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El Nadal actual

Joan Serrat Montfort
04-01-2014 

M’entristeixen els intents de convertir el Nadal en la “celebració del solstici d’hivern”. No cal amagar
les arrels cristianes del Nadal, formen part de la nostra història mil·lenària i crec que no cal ser creient
per descobrir la importància de la figura de Jesús de Natzaret en la història dels valors humans. El
Nadal actual conserva valors que es podrien considerar religiosos. Hi ha una crida a trobar-nos, a
desitjar-nos felicitat, a recordar la infància i els que ja no hi són, a col·laborar en ajudes socials... 

 
Veure com l’ajuntament de Barcelona ha fet servir els

galets de la sopa com icona del Nadal m’ha fet pensar en els meus Nadals del passat, plens de simbolisme i
significat religiós, i preguntar-me quin és el significat actual d’aquesta festa.

Sí, ja ho sé que actualment en molts ambients el Nadal ha deixat de ser una festa religiosa. Persones no creients i,
fins i tot, països no cristians el celebren. Tot i que conserva valors humans que es podrien considerar també valors
religiosos. Hi ha una crida a trobar-nos amb la família i amb els amics i companys de feina, a desitjar-nos felicitat,
a recordar la nostra infància i les persones que ja no hi són, a col·laborar en ajudes socials…

També és cert que arrossega aspectes negatius. Una propaganda comercial escandalosa presenta el Nadal com
“la festa major del consum” i en un món tan carregat de pobresa i d’injustícia social aquest tipus de Nadal i les
despeses injustificades que comporta fereixen la sensibilitat. D’aquest aspecte del Nadal en pot ser una bona
icona el panxut Pare Noël (o Pare Nadal), que la Coca-Cola, amb finalitat comercial, va popularitzar per tot el món
en el segle passat, però que de fet deriva d’un personatge religiós dels països nòrdics, el llegendari Sant Nicolau
(Santa Claus), el sant protector dels nens, però que a Catalunya no coneixíem.

Sí, també ho sé que el Nadal deriva d’una festa religiosa anterior al cristianisme, el “Natalis Solis Invicti”
(Naixement del Sol Invencible), dedicada a Mitra, el déu Sol, i celebrada el 25 de desembre quan ja es nota que es
torna a allargar la llum solar. Però en el segle IV (ja fa més de setze segles), els cristians la van convertir en la
commemoració del naixement de Jesús, que segons l’evangeli de Sant Joan “es la llum veritable que ve al món i
il·lumina tots els homes”. El Nadal així entès va ser aviat la festa més popular, entrant a formar part de les
tradicions religioses i culturals més arrelades: imatges, poesies, cançons, escenificacions teatrals, pessebres,
missa del gall, tió ben gros per cremar a la llar durant la vetlla de Nadal, dinars o sopars familiars, arbre amb
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espelmes…

Per això a mi m’entristeixen els intents actuals de convertir el Nadal en la “celebració del solstici d’hivern” i la
tendra imatge del pessebre presentada en algunes escoles com un “paisatge d’hivern”. No cal amagar les arrels
cristianes del Nadal, són nostres, formen part de la nostra història mil·lenària, del nostre art popular, de les nostres
cançons tradicionals…

I també, perquè crec que la figura de Jesús de Natzaret ens pertany a tots, creients i no creients. Per als creients
és “la Paraula”, el missatge de Déu, però no cal ser creient per descobrir la seva importància en la història dels
valors humans. En una època en que hi havia esclaus, en que es matava clavant en una creu, ell parlava de la
germanor universal, de fer un “regne”, una societat, en la qual s’hi pot entrar tractant els altres com ens agradaria
que ens tractessin, estimant fins i tot els qui no ens estimen, donant menjar als qui tenen fam, beguda als qui
tenen set, vestit als qui no en tenen, acollint els forasters, visitant els malalts i empresonats, no posant el cor en els
diners… Una societat en la qual la preferència l’haurien de tenir els pobres, els qui pateixen, els senzills, els qui
tenen bon cor, els qui treballen per la pau… Cap filòsof havia parlat mai així.

Per tant no veig contradicció en que una família no creient o una escola laica expliquin, si cal, que aquell nen del
pessebre quan va ser gran va dir coses molt ben dites, aplicables al món actual. I que Nadal és un bon dia per
recordar-les.

Joan Serrat Montfort 
http://www.paginesviscudes.com/el-nadal-actual/
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Un perico que no és un perico

Redactors Lavostrallar
16-01-2014 

Aquí a la residència hi ha varies senyores que es diuen Maria. Una d’elles té sortida al terrat i sembla
que estigui vivint en un pis propi; també n'hi ha una altra, que també es diu Maria, i li diuen “la del
perico” . Per tenir el perico a prop d’ella el té a la galeria tot el dia i ens coneix a tots; sobretot als que
hi passem més hores i li parlem, que ell ens contesta. Al perico, no se li escapa res ni ningú que entri o
surti de l’estança i, si som les persones que ell ja coneix, fa un crit darrera un altre perquè anem a
saludar-lo i parlar. Segons quins dies, ens passem tota la tarda parlant.

Començo a fer un relat que fa dies em van encarregar, lliure de tema, però que
s’ha allargat perquè he estat buscant una llibreta de telèfons d’amistats que són importants per mi i, com
és normal, això em feia sentir sola perquè formen part  de la meva vida. Per sort, va sortir al lloc més
inesperat i incomprès de l’habitació on dormin: darrera del mig-armari, on tenim la nostra roba diària i de
temporada. Ara ja estic més calmada i tranquil·la sabent que puc parlar amb qui sigui, o intentar-ho, amb
les anotacions que tinc; espero tornar a seguir la vida normal de nou sense ensurts, ara que ja ha passat la
meitat de l’any, l’estació més sana i bonica si es pot gaudir amb salut.

Aquí a la residència Les Dàlies és molt ventilat i assolellat i pugem al tercer pis on hi ha la glorieta on
toca tot el dia el sol i on hi ha terrat amb plantes, flors i taules amb paraigües per evitar que  ens torri
massa a les hores de més força de l’estiu. Mentres, pots ventilar-te ben asseguda respirant aire i passant
l’estona com si estiguessis en mig de la ciutat.  Ara a l’estiu, els interns que tenen les seves habitacions al
tercer pis és ideal tal com ho tenen amb sortides aquí com si fossin  galeries o terrats propis on  poden
passar bones estones a l’aire lliure.

Aquí,  hi ha varies senyores que es diuen Maria. Una d’elles té sortida al terrat i sembla que estigui vivint
en un pis propi; també n’hi ha una altra, que també es diu Maria, i li diuen “la del perico” . Per tenir el
perico a prop d’ella el té a la galeria tot el dia i ens coneix a tots; sobretot als que hi passem més hores i li
parlem, que ell ens contesta amb un pitu molt fort per la seva dimensió de piloteta –fa dos estius va perdre
la cua i no li ha tornat a sortir–  .  El perico té les plomes amb colors negres, verds, grocs forts, grocs
pàl·lids i les del cap són de color ben vermell on hi té dos ullets negres molt brillants, als que no se’ls
escapa res  de qui entra o surt de l’estança; el que destaca més és el seu cap de color vermell fort i lo
brillants que són els  ullets negres al centre del capet forrat fins a tocar el pit de plomes d’un vermell
tecnicolor molt viu.
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Al perico, no se li escapa res ni ningú que entri o surti de l’estança i, si som les persones que ell  ja
coneix, fa un crit darrera un altre perquè anem a saludar-lo i parlar. Segons quins dies, ens passem tota la
tarda parlant. Quines converses? Les que ell domina, les que et fa saber del seu difícil idioma, eixerit i
alegre, que no entenem els humans.

 

Grup de redactors “La Vostra Llar”.
Autora d’aquest article:
Isabel Ordi Dalmau, nascuda el 1923 i resident a Residència Les Dàlies de Barcelona.  

Redactors Lavostrallar 
http://www.paginesviscudes.com/un-perico-que-no-es-un-perico/
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Nit de Reis

Júlia Martínez
21-01-2014 

Ha passat la cavalcada lluny del meu abast. He sentit el so de les trompetes i el gran xivarri de la gent.
Hom recorda la infantesa amb la innocència de creure en els Reis... El pare feia de sereno. Plegava a les
sis del matí i si encara dormíem, ens anunciava que els Reis havien deixat un munt de coses par a tots.
Fins que nos us vestiu, no hi ha res a veure --deia somrient. Després amb els temps i els anys, de gaudir
de rebre regals, vaig passar al goig de fer-los. 

Ha passat la cavalcada lluny del meu abast. Amb tot he sentit el so de les
trompetes i el gran xivarri que la gent feia al veure aparèixer els Mags. Per la mainada són moments molt
emotius, i per als grans tant o més. Hom recorda la infantesa amb la innocència de creure amb els Reis…

El pare feia de sereno. Plegava de la seva feina a les sis del matí. En arribant a casa, si encara dormíem,
ens anunciava que els Reis havien deixat un munt de coses par a tots. Ja podeu imaginar l’enrenou que es
movia. Tots volíem sortir a veure els paquets en camisa. Fins que nos us vestiu, no hi ha res a veure- deia
el pare somrient. I ja degudament vestits i arregladets anàvem al menjador a veure els Reis. Ho han deixat
al peu de l’arbre – va dir el pare. Al pati hi teníem un gran arbre que ens feia ombra tot l’estiu. Cada
paquetet portava escrit el nom del qui li tocava. Cercar entre tant de brogit el que et pertanyia era caòtic.
Després venia aquell Oh.. o aquell Ah.. Si els regals no eren el que havíem demanat a la carta.

Malgrat tot qui més qui menys quedava content amb el regal. Solien ser coses senzilles, de poc preu, el
pare amb el seu sou havia de mantenir una família força carregosa. Una “pepa de deu”, que en dèiem
aleshores, Un ninot simulant la cara d’una nena repintada i de cartró que a la primera envestida li queia la
pintura i quedava feta un nyap, o un carro de pagès amb dues rodes que aviat li marxaven de lloc i
quedava arraconat inservible. Malgrat tot érem feliços. I el que era més bonic que crèiem en els Reis. Jo
em passava tot el mati, repassant el pati no fos cas que els Reis amb la seva abundant feina no haguessin
deixat alguna cosa en algun racó.

Després els temps i els anys ho esvaïren tot, i de gaudir de rebre regals, vaig passar al goig de fer-los. Una
jornada però que malgrat els anys encara omple el cor de joia i de tendresa. I complau, veure com
l’alegria viscuda fa molts anys, encara rebrota cada diada de Reis dins els cor de la gent de bona voluntat.

Són records que treuen el cap per la vorera de la nit de Reis i que fan que amb tot sigui, malgrat els anys ,
una nit curulla de màgia. Cal agrair que encara puguem gaudir d’aquest bon gust que porta en si la nit de
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Reis.

 

Júlia Martínez 
http://www.paginesviscudes.com/nit-de-reis/
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27 de gener de fa 75 anys.

Júlia Martínez
29-01-2014 

Al poble hi havia un silenci sepulcral. No havíem dormit en tota la nit esperant l'entrada al poble de les
tropes del gran manaire. Per la carretera passaven el que en deien la “retirada”. La incertesa de la
situació ens tenia atemorits. De sobte, un llençol blanc al campanar. La tropa marcant el pas triomfal i
la gent a la vorera aplaudint i cantant als vencedors.Vaig quedar palplantada a l'oir per primera vegada
la cançó de “Cara al sol”. No la coneixia. Entre cançons i aplaudiments, la por es va esvair com per art
d'encantament.

El 27 de gener de l’any 1939 es va aixecar un dia gris i molt núvol. La guerra
estava arribant a la fi. Al poble hi havia un silenci sepulcral. Eren les set del matí. No havíem dormit en
tota la nit, esperant l’entrada al poble de les tropes del gran manaire . Molt esporuguits i sense esma de
fer res, per tot el que ens deien que feien els franquistes quan ocupaven una plaça.. . Per la carretera
passaven el que en deien la “retirada”. Els últims soldats republicans que abandonaven la seva terra,
direcció a França cercant refugi polític al país veí.

L’àvia i una germana de la mare van venir a estar amb nosaltres amb mires al que pogués passar. La tieta,
va voler sortir fins a la carretera per veure de prop la desfilada dels derrotats. Va tornar i a l‘entrar a casa
es posa a plorar desconsoladament dient que un soldat li havia dit:

– Apa maca, que aquesta nit ja podreu passar el rosari.

Jo vaig esclafir a riure, i no eren moments de riure amb la por que tots portàvem a sobre. La incertesa de
la situació ens tenia atemorits.  Si podem resar el rosari, voldrà dir que encara serem vius, vaig dir quan el
meu riure m’ho permeté. I va ser aleshores quan ens adonarem del silenci tant marcat que imperava en
l’àmbit.

A casa ho teníem tot preparat per marxar. Les bosses a punt, la manta lligada a l’espatlla, i de sobte el
pare va dir a la meva mare:

– Saps què noia, tanquem les portes i quedem-nos a casa. Qui vulgui res, ja trucarà!

De sobte vam veure que al campanar onejava un llençol blanc. Tot seguit aquell misteriós silenci fou
trencat per el soroll de tres grans motos que entraven a Mollet per la carretera de la Farinera. I darrere les
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motos, vehicles militars armats fins a la gola, plens de soldats franquistes, atents als carrers, en espera
potser d’alguna possible reacció contrària.

I després dels vehicles, la tropa marcant el pas triomfal, desfilant gairebé tot el dia. La gent reunida la
vorera de la carretera aplaudint i cantant als vencedors.

Vaig quedar palplantada a l’oir per primera vegada la cançó de “Cara al sol”. No la coneixia. I entre
cançons i aplaudiments es va passar gairebé tot el dia. El que sí que vaig poder constatar, que ja per les
cançons, ja per els aplaudiments, la por patida aquell matí d’hivern es va esvair com per art
d’encantament.

Tot i témer que l’entrada de les forces franquistes, tindrien un ressò trist i dolorós no fou així. La forma
d’entrada tranquil·la i serena va ajudar a que no semblés tant penosa la invasió.

I es va obrir una etapa que amb els anys va resultar força difícil de pair.

 

Júlia Martínez 
http://www.paginesviscudes.com/75-anys-entrada-franco-a-mollet/
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Aquells anys d’espelmes, carburo i petromax

Joan Serrat Montfort
11-02-2014 

Durant molts anys, Franco va imposar restriccions elèctriques amb l'excusa de “la pertinaz sequia”, A la
botiga del meu pare, al Raval, la llum del dia no hi entrava i quan tallaven el corrent quedava com una
cova fosca. Els botiguers del barri van intentar solucionar el problema amb llums de “carburo”. Un dia
el pare va tornar a casa molt content portant un gros i pesat llum de segona mà. En deien un petromax i
estava pensat per a les barques de pesca. Era un aparell de maneig complicat i perillós. Algun client
s'escapava corrent pensant que allò explotaria. 

Ara sentim parlar sovint d’una nova pobresa, la “pobresa energètica”, la
trista situació de moltes famílies que, no podent pagar els abusius rebuts, han de passar l’hivern sense gas
ni electricitat o han de reduir molt el seu consum.

Això m’ha fet recordar la pobresa energètica que ens va imposar Franco durant les dècades dels 40 i 50.
Em refereixo a les tristament famoses restriccions elèctriques, que van començar, em sembla, l’any 44 i
van durar fins al 58.

Solien coincidir amb la tardor i l’hivern i consistien en tallar totalment el subministrament elèctric de 2 a
5 dies a la setmana. El nombre de dies i les hores que durava la tallada variaven d’un any a l’altre i en els
mesos d’un mateix any. Em sembla recordar que la més llarga va ser l’any 50: no hi havia llum elèctric
des de les 2 de la matinada fins a 2/4 de 7 de la tarda.

Com que en aquella època gairebé tota l’electricitat es produïa en centrals hidràuliques, l’excusa que
donava Franco en els seus discursos era que la culpa la tenia “la pertinaz sequia”. Això es repetia
constantment en els “partes” de la ràdio –de tele no n’hi havia- i en els NODO, els noticiaris
propagandístics que havien de projectar obligatòriament tots els cines abans de les pel·lícules. La gent hi
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feia broma: n’havia de ser molt de “pertinaz” la secada per fer durar les restriccions 14 anys. I quan
algun any plovia molt, fins i tot amb inundacions, el govern deia que no havia plogut en les conques on hi
havia els embassaments. Però tothom sabia el que passava: el consum elèctric havia augmentat i les
centrals encara eren les mateixes d’abans de la guerra.

Costa ara d’imaginar el trastorn que causaven les restriccions. Algunes industries, treballaven de nit
d’amagatotis, perquè estava prohibit, imposant als obrers horaris intempestius. Altres descomptaven del
sou les hores no treballades per culpa de les restriccions.

Jo vivia a Barcelona i en aquelles fosques tardes del novembre i desembre l’ambient dins dels pisos, amb
espelmes o llums d’oli, era fúnebre i desolat. No hi havia ascensor, ni ràdio (les ràdios de piles no
s’havien inventat), ni podia funcionar cap aparell elèctric. Encara no existia el butà i l’única calefacció
solia ser el braser, amb les seves tòxiques emanacions que feien venir mal de cap. I a l’escola recordo que
hi va haver dies que a última hora de la tarda no ens hi vèiem i el mestre ens llegia un conte amb una
espelma.

El meu pare tenia una botiga en un carrer estret del Raval: el carrer Sant Pau. La llum del dia no hi

entrava i quan tallaven el corrent quedava com 
 una cova fosca on no

s’hi podia atendre els clients. Al principi els botiguers del barri van intentar solucionar el problema amb
els llums de “carburo”. Eren uns aparells molt primitius. Constaven de dos dipòsits cargolats un al cim
de l’altre. En el de sobre s’hi posava aigua i en el de sota terrosos d’un producte pudent anomenat
“carburo” que em sembla venien a les carboneries. Movent una rosca es deixava caure l’aigua gota a got
sobre el “carburo”, produint-se una reacció química que desprenia un gas combustible anomenat acetilè.
El gas, que sortia per un tub amb un forat molt petit (el “xiclé”). cremava amb una flama molt lluminosa.
Però l’aparell era molest de manejar. Si queia massa aigua es produïa excés de gas amb perill d’explosió.
Si en queia poca la flama feia fum o s’apagava. I el “xiclé” sovint s’embussava. Potser ve d’aquí la frase
“està com un llum” que de vegades diem criticant una persona. Però el més molest era que al cap d’unes
hores el “carburo” s’esgotava convertint-se en una mena de fang gris molt pudent que no es podia tirar a
la galleda d’escombraries –encara no s’havien inventat les bosses de plàstic- i molts botiguers optaven
per abocar-lo a l’embornal, empestant el carrer amb la seva pudor.

Un dia el pare va tornar a casa molt content portant un gros i pesat llum que acabava de comprar de
segona mà. En deien un petromax i em sembla que estava pensat per a les barques de pesca que
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feinejaven de nit.

Era un aparell de maneig complicat i perillós dins d’una botiga. Portava un dipòsit que es carregava amb
petroli però que anava a pressió. Un cop carregat s’hi injectava aire amb una manxa fins que el
manòmetre marqués 2 atmosferes. Després, obrint una finestreta de sota el dipòsit, es posava alcohol en
una mena de platet i s’encenia per tal d’escalfar el serpentí per on havia de passar el petroli. Quan
semblava que ja era prou calent s’obria el pas de petroli que, passant pel serpentí, es vaporitzava fent un
xiulet. Aquest vapor de petroli era el gas que, un cop encès, posava incandescent una “camiseta”, com les
que porten els llums de càmping.

Tot això és fàcil d’explicar però a la pràctica es podien presentar problemes. Si el serpentí no estava prou
calent sortia petroli líquid que anava a parar al platet de l’alcohol i s’encenia amb unes flames que
podien envoltar el llum. Si en aquell moment hi havia algun client a la botiga s’escapava corrent pensant
que allò explotaria. En previsió el pare tenia a mà una manta de llana per si calia embolicar el llum i
apagar-lo. Altres vegades s’embussava el foradet per on sortia el gas (el “xiclé”) i el llum feia el tonto.
Calia desembussar-lo amb un filferro molt prim. Per tal d’evitar-ho el pare preparava abans el petroli fent-
lo passar per un paper de filtre. No cal dir la pudor de petroli que feia la botiga.

A finals de la dècada dels 50 es començaren a construir noves centrals hidràuliques i les restriccions
s’acabaren. A partir d’aleshores la propaganda franquista repetia tant en els diaris i el NODO la imatge
del Caudillo inaugurant pantans que la gent hi feia acudits.

Crec que és una vergonya que després de 70 anys, amb la democràcia i tot el progrés tècnic aconseguit,
famílies del nostre entorn hagin de tornar a sofrir la pobresa energètica.

Joan Serrat Montfort 
http://www.paginesviscudes.com/espelmes-carburo-i-petromax/
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Cames us necessito !!

Redactors Lavostrallar
13-02-2014 

Després de la guerra civil, caminava tranquil·lament per la carretera de Montornés quan de sobte, un
camió militar d'uns 15 homes em van fer parar i em van preguntar: — Qui és el teu pare?. Tal va ser la
por que em va entrar al cos, que vaig començar a córrer camí avall en direcció al riu Besós i sense mirar
enrrera.

Quan jo era jove,  després de la Guerra Civil,  caminava
tranquil·lament per la carretera de Montornès  quan de sobte, un camió militar d’uns 15 homes em van fer
parar i em van preguntar:

— Qui és el teu pare?

— Els meus pares són Azaña i Negrín!!!!

En aquell moment, tots els homes que estaven dins del camió, van treure el fusell i em van encanyonar.

Tal va ser la por que em va entrar al cos,  que vaig començar a córrer camí avall en direcció al riu Besós i
sense mirar enrrera. Vaig córrer com una fletxa i potser per això, avui sóc aquí.

Mai he pogut saber si aquella trobada anava en serio o simplement, es tractava d’una broma.

 

Grup de redactors “La Vostra Llar”.
Autor d’aquest article:
Sr. Josep Palou  29/07/1913 – 29/01/2014  .  Era  resident a Residència La Rambla  de l’Hospitalet de
LLobregat.  
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Redactors Lavostrallar 
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Els nois del futbol al carrer

Júlia Martínez
22-02-2014 

La patuleia del barri jugava ens uns camps erms. Hi havia qui jugava a futbol, qui a bales, qui feia rodar
les baldufes, les nenes hi jugaven a titllo, la xarranca. Era un lloc d'esplai per tota la mainada. El pare
d'uns d'ells no volia que juguessin a futbol perque espatllaven les espardenyes. Quan s'ensumava que
jugaven, pujava carrer amunt amb el cinturó a la mà Ells, em pagaven a mi cinc cèntims, per que si el
veia a venir, piqués amb un pot a terra. Eren els germans Gonzalvo, famosos futbolistes, formats en un
descampat de Mollet. 

Antigament el Carrer Fèlix Ferran no estava massa habitat. La fàbrica de les
Moles, un grupet de tres cases totes idèntiques i nosaltres. De nosaltres fins a can Basora, no hi havia res.
Uns camps erms que la patuleia del barri se’ls havia afincat per jugar-hi. Hi havia lloc per tothom. Hi
havia qui jugava a futbol, qui a bales, qui feia rodar les baldufes, les nenes hi jugaven a titllo, la xarranca,
era un lloc d’esplai per tota la mainada.

Hi havia un grup de vailets que jugaven a futbol. El pare d’uns d’ells no volia que juguessin per que
espatllaven massa sovint les espardenyes. Quan l’home s’ensumava que jugaven, pujava carrer amunt
amb el cinturó a la mà per fer-los córrer i que deixessin de jugar. Ells però es mantenien ferms en la seva
afecció. I per evitar les pallisses del pare, em pagaven a mi cinc cèntims, per que des de la cantonada, si
veia venir al pare, piques amb un pot a terra i així ells ja sabien que havien de parar el joc.

Era un grup de xicots del barri. Dos d’ells eren els germans Gonzalvo (Juli, Josep i Marià ). Doncs si, en
aquest llogaret de Mollet, en un descampat, es van formar els grans futbolistes. Totes les tardes hi havia la
gran sessió de joc. Hi havia gent gran que venia expressament de lluny per veure’ls jugar. I com jugaven
Déu meu!. A mi em van fer entrar l’afecció al futbol. Sempre els vaig admirar, encara que poques
vegades els veiés jugar si no fos per la Tele .

De Mollet n’ha sortit gent molt famosa. El futbol en aquell temps va ser un dels punts importants.
Després, amb els anys, quan es parlava tant del joc admirable d’aquest nois molletans, hom sentia un cert
orgull de que s’haguessin format tan bé en un racó d’aquest Mollet gairebé anònim fins aleshores. Un
racó que ara físicament ja no existeix, però que dins la meva ment encara en conservo un gran record. La
infantesa passada retorna per reviure moments que per nosaltres tenien un sentit molt gran i que omplien
de goig, gaudint d’unes aptituds tan bones com la d’aquests jugadors de futbol.
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Ara ja no hi son. Han passat a la història, deixant una estela d’actes i efemèrides que fan que els qui els
vam conèixer i tractar, els recordem amb una certa enyorança.

Aquest petit record, podria ser un homenatge a la tasca portada a terme per aquest famosos futbolistes,
però , crec que mantenint viu els seu record ja es motiu de fidelitat.

 

Imatge: Reproducció de les botes de Marià Gonzalvo. Museu del Barça. Per Jordi Ferrer (Treball
propi). Wikimedia Commons 

Júlia Martínez 
http://www.paginesviscudes.com/els-nois-del-futbol-al-carrer/
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Pàgines viscudes al Diari de Vilobi

Redacció Pàgines Viscudes
25-02-2014 

 "Una escola de Poble" de'n Miquel Bou, va veure la llum en versió impresa al Diari de Vilobí
--publicació local d'aquest poble-- , en l'edició de gener de 2014. Ens va fer molta il·lusió perquè sabem
que així el va llegir molta gent del lloc i rodalies que probablement no l' hagués vist mai. En Miquel va
fer el seu escrit a partir d'una imatge entranyable i ens agrada imaginar que, a hores d'ara, han pogut
identificar la resta de companys de la fotografia.  

El relat que en Miquel Bou va publicar aquí al Pàgines viscudes el passat mes de maig amb el nom ”Una
escola de Poble” [ llegiu-lo aquí ], va veure la llum en versió impresa al Diari de Vilobí –publicació local
d’aquest poble– , en l’edició de gener de 2014.

No cal dir que a la redacció del blog ens va fer molta il·lusió perquè sabem que així el va llegir molta gent
del lloc i rodalies que probablement no l’ hagués vist mai. En Miquel va fer el seu escrit a partir d’una
imatge entranyable i ens agrada imaginar que, a hores d’ara, han pogut identificar la resta de companys
de la fotografia. Si reconeixeu algú aviseu al diari!

Des d’aquí el nostre agraïment al Diari de Vilobí per donar-nos a conèixer des del seu apartat
d’hemeroteca de Vilobí, Salitja i Sant Dalmai, i a en Miquel per fer-nos arribar el seu escrit i compartir la
fotografia (en volem més!).

I ja que hi som, volem animar a tota la gent gran de Vilobí a participar al nostre blog i a l’equip redactor
d’aquest diari a compartir-hi més vivències o imatges de la zona. Ens agrada fer córrer per la xarxa el
bagatge dels més grans.
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Redacció Pàgines Viscudes 
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De quan es podia aturar un cotxe amb un tros de paper

Joan Serrat Montfort
09-03-2014 

Això passava a la dècada dels 40, quan el subministrament de petroli s'estroncà i els cotxes portaven
gasogen. Eren uns cilindres de ferro que es col·locaven al darrera dels vehicles. Semblaven estufes de
llenya. Els taxistes havien de portar sacs de carbó al sostre, per poder afegir combustible. Una
entremaliadura que havíem fet sortint de l'escola, era posar un tros de paper tapant el forat d'entrada
d'aire del gasogen als taxis que passaven a poca velocitat. El motor es parava i el taxista baixava
renegant per remenar el combustible. I nosaltres vinga a riure.

Això passava a la dècada dels 40, quan els cotxes
portaven gasogen.

Espanya rebia el petroli de companyies nord-americanes, però a l’any 1940 el subministrament
s’estroncà. Havia començat la 2ª Guerra Mundial i, com que Espanya ajudava als alemanys, el govern
dels Estats Units va prohibir vendre-li petroli. El poc que arribava era a través d’intermediaris. Els
camions, autobusos i els pocs cotxes que circulaven tenien la benzina racionada amb un “cupo” mensual
molt escàs. I la cosa es va posar pitjor el 1946 quan, acabada la guerra, l’Assemblea General de l’ONU
condemnà el règim espanyol, per la seva col·laboració amb els nazis, a un boicot comercial total, retirant
els ambaixadors i tancant, fins i tot, la frontera francesa.

No va quedar més remei que instal·lar gasogens als vehicles.

Eren uns cilindres de ferro que es col·locaven verticals al darrera dels vehicles o en un remolc. Els cotxes
solien dur-ne un i els camions i autobusos dos. Semblaven estufes grosses de llenya que es carregaven per
dalt i per sota es treia la cendra, però quan funcionaven quedaven hermèticament tancats excepte un petit
forat rodó, situat a la part baixa, per on hi entrava l’aire.

En aquell temps jo vivia a Barcelona i anava a escola a un col·legi de la Ronda de Sant Pau. Als matins
podia veure els tràfecs dels taxistes aparcats a la vorera intentant encendre els seus gasogens. Primer hi
posaven cartrons i teies i, quan s’havien encès, totxos de llenya o carbó vegetal. L’operació potser durava
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mitja hora. Havien de portar sacs de carbó o totxos, lligats en el portaequipatges de sobre el sostre, per
poder afegir combustible quan calia.

El funcionament del gasogen —d’això me’n vaig assabentar anys després quan estudiava
química— es basava en una combustió incompleta. Com que l’aire hi entrava per un forat petit,
el carboni dels combustibles no es podia cremar completament i es convertia en un gas —el
monòxid de carboni— que és també combustible. Aquest gas, netejat de cendra, arribava al
motor.

No cal dir que els vehicles amb gasogen tenien molt poca potència. Recordo que en un viatge en autobús
de Barcelona a Igualada, en un punt de la pujada dels Brucs, va caldre que tots els passatgers baixéssim i
seguíssim el cotxe a peu.

I em fa vergonya explicar la “tremendaria” que jo i uns amics havíem fet sortint de l’escola. No sé d’on
ho vam treure, però entre els nens les informacions corren molt ràpid. Quan vèiem un cotxe, generalment
un taxi, que es detenia o que passava a poca velocitat prop de la vorera, li anàvem per darrera i li posàvem
un trosset de paper tapant el forat d’entrada d’aire del gasogen. El paper era aspirat i s’hi quedava
enganxat i el motor es parava. Aleshores el paper queia i el taxista, que no ens havia vist, baixava
renegant i amb un ferro obria el gasogen i remenava el combustible. I nosaltres vinga a riure.

Pobres taxistes, prou amoïnats que ja estaven amb aquells horribles artefactes i encara havien de suportar
les nostres bromes. Els demanaria perdó.

Joan Serrat Montfort 
http://www.paginesviscudes.com/aturavem-cotxes-de-gasogen-amb-un-tros-de-paper/
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El que s'ha de patir sent dona

Júlia Martínez
19-03-2014 

Dins del meu dos cavalls varem enfilar el coll de Parpers per arribar a la carretera de la costa que
arriba Blanes. No hi havia encara l'autopista i calia travessar tot Mataró. En una cruïlla un cotxe ens va
passar fregant per davant. Va ser un miracle que no topéssim. El conductor cridava com un desfermat.
Tot plegat no fou important, el que si fou palès, que l'ajuda de bastons per caminar, sempre fan pensar
que no es pot conduir com cal. I molt més quan la usuària n'és una dona.

Cambiando una rueda, 1967 (Francis, Cronicae.com)

Un dia ple de sol i de llum. Mitjans maig. Un company de la feina em va demanar que el diumenge
l’acompanyés a Blanes a veure una germana monja que havia vingut de passada. Li feia molta il·lusió
veure-la, i jo no m’hi vaig saber negar. Un bon amic molt atent i molt correcte. Dins del meu dos cavalls
varem enfilar el coll de Parpers per arribar a la carretera de la costa que arriba Blanes. No hi havia encara
l’autopista i calia per arribar a la carretera general travessar tot Mataró.

En una cruïlla un cotxe ens va passar fregant per davant. Va ser un miracle que no topéssim. El conductor
es va parar i posant-se les mans al cap, cridava com un desfermat,
—Què ha feeet?
Vaig baixar del cotxe i quan em va veure amb els meus bastons va dir,
—És clar! Conduint amb aquestes condicions no és res d’estrany.

Un guàrdia urbà es va atansar a veure què havia passat. Quan el sr. conductor el va veure volia que digués
que conduïa el meu amic, —per què si no, li caurà el pèl de la multa que li posarà!— argumentava. Jo li vaig
dir que era jo la responsable i tenia que afrontar el que fos.

L’urbà va arribar i clar, va preguntar

                                   22 / 80

http://www.cronicae.com/es/seleccionado.php?i=1017


Pàgines viscudes - http://www.paginesviscudes.com
Blog col·lectiu obert a la participació escrita de la gent gran.

—Què ha passat?
El conductor contrari va explicar que jo havia passat sense adonar-me que ell venia en direcció contrària.
Jo no deia res. El policia em va mirar, i em preguntà a on anava. A Blanes li vaig respondre. Doncs, va dir
ell, segueixi els seu camí, i tranquil·la.

Vaig pujar al meu cotxe, i mentre posava els bastons sota els meus peus, em va donar temps de sentir el
guàrdia que li deia:
—I vostè no ha vist que tenia un “Stop” com una catedral?

Tot plegat no fou important, el que si fou palès, que l’ajuda de bastons per caminar, sempre fan pensar
que no es pot conduir com cal. I molt més quan la usuària n’és una dona.

Júlia Martínez 
http://www.paginesviscudes.com/el-que-sha-de-patir-sent-dona/
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Jugant amb bales, però de fusell

Joan Serrat Montfort
28-03-2014 

Cap al final de la Guerra Civil al poble, el meu germà gran i els seus amics jugaven a fer explotar bales
de fusell que agafaven d'un dipòsit de municions de l'exèrcit republicà. Deixaven caure una pedra grossa
a sobre i la detonació era com la d'un petard dels grossos. Jo vaig voler fer un experiment i vaig tirar
una bala a la llar de foc. Els de casa em van trobar palplantat de l'ensurt i cobert de cendra de cap a
peus. Segur que no ho tornaria a fer.

Tots els nens han jugat “a bales”, però jo als 5 anys ho
havia fet amb bales de fusell, millor dit amb municions o cartutxos de fusell.

Era cap al final de la Guerra Civil, quan vivia als Prats de Rei, a casa l’àvia.

A l’entrada del poble encara es conserva un gran cobert fet de pedra, amb finestres baixes. En aquell
temps, quan les tropes franquistes començaven a envair Catalunya i el front de Lleida s’acostava al poble,
aquell cobert era un dipòsit de municions de l’exèrcit republicà. Però la moral ja era baixa i el dipòsit
deuria estar molt mal vigilat perquè el meu germà —un nen de 10 anys— amb altres xicots del poble amics
seus, hi entraven per una finestra per agafar municions de fusell.

Encara recordo els “carregadors” amb els cinc “cartutxos” de llautó lluent, que portava a casa i
m’ensenyava d’amagat. N’hi havia que tenien el balí punxegut i altres arrodonit, xato, i m’explicava que
aquests últims mataven més perquè feien el forat més gros.

El meu germà gran amb els seus amics —el Cisquet de Cal Ceballot, el Tallaví i el Caraminyana— jugaven
a fer explotar les municions. Primer les clavaven a terra de manera que es veiés solament el pistó o
fulminant. Després posaven sobre el pistó un balí punxegut aguantat amb una mica de fang i li deixaven
caure a sobre una pedra grossa. La detonació, encara que una mica esmorteïda pel fet d’estar el
“cartutxo” enterrat, era com la d’un petard dels grossos. A mi també m’ho deixaven fer però fent servir
càpsules buides, sense pólvora, i el fulminant petava com una piula. També buidaven la pólvora de les
municions omplint-ne ampolles per fer “bombes”. Jo també ho sabia fer. No tenia prou força per arrancar
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el balí amb les mans però ho aconseguia ficant-lo en un forat de la paret.

Recordo que un dia els vaig seguir, escapant-me de casa, per veure com feien petar una d’aquelles
bombes. Havien emplenat amb pólvora una ampolla de vidre ficant-hi entremig municions senceres
perquè “fessin metralla”. Van anar a un camp pròxim. Van posar una metxa al coll de l’ampolla, la van
encendre i ens vam amagar tots darrera un marge. Un pagès que treballava a prop, veient que fèiem foc
ens va cridar: “ xicots, si vinc us fotré calents” i venia a apagar el foc. No va acabar d’arribar: l’ampolla
va explotar i les bales projectades al voltant anaven petant amb fortes detonacions. Com vam riure veient
el pagès fugint cames ajudeu-me.

I em ve a la memòria una gran “tremenderia” meva. Vaig voler fer un experiment: veure que li passava a
un “cartutxo” de fusell posat al foc. Aprofitant un moment en que no hi havia ningú a la llar de foc, vaig
tirar-hi la bala des d’un tros lluny. Però el foc era petit i el “cartutxo” va caure a la cendra. No va passar
res i no em vaig atrevir a acostar-lo al foc amb els molls. Quan desil·lusionat ja em distreia pensant altres
coses va tenir lloc l’explosió. Va ser terrible. Un tret de fusell dins d’un recinte tancat fa un soroll
fortíssim. Les ascles del foc van sortir projectades i es va aixecar tota la cendra fent un núvol espès. Quan
van venir corrent tots els de casa em van trobar palplantat de l’ensurt i cobert de cendra de cap a peus.
Per sort al foc no hi havia cap olla que m’hauria escaldat i no em va tocar el projectil que deuria sortir
disparat. No va caldre que em renyessin gaire. Segur que no ho tornaria a fer.

Joan Serrat Montfort 
http://www.paginesviscudes.com/jugant-amb-bales-pero-de-fusell/
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L'anècdota

Redactors Lavostrallar
31-03-2014 

De sobte escoltem un crit de la dependenta. Un senyor havia entrat a atracar la farmàcia amb un
ganivet! Jo vaig agafar el bastó del pare de la dependenta i em vaig armar de valor per enfrontar-me a
l'atracador. 

Aquesta història em va passar fa anys. Jo estava en la rebotiga de la farmàcia
parlant amb els pares de la dependenta, parlàvem d’una brusa que li agradava molt i li deia que jo li podia
aconseguir una a bon preu.

De sobte escoltem un crit de la dependenta, llavors sortim a veure que succeïa. Un senyor havia entrat a
atracar la farmàcia amb un ganivet!

La mare es va espantar tant que va caure ja que patia del cor. Jo vaig agafar el bastó del pare de la
dependenta i em vaig armar de valor per  enfrontar-me a l’atracador. Li vaig alçar el bastó, em vaig
dirigir cap a ell i li vaig dir que se n’anés, i així ho va fer, se’n va anar.

Després vaig ser a la peixateria del costat a explicar que havia entrat un lladre en la farmàcia, però com
que al barri jo era molt de la broma, no em van creure i es van pensar que estava de broma. Quan va venir
l’ambulància per emportar-se a la mare, per fi, em van prendre de debò!

 

Grup de redactors “La Vostra Llar”.
Autora d’aquest article:
Rosario Galindo Moscoso  nascuda el 1926 i resident a la Residència Reig   de La Garriga.  
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Redactors Lavostrallar 
http://www.paginesviscudes.com/anecdota_lladre_farmacia/
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El Sal Pas

Maria Àngels Manén i Folch
06-04-2014 

Recordo que quan era nena, després de Pasqua, el rector de la parròquia acompanyat per algun escolà o
un sagristà, es presentava a les cases del poble a fer una cerimònia senzilla però que em cridava
l'atenció. Se'n deia el Sal Pas. El rector deia una oració i esclafava una sal pastosa a la porta de
l'entrada. Segons he llegit en algun lloc feia aquesta cerimònia per allunyar els mals esperits d'aquella
casa.

Recordo que quan era nena, després de Pasqua, el rector de la parròquia acompanyat per algun escolà o
un sagristà, es presentava a les cases del poble a fer una cerimònia senzilla però que em cridava
l’atenció.  Se’n deia el Sal Pas.

L’escolà o el sagristà portava un atuell amb sal barrejada amb algun liquid (no devia ser aigua sinó no
hauria tingut consistència) i el rector deia una oració i esclafava la sal pastosa a la porta de l’entrada.
Segons he llegit en algun lloc feia aquesta cerimònia per allunyar els mals esperits d’aquella casa. I
aquell grumoll de sal encasquetada a la porta de la casa quedava allà fins l’any següent. I la comitiva del
rector, el sagristà i la sal anava passant de casa en casa per tot el poble.

Si algú té més records d’aquesta cerimònia aniria bé que escrivís el seu comentari.

Fotografia de Lluís Coll del ‘salpàs’. Dins: Llibre d’ El Record: història i antologia de la revista
setmanasantera manlleuenca: 1917 – 1959. Manlleu : Gràfiques Manlleu, 1960 . Font: La devocioteca 

 

Maria Àngels Manén i Folch 
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El refugi de Céllecs

Júlia Martínez
13-04-2014 

Un grup d'amics ens trobàvem sovint en un refugi de muntanya al bosc de Céllecs. Una parella amb
oposicions a maridar, hi va voler anar a passar un cap de setmana. A ella, la mare no li deixava anar si
no li prometia que hi aniria algú més i em van demanar a mi, si hi volia anar . El divendres al vespre
havent plegat de la feina, vaig emprendre el viatge amb el meu dos cavalls cap a Céllecs. A mig camí ja
gairebé era fosc, una parella de policies em para: Segueixi amb les llums apagades i no faci res estrany
que la seguim.

Varem fer un grup d’amics i ens trobàvem sovint en un petit refugi de
muntanya, que un d’ells tenia al mig del bosc de Céllecs. Fins i tot hi arribàvem a conviure algun cap de
setmana. Una casona petita però molt acollidora. Amb un gran menjador i una entrada amb llar de foc.
S’hi estava d’allò més bé. Cercàvem sempre motius per anar-hi, sigui a fer una paella, sigui una
costellada a la brasa. Qualsevol motiu era bo per organitzar una trobada.

Una parella amb oposicions a maridar, hi va voler anar a passar-hi un cap de setmana. A ella, la mare no
li deixava anar si no li prometia que hi aniria algú a fer-los-hi companyia. Em van demanar doncs, a mi, si
hi volia anar. A mi el lloc m’encisava, i després d’una setmana tancada al despatx treballant em va venir
molt de gust acceptar.

Doncs un divendres al vespre havent plegat de la feina, vaig emprendre el viatge damunt el meu dos
cavalls cap a Céllecs. El camí s’havia de fer per una zona de bosc al deixar la carretera.

A mig camí ja gairebé era fosc, una parella de policies em para demanant-me on anava. Vaig dir: aquí una
mica més amunt que hi tinc una parella d’amics que m’esperen. Va cridar al seu company dient-li: Mira,
ja la tenim, aquí dalt d’un petit refugi. I dirigint-se a mi em diu, segueixi amb les llums apagades i no faci
res estrany que la seguim nosaltres, acompanyi’ns fins al refugi. Obeïnt les ordres i amb angoixa vaig
seguir el camí fins a la casona.

En Vicenç va sortir a rebre’m i es quedà parat en veure la policia, que al veure’l li demanà on era la
novia, i si tenia permís de relacionar-se amb ella. Tot compungit li va respondre que no tenia noticia de
que per festejar fos necessari un permís especial. – Bé, anem al gra, va dir el policia, el que volem és la
noia. Molt bé, va contestar el noi, vinguin. Dins la cuina, la Maria sobre la seva cadira de rodes estava
preparant el sopar . Quan van veure la cadira, tot seguit digueren: Ens hem equivocat!. Cercaven a una
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noieta de setze anys que s’havia fugat amb un senyor de cinquanta. No cal dir que es van desfer en tota
mena d’excuses i perdons, per la seva poca vista. Explicant-nos tota la història de la fuga.

Tot aclarit, vam per fi sopar en pau, i gaudir d’aquell cap de setmana que ens havíem proposat passar-lo
bé amb tota la pau i repòs que refugi ens oferia. I malgrat l’entrebanc d’aquesta feta varem passar dos
dies meravellosos, on s’hi respirava aire pur, aromatitzat per la pineda que el vorejava i que semblava
vantar-se més per fer-nos la nostra estada mes joiosa.

Júlia Martínez 
http://www.paginesviscudes.com/el-refugi-de-cellecs/
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Records i malson

Maria Àngels Manén i Folch
26-04-2014 

Recordo una faldilla vermella i un brusa de ratlles, també vermelles, que m'agradava molt portar-les.
Recordo un vestit de fondo verd d'una roba en pèl lluenta amb ratlles blanques, que em posava per fer
excursions amb bicicleta. Recordo el dia que el vaig estrenar un vestit, de color rosa pàl·lid vaporós com
de gasa, per anar a un casament. No cal dir que recordo especialment el vestit de la primera comunió, tot
ell farcit de puntes i garlandes. Són records que em venen després de fullejat un àlbum de fotografies...

Recordo una faldilla vermella i un brusa de ratlles, també vermelles, que
m’agradava molt portar-les. Jo deuria tenir uns 14 anys, i amb aquella vestimenta em sentia segura. Un
dia que varem anar d’excursió a una font, i jo anava vestida així, ens van fer una fotografia; em vaig
plantar al mig del grup perquè amb aquesta indumentària havia perdut la timidesa que em caracteritzava i
em feia quedar sovint una mica arraconada.

Recordo també amb afecte altres vestits que m’agradaven: un de fondo verd d’una roba en pèl lluenta
amb ratlles blanques, que vaig demanar a la modista les amagués a la cintura, i que a l’entorn d’ella el
vestit es convertia exclusivament de color verd. Me’l posava per fer excursions amb bicicleta. Un altre de
color rosa pàl·lid vaporós com de gasa: recordo especialment el dia que el vaig estrenar per anar a un
casament. Tenia 16 anys

No cal dir que recordo especialment i uns anys abans dels records citats, quan tenia sis anys, el que em
deien que estava molt bufona guarnida amb el vestit de la primera comunió, tot ell farcit de puntes i
garlandes. Quina il·lusió aquell vestit blanc com la neu!

Aquests records em venen al pensament ara al vespre, després d’haver fullejat un àlbum de fotografies..
Em fico al llit i m’adormo de seguida. Però somnio que em poso una pila de vestís de tots colors i
formes, l’un damunt de l’altre i que em faig un garbuix. Tinc calor, em desvetllo, m’enretiro la manta i
em vull desempallegar de tanta vestimenta que m’ofega. Em poso dreta, em palpo, i constato que només
porto una tènue camisa de dormir. Ha estat un malson.
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Maria Àngels Manén i Folch 
http://www.paginesviscudes.com/records-malson/
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Records...

Redactors Lavostrallar
03-05-2014 

El meu pare era un simple viatjant, però es va trobar en un tiroteig entre vermells i nacionals. Jo tenia
solament onze anys i em va arribar una carta perquè anés al dipòsit de cossos no identificats. Allí hi vaig
veure de tot... però no hi havia el meu pare. El meu pare va quedar com un "desaparegut" de la guerra.
Als quinze anys vaig venir a Barcelona amb la meva tia paterna on vaig aprendre a ser perruquera i vaig
conèixer al meu futur marit.

Als tres anys, la meva mare va morir i em vaig quedar amb la meva àvia atès que
el meu pare estava a Pamplona treballant amb un soci en una ortopèdia.

Sent el meu pare un simple viatjant, es va trobar en un tiroteig entre vermells i nacionals, entre
Villamayor i Zaragoza. Jo tenia solament onze anys i em va arribar una carta perquè anés a “Sangre
Cristo”, lloc de dipòsit de cossos no identificats.

Allí hi vaig veure de tot… però no hi havia el meu pare. El meu pare va quedar com un “desaparegut” de
la Guerra. D’ell recordo que era molt maco encara que reconec que una mica egoista ja que solament
rebia d’ell una joguina quan venia a veure’m…

El més curiós i escruixidor és que la meva àvia no va perdre solament al meu pare. Un altre dels seus fills
”va desaparèixer” de forma similar a l’Àfrica, així que es va trobar amb tan sols quatre dels seus sis fills.

Als quinze anys vaig venir a Barcelona amb la meva tia paterna on vaig aprendre a ser perruquera.

Vaig patir força la convivència amb ells, però em quedo amb que gràcies allí on estava, vaig conèixer al
meu futur marit.

El meu futur marit, treballava a l’ebenisteria de sota la perruqueria on jo estava i amb 31 anys tots dos,
ens casem i he tingut el millor marit que es pot tenir, com n’hi ha pocs, i amb qui vaig portar al món a
dues filles precioses. Per desgràcia, ara ha fet un any que va perir, però el seu record el tinc molt present i
encara vesso llàgrimes per ell.
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Grup de redactors “La Vostra Llar”.

Autora d’aquest article:
Sra. Mª Lluisa Moreno  , nascuda el 30 /04/1924 i resident a Residència Parc Güell  de Barcelona.  

 

Redactors Lavostrallar 
http://www.paginesviscudes.com/records/
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1 de maig, festa del treballador

Mercè Cardona
13-05-2014 

Per la meva mare, aquesta festa era sagrada i sempre la celebràvem. El dia abans, preparava per fer una
bona paella i costelles de bè a la brasa. Ho ficava tot dins d’un cabàs, plats, cassola, culleres i anàvem
molta colla a la Font del Cigró. La mare estenia unes tovalles, entre tots paràvem una gran taula, i no hi
faltava de res. El lloc és mol bonic, hi ha tota classe de vegetació, queda bastant alt i podies gaudir d'un
paisatge de somni, contemplar la ciutat estesa els nostres peus. Ens ho passàvem pipa, tots eren amics
del barri..

Per la meva mare, aquesta festa era sagrada i sempre la
celebràvem.

El dia abans, preparava per fer una bona paella i costelles de bè a la brasa. Li agradava sortir de bon matí,
doncs deia que s’havia d’aprofitar el dia. Ho ficava tot dins d’un cabàs, plats, cassola, culleres, en fi tot
allò que feia falta per fer un bon dinar, com que pesava bastant s’ho anaven repartint amb els meu oncles,
una estona cadascú .

Sempre anàvem a la Font del Cigró, on hi havia una font i molts arbres. Buscàvem un lloc on hi toqués
sol i s’ombra, i com que anàvem molta colla, ens posàvem en una explanada. La mare estenia unes
tovalles, entre tots paràvem una gran taula, i no hi faltava de res.

La quitxalla corríem i saltàvem (jo feia el que podia), els grans primer reposaven cansats de la caminada,
doncs era bastant allunyat del barri. L a carretera tenia molts revolts, jo em cansava i el meu oncle
m’anava dient, va ja queda poc, solament falten dos revolts i desprès en venien dos més. Així fins que
arribaven a la font. Jo estava esgotada però orgullosa d’haver-hi arribat.

El lloc és molt bonic, hi ha tota classe de vegetació, queda bastant alt i podies disfruitar d’un paisatge de
somni, contemplar la ciutat estesa els nostres peus. Després de dinar cantàvem, explicaven aventures, en
fi, que ens ho passàvem pipa, tots érem amics del barri i hi havia bon rotllo.
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Ara ho recordo amb nostàlgia, eren altres temps i amb poca cosa en teníem prou.
Ara el jovent esta avorrit, desencantat, només faltava la CRISIS….

Mercè Cardona 
http://www.paginesviscudes.com/1-de-maig-festa-del-treballador/
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Uns consells mèdics molt antics, però actuals

Joan Serrat Montfort
14-05-2014 

A Cal Metge Vell, on hi havien viscut el meu besavi i el meu rebesavi, metges del poble, hi havia llibres
de medicina molt antics, alguns fins i tot escrits en llatí i relligats amb pell. Fullejant-los d'adolescent,
vaig descobrir-hi un escrit fet a mà del meu besavi, Era una poesia titulada “Consejos para una vida
sana” d'abans del 1800. Me la vaig aprendre de memòria i sorprèn que doni consells tan útils encara..El
millor és: “poco encierro, mucho trato i continua ocupación”. Els qui estem jubilats i tenim una certa
edat l'hauríem d'adoptar com a lema.

Com ja he explicat més d’una vegada, de petit vaig
viure als Prats del Rei, un poblet de l’Alta Anoia, i una mica més gran, quan ja era adolescent, hi anava a
passar l’estiu. M’estava en una casa molt antiga que en deien Cal Metge Vell perquè hi havien viscut el
meu besavi i el meu rebesavi que havien estat metges del poble.

A la casa hi havia llibres de Medicina molt antics, alguns fins i tot escrits en llatí i relligats amb
pell. Fullejant-los vaig descobrir que en un d’ells, a la contraportada, hi havia un escrit fet a mà del meu
besavi, el Doctor Pere, que és com li deien al poble. Li coneixia la lletra per cartes seves que havia llegit.

Era una poesia titulada “Consejos para una vida sana” i deia així:

“Vida honesta y arreglada,
usar de pocos remedios
y poner todos los medios
de no alterarse por nada.

La comida, moderada,
ejercicio y distracción,
no tener aprensión,
salir al campo algún rato,
poco encierro, mucho trato
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y continua ocupación.”

Em va sorprendre que el meu besavi fes dècimes. Me la vaig aprendre de memòria i més d’una vegada
l’he recitat als meus fills i nets. Molts anys després vaig descobrir que la poesia no era del meu besavi. La
deuria treure d’un llibre del Dr. Letamendi, famós metge i professor català del segle XIX, autor de grans
obres mèdiques, que a Barcelona té una plaça i un carrer amb el seu nom. Al meu besavi li deuria agradar
i la va copiar.Però la poesia encara és més antiga. El Dr. Letamendi la cita amb elogis en un dels seus
llibres però l’havia tret, canviant alguna paraula, del poeta Francisco Gregorio de Salas (1726 – 1808).

Sorprèn que aquests consells tan antics, siguin útils en l’actualitat.

Potser el més difícil de complir, per culpa de la crisi, és el de “vida arreglada”, que vol dir sense
problemes econòmics. També sorprèn que un gran metge com Letamendi aconsellés “usar de pocos
remedios” i que, quan encara no es coneixien ni el colesterol ni els triglicèrids, aconsellés “la comida,
moderada”. Està molt bé això de “no tener aprensión”, o sigui, no viure carregats de manies i pors per la
salut.

Però el millor consell per als qui estem jubilats i tenim una certa edat és:

… poco encierro, mucho trato
y continua ocupación.

L’hauríem d’adoptar com a lema.

Joan Serrat Montfort 
http://www.paginesviscudes.com/uns-consells-medics-molt-antics-pero-actuals/
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La vinya del meu pare

Júlia Martínez
26-05-2014 

El pare treballava una vinya els caps de setmana i en treia vi per tota la família. Era la nina dels seus
ulls, se'n sentia molt orgullós amb els grans raïms a la mà dient: vegeu, aquest és el fruit del meu treball.
Per les vacances d'escola, al setembre hi solíem pujar a fer-hi un àpat. Era una autèntica delícia. Fresc,
acabat de collir, i ros daurat que feia venir salivera a la boca. El pare solia comentar: No sé pas qui ve a
menjar el raïm a la vinya, si algun dia el caço sabrà qui sóc jo. Un bon dia, tota la quitxalla del grup
estava malalta...

El meu pare tenia una vinya allà sobre els pinetons. No sabria dir-
vos si era davant o darrera, o al mateix lloc que hi ha ara l’Hospital de Mollet. Una vinya que ell la
treballava durant l’any i en treia vi per tota la família. Sols hi podia anar a cuidar-la els caps de setmana o
algun capvespre esporàdic, per què el pare treballava les vuit hores a la Teneria i el temps no li donava
per més.

Era la nina dels seus ulls. Hi esmerçava tot el temps que podia i se’n sentia molt orgullós a l’hora de
raïmar, amb els grans raïms a la mà dient: vegeu, aquest és el fruit del meu treball. Nosaltres en gaudíem
molt i del raïm, en menjàvem tot el que volíem quan ja era del tot madur. I per les vacances de l’escola,
sobretot al setembre que ja els raïms començaven a verolar, hi solíem pujar alguna tarda a fer-hi un àpat .
Una autèntica delícia. Fresc, acabat de collir, i ros daurat que feia venir salivera a la boca. De vegades
sense adonar-nos-en deixàvem tot un cep ben net, ja que ens reuníem sis o set de colla per pujar-hi. Algun
vespre, mentre sopàvem, el pare solia comentar: No sé pas qui és que se’m ve a menjar el raïm a la vinya,
si algun dia el caço sabrà qui soc jo. Callàvem com muts sens dir ni un mot. I anàvem fent les nostres mes
o menys seguides visites a la vinya durant les tardes en que el pare era a treballar.

Un bon dia, tota la quitxalla del grup estava malalta, “cagarrines” deia la mare. Mal de panxa i desganats,
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no teníem ni esma d’anar a la vinya. El pare va preguntar que ens passava, i al explicar-li-ho, va somriure
i tot ufanós va engegar: Ah, ja sabia jo que tard o d’hora caçaria el qui em rampinyava els raïms. Be, sols
seran uns dies d’un petit mal estar. Res greu ni d’importància. Una mica de “cagamoxo” no fa mal, i al
mateix temps cuidarà de que no em toquin els raïms. Un esprai que posat sobre el fruit creava un cert mal
estar als furtius tastaolletes. I d’aquesta manera tant senzilla i coherent es van acabar les nostres visites
continuades a la vinya del pare.

Júlia Martínez 
http://www.paginesviscudes.com/la-vinya-del-meu-pare/
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La meva àvia, la lleteria i el català.

Mercè Cardona
31-05-2014 

A la lleteria de casa, cada dia passava un carro ple de bidons de llet acabada de munyir. Em fascinava
veure com l'àvia omplia la mesura, l'alçava i baixava la llet blanquíssima com una cascada i el gerro
quedava com si fos ple de neu. En acabar la guerra, el Gran Manarie, va prohibir parlar el català, L'àvia
no sabia parlar el castellà i el primer dia que va venir una senyora sense gerro, l'àvia li anava dient,
tiene que portar un 'poto', l'altra no l'entenia de res i tothom va acabar rient...

La meva àvia, era baixeta, rodoneta, de pell blanca i
fina, els seus cabells talment semblaven fils d’or, era molt xerrameca i sempre tenia coses per explicar.

Regentava una lleteria a casa. En aquella època cada dia passava un carro ple de bidons de llet acabada de
munyir. Hi havia un tauler on tenia unes mesures, un pot de quart, un de mig un de litre, les dones
portaven el seu, i ella amb una gràcia especial mesurava i els omplia el gerro. A mi, em fascinava veure
com omplia la mesura. L’alçava i baixava la llet blanquíssima com una cascada i  el gerro de la senyora
quedava com si fos ple de neu.

En acabar la guerra, el ’Gran Manarie’, va prohibir parlar el català, —la nostra llengua— . L’àvia no sabia
parlar el castellà i el primer dia que va venir una senyora sense gerro, l’àvia li anava dient, “tiene que
portar un poto”, l’altra no l’entenia de res i es va armar un guirigall que tothom va acabar rient…

Un dia —jo era joveneta—, vaig anar a la policia a buscar un tiquet , no recordo perquè. Com es natural, el
demanava en català, el guàrdia anava dient, “niña en cristiano”. Jo mel mirava i no entenia el perquè es
posava tan empipat, fins que un altre guàrdia més comprensiu em va dir,”en castellano que estamos en
España”. Jo no entenia perquè havíem canviat de país.
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Mercè Cardona 
http://www.paginesviscudes.com/la-meva-avia-la-lleteria-el-catala/
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L'institut que no es va dir "Príncipes de España"

Joan Serrat Montfort
07-06-2014 

Em venen a la memòria records de quan Joan Carles I era el “Príncipe de España” i seguia Franco
dòcilment en els actes oficials. L’any 1972 jo vivia a Sant Feliu de Llobregat i era director de l’institut
de batxillerat. —Hem decidit posar a l’institut el nom de “Príncipes de España” i demanarem als
prínceps que vinguin a inaugurar-lo, serà una gran festa a Sant Feliu. Em va agafar de sorpresa. —No em
sembla un nom seriós per a un institut. Les relacions amb l’ajuntament es van espatllar. Però el nom no
es va posar i els prínceps no van venir. 

Aquests dies, quan escric això, tothom parla de
l’abdicació del rei i de la coronació del seu fill. A mi em venen a la memòria records de quan en Joan
Carles era el “Príncipe de España” i seguia Franco dòcilment en els actes oficials i en els grans discursos
que va fer el dictador a la Plaza de Oriente de Madrid.

Franco l’havia elegit com a successor “a título de rey”, deixant ben clar que no es tractava de restaurar la
monarquia borbònica –això hauria suposat que el rei fos el pare, Joan de Borbó, resident a Portugal i amb
qui Franco no tenia bona relació- sinó “d’instaurar” una nova monarquia, la “Monarquía del 18 de
Julio”, hereva i continuadora del franquisme, que seguís els “Principios Fundamentales del Movimiento”
que Joan Carles va haver de jurar.

Com que no li podien dir “Príncipe de Asturias”, que és el títol que tradicionalment es dóna a l’hereu de
la corona, perquè el “Príncipe de Asturias” era son pare, es van inventar un altre títol: “Príncipe de
España”. I quan es va casar amb la princesa Sofia de Grècia, Franco els hi va cedir el palau de la Zarzuela
i van rebre tots dos el nom de “Príncipes de España”.

Segurament recordo molt bé tot això per un episodi que em va afectar.
L’any 1972 jo vivia a Sant Feliu de Llobregat i era director de l’institut de batxillerat, l’únic institut que
hi havia aleshores en aquella població. Era un centre que havia començat a funcionar feia quatre anys
quan el petit grup de professors que hi estàvem destinats, veient que havia arribat l’octubre i les obres no
estaven acabades, vam plantar una taula al mig del carrer i ens vam posar a matricular alumnes. Però
després de quatre anys funcionant no s’havia inaugurat oficialment i encara no tenia nom.
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Un dia em van telefonar de l’ajuntament (l’ajuntament franquista d’aquella època) dient-me que hi anés
urgentment. M’hi vaig trobar l’alcalde amb uns quants regidors i un altre senyor representant del govern
civil de Barcelona. L’alcalde em va dir:

—Serrat, tinc una gran notícia: hem decidit posar a l’institut el nom de “Príncipes de España” i
demanarem als prínceps que vinguin a inaugurar-lo, serà una gran festa a Sant Feliu.
Em va agafar de sorpresa i se’m va acudir contestar:
—No em sembla un nom seriós per a un institut
El senyor del govern civil es va enfadar molt:
—“¿Qué dice usted, como no va a ser serio el nombre de Príncipes de España?”

Vaig intentar explicar que tradicionalment els instituts portaven el nom de literats o científics il·lustres,
com Verdaguer, Maragall, Ausiàs March, Balmes, Vicens Vives… Però no els vaig convèncer, la reunió
no va acabar cordialment i les relacions amb l’ajuntament es van espatllar.

Però el nom no es va posar i els prínceps no van venir. Calia que el nom d’un institut fos també aprovat
pel claustre de professors i els companys del centre em van recolzar totalment.

Molts anys després, arribada ja la democràcia, un dia que vaig anar a Sant Feliu de Llobregat em va fer
il·lusió veure que l’institut porta un nom ben bonic: IES Olorda. No és el nom de cap personatge sinó del
Puig d’Olorda, la muntanya que presideix la població.

 

Joan Serrat Montfort 
http://www.paginesviscudes.com/institut-que-no-es-va-dir-principes-espana/
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El meu oncle Ramon

Júlia Martínez
19-06-2014 

Era carboner. El carbó que l’oncle feia era la única forma de fer anar les cuines casolanes. l al mateix
temps que feia el carbó netejava el bosc. Feia unes grans pires de troncs ben col·locades i les encenia
durant varis dies. Ell restava vigilant de nit i de dia. Solíem anar a fer-li algun dia companyia. L’oncle
tenia un matxo per traginar les sàrries del carbó per el bosc. Quan jo anava a passar algun dia amb ell,
venia fins on el cotxe ja no podia passar i em muntaven sobre el matxo pel camí del bosc. Jo tenia molta
por. Amb tot, dormir al bosc era meravellós. Un dia el cavall es va desbridar i em va tirar a terra...

Era carboner. Es feia ell mateix el carbó. Antigament el
carbó vegetal era un dels sistemes més pràctics per cuinar. El treia i se’l feia de les branques dels arbres
del bosc que omplien els camins per on s’hi podia passar. Al mateix temps que feia el carbó netejaven el
bosc i passejar per els llocs que el tiet havia tingut cura de netejar, era una autèntica delícia.

Aleshores no hi havia cuines elèctriques, ni de butano, ni res de res per a cuinar. El carbó que l’oncle feia
era potser la única forma de fer anar les cuines casolanes. Feia unes grans pires de troncs ben col·locades,
i al seu degut temps les encenia. Aquestes pires queden enceses durant varis dies. Estaven cobertes de
terra amb tres forats per respirar i es diuen “carboneres”. La combustió era lenta. Mentre la pira cremava
ell restava al seu costat vigilant-la de nit i de dia. De vegades i sobre tot a la primavera – estiu hi solíem
anar a fer-li algun dia companyia. S’organitzava una paella d’arròs i ens ho passàvem tots junt d’allò
més be.

L’oncle tenia un matxo una espècie de cavall i mula que l’emprava per traginar els troncs i les sàrries del
carbó per el bosc. Quan jo hi anava a passar algun dia amb ell venia fins al peu de la carretera, on ja el
cotxe no podia passar i em muntaven sobre el matxo per fer el camí del bosc. Jo tenia molta por. Però no
hi havia altre camí a fer.

Un dia però el cavall es va desbridar i em va tirar a terra. Ja no hi vaig pujar més. No em vaig fer mal,
però vaig acabar de patir la por de caure. Amb tot era un sedant molt important passar un dia o si
convenia dos allà amb ell. Fèiem una mica de càmping. El tiet dormia en una màrfega de palla, dins una
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barraca que s’havia fet ell en una clariana. Dormir al bosc era meravellós. Una sintonia seguida de tots
els sorollets deliciosos que la nit genera donaven la impressió d’estar al paradís. Ocells que et desperten
amb el seu cant , aus que volen a ras de terra cercant engrunes de menjar que sens voler o expressament
es deixen caure. I un sens fi de detalls que fan que t’adonis que la vida arreu del món i sigui com sigui és
bona, bonica i val la pena de viure-la.

Cal agrair doncs la facultat de poder copsar aquesta subtil musiqueta que la natura ens ofereix a cada
moment del dia i de la nit. Gaudir-ne plenament està sens dubte al nostre abast. Aprofitar-ho sols depèn
de nosaltres i dels nostres sentiments.

 

 

Imatge d’una carbonera. Montseny. Autor: Pau Fort. Pila en construcció, on es veuen les tres capes -de
l’interior a l’exterior i de dalt a baix-: la llenya empilada, l’embalum i la terra (anys 1930) . EL
CARBONEIG I LA FARGA de Jaume Enric Zamora i Escala, publicat a gencat.cat . (Blog de l’autor)   

Júlia Martínez 
http://www.paginesviscudes.com/el-meu-oncle-ramon/
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La bòbila

Júlia Martínez
05-07-2014 

M'embadalia mirant com els rajolers, amb les mans brutes de fang fins als colzes, posaven la pasta als
motlles. Posaven el motllo a terra, assegurant-se que tot estava net, i hi abocaven la pasta de la pastera.
En feien molta via i era agradós veure'ls moure amb tanta precisió. Tota l'era quedava sembrada de
rajoles i maons. Donava la impressió d'una petita ciutat. Quan més hi treballaven era a l'estiu, car
aquesta feina es feia a l'aire lliure. Si plovia els espatllava la tasca.

www.cartotecadigital.icc.cat

Al Final de carrer de casa, el Fèlix Ferran, hi havia antigament una bòbila. Quan la mainada sortíem a
jugar al carrer, la major part de les vegades jo em quedava sola, no podia seguir el ritme dels demés. Ells
solien jugar a cuit de córrer, a plantats, a cuit d’amagar, que tot era corre i saltar. Jo solia isolar-me. Al
meu pas lent, m’arribava fins a la vorera del marge, que marcava l’espai de la bòbila, on els rajolers hi
anaven fent la seva feina. M’embadalia mirant-los com amb les seves mans brutes de fang fins als colzes
posaven la pasta als motlles. Una pasta que ells feien amb fang i aigua, i suposo que alguna cosa més,
però no ho sé.

Els motlles de fusta, quadrats, amb una separació al mig, uns més prims que els altres, els gruixuts eren
per als maons, i els prims per les rajoles. L’espai on estenien la seva feina semblava talment un jardí,
molt net i molt polit. Posaven el motllo a terra, assegurant-se de que tot estava net, i hi abocaven la pasta.
Una pasta que abans havien manipulat en un espècie de pastera. Amb un llistó rassaven el motllo i … apa,
a un altre!. En feien molta via, i era agradós de veure’ls moure amb tanta precisió.

Aprofitaven el bon temps, bon sol i sec. Tota l’era quedava sembrada de rajoles i maons, i donava la
impressió d’una petita ciutat amb l’espai ben marcat. Quan més hi treballaven era als inicis d’estiu, que
els dies solen ser més segurs, car aquesta feina es feia a l’aire lliure. Si plovia per poc que fos els
espatllava la tasca.

Ara ja suposo que recordar aquesta antiga feina ja no té sentit. Potser molts dels qui llegireu aquestes
lletres ni recordareu la bòvila. Imagino que ara els maons i les rajoles es deuen de fabricar amb sèrie, de
forma cronometrada i amb màquines. La mà del treballador poca cosa hi deu de posar. Unes mans brutes
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de fang, però afanyoses per fer sortir la feina ben feta, i a fe que ho assolien. Era un goig mirar-les.

Per la meva infantesa han passat fets, actes, feines i records que omplen l’espai de la imaginació. Hom
pot arribar a pensar que el món amb tot el que l’envolta era doncs ben diferent al d’ara. Bo és però tenir-
ne una vaga idea encara que sigui un xic desdibuixada. Cal acceptar que malgrat tot la vida és la vida i va
fent el seu curs corrent i normal.

Un temps passat, no podem dir mai , que era millor o pitjor, fou el que tenia que ser . Tant sols ens queda
viure’l amb plenitud i gaudint de tota la bellesa que Déu ens posa a l’abast de la nostra capacitat
admirativa.

Imatge: Bóvila, Mollet del Vallès, 1964. Fotografia aèria obliqua extreta de la Cartoteca digital de
Catalunya, propietat del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Autor:
SACE (Servicios Aéreos Comerciales Españoles.  

L’escrit original de la Julia, fa servir la paraula bòvila, amb v baixa. Nosaltres hem preferit fer servir
bòbila, d’us més extens, malgrat ens consta que les dues grafies són acceptades en diferents diccionaris.  

Júlia Martínez 
http://www.paginesviscudes.com/la-bobila/
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La Minuta

Joan Serrat Montfort
11-07-2014 

La Minuta era la meva amiga, amb qui vaig compartir jocs i enyorament quan tenia cinc anys. Tenia un
cabàs per dormir a la llar de foc. Era una estampa idíl·lica: gat i gos dormint junts. Va tenir petits i em
feien molta il·lusió. Un dia vam sentir uns lladrucs esgarrifosos. La gosseta ensenyant les dents feia front
al porc immensament més gros, que s'havia escapat. Però no els va poder salvar dels humans que li van
prendre els cadells. Va sortir plorant i olorant per tot arreu fins que va trobar on estaven enterrats. Vaig
quedar molt trist, em semblava que l'àvia i la tia havien fet una cosa molt lletja. Han passat 75 anys ...

No us penso parlar de cap restaurant sinó d’un record
tendre de la meva infància.

La Minuta era la meva amiga, una gosseta fox terrier blanca i negra amb qui vaig compartir jocs i
enyorament quan jo tenia cinc anys. El pare m’havia portat a casa l’àvia, a un poblet allunyat de la fam i
els bombardeigs de Barcelona, en aquells últims mesos de la Guerra Civil tan tràgics.

Els primers dies m’enyorava molt. No estava integrat al poble i no tenia cap nen per jugar. Jugava sol “a
baix a l’hort”, un ampli pati tancat de darrera la casa convertit en hort. Però aquest era també el territori
de la Minuta que tenia el seu cau en els baixos de la casa, en el llenyer que donava a l’hort. La Minuta
tancada en aquell recinte també s’enyorava. Enyorava saltar i córrer pels camps olorant les seves flaires.
El dia que sortíem amb l’àvia i ens l’emportàvem li dèiem: “anem Minuta!” i saltava i grinyolava boja
d’alegria.

Potser l’enyorament ens va fer molt amics. El matí ja m’esperava remenant la cua i cridant-me perquè
baixés. Érem companys de jocs. De vegades jo era un pagès i ella un cavall i li posava a l’esquena com a
sàrria dues bosses lligades amb un cordill. O li feia arrossegar una capsa de cartró –el carro- i anàvem a
buscar llenya o herba pel bestiar. El que més li agradava era que li tirés tronquets que ella em tornava. No
se’n cansava mai. I quan sortíem a fora amb l’àvia per anar a la vinya o a berenar a una font, jo era un
caçador i la Minuta empaitava bordant els ocells, les papallones o qualsevol animaló que trobéssim.

                                   50 / 80

http://www.paginesviscudes.com/wp-content/uploads/2014/07/1024px-Gentle_face.jpg


Pàgines viscudes - http://www.paginesviscudes.com
Blog col·lectiu obert a la participació escrita de la gent gran.

Recordo com es va espantar un dia que amb l’àvia vam anar fins a la via del tren. Va passar un tren
d’aquell temps amb la seva sorollosa màquina de carbó fumejant, esbufegant i fent tremolar el terra. La
Minuta, que no havia vist mai aquell monstre, se’m va arraulir entre les cames i tremolava de por.

Encara que tingués el seu cau al llenyer, els vespres freds de l’hivern la deixàvem pujar a la llar de foc.
Sota el banc d’escó hi tenia un cabàs per dormir. Em feia molta gràcia veure com s’hi posava: entrava al
cabàs i estava uns minuts donant-hi voltes com si es volgués mossegar la cua. Després es quedava quieta,
cargolada com un tortell. Quan ja dormia venia silenciosament el gat i amb molta cura es cargolava al
mig del tortell. Era una estampa idíl·lica: gat i gos dormint juntets. I no és que fossin gaire amics. Durant
el dia les baralles eren constants, sobre tot pel menjar. Quan acabàvem de dinar o sopar l’àvia els hi
posava les sobres en dos plats, un per cadascú. La Minuta s’ho acabava amb dues bocades i anava cap al
plat del gat que defensava el seu menjar bufant i esgarrapant-li el morro. I si es trobaven fora de casa, per
exemple a baix a l’hort, ja no es coneixien. La Minuta l’empaitava i bordava com feia amb tots els gats. I
el gat el bufava enfilat a un arbre o a una paret. Ningú hauria dit que feia poques hores dormien junts.

Però també en tinc de tristos de records de la gosseta. Va tenir petits i em feien molta il·lusió tan rodonets,
movent-se talpers i mamant de la mare en un niu entremig dels feixos i la pinassa del llenyer. Un dia vam
sentir uns lladrucs esgarrifosos. S’havia escapat el porc i havia entrat al llenyer acostant-se al niu dels
cadellets. D’una mossegada se’ls hauria menjat, però la mare els va defensar. L’escena era èpica: la
gosseta amb els pels de punta, cridant i ensenyant les dents feia front al porc immensament més gros.

Aquella vegada la Minuta havia salvat els seus fills, però no els va poder salvar dels humans. L’àvia i la
tia van intentar donar-los però, com que ningú els volia, van dir que no podia ser tenir tants gossos a casa.
I un matí, quan jo encara dormia, van deixar la Minuta tancada i plorant al llenyer i li van prendre els
cadells per matar-los. No sé com ho van fer perquè no m’ho van explicar, segurament ofegant-los en un
cubell. Després van fer un forat a l’hort i els van enterrar. El més trist va ser, i això si que ho vaig veure,
que, quan van obrir la porta del llenyer, la Minuta va sortir plorant i olorant per tot arreu fins que va
trobar el lloc on estaven enterrats. Pobre Minuta! Rascant amb les potes els va desenterrar i un a un els va
tornar al cau. Jo ja no ho vaig veure però suposo que els hi van tornar a prendre i els van anar a colgar
molt lluny de casa.

Vaig quedar molt trist i amb una sensació molt estranya: em semblava que l’àvia i la tia havien fet una
cosa molt lletja, una mena de crim.

Quan ja feia un any que havia acabat la guerra vaig tornar a Barcelona amb els pares. Vaig anar a col·legi
i la meva vida es va normalitzar. Sembla mentida, han passat 75 anys i si tanco els ulls encara veig la
Minuta i recordo la companyia que em va fer.

Joan Serrat Montfort 
http://www.paginesviscudes.com/la-minuta-gosseta-amiga/
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Pallers cremats

Júlia Martínez
26-07-2014 

El nostre barri, a Mollet, estava voltat de cases de pagès que solien tenir pallers (ara ja no se’n veuen).
Va haver-hi una temporada esgarrifosa de malefactors que a les nits es dedicaven a encendre els pallers.
Recordo que jo era una nena i em moria de por, quan a casa el pare s’alçava del llit, i mig vestit se
n’anava a apagar foc. Feien una cadena amb galledes i des del pou d’aigua més proper paraven com
podien el gran foc . Fou un temps d’incertesa. Es deia que erren accions polítiques, que interessos
amagats, tantes coses... La gent del poble que tenia masies van passar una temporada molt dolenta.

Antigament el nostre barri estava voltat de cases de pagès. Vull dir
cases que vivien de la terra i de tot el que en ella s’hi podia cultivar per menjar i fer negoci amb el que els
podia restar. Casa nostra estava rodejada de moltes d’elles. Darrera nostre hi havia cal Caseta. Al costat
cal Basora. Al davant ca na Florentina. A l’altre costat a cal Vigatà i a cal Sans. Aquestes cases solien
tenir força a prop els pallers. Un paller, (ara ja no se’n veuen) era una espècie de muntanya que el pagès
formava amb la palla que li sobrava, després d’haver-ne batut el blat, tret el gra i recollit.

El solien col·locar el més a prop possible de la casa, doncs la palla els servia de jaç per al bestiar.
D’aquesta manera no havien de caminar massa per cercar les vitualles necessàries de cada dia per
l’atenció als animals.

Doncs hi va haver una temporada esgarrifosa. Malfactors que a les nits es dedicaven a encendre els
pallers. Ja podeu imaginar quan el so d’algun cotxe que sortia al carrer cridant: “Foc a tal casa!!!” La
solidaritat que els veïns portaven a la sang, tot seguit ja era flor de pell i tothom s’abocava a ajudar a
apagar el foc.

Recordo que jo era una nena i em moria de por, quan a casa el pare s’alçava del llit, i mig vestit se

                                   52 / 80

http://www.paginesviscudes.com/wp-content/uploads/2014/07/pallers_cremats.jpg


Pàgines viscudes - http://www.paginesviscudes.com
Blog col·lectiu obert a la participació escrita de la gent gran.

n’anava a apagar foc. Feien una cadena amb galledes i des del pou d’aigua més proper, paraven com
podien el gran foc evitant el perill de que els arribés a penetrar a les vivendes.

Fou un temps d’incertesa. Es deia que erren accions polítiques, que interessos amagats… tantes coses,
però el que si va ser cert durant un temps, que la gent del poble que tenia masies van passar una
temporada molt dolenta.

Ara aquest perill ja no hi és. No hi ha cases de pagès, ni pallers, ni mala gent que els encengui. Ara hi ha
prou pau per poder hom anar-se’n a dormir sense l’angoixa de pensar: A qui tocarà ajudar aquesta nit?

Potser caldria agrair que ara les coses no siguin com abans, però es bo recordar-les i pensar que no
sempre Mollet ha estat una bassa d’oli.

Imatge d’un paller. Romania. Autor: Myrabella.  ”Foin meule Roumanie” by Myrabella – Treball propi.
Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 via Wikimedia Commons 

Júlia Martínez 
http://www.paginesviscudes.com/pallers-cremats/
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Titelles

Júlia Martínez
10-08-2014 

Hi havia un xicot molt afeccionat a les titelles. Tant era així, que s’havia construït un petit teatre, el
portava a l’escola i ens feia escenificacions. La nostra profe, va suggerir la idea de que es podia muntar
una espècie de concurs i seleccionar una historieta per que fos escenificada. No cal dir l’afany que totes
les nenes de la classe vam posar en escriure una rondalla. I va ser així com a mi se’m va desvetllar
l’afecció ganes d’escriure històries, actes, fets i records. I Sempre he tingut molta simpatia per les
titelles.

Galiot, Teatre de titelles

Sempre he tingut molta simpatia per les titelles. Per la Festa major, de petita, el pare em portava cada any
a presenciar-ne una sessió. La il·lusió que dormia quieta dins meu i omplia el meu cor de joia tan sols en
pensar-hi. I de tota la festa, sols les titelles eren la meva alegria. I es que jo tenia un record molt bo de
quan anava a l’escola.

A les escoles Nacionals, “Els col·legis nous” en aquell temps, hi havia la separació sexes. Dos grans naus
amb les aules, una per nois i una altre per noies. Sols participàvem junts  a l’esbarjo. Hi havia un xicot
molt afeccionat a les titelles. Tant era així, que s’havia construït un petit teatre i s’ho passava molt
be.  De vegades, amb permís del Sr. mestre, portava el marc del teatre titellaire a l’escola i ens en feia
una  escenificació . Però hi havia una pega, sempre posava en escena el mateix argument.

Un dia, na Margarida, la nostra profe, va donar la idea de que podríem cada una de nosaltres escriure una
historieta  per que en Giralt, tingués oportunitat de variar de tema . Va suggerir la idea de que es podia
muntar una espècie de concurs i seleccionar el millor per que fos escenificat. No cal dir l’afany que totes
les nenes de la classe vam posar en escriure una rondalla. I va ser així com a mi se’m va desvetllar
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l’afecció a plasmar al paper sentiments i idees que reflectissin fets i actes de bons i dolents.

La història que jo vaig escriure no era  res de l’altre mon, una nena pobre que coneixia a un amic ric, i els
problemes que tenien els dos per ser amics. El drapaire dolent que anava sempre darrera de la nena per fer-
la caure en la temptació. I com que no va poder malejar aquella amistat, se’n va haver d’anar amb el sac
a les espatlles i remugant com un condemnat, quan el noi ric li va plantar cara i el feu fora de la seva
vista.

Es va organitzar, doncs, el concurs, i amb una gran sorpresa digueren els entesos que el meu era el millor.
Un premi!

I el premi fou que en Giralt l’escenifiqués en el seu petit teatre de titelles, davant de tota l’escola en un
acte festiu. Vaig sentir-me molt ufanosa i contenta, i ara que ho recordo, veig ben be, que d’aquest feta es
generaren en mi les ganes d’escriure històries, actes, fets i records.

En Giralt em va agrair sempre la meva rondalla i ja després de grans tenia amb mi un especial respecte.
Sense jo saber-ho, li havia posat al seu abast  una variació de temes per a representar.

Júlia Martínez 
http://www.paginesviscudes.com/titelles/
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Gairebé 100!

Redacció Pàgines Viscudes
19-08-2014 

Com aquell qui no vol la cosa, ja quasi hem publicat 100 pagines viscudes! Amb poc més de 20 mesos
per la xarxa, ara toca replantejar el projecte per mirar d'obrir-lo a la participació de més gent. Fem
memòria amb la gent gran que li agrada escriure. 

100!!  Com aquell qui no vol la cosa, ja quasi hem publicat 100 pagines viscudes! Ens agrada rellegir-les
perque n’hi ha de tota mena. Els nostres redactors més productius, en Joan, la Júlia, i la Mercè, han escrit
més de la meitat dels textos que compartim des d’aquest blog, i amb ells ens reafirmem que hi ha
anècdotes que expliquen la història i que les vivències personals són enriquidores i font de coneixement.

Amb poc més de 20 mesos per la xarxa, ara toca replantejar el projecte per mirar d’obrir-lo a la
participació de més gent. Aquí busquem la veu de tots aquells i aquelles que vulguin compartir la realitat
quotidiana de les pròpies pàgines viscudes. I en fem pàgines web per que siguin llegides. Algun
suggeriment? 

Redacció Pàgines Viscudes 
http://www.paginesviscudes.com/gairabe-100/
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Sr. Roger Grau, una lliçó de vida

Grup Arrels
14-09-2014 

El meu pare, Joan Grau, era de Badalona, es va casar amb la Rosalia Martín, i a finals dels anys 20 van
marxar cap a França. Allà van esser molt feliços, van tenir una nena i un nen i gaudien d'un afortunat
benestar econòmic. Malauradament el dos nens van morir de meningitis. Poc desprès vam néixer la meva
germana Aline i jo, Roger. A principis de 1940 França és envaïda per Alemanya i el pare va decidir
tornar a Barcelona. A la frontera espanyola es varen quedar la major part dels diners i bens que
portàvem i ens canviaren el nom: a la meva germana li posaren Lina i a mi Rogelio, jo tenia uns 7 anys.
La felicitat i benestar de Marsella va esser substituïda per la fam de Barcelona.

Em  dic Rogelio Grau Martín, vaig néixer a Marsella el
4 de setembre de 1.932. El meu pare Joan Grau, era de Badalona, treballava en una empresa d’Arts
Gràfiques que tenia la matriu a França. Un dia l’empresa li va proposar anar a treballar a Marsella, cosa
que va acceptar. Abans però es va casar amb la Rosalia Martín, que era de Besalú. Així que a finals dels
anys 20 van marxar tots dos cap a França. Allà van esser molt feliços, van formar una família: van tenir
una nena, Carmen, i un nen Sauveur, i gaudien d’un afortunat benestar econòmic. Malauradament el dos
nens van morir de meningitis, quan tenien 4 i 3 anys. Poc desprès vam néixer la meva germana Aline i jo,
Roger.

Quan no anava el col·legi sempre estava jugant a futbol al carrer, m’agradava fer de porter, i ho feia força
bé. Els diumenges el meu pare tocava el violoncel en una orquestra, dinaven amb amics del casal català i
a l’estiu passàvem el dia a les platges properes a Marsella. Un d’aquest dies de platja vaig agafar una
insolació molt forta i pocs dies desprès vaig tenir el meu primer atac epilèptic, malaltia amb la que ja
sempre més vaig haver de conviure.

Durant els anys de la Guerra Civil, varem tenir els nostres cosins de Barcelona a casa. I tot sovint
enviàvem caixes de menjar i medicina per família i coneguts que havíem deixat a Catalunya.
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El setembre de 1939 les tropes alemanyes envaïen Polònia i s’iniciava la 2ª Guerra Mundial. A principis
de 1940 França és envaïda per Alemanya. El meu pare preocupat per les possible conseqüències de la
guerra i desprès que un tiet meu parlés de que a Catalunya les coses anaven bé, va decidir tornar a
Barcelona. A la frontera espanyola es varen quedar la major part dels diners i bens que portàvem i fins i
tot ens canviaren el nom: a la meva germana li posaren Lina i a mi Rogelio, jo tenia uns 7 anys. Quan el
meu pare va veure la situació real del país, era la postguerra, va intentar que tornéssim tots cap a França,
però no ho van permetre. La felicitat i benestar de Marsella va esser substituïda per la fam de Barcelona.

Passaren els anys i em vaig fer gran. Durant un temps vaig treballar de cambrer a l’Alliança del Poble
Nou, també vaig treballar en una empresa química i més tard vaig fer de sabater, en un“ràpid“ que varem
obrir el meu pare i jo. Un dia varem haver de tancar el negoci i vaig haver de treballar en diverses feines.

A finals dels 50 vaig conèixer Teresa Dausà, l’amor de la meva vida. Ens varem casar i tinguérem un fill,
Jordi. Van esser temps difícils i feliços alhora. El nostre fill també es va fer gran, es va casar i ens ha
donat dos nets meravellosos.

Ara la vida es aquí, a la Residència del Clot, junt la meva estimada Teresa. El nostre fill ve a veure’ns ,
potser no tan com m’agradaria, però sé que ens estima i que està orgullós dels seus pares, i això m’ajuda
a aixecar-me cada dia.

Roger Grau, Barcelona, 30 de juny de 2014

Redactors del “Grup Arrels”.
Autor d’aquest article: Roger Grau, nascut a Marsella el 04 /09/1932 i resident a la Residència Parc del
Clot de Barcelona.
(text facilitat pel seu fill)  

Grup Arrels 
http://www.paginesviscudes.com/sr-roger-grau-una-llico-de-vida/
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És dur ser català

Joan Serrat Montfort
21-09-2014 

Això és el que pensava aquest 11 de setembre, dret, suat, amb samarreta groga i suportant als meus 81
anys el sol ardent i la calor humida d’estiu a Barcelona, per participar en la grandiosa senyera humana
en forma de V. I vaig recordar aquells anys de la meva infància quan Catalunya era “el Nordeste
Peninsular”.i el català una “lengua vernácula”, que no era present enlloc i ni tan sols podies aprendre a
escriure-la. Però miro al meu voltant i l’espectacle m’emociona. La gent ve somrient amb la il·lusió a la
cara. Veig els meus nets amb l’estelada. Em sento cofoi de pertànyer a un poble capaç de mobilitzar-se
pacíficament, per la llibertat i la democràcia.

Barcelona, 11 de setembre de
2014 . Tram 72

Això és el que pensava aquest 11 de setembre tot esperant, des d’una hora abans en el tram assignat de la
Gran Via, participar en la construcció de la grandiosa senyera humana en forma de V.

Dret, suat, amb samarreta groga i suportant als meus 81 anys el sol ardent i la calor humida d’una tarda
d’estiu a Barcelona, pensava que als escocesos no els ha calgut ni fer manifestacions, ni vies, ni enormes
ves per poder tranquil·lament anar a votar.

Pensava també que els danesos, noruecs, holandesos, xecs, lituans, estonians, letons, maltesos… i tants
altres països, petits com el nostre, es poden administrar ells mateixos sense dependre, com depenem
nosaltres, d’un govern llunyà que no ens comprèn, que ni tan sols entén la nostra llengua. Un govern que
ara, per haver dit que volem votar, ens tracta d’egoistes, insolidaris, bojos, nazis…

I vaig recordar els sofriments del nostre país durant la Guerra Civil i la postguerra: els bombardeigs, el
grandiós exili de catalans, les represàlies amb presons i treballs forçats, els afusellaments de Montjuïc i
del Camp de la Bota, la misèria, el racionament, les barraques, l’explotació… Aquells anys de la meva
infància en els quals Catalunya no existia, era “el Nordeste Peninsular”. Ni tampoc existia el català, una
“lengua vernácula” que no era present enlloc, que ni tan sols podies aprendre a escriure-la. Aquells anys
en els quals tenir una senyera o cantar el nostre himne t’hauria portat a la presó. Aquells anys que
retratava tan bé el nostre poeta Espriu quan deia:
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i estimo a més amb un
desesperat dolor
aquesta meva pobra,
bruta, trista, dissortada pàtria

Però deixo els records tristos i miro al meu voltant. L’espectacle m’emociona. Nombrosos grups de
persones amb estelades i samarretes grogues o vermelles surten dels carrers laterals cap a la Gran Via.
Semblen torrents que conflueixen a un gran riu. Però no és un riu amenaçador. La gent ve somrient,
joiosa, amb il·lusió a la cara. Són grups familiars, pares amb nadons, adolescents, gent gran, persones
amb cadira de rodes… Se senten rialles, és com una gran festa… Veig els meus nets amb l’estelada i més
avall un castell que està pujant… I allà lluny, espiant, les torres de la Sagrada Família, la catedral més
original, el fabulós somni d’un arquitecte català admirat per tot el món.

Aquesta grandiosa barreja de colors grocs i vermells em porta a la memòria uns altres versos d’Espriu
més esperançadors:

Ara digueu: la ginesta floreix,
arreu als camps hi ha vermell de roselles.
amb nova falç comencem a segar
el blat madur i, amb ell, les males herbes.

Ara, dies després, veient les imatges dels diaris i la tele, em sento cofoi de pertànyer a un poble capaç de
mobilitzar tan ordenadament prop de dos milions de persones, pacíficament, sense violències, sense
insults, sense cremar ni embrutar res, reivindicant qualitats tan humanament desitjables com la
independència, la llibertat, la democràcia…

Sí, és dur ser català, però em sento orgullós de ser-ne.

 

Joan Serrat Montfort 
http://www.paginesviscudes.com/es-dur-ser-catala/
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Jaume Pubill i Gamisans.

Jaume Pubill Gamisans
22-09-2014 

Em dic Jaume Pubill i Gamisans. Sóc fill del Salvadó i la Concepció i vaig néixer a Castellnou de Seana,
un petit poblet del Pla d’Urgell, l’any 1948.

Em dic Jaume Pubill i Gamisans. Sóc fill del Salvadó i la Concepció i vaig néixer a Castellnou
de Seana, un petit poblet del Pla d’Urgell, l’any 1948. Per tant, podríem dir que ja fa temps que m’afaito.
Ara visc a Mollerussa des de fa una colla d’anys.

He treballat d’educador durant 29 anys a ACUDAM, un centre on hi ha més de 100 persones amb
discapacitat intel·lectual. Ara ja estic jubilat.

Ja de petit m’agradava molt llegir. Va ser gràcies al senyor Josep Reynal -el meu primer mestre que em
regalava llibres- que vaig anar agafant gust per la lectura. Després vaig voler començar a escriure i
escrivia contes, més o menys d’amagat, com hem fet quasi tots en algun moment de la nostra vida. Però
aquells primers intents no els ensenyava a ningú perquè em feia vergonya i prou que m’adonava que tot
allò era molt dolent.

El que escric ara ja sé que no deu ser gaire més bo, però faig el que puc… Sempre m’ha fet molt de
respecte escriure públicament perquè trobo que s’hi ha de tenir certa traça. Encara ara no sé ben bé quin
motiu misteriós em va fer donar el primer pas per decidir-me a començar aquest blog. Possiblement la
necessitat de poder expressar els pensaments que, en un moment donat, em donen voltes pel cap i que
necessito expressar.

M’agrada molt llegir i també passejar. Cada dia llegeixo menys llibres de paper (ja sé que faig mal fet!) i
passejo més per la xarxa. Hi trobo blogs molt interessants. Quantes coses boniques i interessants diuen la
gent! Penso que aquesta ha estat, a fi de comptes, la raó principal que m’ha fet dir: “I per què jo no ho
puc fer també?”. Per això un bon dia vaig decidir-me a començar-ne un, sense cap tipus de pretensió: ni
que em llegeixin, ni que em comentessin, ni volent escriure literàriament bé. Simplement he procurat fer-
ho de la forma més senzilla possible, que és la que m’agrada a mi i que és l’única que sé fer. Expressar el
que en un moment determinat sento o el que tinc ganes de dir o de criticar, és el que pretendré fer en
aquest blog. Algunes vegades miraré de recollir coses d’altres persones que m’agradin i que consideri
que poden ser interessants a altra gent.

Si algú vol comentar alguna cosa de les que escric, n’estaré ben content. Que ho faci sense por, amb total
llibertat per la discrepància, però guardant el respecte i la bona educació. Tot serà benvingut. Una de les
coses bones que tenen els blogs és justament aquesta: despertar el diàleg. Si voleu escriure’m, la meva
adreça és jaumepubillgamisans@gmail.com .
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Gràcies a tots els que heu arribat fins aquí i heu tingut la paciència de llegir-me. Sou benvinguts a casa
meva, que també és casa vostra!

 

Jaume Pubill Gamisans 
http://www.paginesviscudes.com/jaume-pubill-gamisans/
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El Pla d'Urgell

Jaume Pubill Gamisans
23-09-2014 

M'estreno en aquestes "Pàgines viscudes" i us presentaré la meva petita comarca “el jardí més endreçat
del país..." , la Plana d’Urgell. La terra és verda i ufanosa gràcies al Canal d’Urgell que la rega i li
dóna vida en tots els sentits. Abans d’arribar-hi l’aigua aquesta plana era un desert i el clima rigorós
feia força difícil viure-hi. Els anys que la pluja acompanyava els pagesos anaven vivint, però els anys de
sequera, malament rai!. A partir del 1862, amb l’arribada de l’aigua, les coses van canviar totalment i
llavors la transformació va ser radical. Aquesta terra, tan plana i breu, que els relleus se’ls ha engolit un
sol que brama..

Amb aquest petit escrit m’estreno en aquestes “Pàgines
viscudes”. Miraré d’anar pescant records i portar-los aquí per tal de poder-los compartir amb qui vulgui
llegir-los.

Sóc de Castellnou de Seana, un petit poble del Pla d’Urgell. M’acabo de jubilar i tindré més temps per
escriure, una activitat que m’agrada molt. Ho faig normalment en un blog que tinc actiu des de fa més de
6 anys. Es diu A PEU i està allotjat al Diari El PUNT/AVUI (aquí).

Us presentaré avui la meva petita comarca. “Al jardí més endreçat del país –la Plana d’Urgell- si hi
passes una mica atrafegat no li veuràs la piga” ens diu Francesc Pascual Greoles (Castellnou de
Seana,1934). I és veritat. El Pla d’ Urgell és una comarca nova, petita, discreta -monòtona fins i tot- ( té
pocs relleus geogràfics que cridin l’atenció) si no fos per la seva vitalitat en tots els sentits. La terra és
verda i ufanosa gràcies al Canal d’Urgell que la rega i li dóna vida en tots els sentits. Per això també és
una comarca que podríem considerar rica des del punt de vista econòmic ja que té gram dinamisme en el
camp agroalimentari, industrial i en el considerat sector terciari.

Cal fer notar que la plana d’Urgell és –abans de tot- una comarca natural que comprèn vàries comarques
administratives i que sobrepassa els límits del que estrictament és la nova comarca anomenada Pla
d’Urgell.

Abans d’arribar-hi l’aigua aquesta plana era un desert i el clima rigorós feia força difícil viure-hi, encara
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que ja al segle XVIII va començar a colonitzar-se i a transformar-se de veritat quan va començar a ser
conreada més seriosament i s’hi va començar a sembrar, sobretot gra. Els anys que la pluja acompanyava
els pagesos anaven vivint, però els anys de sequera, malament rai! . A partir del 1862, amb l’arribada de
l’aigua, les coses van canviar totalment i llavors la transformació ja va ser radical.

El Francesc Pascual -un bon escriptor del meu poble- és un dels més ha escrit sobre aquesta plana, els
seus paisatges, els seus pobles, la seva gent, les seves tradicions, les seves postes de sol, la seva boira… En
els seus escrits es nota de seguida el seu amor i la seva devoció per aquesta plana. La sap retratar, li sap
trobar l’ànima i la sap fer surar a la superfície a través de les seves dites ben pròpies de la terra, que recull
sense adonar-se’n perquè ell és d’aquí i les ha mamades de sempre.

Us deixo un poema seu dedicat a aquesta terra:

Aquesta terra, Mercè, tan plana i breu,

que els relleus se’ls ha engolit un sol que brama;

quatre branques de pomera, un ramal d’aigua,

i una llenca d’alfals tendre, el seu conreu.

Tu i jo sabem com pot ser de consentida;

tipa, juganera i despreocupada,

generosa a tot hora, coca ensucrada!

com cap altra estimada: Plana d’ Urgell.

(D’un cant a la Maria Mercè Marsal, una altra gran poeta nascuda a la nostra comarca)

Poema extret del llibre “Soca d’ Olivera” d’en Francesc Pascual Greoles (Pagès Editors)

 

Jaume Pubill Gamisans 
http://www.paginesviscudes.com/el-pla-d-urgell/
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La Guerra

Júlia Martínez
06-10-2014 

Vaig viure la Guerra, estudiant .Em va costar molt que m'admetessin. Imaginaven que la meva reduïda
mobilitat podia encomanar-se. Em vaig matricular a l’Institut de segona ensenyança a Granollers. Els
trens no funcionaven, el busos no venien. Però érem joves entusiasmats. Els perills que corríem amb els
bombardeigs del manaire enemic no ens preocupaven. No ens perdíem un dia de classe. Sempre animats i
amb joia. Jo sabia que el meu futur havia de sortir del que en pogués treure dels estudis. Així vaig passar
la guerra (la meva). Lluitant per assolir uns coneixements que permetessin viure dignament

M’ha sorprès la pregunta: – I vostè com va viure la
guerra.? — Jo?

Tenia tretze anys. La vaig viure estudiant. Una vegada que ja havia pogut entrar al camp de la formació,
jo sols desitjava estudiar i entendre el món i tot el que l’envoltava.

Em va costar molt que m’admetessin a l’escola. En aquell temps dominava encara molta por i
ignorància. Imaginaven que la meva reduïda mobilitat podia encomanar-se.

Al setembre del 36 em vaig matricular a l’Institut de segona ensenyança a Granollers. Teníem de fer cada
dia el petit viatget. En un principi anàvem en tren o autobús, després amb el desgavell de la guerra tot
s’anà complicant. Els trens no funcionaven, el busos no venien, i nosaltres carregats de bon fer, un grup
de deu o dotze deixebles, solíem fer el que ara se’n diu auto-stop.

La qüestió era assistir a les classes i seguir les lliçons del curs. Varen ser gairebé tres anys de dificultats
un xic angoixoses. Però érem joves entusiasmats amb els nostres estudis i ens en vàrem sortir força be.
Tres cursos de batxillerat en aquell temps ja era una gran fita.

Els perills que corríem amb els bombardeigs del manaire enemic no ens preocupaven massa. Fèiem la
nostra tasca i no ens perdíem un dia de classe. Sempre animats i amb joia. Jo sabia que el meu futur havia
de sortir del que en pogués treure dels estudis.
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Van ser tres anys de lluita continua amb les dificultats que a cada moment es presentaven. Aquesta lluita
va acabar al finir la guerra. Desprès en vingueren d’altres de molt més serioses que imposaven el tancar
la boca i obeïr.

Així vaig passar la guerra (la meva). Lluitant per assolir uns coneixements que permetessin viure
dignament. I valents, ho varem aconseguir.

 

Júlia Martínez 
http://www.paginesviscudes.com/la-guerra/
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El tren del record

Jaume Pubill Gamisans
13-10-2014 

Tenia 11 anys. M’acompanyava el pare, una maleta vella de fusta plena de roba que el pare ja havia fet
servir anys abans, un vell baül ple de coses personals, un matalàs i moltes expectatives, força il·lusions i
una mica de por. Marxava definitivament del lloc de la meva infància: el petit poble de Castellnou de
Seana. Sempre que torno al poble i passo per davant de la casa on vaig néixer, no puc deixar de sentir
una nostàlgia immensa i una espècie de malenconia de la meva infància. Aquell és el meu poble!.
Records i més records! No s’acaben mai si et poses a recordar... El poble fa la gent, la gent fa el poble i
tots junts fem aquesta terra 

Era un dia de finals de Setembre. Em sembla que era el dia de Sant
Miquel de l’any 1959 quan agafava l’Alsina Graells, passada la costa del Pont del Rei (lloc emblemàtic
de Castellnou de Seana) del que en dèiem la Carretera Reial i que oficialment és la N II que va de Madrid
a La Junquera. El destí era el Seminari de Solsona. Tenia 11 anys. M’acompanyava el pare, una maleta
vella de fusta plena de roba que el pare ja havia fet servir anys abans, un vell baül ple de coses personals,
un matalàs d’escuma marca Pirelli que havíem anat a comprar uns dies abans a Lleida i moltes
expectatives, força il·lusions i una mica de por per la incertesa del que m’esperava. Només havia passat
fora de casa alguna temporada d’estiu a casa dels avis materns i poca cosa més. Aquell dia, per tant, va
ser quan vaig tenir la sensació de que marxava definitivament del lloc de la meva infància: el petit poble
de Castellnou de Seana.

Pensant-ho bé ara, potser no va ser aquell dia que me’n vaig adonar, perquè amb 11 anyets un encara no
s’adona de gran cosa. Però sí que en realitat aquell dia va resultar ser –amb la perspectiva dels anys- com
una espècie de trencament amb el poble, amb els amics, amb una realitat que havia viscut des de la meva
infantesa. Els Seminaris d’aquell temps et feien viure en un altre món, en una bombolla que es
transformava sovint en una espècie d’absurda i cruel ruptura vital amb el teu món, el teu entorn i amb la
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teva gent. Allò era un dur internat on s’hi passava fred a l’hivern, una mica de gana i on et deixaven
tornar al teu poble només tres mesos a l’estiu i dues setmanes per Nadal. I tot això, sempre amb un ferri
control i un marcatge ben proper i directe del rector del poble. No et deixaven anar al cine –per allò de la
moral i les bones costums-, et controlaven la vida, les amistats, els que feies i el que deixaves de fer. A
final d’estiu el rector rubricava una espècie de certificat que donava compte de la teva conducta i que
havies de presentar als superiors. Uns altres temps, certament, però uns temps que queden ben gravats al
record.

Ja de més grandet, hom s’espavilava per buscar feina durant l’estiu, generalment fora del poble. Tot
plegat feia que te n’anessis deslligant poc a poc i que els llaços s’anessin afluixant lentament i inevitable.
Però, tot i aquesta espècie de trencament, he tingut sempre molt clar que Castellnou és el meu poble.
Sempre he tingut ben clar d’on venia i quines eren les meves arrels i d’alguna manera també he tingut
sempre ben present en mi aquell principi que diu: “Si no saps d’on vens, com pots saber on vas?”. La
vida et porta per camins tan diversos, inimaginables, inesperats -i a vegades estranys- que és fàcil que un
es pugui despistar (sortir de la pista), perdre el rumb i acabar sense saber ni on vas, ni d’on vens. I això
trobo que no és bo. Caminar perdent el nord, sense saber –encara que només sigui una mica- on vols anar
no ho recomano a ningú. Per això és sempre molt psicològicament saludable tenir referències exactes i
segures, com pugui ser-ho el poble on has nascut o viscut, la família, els amics, l’olor d’aquella terra que
t’impregna l’ànima o l’horitzó d’un paisatge que mai a la vida et podràs treure del cap.

Sempre que torno al poble i passo per davant de la casa on vaig néixer, trepitjo els seus carrers, entro a
l’església o veig de lluny la inconfusible silueta del campanar amb les cases arrecerades entorn seu, no
puc deixar de sentir una nostàlgia immensa i una espècie de malenconia de la meva infància. Aquell és el
meu poble!. Allò és quelcom meu! De cop em venen una colla de records que s’han quedat com a 
marques indelebles en el meu cervell. Recordo aquella plaça de terra, envoltada de grans plataners, on
jugàvem a futbol; els horts on hi havia alguna fruita per anar a collir d’amagat; el grup d’amics que ens
reuníem per anar a “fullar nius” amb una canya llarga, en la que hi lligàvem un filferro en forma de ganxo
al cap; les guerres a cops de pedra contra els nens d’altres barris, o qualsevol altra malifeta que el Sr.
Reynal es cuidava prou bé de repassar l’endemà a l’escola. Perquè, inevitablement, tot arribava a les
oïdes del Sr. Reynal, que procurava anar redreçant com podia aquells nens una mica torçats i salvatges.

A poble no hi havia gran cosa per distreure’s. Per tant, jugàvem a futbol a les eres que en aquell temps
encara funcionaven al voltant del poble. Era un poble amb gran tradició futbolística ja que, sent petit com
era, n’havien sortit quatre jugadors de primera divisió: el David Casamitjana, el Ramon Segarra i els dos
germans Moya (l’ Antoni i el Ramon)…

Recordo com de ben petit anava amb el padrí a prendre el sol als munts de feixos de llenya que el
pastisser Marcel·lí tenia per al seu forn. Allà s’hi reunien una colla de padrins a passar l’estona i fer petar
la xerrada. Com a diversió ben barata, el vell Jandó s’havia acostumat a fer-nos córrer al voltant de la
plaça als nens que voltàvem per allà i com a premi teníem algun caramel dels que sempre portava a la
butxaca… I recordo com la Rosita, sempre riallera, em despatxava el pa de quilo que diàriament havia
d’anar a buscar –pel fet de ser el germà gran- pel consum diari de casa…

Records i més records! No s’acaben mai si et poses a recordar… Una coneguda cantant francesa de la
meva joventut -Françoise Hardy- deia  en aquella cançó “La maison où j’ai grandi” (La casa en la què
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he crescut) “quan miro el passat i veig la casa on he crescut, em venen al cap un munt de coses”… “Quan
vaig deixar aquell moment de la meva infància ja sabia que hi deixava el meu cor. Tots els meus amics
envejaven la meva sort en anar a la ciutat, però jo encara penso en la seva felicitat i en les seves rialles i
em deia: “Tornaré algun dia, un matí qualsevol, entre les vostres rialles; sí, algun dia agafaré el primer
tren del record”… “El temps ha passat i aquí estic, buscant en va la casa que estimava”… 

Tornar a un lloc després de molts anys -“agafar el tren del record”- és exposar-se a trobar que ja res no és
igual, que les coses inevitablement han canviat molt, perquè el món sencer ha canviat molt, les persones
hem canviat també molt i, naturalment, ja res no és com era. Però el poble és aquí i el podem reconèixer
tot i que hagin canviat les places, les cases, els rostres… El poble, és el poble i sempre està disposat a que
hi puguem tornar, sempre ens rep amb els braços oberts i sempre hi trobarem alguna cosa d’allò que ens
va fer com som, d’allò que va alimentar el nostre cos i el nostre esperit; al nostre poble sempre li haurem
d’agrair el que ens va donar i el que ens va oferir; haurem d’agrair la generositat dels mestres, dels
amics, dels veïns, de la família, dels costums, dels infinits detalls d’una cultura antiga que es va passant
de generació en generació, en silenci i sense adonar-nos-en. El poble fa la gent, la gent fa el poble i tots
junts fem aquesta terra –aquest altre Poble amb majúscula- que tant estimem i pel que tots lluitem,
cadascú a la seva manera.

Alguns s’omplen la boca amb allò de que “són ciutadans del món”, com volent dir que són gent de
mentalitat oberta, que no són pobletans, provincians, gent tancada, que accepten la diversitat cultural, que
han corregut món, gent sense banderes, gent que creu molt en la globalitat… Està molt bé tot això de voler
ser ciutadans del món. Però potser que no s’oblidessin que hi ha unes arrels i que el “món gran” comença
amb el “petit món” que ens va parir i ens va veure néixer i créixer. En un gran arbre té la mateixa
importància el que es veu com el que no es veu. Les arrels són tan importants com el tronc o les rames.
Millor dit: sense arrels, ni tronc ni rames no són res i a la primera ventada se’n va tot a terra. Per poder
ser de tot arreu, primerament s’ha de ser d’un lloc i s’ha de recordar que tots tenim uns orígens que ens
han fet com som o el que som. Per tant, ens cal mirar enllà, sempre més lluny, però sense oblidar mirar de
tant en tant aquell raconet on vam néixer.

Jaume Pubill Gamisans 
http://www.paginesviscudes.com/el-tren-del-record/
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La JOC

Mercè Cardona
27-10-2014 

De joveneta estava molt dolguda amb el món que em tocava viure. A la JOC, vaig conèixer la Lolita
Martinez, molt acollidora i plena d’amor. Em van proposar de formar part del comitè. Moltes coses van
canviar. Em sentia útil i estimada. En aquella època es van aconseguir moltes millores i vaig descobrir la
verdadera església. Ara, amb el pas de moltes primaveres, tot allò que varem aconseguir, no ha servit de
res. Tenim una crisis a sobre nostre que no hi ha qui l'entengui; els mandataris cada dia més podrits, i
els pobres i obrers cada dia pitjor, sense treball i molts sense vivenda.

Era un moviment obrer catòlic, no sé si encara existeix. Jo, de joveneta estava
molt dolguda amb el món que em tocava viure, no entenia què carai hi feia. Ni perquè no podia saltar i
córrer com tots els meus amics.

Una amiga em va dir —perquè no t’apuntes a un grup de la església catòlica? Allà trobaràs joventut i faràs
amigues. Així ho vaig fer. Vaig trobar-hi de tot, menys amor. Recordo que varem fer una sortida a
Montserrat, tots tenien el seu grup, sortírem a donar un vol, ni tan sol se’n recordaven de mi, em van
deixar enrere, sola com un mussol, les llàgrimes em rodolaven sense voler cara avall. I vaig pensar, si
això és el que els ensenya l’església ja se’n poden anar a pastar fang…

No recordo com, vaig conèixer en una reunió un capellà (que ara ja no ho és), es diu Jordi, li vaig explicar
el fet, i em va dir: et presentaré a un grup on espero que hi trobis el que busques.

Així va ser. Allà, a la JOC, vaig conèixer la Lolita Martinez, molt acollidora i plena d’amor. Em van
proposar de formar par del comitè, i em van dir, nosaltres som molt intel·lectuals i sense voler no entrem
en el cor de la gen senzilla, gent del poble que moltes vagades no ens entenen. La teva missió serà que
llegeixis el que pensem fer i ens diguis si ho entens. Moltes coses van canviar. Em sentia útil i estimada.

En aquella època es van aconseguir moltes millores i vaig descobrir la verdadera església. La església que
predicava Crist.

Un dia varem anar a visitar el Somorrostro, quin esglai, nens bruts enfangats vivint en barraques sense
condicions, em vaig sentir avergonyida del govern que teníem i que no feia res de res…

Ara, amb el pas de moltes primaveres, tot allò que varem aconseguir, no ha servit de res. Tenim una crisis
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a sobre nostre que no hi ha qui l’entengui; els mandataris cada dia mes podrits, i els pobres i obrers cada
dia pitjor, sense treball i molts sense vivenda.

I els de dalt, ‘viva la vida’! No viuen la realitat del poble, i així no es pot governar un país. Nomes hi ha
una manera: fer-los viure, tan sols un mes, amb el ‘jornal’ de 700 € com molts hem de passar…

Ahir vaig veure una peli (Legion). És esgarrifosa però val la pena, et fa pensar. Déu esta tip dels homes,
de la humanitat que no respecta res, de tanta tecnologia mal entesa.

Albert Einstein fa molts anys va dir. Temo el dia en que la tecnologia superi la nostra humanitat. El món
tan sols tindrà una generació de IDIOTES. Ja hi som…

Mercè Cardona 
http://www.paginesviscudes.com/la-joc/
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La papereta de la consulta

Joan Serrat Montfort
04-11-2014 

Avui m'ha arribat la papereta per votar el 9N. Tinc 81 anys i mai he pogut demanar amb un vot la
independència de la meva pàtria. Ni ho van poder fer els meus pares ni els meus avis com els hauria
agradat. Sempre semblava una utopia irrealitzable. No sé com acabarà la cosa . Em dol que es
prohibeixi un acte tan democràtic com un referèndum. Quants conflictes territorials s'haurien evitat amb
un simple referèndum? Vull ser optimista i penso que un dia o altre les persones seran més importants
que les lleis antigues i els drets de conquesta. 

Avui m’ha arribat la papereta per votar el 9N.

No sé com acabarà la cosa ni si podré arribar a dipositar-la a l’urna, però m’emociona mirar-la. Tinc 81
anys i mai he pogut demanar amb un vot la independència de la meva pàtria. Ni ho van poder fer mai els
meus pares ni els meus avis, tant com els hi hauria agradat. Sempre semblava una utopia, una il·lusió
irrealitzable.

Mirant la papereta em venen molts pensaments. Penso en la Renaixença i en les dictadures, en tota la
poesia que s’ha escrit sobre la nostra “trista i dissortada pàtria”, en tots els himnes patriòtics que s’han
cantat i en totes les represàlies que s’han sofert. Penso en els intents polítics fallits: “memorial de
greuges”, Generalitat, estatuts, “peix al cove”… Tots sempre de caire defensiu: intentar que no ens
maltractin econòmicament, que puguem conservar la llengua, que se’ns reconegui la personalitat…

Penso en tants altres països, petits com el nostre, que es poden administrar ells mateixos sense dependre,
com depenem nosaltres, d’un govern llunyà que no ens comprèn, que ni tan sols entén la nostra llengua.
Un govern que ara, per haver dit que volem votar, ens tracta d’egoistes, insolidaris, bojos, nazis…

Penso que no es tracta pas de renyir amb els espanyols, amb qui molts catalans hi tenim llaços de parentiu
o d’amistat. Es tracta de poder ser amics de veritat, ja que l’amistat ha de ser lliure, no pot ser per força. I
ha de ser entre iguals, no entre uns que manen i uns que obeeixen.
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Em dol que el govern de Rajoy prohibeixi un acte tan democràtic com és preguntar l’opinió dels
ciutadans, fer un referèndum. Només cal donar una mirada al món i a la seva història per veure quants
conflictes territorials s’haurien evitat amb un simple referèndum, quantes nacionalitats imposades per
força, pel dret de conquesta, per l’ambició dels governants…

Per exemple aquest any s’ha commemorat el centenari de la 1ª Guerra mundial o Guerra Europea del
1914. Va ser una salvatge carnisseria que mobilitzà durant 5 anys 65 milions de soldats, causà 20 milions
de morts i més de 25 milions de mutilats, cecs i ferits de tota mena. Es van fer servir gasos que cremaven
els ulls i els pulmons. Els soldats, escombrats per l’artilleria i les metralladores, convertits en “carn de
canó”, vivien i morien en el fang, la brutícia, els polls i el fred de les trinxeres.

Indigna pensar que tot aquell horror es podia evitar amb un referèndum. Tot va començar per un conflicte
territorial, pel territori de Bòsnia, que els serbis consideraven seu però que aleshores formava part de
l’imperi austríac. ¿Per què no van preguntar als habitants d’aquell territori, als bosnians, si volien ser
serbis, austríacs o independents, com són actualment?

Han passat 100 anys i el món està canviant. Vull ser optimista i penso que un dia o altre les persones
seran més importants que les lleis antigues i els drets de conquesta. Que un dia o altre els drets humans,
personals i col·lectius, seran respectats. Que un dia o altre els pobles podran decidir lliurament el seu futur
sense guerres ni violències, gestionant pacíficament les divergències i acceptant amb referèndums
democràtics les decisions de la majoria. Escòcia i Quebec en són ja exemples. Per què mantenir encara
aquesta antiquada obstinació espanyola de no deixar-nos-ho fer a Catalunya?

Joan Serrat Montfort 
http://www.paginesviscudes.com/la-papereta-de-la-consulta/
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El Cassi

Júlia Martínez
13-11-2014 

L'home del sac m'ha portat records de la meva infantesa. La mare em solia dir, si no fas bondat cridaré
al Cassi. Era l'agutzil de l’Ajuntament , molt bona persona, però com que la quitxalla l'escridassava
quan el veien amb la trompeta, ell els espantava dient-los que se'ls emportaria si no eren bons minyons.
En aquell temps, a Mollet, els avisos de cobrament d'impostos i d'altres ordres, s'anunciaven a través de
la trompeta del Cassi. Solia posar-se a les cruïlles dels carrers, donava el seu toc de trompeta i
anunciava el que tocava,si el cobrament del rebut de l'aigua, o si hi havia alguna oferta de peix a la
plaça a bon preu...

L’Andreu Cassi fou per molts anys l’agutzil de l’Ajuntament de Mollet.

Un esdeveniment sense importància me l’ha portat a la memòria. Algú li crida a la nebodeta que volta per
casa que vindrà el papu o l’home del sac i se l’endurà si no fa bondat.

Aquest petit detall de l’home del sac ha portat a la meva memòria records de la meva infantesa. Quan jo
era petiteta, com que tenia la mobilitat molt reduïda i no podia fer certes coses, sempre rumiava quina en
podria fer. I el resultat de la meva distracció solia acabar sempre fent enfadar la mare. Ella em solia dir, si
no fas bondat cridaré al Cassi i que se’t endugui ben lluny de casa. Això volia dir que l’Andreu Cassi era
per mi com el papu.

Era l’agutzil de l’Ajuntament i en aquell temps els avisos de cobrament d’impostos i d’altres ordres,
s’anunciaven a través de la trompeta de l’Andreu. Era molt bona persona, però tenia un geni molt fort i
com que la quitxalla l’escridassava quan el veien amb la trompeta sota el seu mig braç, per que l’Andreu
tenia una limitació fruit de la guerra, ell els espantava dient-los que se’ls emportaria si no eren bons
minyons.
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Solia posar-se a les cruïlles dels carrers, donava el seu toc de trompeta i anunciava el que tocava, si el
cobrament del rebut de l’aigua, o si hi havia alguna oferta de peix a la plaça a bon preu. Avisava de tots
els esdeveniments que es poguessin presentar. Jo recordo a la mare que quan sentia la trompeta em feia
anar a veure què anunciava, calia estar alerta per les rebaixes de preu sobre tot les de la plaça.

I com que era una persona força sorruda, grassó i amb un aspecte que des del meu punt de vista d’infant
jo el veia com a un ogre de les rondalles, i quan la mare me l’anomenava per fer-me creure, jo obeïa tot
seguit per què realment em feia por.

I per això avui l’anunci del papu me l’ha fet recordar. No deixa de ser que en aquell temps fou un
personatge de fama. Avui el seu record se m’ha fet viu i plaent, per què encara que no hi vaig tenir massa
tractes, per mi fou un bon amic. I que Déu el tingui ben a prop seu.

Júlia Martínez 
http://www.paginesviscudes.com/el-cassi-agutzil-home-del-sac/
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El Calderí

Júlia Martínez
30-11-2014 

A l'estació de Mollet, arrambat a la paret tocant a la Farinera encara hi ha un pedrís on jo de menudeta
m’hi anava a seure per veure passar els trens i la gent que en pujava i baixava. El pedrís marca el punt
d’inici i de final d’un trenet que anava de Mollet a Caldes: li deien ”El Calderí”. La mare m’hi havia
pujat algunes vegades. Era un trenet petit i molt encaixonat però feia un magnífic servei d’unió entre
Mollet i Caldes. Caldes en el seu temps era considerada com la petita ciutat emprenedora del comerç i la
indústria. La pols dels anys pot tapar les vies, però no pot esborrar el record d’una infantesa que sols
tenia el que ella sabia cercar, per distreure’s de les seves hores quietes. 

M’ha despertat aquest mati el xiulet del tren del nord en entrar a la
corba que fa la via prop de l’estació. El vent bufa avui d’aquell costat i es nota molt més la seva remor.

Quan treballava era el soroll que em despertava i, si algun dia em despertava abans, l’esperava sentir per
aixecar-me i deixar el llit. Avui mentalment el tren ha fet una marxa més lenta del que és normal. Calia
tenir cura a la corba amb el vent que feia. Ho he aprofitat per pujar-hi i seguir fins l’estació. Hem arribat
al pas a nivell. Les barreres baixades en espera que el tren passés.

Arrambat a la paret tocant a la Farinera encara hi ha un pedrís on jo de menudeta m’hi anava a seure per
veure passar els trens i la gent que en pujava i baixava. El pedrís està enganxat a la paret marcant el punt
d’inici i de final d’un trenet que anava de Mollet a Caldes: li deien ”El Calderí”. La mare m’hi havia
pujat algunes vegades per anar fins a Caldes on deien que hi havia un “curandero” (ella esperançada,
tenia fe) que tot ho sanava. Era un trenet petit i molt encaixonat però feia un magnífic servei d’unió entre
Mollet i Caldes. Caldes en el seu temps era considerada com la petita ciutat emprenedora de la bona
marxa del comerç i de la indústria.
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El Calderí doncs era l’enllaç de relacions comercials, agrícoles, ramaderes i moltes altres. Una petita gran
ciutat on hi havia un barri barreig de tot. Ara ja sols en resten les vies un xic tapades per la pols del temps
i de no donar-hi servei. Asseguda al pedrís m’he donat el plaer de contemplar el panorama.

La pols dels anys pot tapar les vies, pot desdibuixar el vell paisatge, però no pot esborrar el ferm record
d’una infantesa que sols tenia el que ella sabia cercar, per distreure’s de les seves hores quietes. Els anys
passen i sembla que tot queda enrere cobert amb un subtil vel que difusa, una realitat no per llunyana molt
enyorada.

Cal estimar doncs que encara que els sentits vetllin i que es despertin al mes petit signe d’aparició. El
xiulet del tren, el vent, la calma matinera que a les nou del matí encara ho embolcalla tot. I per sobre de
tot el goig de sentir que ets viu i que Deu et regala un nou dia de vida. Lloat sigui!

Júlia Martínez 
http://www.paginesviscudes.com/el-calderi-mollet-caldes/
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El meu gat Tito

Mercè Cardona
21-12-2014 

Un dia clar i transparent, vas formar part de la família. Mai havia somniat tenir una cosa tan deliciosa
com tu. Eres petit, ros, pèl llarg i uns ulls verds. M'observaves amb curiositat, jo vaig sentir dintre meu
un gran desig d’estimar-te, en aquell moment va néixer una empatia entre nosaltres. Vas fer les mil i una
entremaliadures. Un matí em va estranyar que no vinguessis. Tu volies la llibertat, però la llibertat té un
preu i les seves conseqüències...

Un dia clar i transparent, vas formar par de la família.
Mai havia somniat tenir una cosa tan deliciosa com tu. Eres petit, ros, pèl llarg i uns ulls verds.
M’observaves amb curiositat, jo vaig sentir dintre meu un gran desig d’estimar-te, en aquell moment va
néixer una empatia entre nosaltres.

Vas fer les mil i una entremaliadures, totes te les perdonava; vaig quedar-me quasi sense les meves
plantes, cada dia havia de canviar els llençols, et feies pipí per tot arreu, tots els gats que havia tingut eren
mol nets, més tu no sé per quina raó no ho vas ser, crec que ho feies inconscient. Vas anar creixent, i el
teu comportament va anar canviant ja no feies tantes entremaliadures, vas estimar-me i m’ha donat molt
de carinyo.

El matí vens a despertar-me, saps que tinc una cosa que molt t’agrada, i jo t’acaricio. El que més
t’agrada és que et rasqui el cap, t’enfiles per tot arreu, t’agrada molt posar-te darrere la meva cadira i et
passeges per tota la casa com si fos un carrusel.

Un dia va tornar la meva filla, amb una gateta que es diu Malu, és negreta molt espantadissa (té un
trauma) la va trobar dintre del galliner i els pollastres la picaven… més amb el temps sou amigues i jugueu
fent corredisses per tota la casa. Un altre dia, la meva neta va portar dues rates, això ja va ser massa!, les
va posar sobre un armari, Déu meu, quin desordre!

Se m’ha passat per alt, també tinc una gosseta, es diu Kira, com és normal no acceptava tant d’aviram, i
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ha tingut sempre molta gelosia, i encara la té, però procurem fer-li moltes carícies, i ara sembla que ho
accepta més…

Tito, perquè no marxessis vaig posar una mosquitera, doncs així no pots sortir; els veïns no ho accepten …

Més tu ets molt independent, t’agrada descobrir que hi ha darrera els vidres. Un dia vas descobrir de
passejar per sobre la berana del balcó, vas relliscar i pataplaf! vas anar a parar a la placeta que hi ha a
baix, varen corre les meves netes i et van pescar. Des d’aquell dia durant molt de temps no ho vas tornar
a fer. Amb el temps se’t va esborrar el perill.

Un matí em va estranyar que no vinguessis. Et vaig buscar per tota la casa i ni rastre. Llavors vaig
recordar que per un descuit havies marxat per la finestra. Vas caure fins a la placeta, més aquesta vagada
no et vam trobar, vaig estar molt trista, vaig posar anuncis, més ningú va contestar. Varen passar vuit
dies, ho vàrem anunciar per la radio, jo només pensava que estaries perdut, espantat i mort de fred, però
en el fons del meu ésser tenia la esperança de que et recuperaria.

Tu volies la llibertat, però la llibertat té un preu i les seves conseqüències. Tanmateix tu només  ets un gat
i no ho saps. La llibertat està dintre de nosaltres…

Varen passar uns dies, tot d’una va sonar el telèfon, una veu va dir: –Tinc el seu gat, fa dies el vaig
trobar, fins avui no he sabut que el buscaven. Me’l va portar tot net i polit i amb molta recança va dir: –Si
algun dia se’n van de vacances me’l poden portar, jo el cuidaré. L’havia trobat arrupit a sota d’un arbre
quan sortia de treballar a la una de la nit…

Ara el tinc altra vagada, estic contenta doncs em fa molta companyia, més quasi que estic avergonyida
d’haver patit tant per un gat, quan hi ha tants éssers que passen fam i per sostre tenen els estels i el cel…

Més el govern diu que tot va bé, i darrera de les seves paraules per la TV, surt una velleta de 85 anys que
li prènen la casa. Aquests sí que no viuen la realitat, per ells tot va bé, però només per ells…

Mercè Cardona 
http://www.paginesviscudes.com/el-meu-gat-tito/
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Recull de pàgines viscudes de l'any 2014

Sota la capçalera de “Pàgines viscudes” hi ha una iniciativa digital sense cap afany de lucre,
que vol sumar-se a la veu dels més grans a l’espai web del nostre país. Som un petit grup de
gent que ens hem proposat omplir la xarxa d’històries viscudes fa una bona colla d’anys.
Pensem que el coneixement col·lectiu es construeix des del bagatge individual i creiem que el
comentari o l’anècdota més senzilla viscuda per una persona, pot ser enriquidora per una altra
que li ve al darrera. Els creadors i administradors d’aquest blog som, senzillament, uns
entusiastes de la veu de l’experiència i volem que els relats personals dels més grans de casa
nostra, siguin vistos i comentats per molta gent de llocs i edats diferents. Creiem en
l’envelliment actiu i volem estendre al sol, la saviesa endormiscada als sofàs de les nostres
llars.
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