que porten per títol: 
1. Una mística de la natura; 2. Una mística 
de la solidaritat; 3. Una mística de la raó. 
Aquest tercer recull és precedit d’una breu 
citació de Ramon Llull, del Llibre d’Amic 

e Amat que, a parer meu, presideix aquest devessall 
de poenes transcendents: “E per açò l’amor de l’amic 
estava entre creença e intel·ligència”.

Jou és un poeta de ressons còsmics i d’amplituds 
oceàniques, que es mou en les moltes dimensions 
de l’esperit; un poeta que explora formes de belle-
sa embolcallat en la ciència, escrutant amb la raó i 
apel·lant a cada pas poètic a la Raó suprema. Em 
complau, a més, afirmar que David Jou és un es-
criptor que treballa des de la profunditat de la ment 
i des de la intensitat de l’esperit. Intensitat que 
il·lumina racons de l’ésser humà: de les seves ac-
cions i de les seves passions. Dotat d’aquestes ei-
nes invisibles, però tangibles en l’empatia, Jou ens 
obsequia amb poemes que fan bategar el cor i en-
cenen la intel·ligència dels que hi volen penetrar.

Josep Maria Puigjaner

LA MÍSTICA DELS DIES

CANT ESPIRITUAL

per  David Jou  
(Edicions Viena. Barcelona, 2017)
Aquest nou llibre de poemes, tal com indi-
ca l’autor en el seu pròleg, completa i tanca 
un cicle de cinc volums de poesia religiosa, 
que ha anat publicant en cinc anys consecu-
tius, i que constitueixen una profunda reflexió poè-
tica sobre la nostra dimensió espiritual i religiosa.

Estructurat en dues seccions complementàries, se`ns 
ofereix en dues prespectives ben diferenciades: l’atan-
sament de Déu als humans i l’atansament dels homes 
a Déu, amb la reproducció del ja ben conegut poema 
“Cant espiritual” de l’autor, acompanyat de vint-i-
quatre noves poesies. Aquesta secció del “Cant es-
piritual” va precedida d’un Cant corporal que, com 
ens indica el poeta, “és una refleció contemplativa 
i celebrativa sobre la dimensió humana de la reali-
tat divina, amb una certa simetria al Cant espiritual”.

El sentit profund de tots els nous poemes que ens ofereix 
en David Jou en aquest llibre, ens el manifesta ell ma-
teix en la cloenda final, quan ens diu que “no he viscut 
l’experiència religiosa com una pregunta que buscava 
respostes, sinó com una resposta prèvia a tota pregunta 
conscient, a tota por concreta, a tota necessitat de con-
sol, una presència poderosa i alliberadora que invitava a 
abandonar-s’hi confiadament sense demanar-li contra-
partides, ni de protecció ni de sentit  ni de vida eterna”.

Un magnífic llibre de poesies que ens eleven l’esperit i 
en ajuden a caminar per la vida plens de fe, amb il·lusió 
i esperança.    

M.M.Ll.
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Netejar i rentar bé la pava, assecar-la amb un drap, po-
sar-hi bastanta sal, per dins i per fora, massatjant-ho 
força perquè la sal penetri ben bé. Fregir, amb la man-
tega de porc tallada a filets, les botifarretes. Coure-les 
primer amb una mica d’aigua i fregir-les després amb 
la mateixa mantega. Es posen les prunes una estona 
amb aigua calenta., i després es fregeixen, juntament 
amb els pinyons, fins que quedin daurats, vigilant que 
no s’arribin a cremar. També les orellanes s’han de po-
sar primer amb aigua calenta, i s’han de fregir després.

Es talla el llom a trossos i les botifarretes per la mei-
tat, i s’introdueixen dins la pava, tot ben barrejat: llom, 
botifarretes, orellanes, prunes i pinyons. Finalment, a 
la part de baix, s’hi posa una poma fregida sencera, i 
després es cus la pava amb perlé blanc. I amb l’ajuda 
d’una ganivet, s’introdueixen làmines de trufa dins el 
pit de la pava, procurant no punxar el lloc farcit. 

Es posa mantega al fons de la rostidora, s’hi coloca 
la pava al damunt, cobrint-la amb força mantega i re-
gant-la amb un bon raig de conyac. Espolvorejar-ho 
una mica amb canyella, tapar-ho amb paper de barba i 
amb la tapa de la rostidora. Coure-ho a poc a poc, a foc 
molt suau perque penetri bé l’escalfor. De tant en tant, 
regar-ho una mica amb el mateix suc. Deixar-ho coure 
unes tres hores (una mitja hora per kilo) fins que quedi 
ben toveta i daurada.

PAVA FARCIDA

 1 pava de 5 a 6 kg.  1 poma àcida
 500 gr. de botifarretes 1 llauna de trufes
 500 gr. de llom  Canyella en pols
 500 gr. de prunes  Conyac
 250 gr. d'orellanes  Paper de barba
 200 gr. de pinyons  Perlé blanc
 500 gr. mantega de porc Rostidora

S’amaneix la carn amb sal i pebre, 
i es posa a daurar en una cassola, 
amb 50 gr. de mantega i una mica d’oli. Quan ja està 
daurada del tot, es treu la carn i es col·loca a una pla-
ta refractària. Als filets d’anxoves, ben escorreguts del 
seu oli, s’els afegeix el greix de daurar la carn, i es po-
sen al foc, tot tirant-hi el vi blanc, fins que quedin una 
mica estovats.  Després es fa passar tot per un colador 
de tela metàlica, i es tira al damunt de la carn. Es posa 
la plata refractària al forn durant uns 15 o 20 minuts, 
segons el gruix de la carn. Quan ja està cuita, es treu la 
carn i es talla.

FILETS A LES ANXOVES

1 kg. de filet, en un tros sencer 
100 gr. de mantega 
125 cc. de crema de llet
150 cc. de vi blanc
1 llauna d'anxoves
1 ou
1/2 kg. de pèsols congelats

CUINA

Es barregen en un cassó, els tres iogurts amb les 
sis cullerades de sucre.  Es remullen una mica 
els 5 fulls de cola de peix, i es desfan amb tres 
cullerades de llet ben calenta, barrejant-ho bé, 
mentre està calent, els 3 iogurts i la nata, ben suau-
ment, procurant que quedi tot ben barrejat.  Es remulla 
un motllo Jelly petit amb aigua freda,  s’omple amb 
tot el que s’ha preparat, i es posa a la nevera durant 
algunes hores.  Per desmotllar-ho, cal abans passar 
un moment el motllo per aigua calenta.  Seguidament 
s’aboca damunt la plata de servir. Apart es posa a coure 
la melmelada de grosella, amb una cullerada de sucre 
i dues cullerades d’aigua, a foc suau, durant un mo-
ment. Després es passa per un colador de tela metàli-
ca.  D’aquesta salsa de grosella, se’n tira una mica pel 
damunt del mousse de iogourt al servir-lo a taula, i la 
resta es presenta apart.

Antonia Boada

MOUSSE DE IOGURT 
AMB SALSA GROSELLA

3 iogurts - 250 gr. de nata - 6 cullerades de sucre
3 cullerades de llet - 5 fulls de cola de peix
1/2 pot de melmelada de grosella
1 cullerada de sucre (per la grosella)
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La galvana congria la gana
Sols pot seure qui en té el lleure
Gall sense cresta, no té requesta
Qui està tot sol, campa com vol
La bona paraula, amaneix la taula
Ocell que no vola, és fruita de cassola
Qui no fa llesques, no està per gresques
Qui té feina i no la fa, no cull ni palla ni gra
Cadernera i esmolet, refilen sempre a pleret
Qui raons no vol donar, raons no pot demanar
Sia despert, sia llosc, tothom sap trobar el rebost
Goig fan els ous en cistella, però més a la paella
El galvana i l’estornell, mai no aniran de parell
La pubilla i l’indiot, fan goig de lluny i de prop
No passaràs per discret, si xerres a tort i a dret
On no hi ha fruit de pastera, la renyina és matinera
Ni a cap jove ni a cap vell, els convé llana al clatell
Les lloances i manyagues, són dolentes si les pagues
Fins d’un cuc amb barretina, s’enamora una fadrina
El qui xucla de la bresca, no està per sermons ni gresca
Sigui a cavall, sigui a peu, sapigueu sempre on aneu
De notaris i escrivans, passa-te’n avui si no pots abans
Qui menteix quan li convé, és que és d’arrel mentider
Mal podrà caçar cap daina, qui no es mou de la fogaina
Qui no adoba allò que espatlla, prompte dormirà a la palla
Qui malmena allò que és seu, després ha d’anar a manlleu

Ajuda’ns a engrandir la nostra Associació, en-
viant-nos la proposta d’un nou soci /sòcia:
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Envia o comunica aquesta proposta a: 
A.C.A.  Provença 542,  Esc A 1r  3a 08025 Barcelona Telf .  93 318 65 95
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soci  numerar i
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soci  protector

80 euros
soci  benefactor

CONEGUEM LA NOSTRA LLENGUA

ADAGIS CATALANS



 

 

 

 

 

 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A4 OK.pdf   1   5/24/17   1:35 PM


