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Pòrtic del Butlletí

B envolguts diputats i benvolgudes diputades,
En primer lloc, com a presidenta de l’Associació d’Antics Diputats, vull 
saludar-vos i fer-vos arribar un desig de salut i benestar, per a vosaltres i 

les persones que estimeu, conscient que acabem un any molt dur, exigent, cruel, 
per a moltes persones i famílies, a Catalunya i arreu. 

Del març ençà, amb la seva irrupció virulenta, la pandèmia de Covid-19 ha 
sacsejat les nostres vides i la vida del país, tot afegint grans dosis de preocupació 
i de consternació per les seves conseqüències sanitàries, socials i econòmiques, a 
Catalunya i al món. Les fites col·lectives són clares i urgents: salvar vides, protegir 
l’economia i recuperar el ritme social i cívic previ a la situació excepcional que 
patim, també pel que fa al gaudi dels nostres drets civils.

L’emergència sanitària també ha tingut incidència en la vida de la nostra en-
titat. Sabeu que teníem prevista per al final de març la nostra assemblea anual, que 
no vam poder fer com a conseqüència del confinament total que s’havia decretat. 
A més, resten pendents altres actes que teníem programats. Val a dir, però, que els 
membres de la junta hem continuat el contacte per buscar iniciatives per oferir-vos 
i que, d’altra banda, tal com ja us ha informat la secretària de la junta, el 14 de de-
sembre farem una assemblea telemàtica, la logística de la qual ja tenim preparada.

Les dificultats i les limitacions a causa de la Covid-19 a l’hora d’organitzar 
els diversos actes han marcat també la celebració del quarantè aniversari de la re-
cuperació del Parlament de Catalunya. Soc conscient que no es va poder aten-
dre la il·lusió de molts de vosaltres de ser presents d’alguna manera en els actes 
de commemoració i que no en vau ser informats personalment, ni tampoc de la 
possibilitat de seguir-los directament pel Canal Parlament o per la nostra televisió 
pública. Per això, tot i comprendre la dificultat de la conjuntura, hem fet arribar 
a la presidència del Parlament les nombroses queixes rebudes.

Aquest butlletí serà el darrer que editem en la dotzena legislatura del Parlament 
restablert. I això ens hauria de fer reflexionar a tots. Sense entrar en consideracions 
partidistes, tothom pot estar d’acord amb la constatació que, políticament parlant, 
no vivim una bona època. No podem assumir com a normal, per exemple, la in-
habilitació d’un president de la Generalitat per desobediència, per no haver des-
penjat a temps del balcó del Palau de la Generalitat una pancarta a favor dels presos 
polítics. Massa sovint ens hem queixat també de la judicialització de la política, de 
l’absència de lideratges i de sentit d’estat i d’una manca preocupant de cultura de-
mocràtica, de voluntat negociadora i de diàleg efectiu, cosa que dificulta enorme-
ment la resolució dels conflictes polítics que han sorgit, el principal dels quals és el 
relatiu a l’estatus polític present i futur de Catalunya i a la seva relació amb Espanya.

S’acaba una dècada marcada profundament per la convulsió política i per quatre 
legislatures del nostre Parlament definides pel vertigen, la crispació i la incertesa. Po-
líticament iniciarem una nova dècada amb unes eleccions al Parlament programades 
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per al 14 de febrer i que donaran pas a la tretzena legislatura, en què caldrà intentar 
resoldre els interrogants immensos que tenim, encara, damunt la taula. No vull anar 
més enllà. Només vull posar negre sobre blanc unes paraules que el president del Par-
lament Joan Casanovas va pronunciar el 1936 i que aquests dies circulaven per les xar-
xes socials: «Discutiu, discutiu amb tota la noble passió de les vostres conviccions, però 
sense oblidar mai que, fins en la hipòtesi extrema de la guerra, la paraula “parlament” 
significa diàleg entre homes que han desat les armes i han imposat silenci als insults.» 

Per acabar, vull expressar el desig que la pandèmia desaparegui i que, per tant, 
la situació sanitària millori, que els estralls socials i econòmics trobin solució, que 
puguem tornar a fer vida normal, que els anys que ens resten per viure els gaudim 
al màxim amb els nostres éssers estimats i que aviat, molt aviat, puguem estar tots 
junts. Us desitjo també que els dies de Nadal, que tenim tan a prop, siguin verita-
blement unes festes de pau, de retrobament i d’afecte per a vosaltres i per als vostres.

Rebeu una càlida abraçada i els millors desigs per al 2021.

Núria de Gispert i Català

PÒRTIC DEL BUTLLETÍ

Notícies de l’Associació
Defuncions

26.01.2020: I. Sr. Esteban Casado Poveda, diputat de la I legislatura pel GP Socia-
lista (PSC-PSOE).

19.02.2020: I. Sr. Santiago Guillén Fernández, diputat de la I legislatura pel GP de 
Centristes / diputat no adscrit (Grup Mixt). 

21.03.2020: I. Sr. Vicenç Capdevila i Cardona, diputat de la I legislatura pel GP de 
Centristes / diputat no adscrit (Grup Mixt).

24.03.2020: I. Sra. Roser Oller i Montià (Roser Capell), diputada de la IV legislatura 
pel GP de CiU.

01.05.2020: I. Sra. Àfrica Lorente i Castillo, diputada de la II legislatura pel GP 
Socialista (PSC-PSOE).

12.06.2020: I. Sr. Juli Sanclimens i Genescà, diputat de la II, III i IV legislatures pel 
GP de CiU i alcalde de Manresa de 1987 a 1995.

13.11.2020: I. Sr. Víctor Vila i Giró, diputat de la III, IV i V legislatures pel GP de CiU.
14.11.2020: I. Sr. Josep Lluís Vilaseca i Guasch, diputat de la V legislatura pel GP de CiU.
04.01.2021: I. Sr. Josep Fornas i Martínez, diputat de la I legislatura pel GP d’ERC.
06.03.2021: I. Sr. Francesc Vernet i Mateu, diputat de la II i III legislatures pel GP 

de CiU i vocal de la Junta Directiva de l’Associació.
19.03.2021: I. Sr. Jordi Cornet i Serra, diputat i secretari primer de la Mesa de la 

IX legislatura.

Nous associats:
Sr. David Companyon i Costa
Sra. Carmen de Rivera i Pla
Sr. Josep Maria Forné i Febre
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Castells, torres i pilars, 
de Catalunya al món
Conferència a càrrec d’Eloi Miralles i Figueres

L a Junta Directiva de l’Associació d’Antics Diputats del Parlament 
de Catalunya va demanar a Eloi Miralles que participés com a conferen-
ciant sobre els castells i el món casteller en el dinar debat que va tenir lloc 

el 17 de febrer de 2020.
Els castells i el món casteller són, sense cap mena de dubte, el fenomen cultu-

ral català per excel·lència, que esclata d’una manera espaterrant a partir de la re-
cuperació dels castells de nou pisos i d’altres construccions castelleres inèdites en 
els anys vuitanta del segle passat. La singularitat i el gran valor patrimonial de la 
cultura castellera van determinar que l’any 2010 la UNESCO inclogués els cas-
tells en la llista del Patrimoni Immaterial de la Humanitat, un reconeixement que 
ha donat al fenomen casteller una categoria i una dimensió universals.

Eloi Miralles i Figueres, llicenciat en farmàcia, apotecari de professió i vocacio-
nalment folklorista i estudiós de la cultura popular, com ell mateix es defineix, és 
membre de la colla dels Castellers de Vilafranca i degà dels cronistes castellers. És mem-
bre del consell científic assessor del Museu Casteller de Valls i en el passat va formar 
part del consell assessor de la Festa de Tarragona i també del Departament de Cultu-
ra Tradicional i Popular de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

A
SS

OCIA
CIÓ D’ANTICS DIPUTATS

A
L PA

RLAMENT D
E

C
ATALUNYA



6

Col·laborador en nombrosos diaris i revistes, és autor i coautor de diversos 
llibres sobre el món casteller, com ara Fem pinya, amb un poema únic de Salva-
dor Espriu sobre el fet casteller; «Gitanilles!!!» Del ball de les Gitanes de Vilafranca; 
La Muixeranga d’Algemesí, 25 anys; Ara vénen els gegants, amb motiu dels tres-cents 
anys dels gegants de Vilanova i la Geltrú; dels dos primers volums de la Història 
dels Castellers de Vilafranca, i de nombrosos opuscles, com ara Bestiari del Garraf; 
El ball de Pastorets: bucòlica tendresa a redòs de la festa, per a l’Ajuntament de Tar-
ragona; El ball de Turcs i Cavallets de Tarragona: la creu contra la mitja lluna; Els Cas-
tellers de Vilafranca a Ginebra i Els Castellers de Vilafranca a Sardenya, entre d’altres.

Ha rebut diversos premis, com ara el premi Força, Equilibri, Valor i Seny, l’any 
1981, i l’Isidre de Rabassó, atorgat per la Colla Vella dels Xiquets de Valls, l’any 2014. 
L’any 1999 l’Ajuntament d’Algemesí li concedí la Medalla de la Ciutat en reco-
neixement als seus mèrits per la divulgació de la Muixeranga. Ha estat el darrer 
president de l’associació Amics de l’Alguer de Barcelona.

La presidenta de la Junta Directiva, Núria de Gispert, va fer la presentació i 
va indicar que el senyor Miralles centraria la seva intervenció en la presència in-
ternacional de les colles castelleres. Tot seguit, l’il·lustre conferenciant va prendre la 
paraula per agrair la invitació de l’Associació d’Antics Diputats del Parlament de 
Catalunya, un fet que li ha permès tornar a visitar les dependències del Parlament.

 Eloi Miralles va començar la seva interessant dissertació detallant els orígens 
dels castells. En aquest sentit, es referí al fet que queda prou demostrat que els cas-
tells, torres i pilars que coneixem actualment són, amb el pas dels anys, una evolu-
ció de l’antic ball de Valencians que quadrilles provinents de diversos indrets del 
País Valencià havien escampat arreu de la península Ibèrica i que es va implantar 
d’una manera més significativa a Catalunya. La presència d’un ball de Valencians 
es troba documentada a la vila de Bràfim l’any 1687, coincidint gairebé en el 
temps amb altres quadrilles a la ciutat de Tarragona. Aquesta dansa valenciana ha 

CONFERÈNCIA
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pervingut fins als nostres dies amb la Muixeranga d’Algemesí, una autèntica relí-
quia, que té carta de naturalesa en aquesta vila de la Ribera Alta del Xúquer des 
de temps immemorials. La coexistència de dos balls de Valencians a Valls, docu-
mentats a partir del 1791, i la seva rivalitat van posar els fonaments d’una intensa 
activitat castellera que donà lloc a la creació de construccions castelleres de di-
versos pisos en la primera meitat del segle xix i que continuà a la segona meitat 
d’aquest mateix segle en el que es coneix com la primera època d’or dels castells. 
Posteriorment, el fet casteller va caure en un procés de decadència, va tenir una 
renaixença i una recuperació després de la Guerra Civil, fins arribar a l’esclat dels 
anys 1980 i al zenit dels anys posteriors amb l’estrena dels castells de deu i altres 
construccions d’alt nivell, avui coneguts com a castells de gamma extra.

Abans de detallar la presència de colles castelleres a tot el món, el conferenci-
ant es va referir a algunes de les sortides dins de l’Estat espanyol, subratllant que la 
primera actuació va anar a càrrec de la Colla Vella dels Xiquets de Valls a la ciutat 
de Saragossa l’any 1875 en els actes de celebració de la fi de la tercera guerra car-
lina. Del segle passat es recorden les actuacions, l’any 1935, de les colles de Valls, de 
la Vella a València i de la Nova a Palma. Els Nens del Vendrell van ser força viatgers 
i l’any 1948 van actuar a Saragossa amb motiu de les Festes del Pilar. Posterior-
ment ho van fer a Bilbao, Sestao, Barakaldo, Segòvia, Madrid, Oviedo i Logronyo.

A continuació, va parlar de les actuacions castelleres fetes a partir de 1958 fora 
de les nostres fronteres, que agrupà en les celebrades el segle passat i les del segle xxi. 
Va iniciar el recorregut a Brussel·les, on, amb motiu de l’Exposició Internacional del 
1958, la Colla Vella dels Xiquets de Valls va aixecar un quatre de set, immortalitzat 
en una foto amb el teló de fons de l’Atomium, símbol d’aquella Exposició. Poste-
riorment, va detallar les sortides de la mateixa colla a Andorra els anys 1963 i 1967 i 
la dels Nens del Vendrell a Prada de Conflent per visitar el seu convilatà Pau Casals.

De la dècada dels 1970, remarcà la presència a França dels Castellers de Vi-
lafranca, l’any 1970 a Perpinyà i Toluges amb motiu de la commemoració de la 
Pau i Treva dictada per l’Abat Oliva l’any 1027, i el 1973 a París, en les Festes del 
diari del Partit Comunista Francès L’Humanité. Dins la mateixa dècada, aquesta 
colla castellera va aixecar els seus castells a l’Alguer i a Ginebra, en el marc de la 
Quinzena Catalana que es celebrà en aquesta ciutat suïssa l’any 1978, el mateix 
any que ho feia la colla dels Castellers de Barcelona a Berlín amb motiu de les 
Setmanes Catalanes. Entre l’any 1980 i el 1999, l’activitat castellera a l’exterior va 
ser intensa i diferents colles alçaren els seus castells a Bèlgica, França, Suïssa, Ale-
manya, Itàlia, Portugal, Ciutat del Vaticà, Àustria, Luxemburg, Eslovènia, Mònaco, 
Països Baixos, Dinamarca i als Estats Units d’Amèrica. D’aquestes actuacions, Mi-
ralles va remarcar les celebrades a Milà l’any 1985 per la Colla Vella dels Xiquets 
de Valls, que va plantar un quatre de vuit, i la dels Castellers de Vilafranca a la plaça 
de Sant Pere del Vaticà, amb un altre quatre de vuit l’any 1988, amb motiu de la 
celebració del Mil·lenari de Catalunya. També va fer una menció especial de les 
actuacions de la Colla Vella dels Xiquets de Valls a Houston i San Antonio (Te-
xas) l’any 1992, amb motiu del cinquè centenari del descobriment d’Amèrica, i 
l’any 1994 a Chicago (Illinois), amb motiu del Campionat Mundial de Futbol.

Des de l’inici del segle xxi, l’activitat castellera ha estat molt intensa a l’ex-
terior; s’han fet castells a tots els continents i a molts països, un fet que el confe-
renciant ha presentat per àmbits geogràfics.

CONFERÈNCIA
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A Europa s’han plantat castells a Suècia, Estònia, Polònia, Hongria, Re-
pública Txeca, Regne Unit (Anglaterra, Escòcia i Irlanda del Nord), Noruega, 
Grècia, República d’Irlanda, Alemanya, Itàlia i França. Miralles va destacar algu-
nes de les actuacions, entre elles les de Frankfurt, l’any 2007, amb motiu de la 
Fira Internacional del Llibre a càrrec de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, amb 
un cinc de vuit, i de la colla dels Castellers de Vilafranca, amb un quatre de vuit 
amb agulla, la torre de vuit folrada i el pilar de set amb folre. L’any 2015, du-
rant l’Exposició Internacional de Milà, la colla vilafranquina bastí el quatre de 
vuit amb agulla i el tres de nou folrat, mentre que la Colla Jove dels Xiquets de 
Tarragona s’anotà l’únic quatre de nou amb folre que s’ha vist lluny de la nos-
tra terra. També va recordar que l’any 2014 set colles castelleres s’adheriren a la 
campanya promoguda per Òmnium Cultural «Catalans want to vote», que va 
mobilitzar més de cinc mil castellers i que va donar lloc a actuacions a Berlín, 
Brussel·les, Ginebra, Lisboa, Londres, París i Roma. Dins l’àmbit de la Mediter-
rània, el 2018 els Minyons de Terrassa van viatjar a l’illa de Còrsega, invitats per 
les Ghjurnate Internaziunale de Corti, i plantaren castells a les ciutats de Cor-
ti, Bastia i a l’Ínsula. El mateix any, la Colla Vella dels Xiquets de Valls ho va fer 
a Sicília per actuar en el festival Mandorle in Fiore a les ciutats d’Agrigent, Pa-
lerm i Realmonte.

Del continent africà, concretament al Marroc, va mencionar les actuacions 
de la colla dels Xicots de Vilafranca, l’any 2008, a les ciutats de Tànger, Assilah 
i Xauen, i també les actuacions de la colla dels Minyons de Terrassa, l’any 2014, 
a les ciutats d’Alhucemas, Imzouren i Ajdir.

La presència de les colles castelleres al continent asiàtic ha estat més recent, 
però amb actuacions molt importants: alguna ha generat inclús estretes relacions 
amb castellers locals amb l’assessorament dels nostres. Va detallar cronològicament 
un reguitzell d’actuacions que va presentar per anys:

CONFERÈNCIA
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– 2009. Els Minyons de Terrassa van actuar a la ciutat d’Akko (Sant Joan 
d’Acre), a Israel.

– 2010. La Colla Vella dels Xiquets de Valls va actuar a Xangai, amb motiu 
de l’Exposició Internacional, on va plantar la torre de vuit amb folre, i a Deqing, 
on els Xiquets van descarregar el primer tres de nou amb folre fet al continent 
asiàtic. En aquesta localitat la colla vallenca va donar l’alternativa a la colla local 
Xiquets de Hangzhou.

– 2011. Els Castellers de Vilafranca van plantar els seus castells a l’India, a 
Bombai i a la ciutat de Thane, de la seva conurbació, durant la celebració de la 
Janmashtami, que commemora el naixement del déu Krishna. Allà es van des-
carregar un tres de nou amb folre, un quatre de vuit amb agulla i la torre de 
vuit folrada.

– 2013. La colla dels Capgrossos de Mataró va participar en el mateix es-
deveniment a les dues ciutats esmentades.

– 2014. La colla invitada va ser la dels Castellers de Sants.
– 2015. De nou a la Xina, la Colla Vella dels Xiquets de Valls va aixecar els 

seus castells al temple de Cheng Huang de la ciutat de Hangzhou i a Deqing per 
a un programa televisiu de la cadena més important de la República Popular de 
Xina, amb un altre tres de nou folrat. Uns mesos més tard, convidats a la Barce-
lona-Catalonia Culture Week, la colla dels Castellers de Vilafranca va actuar a la 
Universitat de Tongji de la ciutat de Xangai, a l’escola Greentown de Hangzhou, 
a Deqing (a la seu dels Xiquets de Hangzhou) i de nou a Xangai, on també va 
bastir un tres de nou amb folre.

– 2016. Els Minyons de Terrassa, de la mà de l’Agència Catalana de Turis-
me, van plantar els seus castells a Singapur.

En referència a les actuacions fetes al continent americà, Eloi Miralles va 
destacar les següents:

– 2008. Els Castellers de Vilafranca van aixecar castells a nou comunes de 
Xile, entre les quals Santiago, Valparaiso i Viña del Mar. Cal remarcar la torre de 
vuit amb folre plantada a la Plaza de Armas de Santiago i també el fet que van 
aprofitar el viatge per apadrinar els Castellers de Lo Prado, una colla creada en 
aquesta municipalitat de l’àrea metropolitana de la capital xilena.

– 2012. Als Estats Units d’Amèrica, els Castellers de Vilafranca van actuar a 
la ciutat de Nova York.

– 2015. Al Canadà, la colla dels Castellers de la Vila de Gràcia va actuar a la 
ciutat de Montreal.

– 2018. De nou als Estats Units d’Amèrica, a la capital, Washington, van ac-
tuar les colles de Valls, la Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Valls, 
que van prendre part en l’Smithsonian Folklife Festival dedicat a Armènia i a Ca-
talunya. L’actuació va tenir lloc al conegut National Hall i al Lincoln Memorial.

– 2019. Els Castellers de Vilafranca van viatjar, al mes d’octubre, a Califòrnia 
per enlairar els seus castells a San Francisco, a les universitats de Berkeley i Stan-
ford, a la seu de Google, al celler Marimar de la família Torres a la petita localitat 
de Sebastopol, i a Atherton, en el decurs d’una festa organitzada per la comuni-
tat catalana resident a la regió.

Per acabar la seva llarga i interessant dissertació, Eloi Miralles ens va parlar de 
la presència de colles castelleres a diversos països del món, algunes sorgides a l’em-

CONFERÈNCIA
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para dels casals catalans, altres per decisió de ciutadans nacionals de cada país. Algu-
nes d’aquestes colles han desaparegut. Una d’elles, la Colla Castellera de les Quatre 
Barres, fundada l’any 1997 a Buenos Aires, va ser recordada pel conferenciant pel fet 
de ser la primera colla nascuda a l’estranger. Una altra colla que va voler remembrar 
va ser la colla castellera de Querétaro, a Mèxic. La colla xilena dels Castellers de Lo 
Prado, fundada l’any 2007, és molt activa i ha assolit castells de set, mentre que els 
xinesos Xiquets de Hangzhou encara han anat mes lluny en aconseguir castells de 
vuit i nou pisos. I fins i tot a la llunyana Oceania s’han fet castells, a Austràlia con-
cretament, amb petites agrupacions autòctones a Melbourne i a Sydney.

El fet casteller s’ha fet present a diversos països europeus també amb co-
lles autòctones, com és el cas dels Castellers de Paris, els Castellers of London, 
els Castellers d’Andorra, els Xiquets Copenhagen o els Castellers de Madrid. A la 
Catalunya del Nord hi conviuen tres colles, els Castellers del Riberal, els Ange-
lets del Vallespir i els Pallagos del Conflent. Així mateix, cal recordar la presència 
de dues colles a l’illa de Mallorca, la colla els Al·lots de Llevant de Manacor i els 
Castellers de Mallorca, amb seu a Palma.

En aquest moment hi ha iniciatives embrionàries per a la formació de co-
lles castelleres a Dinamarca, Alemanya, Bèlgica, Irlanda, Escòcia i País de Gal·les.

Quan va acabar la seva exhaustiva i detallada exposició, el senyor Miralles, com 
és costum en els dinars debat, es va sotmetre a les preguntes o els dubtes dels pre-
sents. La nostra presidenta li va agrair de nou la seva presència entre nosaltres i, 
en nom de l’Associació, li va donar un present en record de la seva participació.

Esteve Tomàs i Torrens

CONFERÈNCIA
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Presentació del llibre 
Pobles, persones, idees 

E n Jaume Farguell, advocat, primer alcalde de Berga escollit democràtica-
ment i diputat a la VI legislatura, va proposar presentar el llibre que aca-
bava de publicar al Parlament de Catalunya. L’acte de presentació va tenir 

lloc el dilluns 2 de març de 2020, a la sala 10 del Parlament. 
El llibre «Pobles, persones i idees» és un recopilació d’articles de temàtiques 

diverses que ha escrit tot recorrent Europa, i que tenen un denominador co-
mú: la relació de Catalunya i Europa. En aquests articles, alguns d’ells escrits en 
viatges organitzats per l’Associació, posa en relleu la presència de catalans en el 
món, especialment aquells que han influït més en la seva història. 

La presidenta Núria de Gispert va fer la presentació de l’acte, juntament 
amb el Sr. Josep Lara Tristante, president del Consell Comarcal del Berguedà. El 
Sr. Farguell va explicar la gènesi dels articles inclosos en el seu llibre i va fer gau-
dir amb la seva erudició a tots els assistents. En resum, va ser un acte molt en-
tranyable i interessant, amb la presència de molts antics diputats i també de bons 
amics i veïns del Sr. Farguell. 

Carme Servitje i Mauri
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Des de Gelida…

E stimades amigues i amics, antics diputats al Parlament de Catalunya, la Co-
vid-19 ens ha canviat la vida a tots i ningú ho posa en dubte. No soc jo la per-
sona més indicada per fer una anàlisi de les conseqüències socials i econòmiques 

devastadores que això comporta. Altres ho estan fent cada dia amb més coneixement.
Tant un servidor com la meva família, fins a aquest moment, sanitàriament 

n’hem sortit ben parats: és una gran sort.
Com alguns de vosaltres sabeu, visc a pagès, a la masia on vaig néixer, i no 

he canviat mai de casa en els més de setanta anys que tinc. Al llarg de la meva vi-
da, viure aïllat i fora d’un nucli urbà ha fet que tingués moltes mancances en els 
serveis essencials, a diferència del que passa al mon urbà. Comunicació i trans-
port, telèfon, caminar per anar a escola, a l’estació, al metge, botigues, església, 
lleure, jugar amb els amics, visitar els familiars... Afortunadament, durant la dè-
cada dels seixanta les comunicacions i el transport comencen a normalitzar-se.

Dècades més tard ens arriba l’anomenada qualitat de vida i les màximes dis-
ponibilitats per viatjar. El mon del planeta Terra se’ns fa petit i en qüestió d’ho-
res i dies el podíem trepitjar de punta en punta. Fantàstic! Qui més qui menys 
tots nosaltres l’hem pogut gaudir per moure’ns i viatjar.

Però comença el 2020 amb la pandèmia i quedem tots parats i confinats al reduït 
espai de casa. Qui es podia imaginar aquesta situació trista i desoladora per a tothom? 
Els mesos de març i abril, ciutats i pobles resten buits, carreteres i carrers sense trànsit: 
un panorama mai vist. Però les persones no poden estar parades: primer comencen 
a caminar, compren bicicletes i descobreixen cada racó del seu municipi, i després 
mitja comarca, la gran desconeguda per als seus convilatans. I aquest fenomen, pel 
que m’informen, el podem fer extensible a la majoria de comarques del nostre país. 

També voldria destacar que al món rural, a diferència de la resta de la societat, 
per als professionals pagesos i ramaders l’activitat, tot prenent mesures, ha continuat 
el seu ritme natural i laboral. El bestiar menja i pastura cada dia; la sembra, la poda 
i la recol·lecció continuen el calendari marcat. Gràcies a no parar, els mercats i les 
cadenes d’alimentació disposen de productes alimentaris per a tots. Evidentment te-
nim produccions amb situacions econòmiques molt difícils (oví, làctics i formatges, 
olis i vins, entre d’altres), però la feina de cada explotació és la mateixa de cada any.

En general, crec que el món rural, en disposar d’un major espai global, no 
pateix tant l’angoixa i asfíxia amb què es viu a les ciutats i els pobles.

Des de la il·lusió i confiança posada per poder superar totes les mancances 
i llibertats actuals, confio en la ciència, la investigació i les decisions encertades 
dels nostres governants i de tots nosaltres en particular, amb el deure cívic i so-
lidari per tal de retornar la normalitat en un breu termini de temps. 

Rebeu una forta abraçada 

Pere Parera i Cartró
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Sentiments en temps de 
pandèmia i confinament

A ra que em poso a escriure sembla que ja portem molt de temps en 
aquesta situació, però el que resulta més angoixant és no saber per 
quant n’hi ha, ni com pot acabar a nivell personal, familiar, econò-

mic...
És una situació nova, d’inestabilitat, a la qual no estava acostumada. De fet, 

feia plans i projectes amb una certa tranquil·litat i pensava que el més segur era 
que es complissin. Ara, en canvi, no sé què puc preveure ni projectar, ni per quant 
de temps, ni si acabarem normalitzant una manera de viure que no era la nos-
tra i que no m’agrada.

Quan va començar ho vaig portar força bé, a nivell personal. Eren quinze 
dies, després quinze més, i, així, anar sumant. A l’estiu, tot i les restriccions, va 
semblar que vèiem el final i em vaig animar: potser tot era qüestió d’endarrerir 
els projectes uns mesos, però ja estava. Ara ja no sé quan acabarà i això és el que 
m’angoixa més.

En aquest temps estem descobrint moltes coses, com ara noves maneres 
de comunicar-nos amb la família i els amics i, sobretot, les amigues, que són en 
molts moments la millor teràpia per suportar la situació. Tinc molt bones ami-
gues i això també ajuda molt.

Quant als projectes, he perdut ja dues oportunitats de viatjar a San Fran-
cisco en les dates en què teníem previst de fer-ho i els bitllets comprats. Anar 
a veure la filla i les netes és per a mi el més important. Totes les mares i pares 
que tinguin fills i nets molt lluny m’entendran. És un patiment que només se 
supera una mica gràcies a la tecnologia. No vull pensar el que podia ser en una 
altra època.

He tingut la sort que fins ara no he hagut de viure en directe la malaltia greu 
d’amics o familiars, però cada dia t’adones, per les notícies, que estem normalit-
zant les morts. Pensem que quan baixa el nombre de víctimes tot ja va millor i 
potser no som conscients del que comporta una sola mort per a la seva família 
i amics. No podem normalitzar-ho ni insensibilitzar-nos.

Enmig d’aquesta situació també he tingut molts canvis familiars i un canvi 
de residència. Tot això fa que estigui vivint moltes emocions, de tots els colors, 
però això és la vida i cal continuar!

Dolors Gordi i Julià
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El coronavirus porta 
noves desigualtats

L es desigualtats derivades de l’economia sempre són injustes, tant si es 
donen entre persones com entre pobles. El dret a la igualtat d’oportunitats 
ha estat reiteradament reivindicat. Així, amb dificultats, amb alts i baixos, 

després de la Segona Guerra Mundial el món va avançar força en la reducció de 
la desigualtat. En el nostre cas, només cal recordar els canvis produïts en la segona 
meitat del segle xx, quan a Catalunya hi havia feina i funcionava l’ascensor social. 

La gran crisi financera del 2008 va alentir la lluita contra les desigualtats i va 
consolidar la força dels fons i dels grans capitals. Els llocs de treball disminuïen 
i l’atur creixia. Quan semblava que les coses milloraven arriba el nostre procés, 
que ho trasbalsa tot, i, finalment, només ens ha faltat la desastrosa Covid-19 per 
portar-nos noves i greus desigualtats que estan fent patir moltes persones i mol-
tes famílies del nostre entorn. 

Quan fa gairebé un any que convivim amb el coronavirus, escau una refle-
xió sobre com afecta les vides de les persones, i cal començar reconeixent que 
les afecta de forma molt diferent. Per exemple, hi ha qui es queda sense feina 
(treballadors afectats per un ERTO, petits negocis de tot tipus que han de tan-
car, etc.) i hi ha qui, en canvi, té més feina que mai (treballadors de la sanitat, del 
sector de l’alimentació, etc.). És una situació ben injusta: uns sense saber què fer 
i uns altres treballant al límit de les seves possibilitats.

El mateix que passa amb la feina passa amb els ingressos. Així, funcionaris 
públics i pensionistes estem igual que abans. En canvi, els que es queden sen-
se feina o se’ls ha reduït, i sobretot els petits negocis (bars, restaurants, botigues, 
etc.), es troben amb uns ingressos molt i molt minvats. Les famílies que mante-
nen els ingressos gasten menys i poden estalviar; en canvi, moltes altres no poden 
ni arribar a mig mes. 

La dignitat de cada persona demana poder tenir una feina útil, però ara n’hi 
ha uns que l’han perduda i uns altres que, tot i que la conserven, teòricament, no 
saben què fer. Són persones a les quals costa d’arribar a l’hora de plegar. Una al-
tra desigualtat apareixerà, probablement, amb el nivell de formació assolit per les 
promocions d’estudiants afectats per la falta de classes presencials. Segur que hi 
haurà joves que després, sense tenir-ne cap culpa, es veuran perjudicats a l’hora 
de buscar i trobar una feina.

Si no n’hi havia prou amb els grans canvis que porten avui les noves tecnolo-
gies i la robòtica, ara cal sumar-hi aquest malaventurós virus que trastoca tota l’orga-
nització de la societat, la distribució de feines i de rendes. Caldrà un gran esforç de 
solidaritat per poder reajustar-ho tot, amb el perill que moltes persones que fan les 
feines més senzilles i menys qualificades en pateixin conseqüències molt doloroses. 

Ferran Pont i Puntigam
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Paer en cap de 
l’Ajuntament de Lleida

E l vessant polític de la vida d’un alcalde té un factor d’incertesa in-
discutible que durant el 2020 va superar clarament les expectatives. El 
balanç de l’any passat no serà el que esperàvem quan tot just el comen-

çàvem, i a hores d’ara podem qualificar el 2020 com l’any dels canvis, l’adapta-
ció i la resiliència. Amb la pandèmia ens hem trobat exactament davant del que 
es coneix com un «cigne negre», és a dir, un esdeveniment altament improba-
ble que ho capgira tot. 

Al llarg d’aquests mesos, hem experimentat totes les emocions: la por, l’an-
goixa, la solidaritat, la compassió, la irritació i la frustració. Encara no hem su-
perat la crisi sanitària, i per tant no podem defugir la incertesa en aquest àmbit, 
però tampoc en l’econòmic i el social. Però no és el moment de la impaciència. 
Al llarg d’aquests darrers mesos s’ha fet evident quins són els sectors essencials 
per a la nostra vida: l’alimentació i els serveis sanitaris, de seguretat, socials i edu-
catius. Al mateix temps, hem d’escoltar les necessitats de les persones, crear al-
ternatives i construir responsabilitat, perquè si només limitem, si no proposem 
un relat per a la vida, el cansament i el sentiment d’indefensió poden portar a la 
desafecció i a la desesperança col·lectives. És molt important equilibrar les ne-
cessitats sanitàries, socials i econòmiques per frenar l’expansió del contagi, però 
també contenir l’expansió del desànim. I això ho hem de fer des de les institu-
cions, sent transparents, empàtics i realistes. 

En aquest context, els ajuntaments tenen, tenim, un paper indispensable de 
lideratge per afrontar una recuperació i una reactivació eficaces, no tan sols de 
l’economia, sinó també dels serveis socials, i hem de reactivar també la promo-
ció dels nostres pobles i les nostres ciutats i garantir una tornada a la normalitat 
justa i equitativa per a tota la població. Amb tot, el desafiament és enorme per 
tot el que comporta, i en aquesta situació no podem basar-nos tan sols en tò-
pics o ressentiments. 

Cal que siguem conscients que el futur de Lleida, com el de la resta del 
país, ara més que mai, ha de construir-se amb intel·ligència col·lectiva, humilitat 
i molt d’esforç des de tots els sectors de la ciutat. Qualsevol altra fórmula podia 
ser invocada en un escenari anterior a aquesta crisi, però no en l’actual, en què 
no hi ha marge per a equivocacions o per a discussions estèrils o dogmàtiques. 

«Fora fa fred, però tenim fam de primavera», diu la nadala Serem aurora, que 
vam impulsar des de la Paeria. I és ben bé així. És més necessari que mai un cant 
a l’esperança, en aquest escenari en què ens trobem. Perquè: «Que dir Lleida és 
dir cançó. / Que moltes veus ara són clamor. / Cridarem, xisclarem, cantarem / 
pau, justícia i llibertat!» 

Miquel Pueyo i París
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Quin any!

A quest no és un any normal, sinó molt i molt especial. Estem passant 
uns moments durs per la pandèmia que ens aïlla, però també per les sen-
tències i les decisions judicials i policials que els fan molt amargs. 

Molts de nosaltres tenim una gran fortalesa, ja que formem part de les 
persones que vam treballar durant els anys de dictadura per la llengua i la 
cultura i per la recuperació dels nostres drets. En definitiva, per la recon-
questa de les llibertats de Catalunya. En la mesura de les nostres possibilitats, 
seguim i seguirem defensant tot allò que estimem i que configura la nostra 
manera de ser.

Malgrat que la vida és tan diferent, mantenim l’esperança en un demà que 
desitgem pròxim, en la tornada a la normalitat i en l’enfortiment de la demo-
cràcia, perquè

Volem la pandèmia fora,
volem sortir a passejar
per llocs de molt a la vora
o per altres de més llunyans.

Volem que tornin a casa
els que estan empresonats,
els que són lluny a l’exili,
els qui pateixen tanta iniquitat. 

Avui que fa un bon dia,
amb fred que gela les mans,
malgrat ja sigui migdia
i el sol brilli com abans,
enyorem la companyia,
tenim ganes de parlar
i de nou fer que la gresca
animi un bon dinar!

És temps d’esperança i de fortalesa: mantinguem els ànims en un futur prò-
xim ple de llibertat, d’il·lusions i, sobretot, de realitats.

Rosa Bruguera Bellmunt



17

Tot el quadre

Q uan Emmanuel Lévinas es planteja, en la seva obra Totalité et Infini: essai 
sur l’extériorité, les relacions amb l’Altre, amb el Tu, de fet, ens diu ‘Pen-
so, doncs l’altre existeix’ o bé ‘Soc, doncs soc l’altre’, que tan bé inter-

preta Xavier Antich en el seu llibre El rostre de l’altre i que acaba concloent: «No 
crec que ens sigui difícil reconèixer, en la proposta de Lévinas, algunes claus per 
a una reflexió sobre la col·lectivitat... sobre la nostra identitat que apareix com a 
urgent, en uns moments en què, a tot arreu, tasques semblants van perillosament 
de la mà de la xenofòbia i del racisme. Ens cal un pensament reivindicatiu i, al 
mateix temps autocrític, un esguard lúcid a la defensa de la inviolabilitat de l’al-
tre i del dret a la diferència».

En Joan Vinyoli, en una magnífica frase, en un vers contundent, escriu «No-
més el tu serveix per entendre’ns en la immensitat de l’univers». En certa mane-
ra, Vinyoli, Lévinas i Antich ens diuen que l’altre, el tu, no només fan que sigui 
més jo... que hagi de sortir de mi per entendre, per comprendre, per compartir. 
De fet, estem parlant d’ètica.

I encara, concretant més, tinguem en compte la frase del nostre Premi d’Ho-
nor de les Lletres Catalanes, l’Enric Casasses, quan afirma, contundent: «La in-
dependència de Catalunya no és cap maniobra econòmica. És la solució d’una 
injustícia. D’una escandalosa injustícia social, lingüística, humana, cultural i mo-
ral». I també ètica, hi afegiria jo.

Ja fa temps que tot això m’estava donant tombs pel cap. I vaig posar-me a 
pintar un quadre reivindicatiu que, anant de la idea de justícia a la de pau, havia 
de passar per la de llibertat i la d’independència.

Aquella pau que cada any, en un moment determinat –per Nadal–, sentim 
dir i n’estem convençuts: «Pau a la Terra als homes (i dones) de bona voluntat». 
On és a casa nostra, a l’Estat espanyol, la bona voluntat, l’ètica? On és aquest 
posar-se al lloc de l’altre, escoltar-lo per parlar, resoldre problemes al marge de 
normes, lleis i constitucions caduques?

Mentre a dalt del quadre i a l’esquerra tenim la Justícia dins d’una espiral 
lleugerament oberta cap amunt, mai tancada, a l’altra banda, a la dreta, hi ha un 
pom de flors. Són els presos i els exiliats, ells i elles, que de dalt a baix de la pin-
tura queden «esbossats», tancats dins de formes geomètriques demanant la lliber-
tat i la independència per arribar a la pau representada a la base esquerra de la 
pintura amb una reproducció «romànica» del Nadal. Val a dir que el ram de flors 
és, per a mi, el símbol d’una unitat en la diversitat que expandeix una olor mes-
clada de llibertat i esperança cap a la independència per a tothom.

A l’exterior d’aquestes formes geomètriques, cercles, espirals, rectangles, etc., 
tancant l’espai del quadre, domina el desgavell i el caos. Les cares són de cap per 
avall i, fins i tot, hi ha l’esbós d’algun animal. Desordre, incomunicació.

Em van arribar dos poemes sobre la pintura que diuen així:



18

Teníem unes flors.
Les flors tenien colors.
Colors i aroma. 
Vivien de la llum.
La llum els donava claror.
Claror i escalfor
i ho donaven per sabut;
ho donaven per entès,
però no enteníem res,
ni a les flors, ni als colors,
ni als aromes, ni a la llum,
ni a la claror, ni a l’escalfor
i ens desvivíem per viure,
ignorant per viure
és esperar la flor
Nati Soler

Vingueren de ben lluny
del temps i de l’acció 
visqueren llargament
en una terra fosca.
Lluitaren sense treva
buscant nous horitzons.
Les armes, fou la llengua.
Els estris, l’entusiasme
pel conviure civil
bastint-ne un morada,
un gran casal on créixer 
la vida, l’interior
d’un NOSALTRES constant...
Al JO no l’empresonen.
Mai no perd la llibertat.
Pau Otzet

El detall central
L’espiral és la guia d’un camí obert que pot anar al blau, al vermell, a les 

flors o a un paper en blanc. A cada volta s’enriqueix i no oblida mai l’origen.
El blau és el color del diàleg assenyat.
El vermell, les quatre barres que no acaben de trobar-se, indiquen els tre-

balls que cal dur a terme, començats per aquest ram de flors que són les diverses 
idees que, oposades o complementant-se, avencen, obrint camí. Respectant-se.

El paper en blanc representa la pàgina per escriure. En certa manera, l’esperança. 

Joan Descals i Esquius

TOT EL QUADRE
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Com he viscut 
la pandèmia

A mb la meva dona vam començar el mes de març de 2020 passant uns dies 
de descans a l’illa de Mallorca. Un mes excel·lent per anar-hi. El temps, 
esplèndid, ens va permetre visitar tots els racons d’aquest preciós indret 

de la nostra Mediterrània sense l’opressió de les multituds. Tot feia pensar que 
l’any ens permetria gaudir de la nostra condició de jubilats. Ja teníem preparats 
altres viatges i pensades les activitats culturals i la vida social.

Els mitjans de comunicació ens detallaven que a l’Extrem Orient el coro-
navirus feia estralls i que es donaven alguns casos a Europa, a la Llombardia ita-
liana, i a l’Iran, però no érem conscients de la velocitat de propagació del virus. 
En menys d’un no res, just l’endemà de la nostra tornada, el Govern declara l’es-
tat d’alarma, que obliga a quedar-te a casa i no sortir de la teva regió sanitària, 
especialment les persones susceptibles de pertànyer a un grup de risc, com és el 
nostre cas. El dia establert per al confinament ens va agafar, a la meva dona i a 
mi, separats en dues regions sanitàries. Inicialment, tot indicava que la separació 
podria ser només de dues setmanes, però el preocupant panorama configurat per 
l’increment constant de persones contagiades i de defuncions provocades per la 
Covid-19 va fer que l’estat d’alarma i, per tant, el nostre aïllament i la nostra se-
paració s’allarguessin dos mesos i mig.

Un temps molt llarg, a vegades difícil de superar, a vegades més passable 
gràcies a les videotrucades que permeten les noves tecnologies. Un temps que 
vàrem afrontar de la millor manera possible, amb la lectura, la música, el cine-
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ma que oferien les cadenes de televisió, les converses telefòniques amb la fa-
mília propera i més llunyana, exercicis de manteniment físic i emocional, i, de 
tant en tant, les sortides per comprar aliments i productes essencials per a la su-
pervivència.

Una situació com la viscuda no és mai recomanable, però l’aïllament per-
sonal i col·lectiu m’ha permès aprofundir en l’amistat i l’estima cap a la família 
i els amics. També m’ha servit per valorar el comportament de la ciutadania. En 
general, la major part de les ciutadanes i dels ciutadans, dels adults, dels joves i 
dels infants es van comportar de manera exemplar, bé que per desgràcia era fre-
qüent veure gent sense mascareta, sense rentar-se les mans o sense fregar-se-les 
amb el gel recomanat. Sempre m’ha costat d’entendre els actes d’incivisme que 
poden comportar el contagi i, fins i tot, la mort.

Un cop passades les fases d’aïllament, a les portes de l’estiu, amb la meva 
dona vàrem decidir anar a passar l’estiu a la seva Cerdanya natal, a Puigcerdà. Tot 
un bàlsam per recuperar –sempre amb la mascareta– el goig de viure en socie-
tat i gaudir de la natura, de l’art i de la història que acumula aquella comarca. 
També per aprofundir en el coneixement de les comarques de l’Alta Cerdanya, 
el Capcir i el Conflent.

Un estiu a cavall de la primera i la segona onada de la pandèmia que, a me-
sura que avançava, feia evident que les mesures obligades per protegir-te i protegir 
els altres anaven minvant gradualment. Era molt freqüent veure persones amun-
tegades al voltant de la taula d’un cafè o d’un bar, sense cap tipus de prevenció 
ni preocupació. Tampoc vaig observar que l’autoritat local exigís a la ciutadania 
que les complís, aquelles mesures, malgrat que s’avisava que a l’inici de l’hivern 
segurament hi hauria una situació similar a la que havíem passat.

Inconsciència, despreocupació, desitjos de tornar a una aparent normalitat: 
tot augurava una nova passa de la pandèmia més d’hora que tard. La que estem 
patint a la tardor. I tot apunta, si el comportament de la ciutadania no millora, a 

COM HE VISCUT LA PANDÈMIA
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una tercera passa que vindrà i, a més, agreujada per les conseqüències econòmi-
ques terribles que comportarà.

Quan escric aquestes ratlles, el primer dia de desembre, els indicadors de 
reducció de la pandèmia i la notícia que a principis de l’any vinent podrem dis-
posar d’una vacuna ens permeten pensar que finalment ens en podrem lliurar i 
que podrem tornar a una normalitat similar a la d’abans.

Tant de bo sigui així, però malauradament veig la gent més preocupada i 
amoïnada per com passaran les festes de Nadal que per fer els esforços i sacrificis 
necessaris per combatre definitivament el maleït virus.

Reprenc aquest escrit el 4 de febrer de 2021, confinat al meu municipi com 
a conseqüència de les mesures que l’Administració ha hagut de prendre per fer 
front a una tercera onada que ha tornat a generar milers de contagiats, milers de 
morts i milers de persones amb seqüeles, i amb més sectors econòmics greument 
afectats per les mesures de confinament i limitació de la mobilitat. Tots estàvem 
avisats de les nefastes conseqüències del rebrot, però entre uns i altres no hem es-
tat prou diligents ni disciplinats per complir amb les mesures preventives, i, a més, 
alguns insolidaris les han desoït seguint les consignes dels sectors negacionistes.

La vacunació, única via per controlar el virus, està en marxa, malgrat que 
s’han hagut de superar problemes de lliurament per part dels laboratoris pro-
ductors. Només cal confiar en els propòsits de tenir la població vacunada durant 
aquest any i que d’aquesta manera ens puguem permetre recuperar, potser encara 
amb mascareta, una vida normal a casa, al carrer, a l’activitat econòmica i social, 
que puguem gaudir del plaer d’estar amb la família i amb els amics, que puguem 
gaudir dels nostres pobles i ciutats, de la natura i de la cultura.

Així ho espero i així ho escric, malgrat que a vegades sento l’opinió de pre-
sumptes experts que anuncien un quarta onada. Tant de bo s’equivoquin.

Esteve Tomàs i Torrens

COM HE VISCUT LA PANDÈMIA
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Ara ja fa un any 
del confinament

B envolguts diputats i benvolgudes diputades, us saludo d’una manera 
cordial i afectuosa, en nom propi i en nom de la Junta de Govern, quan 
Catalunya acaba d’escollir un nou Parlament, el qual haurà d’emprendre 

la tretzena legislatura des de la restauració de la institució, una legislatura que 
espero i desitjo que sigui fruitosa per al nostre país i estigui marcada pel triomf 
del parlamentarisme sobre el soroll.

Des de l’Assemblea d’Antics Diputats celebrada en línia el 14 de desembre 
–en la qual vàreu participar molts de vosaltres i vaig tenir l’oportunitat de co-
mentar tots els esdeveniments polítics i socials dels darrers mesos– fins avui, la 
secretària de la Junta, Ninon Servitje, us ha enviat diferents correus i us ha de-
manat un escrit, article o poema que tingui a veure amb la vostra experiència o 
vivència durant la Covid-19.

Com veureu en aquest Butlletí, el primer del 2021, n’hem rebut unes quan-
tes, de vivències, i les volem compartir amb totes i tots vosaltres. Atès que l’any 
2020 no ha permès a l’Associació realitzar activitats, hem volgut omplir el But-
lletí amb les aportacions de les associades i els associats de la nostra entitat, a la 
qual doneu sentit, vitalitat i força.

Aviat farà un any del confinament total al qual vam estar sotmesos tots els 
ciutadans a causa d’un virus, la Covid-19, que continua viu a hores d’ara i el fi-
nal del qual encara no s’albira a l’horitzó.
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Han estat –i són– uns mesos molt complicats per a totes les persones i fa-
mílies, mesos que hem viscut amb preocupació i amb por, pels efectes sanitaris, 
socials i econòmics de la pandèmia. Hem sofert la malaltia en gent coneguda i la 
mort en amics, coneguts i familiars. Tenim tots l’esperança de la vacuna, però el 
problema de la seva distribució no acaba de resoldre’s i la vacuna no arriba als 
ciutadans, malgrat la urgència existent.

Es requereix una gran responsabilitat i complir les instruccions dona-
des pel Cesicat i pel Departament de Salut. Em consta que la gran majoria de 
ciutadans ho fa, però sempre queda un petit percentatge de persones que ni 
són solidàries ni tan sols pensen que posen en perill la vida d’altres persones, a 
més de la pròpia.

Personalment, aquests mesos he estat confinada en un municipi petit del 
Baix Llobregat, concretament a la Palma de Cervelló. Passat l’estiu, durant el qual 
vaig estar també per les terres de Tarragona, he sovintejat Barcelona i la Palma, 
perquè alguns sotracs de salut m’han obligat a estar molt a casa.

Gràcies a Déu, estic totalment recuperada i puc dir que també estic prepa-
rada, de ben segur que com molts de vosaltres, per a rebre, com més aviat millor, 
la desitjada vacuna.

Amb moltes ganes que ens puguem retrobar ben aviat, tot desitjant que es-
tigueu bé juntament amb les vostres famílies i que l’any 2021 ens porti a tothom 
salut, benestar i serenor, us saludo afectuosament. 

Núria de Gispert i Català

ARA JA FA UN ANY DEL CONFINAMENT
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Amb l’ai al cor

V ull començar aquestes ratlles fent constar l’agraïment més sentit a 
totes les persones dels serveis sanitaris i a tothom que treballa en acti-
vitats d’atenció als ciutadans. La seva feina és impagable en les dramà-

tiques circumstàncies actuals. Així mateix, expresso el meu condol als familiars 
dels milers de víctimes causades per la pandèmia, o a qui la pandèmia ha empès 
cap al final, com fou el cas, entre altres membres de l’Associació, del bon amic 
i enyorat Juli Sanclimens, gran patriota. Sit tibi terra levis, Juli. Que tots descan-
sin en pau.

D’ençà que al març de l’any passat va oficialitzar-se amb un excés d’es-
cenografia –ridícula– per part del Gobierno la presència de la covid-19 a 
Espanya, amb retard amb relació a la majoria dels estats europeus, s’ha fet 
difícil trobar algú amb familiars, amics o companys de treball als quals no 
hagi afectat el coronavirus. Afectacions mortals, en alguns casos. I a les con-
seqüències vitals hi hem d’afegir les d’índole laboral i econòmica, social i 
d’educació i cultura, entre altres.

Com que la proposta de la Junta Directiva de l’Associació d’Antics Diputats 
apunta a vivències i sentiments, em centraré principalment en les viscudes a la 
família. Ja al mes de març, uns familiars d’Osona van patir la malaltia durant una 
setmana de febre alta, vòmits, pèrdua de la gana, decaïment físic, disminució de 
l’olfacte i del gust. Se’n van guarir sols a casa, ben orientats per telèfon pel seu 
metge. Excel·lent. Simultàniament, uns altres parents, residents a Barcelona, van 
patir els mateixos símptomes del coronavirus, però amb una intensitat més greu, 
de la qual també es van curar després de dues setmanes. La fortalesa pròpia de la 
seva edat els va ajudar. Tanmateix, encara avui els persisteixen de manera espo-
ràdica algunes seqüeles en l’olfacte i el gust, però han pogut reincorporar-se a 
les seves activitats professionals i mantenen la vida familiar amb normalitat. Na-
turalment, mentre patien la malaltia les notícies sobre defuncions, a vegades de 
persones properes, s’incrementaven i acreixien el neguit de tota la família sense 
que ningú sabés gaire què fer, o gens. El 9 Nou reproduïa cada setmana tota una 
pàgina esfereïdora de defuncions a Osona i el Ripollès i la frisança era com un 
corcó que barrinava l’ànima, que tenia tothom amb l’ai al cor.

I la gent amb mascareta per la via pública i a les botigues, i confinats sense 
desplaçaments, i la vida econòmica mig paralitzada amb la inquietud pel futur 
del lloc de treball o de l’empresa, i la vida social desapareguda, com si restau-
rants, teatres, concerts, cinemes, centres esportius s’haguessin fos, i el tancament 
de les escoles i universitats, amb exàmens telemàtics, i el desassossec de no sa-
ber quan s’acabarà, si és que s’acabarà –amb l’esperança difusa que alguns labo-
ratoris en algun lloc del món fabriquessin vacunes i medicaments– i enmig de 
notícies contradictòries, fake news a manta divulgades sense vergonya per alguns 
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tertulians de televisió i ràdio, i vinga telefonades i missatges pels mòbils, i amb el 
sentiment cada dia més potent de desemparança, en especial per als d’una certa 
edat. I per postres, la constatació de la gravíssima irresponsabilitat dels anome-
nats negacionistes i de tants friquis. I, ai!, la fatal incompetència dels governants 
directament concernits pel seu càrrec, cap dels quals no va dimitir i avui són 
diputats al Parlament.

S’acabarà a l’estiu?, ens preguntàvem. Resposta: a la tardor una nova onada. 
Més: passades les festes de Nadal, la tercera. I ara ja auguren la quarta. I entretant, 
sí, per fi, han fabricat vacunes, que van arribant amb comptagotes, es distribu-
eixen pitjor, i llavors falten xeringues, i encara s’hi vacunen aprofitats abans que 
les persones més perillosament afectades. Són segurs, aquests vaccins? Semblaria 
que sí, però... Potser el medicament de Grífols farà efecte.

Tot plegat sembla un malson, com un film de ciència-ficció que cap guio-
nista havia estat capaç d’albirar ni cap novel·lista de relatar, de tan impensable i 
inimaginable, fins a l’esclat de principis del 2020. I avui, febrer del 2021, a Oso-
na, mentre seguim les notícies sobre índexs de risc, R

t
, nombre d’ingressos a les 

UCI, xifres de defuncions, aules clausurades durant deu dies, botigues amb la 
persiana avall, empreses tancades, confinament municipal, eleccions excepcionals, 
avui, a Osona, per sortir al carrer agafem l’abric i la bufanda, la gorra o el bar-
ret, els guants i... la mascareta, tan necessària com les sabates. I caminem a dis-
tància. I seguim atemorits. I irritats, perquè ningú és capaç de vaticinar el final. 
Ni els jutges que, com s’ha vist aquests darrers anys, s’atreveixen amb tot, més 
que els tertulians. I persisteix l’ai al cor. També pel nostre futur com a catalans.

Enric Castellnou i Alberch

AMB L’AI AL COR
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L’arribada de la Covid-19

Vivències i emocions provocades

La irrupció de la pandèmia i el confinament de la primera onada ens agafà de 
viatge. Un llarg viatge per aigües llunyanes que el grup d’amics havíem preparat 
amb molta il·lusió. Durant aquelles setmanes, tot va ser alegria, felicitat, desco-

briment de noves cultures i gaudi de molts paisatges diversos en un entorn d’amis-
tat consolidada al llarg dels anys, que ja són molts. Sincerament, malgrat les conver-
ses telemàtiques amb la família, no érem conscients del que havia irromput al món.

En tornar a casa, a mitjans d’abril, Europa estava en ple confinament, i se-
guint les recomanacions de la família vàrem traslladar-nos directament a la casa 
que tenim al Vallès, al bell mig d’un bosc d’alzines i roures. El canvi va ser tot un 
xoc d’emocions: d’una vida plena de llum en què cada dia ens aportava una nova 
il·lusió, un descobriment, i on tot era joia, diversió i entreteniment, vàrem passar 
a la foscor de l’aïllament, la solitud i la incertesa del que ens depararia el futur. 
I els dies i mesos han anat passant fins al dia d’avui. 

Ens sabem privilegiats. Gaudim de salut, nosaltres i tota la família. Vivim en 
un entorn insuperable i segur on la Covid és gairebé impossible que pugui en-
trar i, com uns intrusos, hem anat assistint als canvis en la natura. Amb l’esclat 
de la primavera, vàrem apreciar els raigs de sol a través de les fulles, els arbustos 
florits, les flors de tots colors que anaven naixent i els ocells que trencaven el si-
lenci amb els seus cants, mentre els esquirols ens miraven estranyats per la nostra 
presencia; vàrem gaudir amb l’olor de la terra mullada, dels llorers i de les mates 
de romaní i farigola. I la felicitat ens guanyà. Després vàrem ser espectadors de 
l’estiu, amb la fructificació de totes les plantes del jardí i els fruits de l’hort en 
plena canícula. Va arribar la tardor i el bosc anava tenyint-se de colors marrons, 
ataronjats i groguencs i els cels vermellosos ens anunciaven la pluja. I, finalment, 
hem entrat a l’hivern, que ens ha portat fred, vent, pluja i, fins i tot, una mica de 
neu, juntament amb la tercera onada de la pandèmia. És l’hora de recloure’s a 
casa, vora el foc, amb un llibre a la mà i música suau. 

És a dir, hem fet un exercici d’adaptació i hem intentat extreure el millor 
d’aquesta vida diferent i l’hem gaudit. Però la nostra satisfacció s’ha vist enter-
bolida per la sensació provocada per la pèrdua d’amics i coneguts, especialment 
dels que durant els primers mesos marxaven sols, aïllats, sense el consol d’una mà 
i sense poder acomiadar-nos-en, i pel desassossec que hem sentit pels que han 
anat emmalaltint al llarg de l’any, sense saber quina evolució tindrien.

Poc a poc, la solitud ens atrapà i vàrem comprendre que l’ésser humà és so-
cial per naturalesa i que tenim necessitat de la relació amb els altres, del contacte 
físic i de l’afecte dels que estimem. Les noves tecnologies ens hi apropen però no 
poden substituir l’abraçada, el riure junts, el petó. Les festes de Nadal han agreu-
jat aquesta sensació de soledat. Els dies de Nadal i de Cap d’Any és tradició que 
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ens reunim a casa tota la família d’ambdós costats. Actualment, fins a cinc gene-
racions envolten la taula aquestes diades, amb gran guirigall i molt d’amor, i tant 
els joves com els grans ho esperem amb gran il·lusió. Enguany, les trobades han 
sigut telemàtiques i ens han fet feliços, però la fredor de la pantalla s’ha fet pre-
sent. La vida ara és així i hem d’agrair a Déu els immerescuts privilegis.

El degoteig de notícies que ens arriben ens omple de tristesa: famílies amb 
dificultats econòmiques, habitatges poc condicionats per suportar un confina-
ment llarg, persones amb un treball precari, gent sense feina, ancians que vivien 
i viuen sols, i també les empreses que es troben en dificultats i els negocis que 
es veuen obligats a tancar. 

Pensar en la societat del futur em produeix certa angoixa. Tenim nets amb 
l’edat de començar a obrir-se al món. Però quin món trobarà aquesta generació? 
I nosaltres? Aquesta darrera etapa s’albira diferent del que havíem somiat, molt 
incerta amb la crisi sanitària, econòmica i social que ens ha arribat. 

La pandèmia ens ha canviat la vida i ha posat de manifest i ha engrandit les 
desigualtats del planeta amb la concentració de riquesa en poques mans, la crei-
xent precarització social i la manca d’horitzons per a una gran part de la joven-
tut. Cal solidaritat entre països, ciutats, barris i persones. No de paraula, sinó de 
fets, i cal que quan aquesta pandèmia passi no tornem a fer el que fèiem, sinó que 
aprenguem de la nostra fragilitat i corregim els errors per poder albirar i construir 
un futur junts. Cadascú de nosaltres pot posar el seu gra de sorra als seus espais i 
el món serà millor. L’esperança és l’última cosa que es perd i la vacuna ja és aquí. 
Esperem que arribi a totes les persones i a tots els pobles.

Carme Servitje i Mauri

L’ARRIBADA DE LA COVID-19



28

Històries de la pandèmia

L ’any 2020 era un any marcat al calendari de la nostra família. N’havíem 
parlat moltes vegades, de la celebració que faríem. La meva sogra, l’àvia de 
dues netes que han conviscut amb ella des que varen néixer, faria cent anys. 

Havia arribat als noranta-vuit amb salut i el cap molt clar. A aquesta edat va 
tenir una insuficiència respiratòria que va obligar a ingressar-la a una clínica al 
costat de casa. 

Complia els anys el 23 de maig i feia molt de temps que estàvem organit-
zant la festa del centenari. Pensàvem demanar permís per fer-la al jardí de la clí-
nica, on els diumenges baixàvem amb la cadira de rodes i la bombona d’oxigen. 
Un berenar amb familiars, amics i companys d’habitació que havien compartit 
amb ella l’estada al centre.

El 29 de març ens truquen per dir-nos que la Maria, la meva sogra, té fe-
bre, i que li faran analítiques per veure si és una infecció d’orina. L’endemà ens 
comuniquen que les anàlisis han sortit negatives i que té tos. Un dia després 
ens comuniquen que han detectat un cas de coronavirus a la planta i que l’aïllen. 

El dia 3 d’abril, a les 11 del matí, fem la videoconferència que fèiem habi-
tualment des que no la podíem anar a veure. Nosaltres des de casa, la nostra fi-
lla gran des de Barcelona. Fem broma, li diem que l’estimem molt i que a veure 
quan acabarà tot això i la podrem anar a veure. Ella somriu i ens llança petons 
des de la pantalla.

A les quatre ens diuen que ha empitjorat i que hi pot anar algú de la famí-
lia. Només una persona. La meva filla petita insisteix a anar-hi ella. L’únic fill de 
la Maria, el meu marit, és a casa acabant la quarantena. Ho comuniquem a l’al-
tra filla, que plora a l’altre costat del telèfon. No vol passar això tota sola a cent 
quilòmetres de distància. Vol estar amb nosaltres. A les deu del vespre ens diuen 
que ha mort.

La Maria va ser una dona que va viure per treballar i ocupar-se dels altres. 
Va començar a treballar a la fàbrica quan tenia deu anys. Es va casar als trenta-
cinc, i als trenta-sis, embarassada de tres mesos, es va quedar vídua. Sola, amb un 
fill a la panxa i la mare i la sogra malaltes.

Va ser la millor àvia del món i la recompensa va ser l’adoració que sentien 
per ella les seves netes. Tot l’amor i la dedicació que els va oferir quan eren peti-
tes li varen tornar quan ella va ser gran. Amb més de noranta anys la portaven a 
la fira amb la cadira de rodes a menjar xurros o a fer el cafè a la plaça, o jugaven 
a cartes tot recordant anècdotes de la seva infantesa. Amb noranta-vuit va ser la 
protagonista d’un reportatge fotogràfic de moda que va sortir a un mitjà digital. 
Tenia seguidors a Instagram. Va ser la musa de les seves netes i la protagonista de 
fotos i vídeos que elles penjaven a la xarxa social.

Quan va morir, una de les netes va escriure: «Estic trista però a la vegada 
tranquil·la, perquè totes les aventures que podíem haver viscut les hem viscudes; 
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totes les bromes que es podien fer les hem fetes, i tots els “t’estimo” possibles 
s’han dit. Bon viatge, àvia. Ens veiem al cel.»

A mi la Maria em va facilitar la vida extraordinàriament. Sempre hi era quan 
la necessitava. Quan preparava oposicions, quan em dedicava a la política, quan 
havia de viatjar, i en tantes altres ocasions.

La pandèmia ens ha arrabassat una persona estimada, ens ha mostrat la nos-
tra fragilitat, ha fet evident el deteriorament de la nostra sanitat pública i ha fet 
sorgir el pitjor d’una classe política que ha fet prevaldre l’interès partidista per so-
bre de l’interès general.

La pandèmia és també un símptoma d’un planeta malalt, físicament i so-
cialment. La prioritat hauria de ser guarir-lo. No puc dir que tingui gaire espe-
rança que sigui així.

Núria Carreras i Jordi

HISTÒRIES DE LA PANDÈMIA
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Enriquir l‘esperit, 
mantenir esperances

P erdoni el lector que el punt de partida del meu article sigui la personal 
referència al dia 2 de març de l‘any passat, quan, acompanyats de la nostra 
presidenta, com a prologuista i presentadora de l’acte, amb l’assistència de 

companys extraparlamentaris i altres amics, vaig presentar al Parlament el meu 
darrer llibre Pobles, persones, idees.

I ho dic precisament perquè, just la setmana següent, se’ns abaixà el teló 
d’aquella cordial companyonia i se’ns va obrir el de la tragèdia dels dies de pre-
vencions i confinaments, durant els quals confesso que m’estimularen els records 
d’aquell acte de presentació, en el qual hi hagué ocasió de comentar i visionar 
fragments del llibre al·lusius a viatges joiosament compartits amb vosaltres: Còr-
sega amb Ajaccio, Napoleó, Bonifazio i el nostre rei Alfons el Magnànim; Lituà-
nia i la Revolució Cantant; Eslovènia i la independència; Trieste i les tombes dels 
reis carlistes... Confesso que grats records com aquells m’ajudaren a adaptar-me 
a aquells nous i tediosos dies.

I ben aviat, el dia 21 de març, talment com gerro d’aigua freda, la tràgi-
ca mort de Vicens Capdevila marcà un abans i un després dins aquella ja quasi 
assumida monotonia. Profundament colpidora fou la notícia del seu inesperat 
traspàs a les urpes de la Covid-19, com ho fou també viure l’afligit desconsol 
de la seva esposa, Maria Rosa. Dintre nostre restarà per sempre l’afable llegat de 
germanor que ambdós ens deixaren en tots els esdeveniments, vetllades i viat-
ges compartits.

A la trista i talment premonitòria mort del Vicens li succeí la d’un dolo-
rós seguici d’amics i amigues que, per igual causa, ens deixaren durant aquests 
dotze mesos. D’entre altres traspassos, no puc deixar d’esmentar-ne un d’espe-
cialment flagel·lant: el de Lluís Simon, que, des de la infantesa, fou el més íntim 
i fidel amic de la meva vida, i a qui també la pandèmia inexorablement se I’en-
dugué el passat 26 d’agost.

Dramàtic i esfereïdor és el panorama que la Covid-19 ens deixa, arrosse-
gant tota la humanitat al pessimisme i l’ofuscació. Tant pel que fa a la persistent 
amenaça de víctimes arreu, com als funestos resultats econòmics a l’horitzó. Amb 
el lleu consol i esperança, com a mínim, d’haver-nos arribat aquesta imprevi-
sible pandèmia ben entrat ja el segle xxi, convençuts que la ciència serà capaç 
d’anar descobrint eficaços pal·liatius, com també la tan anhelada vacuna, ja en 
curs d’inoculació.

Consoladores reflexions històriques em porten a evocar la més famosa pan-
dèmia de la història, la pesta negra, que, entre 1340 i 1350, sense cap recurs tèc-
nic a l’abast enfront del catastròfic panorama, exterminà mes d’una tercera part 
de la població europea, a banda dels quasi 60 milions de morts que deixà a Àsia 
i Àfrica.
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Tornant al món nostre d’avui, cal ja, com a mínim, valorar positivament el 
gegantí esforç sanitari internacional assolit, així com la ferma esperança que les 
futures grans decisions polítiques que caldran per redreçar una economia paral-
lela a la preservació del medi ambient emanin de dirigents amb intel·ligència i 
humanisme ben distants de Trump o Bolsonaro.

I mentrestant, quelcom que té a veure amb cadascun de nosaltres com a 
ciutadans del món i que és l’indispensable sentiment de solidaritat vers tots aquells 
que han perdut éssers estimats o s’han vist abocats a la misèria. 

I per als afortunats que no han sofert fins ara altre esclavatge que les obliga-
des solituds i confinaments, cal, penso, posar en valor aquestes situacions pel fet 
que ens han dut a reorientar les nostres vides, a apropar-nos majorment a l’escalf 
de la família i a retrobar-nos amb les pròpies afeccions i tendències personals i 
humanitzadores (sigui lectura, natura, art, esport, etc.). 

En el meu cas concret, llegir, escriure, música, eI CasaI d’Europa, passejades 
amb Ia Teresa pels carrers quasi solitaris de Berga contemplant el Castell i Que-
ralt, escoItar els fills... En fi, despertar d’ensopiments, enriquir l’esperit i mante-
nir esperances.

Jaume Farguell i Sitges

ENRIQUIR L‘ESPERIT, MANTENIR ESPERANCES
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Carlos Dimant

A l Carlos, seixanta-cinc anys, un amic de tota la vida, la primera quin-
zena de març del 2020 li diagnostiquen el coronavirus. És hospitalitzat 
a l’Hospital General de Catalunya. Entra a l’UCI. Aïllat totalment, els 

metges informen diàriament la família de l’evolució del pacient. Alts i baixos. El 
Carlos mor finalment el dia 3 d’abril. L’impacte emocional de la notícia és bru-
tal. Com que no ho podia fer directament, opto per enviar a la seva companya-
esposa aquest missatge: 

Estimada Cécile,
Ahir vaig plorar. Feia temps que no ho feia. Vaig plorar quan uns minuts abans de 

les quatre ens vas fer arribar el teu WhatsApp, que ens anunciava el que avui de matina-
da ens has confirmat. Eren les set de la tarda del divendres 3 d’abril de 2020. Una data 
que em quedarà gravada no només en la memòria, sinó en aquell racó del cap i del cor on 
es guarden els sentiments més profunds. I he sentit la necessitat de posar-me davant l’or-
dinador per poder expressar el que estic sentint per dins.

No tornarem a veure el Carlos. No el tornarem a veure ni aquesta primavera, ni a 
l’estiu, ni a l’hivern. No tornarem a compartir ni viatges, ni àpats a la vostra casa de Vall-
doreix. No tornarem a encaixar la seva mà, sempre tan amical.

I, tanmateix, necessito dir i repetir avui que el mantindrem present. Que el recor-
darem avui, i demà i sempre. El veurem en les fotos de viatges i trobades compartides. 
Recordarem la força de la seva amistat, de la seva generositat, de la seva ironia, de la se-
va empatia. 

I confesso que no només he plorat per la impotència d’aturar el procés implacable del 
maleït virus, sinó perquè el Carlos us deixa orfes de la seva presència a tu, sobretot, Céci-
le, i als vostres fills, nores i nets.

Cécile, no tinc paraules per expressar el que sento. M’he permès només manllevar un 
poema de Miquel Martí i Pol. La poesia pot ser un bàlsam en temps de molta tristesa. 
Potser, pensant en el Carlos, tu, d’alguna manera, te’l podràs fer teu. És del Llibre d’ab-
sències i es titula «Calladament».

Des d’aquesta aspra solitud et penso.
Ja no hi seràs mai més quan treguin fulles 
els pollancs que miràvem en silenci 
des del portal de casa. 

Tantes coses 
se m’han perdut amb tu que em resta a penes 
l’espai de mi mateix per recordar-te.
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Però la vida, poderosa, esclata 
fins i tot en un àmbit tan estricte. 
Tu ja no hi ets i els pollancs han tret fulles, 
el verd proclama vida i esperança 
i jo visc, i és vivint que puc pensar-te 
i fer-te créixer amb mi fins que el silenci 
m’engoleixi com t’ha engolit per sempre.

El dia 11 d’abril van autoritzar l’enterrament del Carlos. Només van per-
metre que l’acompanyessin en silenci la seva companya i un dels seus fills. En 
nom dels amics, la Colla de l’Hort, li vaig fer arribar aquest testimoni d’amistat 
i de condol.

Aquest matí, Carlos, has arribat a Roques Blanques. Hi has arribat en silenci. No 
com altres vegades. T’hi han acompanyat poques persones. Les que més estimaves. La Cécile 
i els fills. Tots amb llàgrimes al ulls. La verdor dels pins, la bellesa dels xipressos, els arbres 
florits de primavera que voregen el camí de Roques Blanques t’han donat la benvinguda. 
Serà el lloc sagrat del teu repòs definitiu. Però no hi estaràs sol. Avui Roques Blanques 
ha estat no només un moment de comiat, sinó també un espai simbòlic de retrobament. 
Fa anys que hi reposa la Yaël. Ara l’acompanyaràs tu. I una cosa et volem dir els amics, 
testimonis també del comiat de la vostra filla: guardarem sempre en el cor i en la memòria 
el teu record i tot allò que hem compartit, que no és pas poc. I estarem orgullosos de poder 
mantenir per sempre més l’amistat més entranyable amb la Cécile i, per extensió, amb to-
ta la tribu familiar que ens has fet estimar.

Aquesta tribu familiar que avui, per recordar-te ben viu, planta un arbre al bell mig 
de casa teva que viurà anys i més anys a l’entorn que més has estimat. Nosaltres també 
el regarem.

Aquesta ha estat la vivència personal més impactant de la pandèmia que 
tants estralls ha fet en tantes famílies. Des d’aquest testimoni personal, vull fer 
una crida al nou govern sortit de les eleccions del 14 de febrer a esmerçar el 
7% dels recursos pressupostaris a estructurar de dalt a baix el nostre sistema pú-
blic de salut. 

Josep M. Balcells Gené

CARLOS DIMANT
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Un any de pandèmia, 
tal com l’hem viscut

A l desembre de 2019, va començar a córrer la notícia sobre una terrible 
infecció que s’encomanava amb facilitat i provocava la mort de moltes 
persones, però era a Wuhan, a la Xina. Al cap d’unes setmanes, es van 

començar a registrar casos a Itàlia i la malaltia arribà a Catalunya. Entre el 20 i el 
23 de gener, mentre la malaltia ens semblava molt llunyana, el temporal Gloria 
inundà mig país i provocà una gran catàstrofe que encara no hem revertit. L’11 
de març, l’Organització Mundial de la Salut declarava la pandèmia i el 14 de 
març el Govern espanyol decretava l’estat d’alarma, que ens mantingué tancats a 
casa durant quatre mesos llargs. Mascareta, mans, distància. 

Va ser de cop, sense poder-ho assimilar. Si algú ens ho hagués dit abans, no 
ho hauríem cregut. De fet, encara avui, el país ens ofereix una imatge que podria 
correspondre a qualsevol pel·lícula de ciència-ficció. Emmascarats, caminant amb 
pressa, canviant de voravia segons qui venia en direcció contrària.

Mai no havíem tingut les mans tan netes. Vam viure els primers mesos amb 
angoixa, sortíem només per anar a comprar i ens fèiem portar a casa una bona 
part dels queviures que ens calien. Neveres plenes.

Seguíem l’evolució de la malaltia amb angoixa, enganxats a la tele i preo-
cupats perquè ningú no sabia com podien anar les coses, però també amb con-
fiança, amb l’esperança en un remei definitiu que sembla, ara, que anirà  arribant 
de mica en mica, i en la responsabilitat de la ciutadania, que no sempre ha es-
tat modèlica.

Mai no havíem fet servir tant el telèfon, ni per parlar, ni per enviar mis-
satges ni per fer videoconferències. Era l’única manera de mantenir els contac-
tes amb la família. Nadal sense fer cagar el tió amb els nets, dinars tradicionals 
ajornats per l’any vinent, uns Reis estranys amb regals que no podíem lliurar 
personalment, concerts i viatges anul·lats, visites escadusseres dels fills, de pare-
lla en parella, amb mascareta i guardant les distàncies, salutacions des del balcó 
per evitar els contactes. Tot molt estrany. Però amb esperança en el futur de la 
humanitat. 

Poc abans de Sant Joan, aixecat l’estat d’alarma, ens vam traslladar a la casa 
que tenim a Hostalric, on podíem gaudir del jardí i dels entorns naturals amb 
seguretat, fer passejades per la vora de la riera –el riu Tordera, encara molt afec-
tat per les conseqüències del Gloria– i algunes excursions a Blanes per gaudir 
de paisatges mariners.

Vam descobrir, mentrestant, que hi havia un precedent de la pandèmia: la 
grip espanyola, que entre el 1918 i el 1920 va afectar un terç de la població mun-
dial i va causar milers de morts a Catalunya.

Avui, tot i les dificultats, ja respirem una mica millor, però per damunt de 
les dades i del costum de llegir-les constantment, plana una pregunta inquie-



35

tant: ens hem acostumat als morts de cada dia i ja comença a semblar-nos una 
cosa natural?

Altrament, vaig aprofitar els mesos de confinament per repassar el text de 
les meves memòries polítiques, que volia publicar un parell d’anys abans, per-
què em semblava que molta gent s’havia oblidat dels darrers anys de la dicta-
dura i dels primers de la democràcia i de les dificultats per recuperar plenament 
la Generalitat, que vaig viure a primera línia. Finalment, el llibre, amb el títol 
Jo també hi era. Memòries polítiques de Joan Vidal i Gayolà, va veure la llum a pri-
mers d’octubre, editat per Editorial Gavarres. El vam presentar a Girona, a An-
glès, el poble on vaig néixer, i a Hostalric, el poble de la Marta, la meva dona, 
on tenim la nostra segona residència. Ens han quedat pendents les presentacions 
a Salt, el poble on vivim fa més de cinquanta anys, i a alguns altres municipis 
de les comarques gironines, que esperem poder enllestir així que es normalitzi 
una mica la situació.

Desitjo de cor que la salut ens acompanyi a tots i especialment als companys 
de l’Associació d’Antics Diputats, que ja tenim uns anys i hem de fer bondat, 
perquè encara en venen més i els hem de poder gaudir.

Joan Vidal i Gayolà

UN ANY DE PANDÈMIA, TAL COM L’HEM VISCUT
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A un any de la pandèmia, 
i endavant!

J o visc a Igualada. Igualada es troba situada al bell mig de la conca d’Òdena. 
Ara fa un any, a mitjan març, dissortadament vàrem ser notícia com a lloc 
pioner de l’arribada de la imprevista, desconeguda i trasbalsadora Covid.
Començàrem a tenir coneixement d’allò que, sobtadament, ja teníem a so-

bre. Hi varen haver diverses especulacions sobre la procedència, de com o mit-
jançant qui havia arribat a casa nostra, però és ben bé igual. Ja ho teníem a sobre.

Els primers dies i setmanes, barrejant la incertesa i la gravetat, varen ser durs, 
molt durs. 

Un estricte confinament va fer que, de sobte, aquells carrers i places plens 
de sorolls cada dia –a les vuit, de la gent anant a treballar; a les nou, de les ria-
lles dels nens cap a l’escola, o a les deu, de les persianes amunt de les botigues–, 
emmudissin. Feien desassossec i feredat les hores i hores de buidor. Fins i tot les 
campanes de la Basílica de Santa Maria varen callar!

Esperaves les connexions amb trucades o whatsapps, que t’avalaven que la 
vida seguia, però sempre amb el temor que fossin portadores de la notícia de 
l’augment de contagis, o de més dolentes notícies d’amics o parents. Uns dies 
realment tristos, per la importància de la malaltia, perquè era molt encomana-
dissa i, sobretot, pel desconeixement que l’envoltava.

Ara, un any després, els preocupants ingredients hi segueixen essent, però 
la resiliència de les persones, la humana adaptació als fets i potser les esperances 
depositades en les futures vacunes fan que el dia a dia sigui més lleu.

Els avis ens deien: «No hi ha mal que alguna cosa bona no porti». I potser és 
aconsellable reflexionar-hi i veure què ens ha pogut aportar aquesta nova situació.

Primerament, tots els armaris, capses, calaixos i racons varen ser deguda-
ment desempolsats i ordenats, i s’ompliren bosses i bosses de sabates velles, roba, 
andròmines i fòtils. Seguidament hi va haver el temps de buscar i trobar aquells 
papers i llibres que estaven en llista d’espera per llegir o rellegir. Tothom té les 
seves particulars fòbies i fílies, aptituds i actituds, i la pintura, la música, la gastro-
nomia o fer labors varen ser bones opcions per destinar-hi moltes estones.

Per la necessitat d’omplir els temps vagarosos i desterrar una mica els pen-
saments angoixants, varen sorgir un seguit d’activitats noves o desconegudes. 
Des dels programes d’exercicis d’activitat física, per no perdre la forma amb la 
perllongada estada a casa, fins a les novetats d’aplicacions dels nous mitjans tec-
nològics, per aprofitar videoconferències (Zoom, Jitsy Meet...). És reconfortant 
veure com les persones podem aprofundir, millorar i emprar nous recursos grà-
cies als efectes d’un desastre.

I una darrera reflexió. La consciència i la comprovació que, malgrat tot, som 
ben sortosos. Tenim un sostre calent, comoditats i bon menjar. Tenim família i 
amics. I comptem amb sanitaris i especialistes que treballen àrduament per in-
tentar combatre i pal·liar els efectes de la pandèmia. 
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No ens recuperem dels ensurts i de la fatiga de la malastrugança, perquè 
l’allau de novetats segueix incessant, ja que això encara no està resolt. L’única 
certesa que tenim és la total incertesa sobre la Covid. Cada dia es parla de noves 
soques, de mutacions i de seqüeles. 

La història és cíclica. Igualada ja va patir altres epidèmies: la colèrica entre 
els anys 1865 i 1885, i la gripal el 1918, que varen delmar fortament la pobla-
ció. I això d’ara, que no ha acabat, però vull creure i confiar que ens en sorti-
rem bé i aviat, tot i haver deixat coneguts i amics pel camí, i haver hagut de fer 
un tomb radical en les il·lusions i esperances del dia a dia i en les perspectives 
del nostre futur. 

Ens cal seny i rauxa. Seny per saber adaptar-nos sense trauma a les restric-
cions i exigències sanitàries, i rauxa per imaginar alentadors escenaris encara 
llunyans. 

Flora Sanabra i Villarroya

A UN ANY DE LA PANDÈMIA, I ENDAVANT!
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La pandèmia que ens 
ha aturat

S i una cosa és evident de l’actual situació és que aquesta pandèmia 
mundial ha obligat a aturar-se el nostre món, la Terra. No hi ha excep-
cions. Fins i tot ens arriben notícies dels hàbitats més amagats i primitius: 

l’Amazònia, que per a molts de nosaltres representa una de les societats més re-
còndites i primitives, també ha estat afectada. Un virus ha aturat el món i ens ha 
obligat a revisar la nostra trajectòria com a humanitat.

La pandèmia ens ha encarat amb les nostres febleses i, de retruc, ha posat en 
valor les nostres fortaleses, que sovint ignorem. Aquest toc d’atenció ens ha fet 
prendre consciència que hem crescut tant en població que les nostres accions 
no poden ser controlades o absorbides per la Terra, que és la nostra llar, i que si 
continuem així la podem acabar destruint. Per tant, cal que aprofitem aquesta 
aturada imposada per reflexionar, analitzar i, en definitiva, projectar noves dinà-
miques de futur. Aquest toc d’atenció ha de ser assumit pel Parlament català, ja 
que es aquí on cal administrar Catalunya i on, per tant, aquesta reflexió envers 
les futures dinàmiques del país s’ha d’analitzar i encaminar.

En català diem «o caixa o faixa», una frase del general Prim per indi-
car que anem a guanyar la batalla o a la mort. Doncs així estem. I no tan sols 
gràcies a la Covid, sinó també a totes les altres circumstàncies que es donen 
al nostre país. Cal reflexionar, però també cal actuar, ara que el món s’ha atu-
rat. Aquesta aturada hauria de servir necessàriament per revisar la dinàmi-
ca mundial i sobretot per corregir aquesta actitud generalitzada de «reis del 
mambo» que hem impulsat fins ara i que ha generat problemàtiques de tot 
ordre. Però a Catalunya, a més d’aquesta reflexió, diguem-ne, mundial –que 
ens obliga a proposar-nos noves dinàmiques i noves polítiques de respecte a 
la natura, d’equitat entre les persones, de solidaritat humana i d’accés gene-
ralitzat a les noves tecnologies telemàtiques, una eina molt útil en les actuals 
circumstàncies–, necessitem, per tal d’aconseguir-ho, generar polítiques en 
favor de l’equitat entre territoris i dins de la societat mateixa i, en definitiva, 
instar l’impuls de les actuacions adequades per millorar totes les polítiques 
econòmiques i socials en aquest sentit. Per assolir aquests objectius, cal que 
continuem reivindicant la llibertat i la sobirania que ens pertoquen com a 
poble i com a país. Hem de continuar rebutjant els embats d’un estat que ens 
vol subjugats i empresonats i que fa un ús espuri de les instàncies judicials 
per tal d’anorrear-nos. Ni oblidem, ni ens aturarem. Volem que el nostre fu-
tur sigui a les nostres mans.

Llibert Cuatrecasas i Guiomar Amell
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Reflexions enmig 
de la pandèmia

S umits en uns temps plens d’incertesa en tots els àmbits de la vi-
da, arribem a avui sentint-nos encara plens de sorpresa pels fets suc-
ceïts, de dolor pels amics que ens han deixat i d’esperança pel demà 

que vindrà.
Ja fa un any que vàrem iniciar aquest camí dins de l’aïllament que ens ha 

separat dels amics, dels veïns, dels companys de feina i d’aficions, i també de la 
família.

Ens hem aprofundit en el sacrifici que imposa la renúncia. Hem après mol-
tes coses. Principalment, hem après a saber què és essencial en la nostra vida i a 
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reprimir els fets i les manifestacions que podrien posar en perill la nostra salut, 
la nostra vida i també la dels altres. 

La por s’ha instal·lat a les nostres vides: por a sortir, a compartir, a anar a tre-
ballar, a ser transmissors, por a la mort. Hem après a viure amb una usurpació 
imposada, i també autoimposada, de llibertats.

Veritablement hem après aquestes i moltes coses més, en les quals mai no 
hauríem pensat, però també hem après a desaprendre. Hem desaprès la forma 
de relacionar-nos, i també hem desaprès els hàbits i les rutines que, tot i que ens 
donaven felicitat, ara posen en risc la salut de tots.

Però també hem après a estimar, a sentir i a creure sense necessitar la pro-
ximitat i les constatacions, a estar sols sense patir la soledat, a sentir-nos a prop 
tot i estar lluny, a voler sense poder tenir, a necessitar poc i a posar en valor 
el que tenim, principalment les persones que estimem, i a ser valents malgrat 
la por.

Però tot i les circumstancies, enmig de tanta foscor, l’ésser humà ens mos-
tra la fortalesa de la seva ànima, que ens fa ressorgir d’entre les cendres en po-
sar en marxa la força vital de la supervivència. La resiliència, el compromís amb 
la vida, aquest do de Déu que ens fa responsables fins al final del que decidim i 
fem, el respecte i l’estima als altres són alguns dels factors que ens fan veure que 
aquesta pandèmia va més enllà de tota aquesta fosca i llarga nit de mort i deses-
perança que ens ha tocat viure. Va més enllà perquè ens fa sentir com a subjec-
tes capaços de convertir la por en ràbia, la incertesa en compromís i l’esperança 
i la foscor en llum.

Espero i desitjo molt profundament que ben aviat ens puguem retrobar per 
abraçar-nos i reiniciar tot el que ens pensàvem que havíem perdut i que només 
ens està esperant. Per continuar caminant junts.

Fins ben aviat. 

Glòria Renom i Vallbona
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Som natura… fràgil

L a perspectiva que confereix haver estat confinat i infectat per la Co-
vid-19 et duu a cercar certeses per a contrarestar la quotidiana incertesa 
a partir d’un sobtat estat pandèmic. És clar que viure de forma contrana-

tural ens acosta al gros infortuni, al desastre. Tot i tots som ecosistemes a cuidar i 
conservar. La fragilitat aflora amb cruesa en els moments extraordinaris.

Els ebrencs, masovers de recursos bàsics i preuats, com l’aigua i l’energia, 
després que el temporal Glòria evidenciés la gran feblesa del nostre Delta –tot 
agreujat per decisions interessades, punibles com a delictes ecològics, per no obrir 
mai les comportes de fons dels envasaments existents riu amunt, tot i ser obliga-
tori, i evitar que flueixin els sediments, imprescindibles com a aliment bàsic per 
a donar consistència a l’espai deltaic, perquè preval el compte de resultats dels 
gestors de l’energia hidràulica–, refusem aquest interès espuri que malmet la na-
tura. Els 30 milions de tones de sediments que arribaven al Delta a finals del se-
gle xix s’han reduït a 84.000 tones el 2015, quan en caldrien uns 2 milions de 
tones per a fer front a la regressió. El Delta és connat amb els sediments.

A pesar dels entrebancs, neixen brots verds al territori, iniciatives singulars, 
com la cooperativa agrària integral de productes ecològics L’Enllaç de l’Ebre, 
que agrupa productors i consumidors, respectant els principis de la Reserva de la 
Biosfera de les Terres de l’Ebre (certificació de la UNESCO amb set anys de vi-
gència i exigències mediambientals rigoroses, reavaluada cada deu anys). Una veu 
prestigiosa com la de SEO Bird Life adverteix que cal complir aquests reque-
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riments i promou amb la UPC projectes innovadors i respectuosos dintre de la 
reserva natural de Riet Vell (pionera en la producció d’arròs ecològic).

El Parlament de Catalunya ha legislat a bastament (lleis aprovades i derogades per 
l’Estat) per donar resposta a les àmplies i persistents crisis que cal afrontar des de tots 
els vessants, i per alleugerir les desigualtats, que no tenen aturador, en especial les pro-
vocades per les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, amb el consegüent escal-
fament global, que provoca el desglaç, l’increment del nivell i la temperatura del mar, 
amb afectació directa al Delta. La recerca científica, a més, preveu altres conseqüèn-
cies greus, esdeveniments imprevisibles, com noves i incontrolables pandèmies virals.

El canvi climàtic comportarà altres crisis a la desmemoriada i inconscient 
espècie humana. I si afegim la negligent gestió dels recursos hídrics i la no apor-
tació de sediments, el delta de l’Ebre desapareixerà amb 320 km2 de patrimo-
ni natural, cultivat per l’esforç dels avantpassats, amb gran biodiversitat i varietat 
d’hàbitats. Ja està afectat per la regressió, la subsidència i la negativa dinàmica hi-
dràulica, atès que els 27 km del tram final del riu es comporten, part del temps, 
com un estuari altament estratificat amb una falca marina.

Les limitacions espacials del confinament remeten a l’essencial i obliguen a 
pensar pausadament i a donar valor i significat a fets i paraules que abans menyste-
níem o que simplement la rutina activa no afigurava, necessitats bàsiques, vulnerabi-
litat, socialització col·laborativa, aixopluc digne, autoabastiment energètic sostenible 
i altres recursos vitals, com l’alimentació saludable i la medicació natural. Lectura, 
escriptura, música i els jocs de taula es converteixen en addiccions benignes. 

La resiliència, concepte clau, farà aconseguir reptes i fites que es creien in-
assolibles. A més, cal revisar els canvis que ha comportat la crisi sanitària per a 
tenir-los en compte i, si cal, millorar-los un cop s’acabi, cosa que ens aboca tam-
bé a tenir present el segon concepte clau: la histèresi.

Joan Manuel Margalef Miralles

SOM NATURA… FRÀGIL
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Fa un any de la declaració 
de l’estat d’alarma

E scric aquestes ratlles quan els mitjans de comunicació s’encarreguen 
de recordar-nos que ja fa un any de la declaració de l’estat d’alarma que 
ens va confinar durant setmanes. Després van venir els confinaments pe-

rimetrals, el toc de queda, els tancaments selectius de negocis... Tot per evitar el 
col·lapse d’uns serveis sanitaris que mai havien rebut tants pacients en tan poc 
temps. Moltes UCI saturades, passadissos plens de lliteres, biblioteques converti-
des en sales de cures intensives, hotels transformats en hospitals improvisats, jor-
nades sense fi lluitant contra «no se sabia ben bé què»... Un any després, més de 
vint mil catalans han perdut la batalla i molts altres continuen lluitant.

Als sanitaris i, per extensió, a tots els professionals que hem anomenat 
«essencials» mai els podrem estar prou agraïts per la feina feta. Ho sabem bé els 
qui -com en el meu cas- vam patir la pandèmia en primera persona tancats en 
una habitació d’hospital, afectats per una malaltia que es pot manifestar des de 
la manca de símptomes fins a la mort, amb l’angoixa de no saber si l’endemà 
ens donarien l’alta o ens portarien a l’UCI. Però ens farem un magre favor si 
aquest agraïment no va acompanyat d’una reflexió profunda, necessària i vital; 
els que tenen responsabilitats de govern han de fer mans i mànigues per cobrir 
les mancances que aquesta pandèmia ha posat al descobert en el nostre siste-
ma sanitari.

També de les experiències més dures n’hem de saber treure la part positi-
va. La pandèmia ens ha mostrat que podem ser molt vulnerables, alhora que ens 
ha ensenyat a valorar més i millor les coses realment importants, que no sem-
pre són aquelles a les quals parem més atenció. Mai com ara hem tingut el desig 
d’abraçar amb força els que ens estimem més del que ens pensàvem, i hem après 
a somriure amb la mirada quan les mascaretes ens han ocultat la cara.

L’arribada de les vacunes ens ha permès veure la llum al final del túnel. 
Tard o d’hora, passarem pàgina d’un temps que, lluny de ser oblidat, ens ha de 
permetre aplicar l’aprenentatge obtingut. De res haurà servit tant patiment si 
no en traiem una lliçó de vida. La Covid-19 ens ha ensenyat a prioritzar les 
polítiques destinades a les persones, especialment a les més vulnerables, que, 
davant d’una situació tan extremadament excepcional, podem ser qualsevol de 
nosaltres.

De com superem aquesta crisi en dependrà la nostra capacitat d’afrontar 
les que puguin venir. Es tracta d’encarrilar el nostre futur col·lectiu. No podem 
pensar a construir un demà sense tenir present un avui forjat en un passat re-
cent de dolor i patiment, que suposarà un abans i un després en la història de la 
humanitat.

Montserrat Candini
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Que retorni la calidesa 
de les abraçades

S obre la pandèmia ocasionada pel coronavirus em faig algunes con-
sideracions que mai podria haver fet ni imaginat ara fa només un any. 
Quan parlàvem de la globalització, pensàvem en els avantatges per a 

l’economia, en la internacionalització de costums i hàbits, i oblidàvem l’es-
pectre sinistre d’aquest fet, i és que tota acció o tot hàbit perniciós té conse-
qüències sobre tots els altres. 

Menysvaloràvem els riscos d’una Antàrtida que es desgelava perquè ens que-
ia molt lluny, la desforestació de l’Amazònia era un problema local, admetíem les 
indústries que ferien l’atmosfera amb els seus gasos contaminants perquè reduïen 
l’atur, els espais exteriors s’omplien de vols transoceànics low-cost i, en definitiva, 
entre tots alteràvem l’hàbitat natural del Planeta. 

Ara hem vist una altra globalització, la del coronavirus, que, per primera 
vegada a la Història, ha afectat tots els continents pràcticament al mateix temps, 
i hem vist la imatge inèdita d’un Papa solitari a la plaça de Sant Pere implorant 
per tota la Humanitat. 

No em referiré aquí a les víctimes. Tots hem conegut parents i amics que 
ens han deixat per la Covid i que ho han fet en unes condicions tan tristes. 
Sols, amb la família confinada a casa, se n’han anat sense poder dir adéu més 
que a les admirables infermeres que els han atès fins al darrer moment. Aquest 
virus m’ha fet pensar en la capacitat d’adaptació de l’ésser humà, que un dia 
del mes de març de l’any passat et permetia d’anar al Prat i agafar un avió a San 
Francisco i l’endemà no podies anar de Barcelona a l’Hospitalet o des d’Ivars 
d’Urgell, que és on visc, fins al poble veí de Barbens. I dos dies després, no po-
dies ni tan sols sortir a passejar pels carrers o camins del poble, només anar a 
comprar productes de primera necessitat. Després de les guerres que van co-
nèixer les anteriors generacions, la nostra va ser afortunada perquè no n’hagué 
de conèixer cap en carn pròpia, però ara ens hem acostumat a paraules ple-
nament bèl·liques, i així parlem de confinaments, toc de queda, declaració d’alarma, 
situació de quarantena...

D’altra banda, la pandèmia ha mostrat que algunes activitats que abans 
es creien imprescindibles potser no ho eren tant, que no totes les actuacions 
han de ser presencials, però, al mateix temps, em crea una mica d’inquietud 
quan penso que la nova normalitat podria consagrar aquesta alteració de les 
relacions humanes que ens hem vist obligats a fer. Sempre he cregut que el 
punt fort de les societats del sud d’Europa és precisament aquest: la calide-
sa de les abraçades familiars, de les trobades dels pares i fills, dels avis amb els 
nets, oncles i tietes amb nebots, les parelles, amics i amigues, que teixien una 
teranyina d’afectes molt diferent de la concepció familiar molt més indivi-
dualista que impera als països del nord. Personalment, com a jubilat i avi de 
cinc preciosos nets –tres nens i dues nenes, d’entre dos i set anys–, he de ma-
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nifestar que, en viure tots ells al mateix poble d’Ivars, he tingut el privilegi 
de poder-los portar cada dia a escola i a la llar d’infants, això sí, amb les me-
sures preventives adients. I a més, en viure en un entorn rural, en una masia 
amb un hort i envoltada de fruiters, hem tingut confinament light. Tot i això, 
no ens hem deslliurat de l’angoixa i incertesa generada per la Covid, ni de la 
por pels altres i la nostra pròpia. Ni hem pogut celebrar les tradicionals tro-
bades familiars i d’amics a les quals abans al·ludia. Per això, confio que, gràcies 
a les mesures adoptades i a una major conscienciació individual i col·lectiva, 
aquesta calidesa retorni, ja que, en definitiva, és el que ens acompanya al fi-
nal del nostre trajecte.

Xavier Coll Gilabert

QUE RETORNI LA CALIDESA DE LES ABRAÇADES
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Alguns tuits del primer 
mes de la pandèmia
Del 12.03.2020 al 17.04.2020

S óc un assidu intermitent a les xarxes socials. Miro de fugir de la imme-
diatesa política i de la picabaralla eixorca. M’ha agradat sempre transmetre 
sensacions, emocions, estats d’ànim. Sovint em canso i obro llargs parèntesis 

intranscendents. Alguna vegada m’han retret un to massa poètic, però reivindico 
el dret i la llibertat de triar els temes i de sospesar la tria del mots i els pensaments.

Els primers dies de confinament van ser un exercici d’introspecció, d’una 
vida diferent. El temps en suspensió em va convidar a prestar més atenció a 
 Twitter. Ve’t aquí, doncs, la tria dels dies que van del 12 de març al 17 d’abril. 
És un polsim de temps, unes gotes d’un destil·lat singular. El confinament, més 
enllà de tots els drames, va posar pausa a les nostres vides. Les angoixes sovint es 
donaven per descomptades.

Us en faig un tast, poc més d’un mes, i això que aviat farà ja un any de tot 
plegat.

Dijous 12 de març, a Lleida: «Al pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, antic 
hospital de Santa Maria, s’escolten les cigonyes repicant.»

Dissabte 14 de març: «A dormir emprenyat amb el món. Amb uns perquè 
veuen gegants on hi ha molins i amb els altres perquè estan creant gegants on hi 
havia molins. Mentre, el virus va fent. Els que reparteixen patents d’incompetèn-
cia s’ho haurien de fer mirar. Tant n’hi ha per donar com per vendre.»

Dimarts 16 de març: «Plou. Plou bé. Tancat a casa darrere els vidres veig 
com l’aigua llisca entre els còdols del carrer. És un dia fosc i caurà el capvespre 
abans d’hora. Fosqueja a l’horitzó.» 

«El confinament canvia la dimensió de les coses. M’acostumo a contracor 
a prescindir del cafè de màquina.»

Dimarts 17 de març: «De moment, no he vist cap anunci que hagi adaptat 
el seu contingut a la circumstància del confinament.»

Dijous 19 de març:«Ara les campanes de la Catedral trenquen un silenci 
espès. Aquests dies hem d’aprendre a escoltar el silenci sense que ens caigui da-
munt com una llosa.»

Dissabte 21 de març: «Toquen les sis a la Catedral. Els quarts són plens, però 
les hores es perden esmorteïdes. Hi ha al carrer un silenci total. És un silenci plà-
cid, però la densitat afegida recorda la sordidesa epidèmica que ens té enclaustrats.»

«El cel és d’una transparència total. Cada instant és diferent mentre la llum 
s’alça lentament a llevant, darrere les Gavarres.»

«Una llum tènue retalla les cases i els arbres: clareja.»
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«El confinament aïlla i allunya de la realitat. La vida continua i als hospitals 
tothom lluita amb dedicació i generositat per reconduir la pandèmia i atendre 
malalts.»

Dilluns 23 de març: «Ahir a la tarda va morir Jordi Casanovas Miró, home 
bo i savi, sensible i generós, conservador del MNAC i president de la Societat 
Catalana d’Estudis Hebraics. Quina tristesa.»

«Plou. Em porta al primer Raimon: “Aquí sota la pluja que cau et diria que 
tot és pau...”»

Dimarts 24 de març: «Torna el fred. Dia tapat, aires de neu. Sempre hem dit: 
aquest cel és neu a muntanya. Fins que un dia baixa a la plana.»

Dimecres 25 de març: «El confinament ha buidat els carrers. Ens expliquen 
que la natura ha recuperat espais, que l’aigua és més neta i que els ànecs de coll 
verd senyoregen el gran canal de Venècia. A Girona les pedres, tranquil·les, fan 
una cura intensiva d’estrès.»

«Vistes les xifres, cada dia estic més convençut que estem mirant en la di-
recció equivocada a l’hora d’esbrinar les responsabilitats de Catalunya i del con-
junt d’Espanya. I hi té més pes la manca sistemàtica i de dispositius per fer el test 
que el confinament.»

Dijous 26 de març: «El cel gris i homogeni, de sostre baix, d’aquest matí, 
s’ha obert ara i entra per la finestra un sol de ponent que alegra la tarda.»

Divendres 27 de març: «Toquen les campanes de dos quarts de nou. És l’ho-
ra, gairebé cada matí, de la trobada al Bau-Bar amb en Santi i en Joan. La Rose 
i la Dunia ens preparen l’esmorzar amb un somriure a la boca. Quan tot acabi 
hi tornarem. Plaers quotidians.»

«Ara, divendres, d’aquí una hora, faríem al Neptú del carrer de les Hortes, 
la tertúlia-trobada en homenatge a Modest Prats i per seguir la tradició que ell 
va instaurar.»

«Temo que quan torni la normalitat hi haurà una epidèmia d’amnèsia i la 
gent repetirà pautes de comportament ja instal·lades, fins el paroxisme.»

Diumenge 29 de març: «El silenci pesant d’avui s’assembla més a un diven-
dres sant dels anys cinquanta que a un diumenge a la tarda del segle xxi.»

«Un record emocionat de Modest Prats sis anys després. Amb veu de tro 
Prats predicava amb la mateixa passió els arguments de la llengua, del país i de 
la fe. La fe dels humils, dels modestos, mai tan ben dit, de l’església dels pobres.»

Dimarts 31 de març: «Confinats, la noció del temps i de les urgències es 
relativitza. Res no és per ahir ni per ara mateix. Tot se situa a l’horitzó d’un fu-
tur incert.»

Dimecres 1 d’abril: «Plou amb insistent parsimònia la primera pluja d’abril. 
Veure ploure des de darrere els vidres sempre m’ha semblat plaent.»

Dijous 2 d’abril: «Hi ha una mullena generalitzada que reverberen els cò-
dols. La terra xopa regalima. Ja no plou i en un esquinç dels núvols una pinze-
llada de cel blau. És primavera.»

ALGUNS TUITS DEL PRIMER MES DE LA PANDÈMIA
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Divendres 3 d’abril: «Observo la volta del cel i hi ha estrelles i filagarses de 
núvols blancs. Avui potser serà un gran dia.»

«Contemplo fascinat aquest despertar transparent.»
«Darrere els contraforts de Montjuïc el sol s’alça i la seva llum ens il·lumina.»

Dissabte 4 d’abril: «Un dissabte més sense esmorzar al Pont de Pedra, salu-
dar la Nuri al quiosc de la Rambla, comprar el diari, tornar a casa i pensar un 
dia diferent.»

«El dia promet encara més que ahir. Sense ni una mica de vent i un silenci 
radical hi ha com un paisatge en suspensió.»

«Cada dia m’aixeco a les sis, trastejo una mica i penso que encara tornaré al 
llit, però no ho faig mai. En un no res s’ha aixecat el dia que havia arrencat de 
fosc i ja no convida a tornar enrere.»

Diumenge 5 d’abril: «La tarda ha començat amb un silenci sepulcral molt 
propi d’aquestes dates. De cop, una màquina de tallar gespa ha inundat el silenci 
i ha trencat la quietud absoluta.»

«Han florit els gossos o conillets als teulats.»
«Els carrers buits, en silenci, sense cotxes, sense gent, algun vianant esca-

dusser temorenc i apressat, persianes avall; fleques, quioscos i botigues d’ali-
mentació obertes, són una imatge insòlita i potser terapèutica i profilàctica de 
la ciutat.»

Dimarts 7 d’abril: «Dels temes transcendents i dramàtics m’arriben ressons 
de confusió i desconcert de tots els governs, contradiccions entre especialistes i 
unanimitat en el reconeixement a la feina extenuadora dels serveis bàsics i una 
nota d’esperança amb alentiment de les xifres angoixants.»

«Ha tornat el raucar de les granotes del Galligants. Cada dia hi ha un sig-
ne nou que la natura es desvetlla, deixa la letargia de l’hivern i esclata la vida.»

«Avui hi ha lluna plena boirosa i difuminada. És un ple entelat i els núvols 
l’amaguen sovint. És un si és no és intermitent. Però és plena.»

Divendres 10 d’abril: «L’enorme lliçó d’humanitat que estem vivint aquests 
dies no l’esborra la plètora de fanàtics, histèrics, hooligans, dogmàtics, fonamen-
talistes que contaminen cada dia l’espai virtual. Cada fanàtic a les xarxes és un 
dictador en potència.»

«Fa un dia transparent. Un sol radiant i un cel impol·lut. Insatisfets com som 
per naturalesa, d’aquí quatre dies tornarem a enyorar la pluja. Gira il mondo...» 

Dilluns 13 d’abril: «Plou. S’ha aixecat un dia gris plom. Veig regalimar els 
ràfecs. Sento el ritme canviant del goteig a les teulades. Un dia per a la intimitat 
i el confinament dins el confinament.»

Divendres 17 d’abril: «Un cop ha saltat la llebre de les estadístiques dels 
morts, tots els gossos perdiguers l’empaiten. Però no es pot atrapar una estadís-
tica. Darrere de cada mort, 1, 100.000 o un milió, hi ha un, cent mil o un milió 
de drames humans, de famílies trencades.»

Joaquim Nadal i Farreras

ALGUNS TUITS DEL PRIMER MES DE LA PANDÈMIA
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La meva estada al 
Parlament de Catalunya 
en la sisena legislatura

U n dia després de Setmana Santa, el Sr. Ramon Camp, diputat al Parla-
ment, em va trucar perquè em presentés el dilluns següent al Parlament 
de Catalunya, ja que entrava com a diputada de Convergència i Unió 

en substitució del Sr. Vicenç Villatoro. Feia dos dies que havia enterrat el meu 
pare (a. c. s.), i, com us podeu imaginar, em va fer una sotragada impressionant. 
Una mica capficada, vaig presentar-me al Parlament amb molt de respecte i, al-
hora, molta emoció.

Des del primer moment vaig trobar una molt bona acollida, i vaig compar-
tir despatx amb les diputades Sres. Meritxell Borràs i Neus Munté. Elles em van 
anar aconsellant en l’exercici de les funcions com a diputada, i vaig rebre el su-
port i l’ajut del personal administratiu i tècnic del grup, i també del Parlament, 
en l’exercici de la meva tasca parlamentària.

Recordo amb molt d’afecte les companyes diputades del grup de CiU, es-
pecialment Flora Sanabra, Joaquima Alemany, Trini Neras, Conxita Tarruella i 
Rosa Bruguera, entre d’altres.

Igualment amb diputats d’altres partits, en els pactes anteriors a les comis-
sions de treball, participàvem amb molt de respecte, tot procurant facilitar la tas-
ca parlamentària i arribant a acords. 

Vam aprovar iniciatives parlamentàries mirant sempre pel bé de tots els 
ciutadans i ciutadanes, i del país, especialment a la meva comarca del Mares-
me, i vam facilitar la creació d’escoles, parcs, llars d’infants, centres de gent gran, 
l’hospital, etc.

Aquella sisena legislatura va ser l’última dels presidents Pujol i Rigol, per-
sones inoblidables. Recordo amb afecte que en un dels últims plens de la legis-
latura, quan ja sabíem que una proposició no prosperaria, el president Pujol ens 
va reunir i, dirigint-se a mi, em va agafar pel braç i em va dir: «No t’espantis, 
noia. No passa res. Perdrem aquest punt, però ja ens en sortirem». «Sí, president. 
Ho intentaré», vaig contestar. 

El record que tinc de la meva estada al Parlament és magnífic i inoblidable. 
És un gran honor poder servir el nostre país des de la més gran instància institu-
cional. Per a mi va ser una gran escola constant. Desitjo a tots els parlamentaris 
molta sort i encerts en la dedicació al nostre país, Catalunya, i que, per sobre de 
tot, no oblidin que la política és servei al proïsme.

Moltes gràcies a tots i a totes per haver pogut compartir amb vosaltres aques-
ta etapa tan meravellosa de servei als ciutadans i ciutadanes. Salut!

Teresa Capilla i Pujol
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Camins

Camins intransitats.
Pels nostres camins
tot de flors floriran.
Flors que enguany 
poc podrem gaudir.
Ni la floració veurem,
ni l’aroma gaudirem.
Pels nostres camins,
la ruda,

flor boscana,
florirà i granarà
sense la nostra companyia.

Aquest any
ens hauran de perdonar
la nostra absència
obligada.

Alfred Pérez de Tudela Molina 
Abril de 2020

Camins 2

Quan hem reprès les caminades
i hem pogut retrobar el gaudi
de passejar pels camins
de les nostres contrades,
per parcs i jardins naturals
que tenim a tocar, que 
hi podem accedir tot caminant,
ens hem retrobat amb una natura
frondosa que ens ofereix esplendor,
floració i visió de fruits naixents, 
i els ocells que ens acompanyen
amb els seus cants.

Sembla que la ruda ens esperava,
la major part ja granada, però
alguna mota florida encara.
Les corretjoles, els lletsons, els colitxos,
la dent de lleó i els àloes florits,
parres ben granades i els ametllons
tendres encara, que ja volen blanquejar,
algun magraner florit, nespreres
totes curulles i l’olorosa ginesta
esplendorosa i florida esclatant.
Algun pagès ací i allà reprenent
les tasques del camp i l’horta i
d’altres adobant masies i tancats
que, expectants, miren la munió
de caminants que, farts del confinament,
sortim a passejar.

Alfred Pérez de Tudela Molina
Maig de 2020

Poemes

Alfred Pérez de Tudela Molina
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Enyoraments 2

Passa d’un mes que estem reclosos,
passa d’un mes que no sortim.
Ni una passejada pels carrers,
ni pels camins del voltant,
ni una visita als germans,
ni la rebuda a casa de fills i nets,
ni una celebració familiar.
El cotxe també ha restat i resta reclòs.
I sense anar a Capafonts!
Com deuen estar les plantes? I
els arbres fruiters?
L’albercoquer, el cirer i el noguer,
les pruneres i l’avellaner, i
l’ametller, que si arriba a plec de bé,
aquest any gaudirem 
de les primeres marcones.
Què deuen fer el nesprer, la parra i els ceps?
Com deuen estar! Quant enyorament!
I els amics, que tant temps fa
que no veiem.
I els camins, 
que en aquest temps
estan curulls de plantes
amb tot d’olors i colors.
Fem-nos pacients i servem
l’enyorament.

Alfred Pérez de Tudela Molina
Abril de 2020

El carrer

Avui he sortit al carrer,
tenia una cita obligada.
A l’hospital m’esperaven
per al control del Sintrom.
Una pastilla diminuta que 
necessita una mesura constant
de la fluïdesa de la sang.
D’ací a poc,
vint-i-sis anys farà que la prenc.
Diuen que no la puc deixar, 
què hi farem!
De casa a l’hospital,
una més una menys,
no ho recordo ben be ara,
287 passes hi ha,
d’un metre, si fa no fa.
Pel carrer, desert que estava,
només he trobat, entre
l’anada i la tornada, 
no més de quatre vilatans,
cada un a la seva i emboçats.
He recollit el diari, i al final
hem de convenir que tot va bé.

Alfred Pérez de Tudela Molina
Abril de 2020
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Ja fa temps, molt temps, massa temps

Tinc la creença que estic vivint
en un món irreal.
Un món
on s’han desfermat
forces malèfiques que,
pels sis costats, que 
a diferència de 
les creus de coronació
dels edificis de Gaudí,
ens estan amenaçant.
Nord, sud, est, oest, dalt i baix.
Tinc la impressió de
caminar per un fangar
que en qualsevol moment
em pot engolir, i
no és por ni somni.
Tenim una realitat amenaçadora
que en les notícies
ens estan martellejant.
Tenim una realitat evident
i de cada dia,
en constatem el perill
amb més proximitat.
Un perill del qual,
això està prou clar,
no sabem, per ara,
com n’hem de sortir. 

Alfred de Valls
Octubre de 2020

Quietud

Han passat els dies en què s’imposava 
el silenci.
No era un silenci sepulcral,
mes... silenci de companyonies.
Cada un tancat a casa seva, però
amb un brogit constant
de xarxes dites socials.
Com ens podíem sentir sols
amb tantes amistats
conegudes i desconegudes?
Malgrat tot, en general,
sentíem el frisar de molta gent
que se sentia aïllada.
Molts deien i diuen 
no poder-ho suportar.
Què hi ha que no ens deixa gaudir
del silenci i la tranquil·litat
si ens sembla imposada?
Què és la llibertat?

Alfred Pérez de Tudela Molina
Juny de 2020
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Silencis 

Quan en una llar
hi ha el so de la convivència
i de cop i volta es fa el silenci,
que és una suma de silencis,
fins arribar... al silenci absolut,
i ja sols et queda l’esperança
que arribi el dia en què...
aquest silenci imposat es trenqui.
En temps de pandèmia
per un virus maleït,
de primer arriba el silenci de l’entorn.
Després... el silenci de fills i nets,
un silenci que només es trenca,
en la distància, amb tecnologia.
Finalment, el silenci ple, ensordidor!
l’absència obligada. I
fies la salut del company o companya
a mans expertes a l’hospital,
on metges, metgesses, zeladors i
sol·lícites infermeres
vetllen per la seva recuperació. 
Un silenci trencat per la comunicació
oral i escrita. Una comunicació
que ens ha permès conèixer
com estaven de ben tractades
les nostres persones estimades.
La dedicació d’uns professionals 
que ens han inspirat confiança i
que amb estima i delicadesa 
han tingut cura dels nostres éssers
estimats, i, en la distància, dels que
des de fora en patíem el silenci,
amb professionalitat, i a risc
de la pròpia salut heu actuat.
I, a més, als que estàvem expectants
ens heu atès amb complida sol·licitud.
Gràcies a la vostra bona feina
nosaltres ens hem pogut recuperar,
en la salut, d’aquesta absència
i dels silencis obligats.

Alfred Pérez de Tudela Molina
Febrer de 2021

Temps de pandèmia

En temps de pandèmia
hom ha de reflexionar.
En cada cruïlla de la via
en aquesta vida cal optar,
i fer una mirada endarrere
per poder avançar.
En albirar-se un nou dia,
del no-res
no hem de començar.
Tenim una història,
un passat cultural que
ens pot il·luminar.
En Camus, 
en temps de guerres,
amb La pesta,
va posar en negre sobre blanc
el comportament dels homes 
en temps de malvestat,
egoismes i generositat,
que va donar el seu fruit
per tota la humanitat.
I la inspiració poeticomusical
del nostre Robert Gerhard.

Alfred de Valls
Novembre de 2020
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Un poble feliç

H i havia una vegada un país on hom era feliç, tothom anava amb cara 
franca i descoberta, la gent era endreçada i tenien cura del seu entorn. 
Tenien cura de plantes mengívoles i flors. Els nens i les nenes aprenien 

tot jugant i cantant cançons. Eren molt feliços.
Quan havien de decidir alguna cosa que afectava tota la població es reunien 

en assemblea, explicaven el fet i petits i grans donaven el seu parer. Després d’es-
coltar tothom i de valorar els pros i contres de les propostes presentades, prenien 
les decisions adients, que acostumaven a adoptar per consens, i si no hi havia un 
acord unànime, o molt majoritari, tornaven a posar la proposta sobre la taula per 
tornar-ne a parlar i mirar de millorar-la.

En una d’aquestes assemblees es va plantejar la proposta de nomenar una 
delegació perquè anés a una descoberta més enllà del propi país, per veure com 
vivien en altres contrades, perquè els havia arribat la veu que en altres països 
eren més rics, tenien més coses que els feien la vida més fàcil, havien inventat tot 
d’aparells que en deien tecnològics que feien la feina per ells, i tantes coses més. 
Així, doncs, es va plantejar la proposta de fer aquesta expedició i fou aprovada 
per unanimitat. Van escollir la delegació que havia d’anar a l’expedició, no gaire 
nombrosa, però tampoc minsa, ja que hi havien de poder anar representants dels 
diferents àmbits de la comunitat i de totes les edats, infants inclosos.

Quan ho van tenir tot disposat i les provisions preparades, van emprendre 
el camí. Però... per on comencem? es van preguntar els expedicionaris, que no 
havien sortit mai del seu país. Finalment, van decidir emprendre camí nord enllà 
fins que trobessin gent que els pogués orientar.

Després de dies i dies de llargues caminades, van trobar unes persones que 
estaven tallant arbres i llaurant la terra. Ells van quedar una mica sorpresos i, de 
primer, els van preguntar perquè tallaven els arbres i llauraven la terra, ja que a 
casa seva els arbres els consideraven sagrats, puix que els donaven fruits, salut amb 
un aire més sa per respirar i donaven acollida a tota mena d’aus i d’animals. Ells 
els van dir que hi havia uns senyors que eren els amos d’aquella terra i als quals 
els feien nosa els arbres, ja que volien aprofitar aquella terra per fer una planta-
ció i construir cases perquè hi anés a viure gent de la ciutat.

Ells no ho entenien, perquè al seu país la terra no tenia amo, era de tots i 
tots en treien el profit que necessitaven per viure.

Després els van explicar el motiu del seu viatge i els van demanar on podien 
trobar qui els expliqués com vivien, quins avenços havien fet i quines millores 
havien trobat en la seva manera de viure. Aquelles persones els van dir que seguis-
sin caminant, i que un bon tros més enllà trobarien un encreuament de dos ca-
mins: l’un els portaria on vivien la gent del nord i l’altre on vivien la gent del sud, 
que a un lloc i altre s’hi vivia ben diferent. I que, tant en un lloc com en l’altre, 
trobarien resposta a les seves inquietuds, però que anessin en compte, perquè en 
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aquell moment s’havia declarat el que en deien una «pandèmia» i hi havia molta 
gent que s’emmalaltia.

Primer van anar pel camí que els emmenava cap al nord i van fer força dies 
de camí; a mesura que avançaven van trobar que el clima es tornava més fred i 
plujós. Els camps tenien molta verdor i els rius eren cabalosos i hi menaven tot 
de rierols que regaven aquelles terres.

De primer, van veure algunes cases isolades. En deien masos o masies. Més enllà, 
van arribar a un poblet on les cases estaven agrupades en carrers i hi havia botigues 
que venien queviures i els estris que necessitaven per treballar el camp i coses que 
podien necessitar per a la casa. Van parlar amb algunes persones i, tot i que tenien un 
parlar diferent, s’hi van poder entendre. Van observar una cosa, per a ells una curiosi-
tat: que quan alguna cosa de les que preguntaven no sabien com explicar-la, agafaven 
un petit aparell, marcaven un número i parlaven; quan els van preguntar què era allò 
els van dir que un telèfon i que els servia per poder parlar amb persones que eren 
lluny d’allí. Que curiós, una primera cosa que els va semblar que podia ser útil. I així, 
petites coses que, pel que semblava, els feien la vida més fàcil, potser sí, encara que a 
ells els agradava veure la persona amb qui estaven parlant i d’aquesta manera podien 
intuir si estava trista o alegre, si del que els deia es veia que n’estava convençuda, i 
tantes altres coses. També els van dir que si anaven més enllà trobarien pobles més 
grans on podrien veure moltes més coses que els podien interessar, però... que anes-
sin en compte, perquè s’havia escampat una malaltia que els podia fer molt de mal.

Així, doncs, els van agrair l’acollida i van seguir camí nord enllà. No gaire 
més lluny, van albirar edificis més grans, carrers amples, que en deien avingu-
des, i bastants cotxes, i els que anava pel carrer, que no eren gaires, anaven amb 
la cara mig tapada. Una mica estranyats van preguntar, però la gent se’ls allunya-
va i no sabien per què. Bastant separats, els van increpar perquè no portaven la 
cara tapada amb mascareta. Ells, que no sabien que s’hagués de portar, ni el per-
què, els van dir que venien de lluny i que no ho sabien, que a la seva terra això 
no es feia servir. Llavors, una persona amablement els va explicar el que passava. 

Els va dir que s’havia propagat una malaltia que no sabien com ni d’on ve-
nia, que deien que s’encomanava dels uns als altres amb la respiració i la tos. La 
mascareta la feien servir per no contreure ni traspassar la malaltia, perquè deien 
que era molt perillosa i que molta gent, especialment els grans, si l’agafaven fort 
es podien morir, i que, de fet, en aquella ciutat ja s’havia mort força gent. Els van 
dir que anessin molt en compte i que es tapessin la cara, que si no, fins la poli-
cia els podia fer agafar.

Amb tot, els van explicar i ensenyar com vivien, els aparells que feien servir 
a casa i per treballar, les joguines que havien inventat per al gaudi dels nens, les 
cases on vivien, que eren com nius d’abellerols en una paret, que cada un té el seu 
forat en fileres, els uns al costat dels altres. Deien que així s’aprofitava més l’espai. 

Els van preguntar com s’ho feien per aconseguir fruita i verdura i, si era el 
cas, carn o peix per menjar, i els van explicar que ells ho compraven en uns grans 
magatzems on hi havia de tot, i els ho van ensenyar. 

Tot i que no es veia gaire gent pels carres, els van dir que tenien prohibit 
sortir de casa mentre durés la malaltia, que només podien sortir per cobrir les 
necessitats. Dels que van veure, molts duien aquella mena d’aparell a les mans i 
anaven parlant o escoltant, però gairebé no aixecaven la mirada, i si no els alça-
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ven la veu, ni saludaven. Ni nosaltres ni els més menuts de la colla no enteníem 
res: quina manera d’anar pel món sense ni aixecar la mirada d’aquells aparells 
per veure l’entorn i l’altra gent que passava. Vam preguntar a una d’aquelles per-
sones i ens va respondre que en aquell aparell ho tenien tot i hi trobaven tot el 
que volien saber, que podien parlar amb tothom que els pogués convenir, que 
trucaven a les botigues perquè els preparessin el que els convenia i que fins i tot 
els ho portaven a casa si ho demanaven. 

Costava d’entendre, tot plegat, perquè per a nosaltres parlar amb algú, o el 
simple fet d’anar a comprar, era un motiu de socialització, de comunicació amb 
les altres persones de la comunitat, de saber com els anava i si els feia falta alguna 
cosa o necessitaven ajuda. Era conviure!

La veritat és que tenien moltes coses i aparells que, segons ells, representaven 
avenços molt importants per fer la vida més fàcil a les persones. Això sí, els obligava 
a treballar molt i a conviure menys per aconseguir diners per poder comprar totes 
aquelles coses. No sé si allò els feia més feliços. D’altra banda, com que amb el que 
ells en deien «progrés» els membres de les famílies havien passat a viure diguem-ne 
que separats, perquè els habitacles eren més petits, molts no podien acollir els pa-
res a casa quan es feien grans i necessitaven ajuda. A més, per qüestions de feina no 
podien estar per ells i els deixaven en unes residències on tot era gent gran i podien 
gaudir poc de la convivència amb fills i nets. Tot plegat ens va semblar molt trist.

Després de tot això, ens va semblar que ja teníem prou explicacions i vam 
decidir emprendre el camí del sud per veure com s’ho feien en aquelles contrades. 
Tot caminat vam comentar què ens semblava a uns i altres tot el que havíem vist i 
vam coincidir força. Tot i compartir que hi havia coses bones –enteníem que era 
així–, ens va semblar que el cost per aconseguir-ho era molt car. D’entrada, ens va 
semblar que això de viure tanta gent, podríem dir, amuntegada, era un perill molt 
gran quan hi havia un problema de salut com els passava ara. Això de no disposar 
de temps per conviure amb parents, amics i veïns ens semblava que els sortia molt 
car. No és sa dir-s’ho tot per mitjà d’una maquineta sense veure’s les cares els uns 
als altres, tot i que ara amb aquests aparells també es poden veure, però vaja! Viure 
encofurnats en uns pisos en què no pots donar acollida ni als teus pares, i no po-
der disposar de temps per a ells, no ho vam trobar normal ni saludable.

Després de dies de camí, vam començar a albirar les terres del sud. Ens 
va semblar que, en general, eren ben diferents de les que havíem visitat. Eren 
terres més caloroses, on es veia que hi queia poca pluja i tot plegat no era, ni 
de bon tros, tan verd. El primer que vam observar és que la gent que trobà-
vem no anava tan ben arreglada; semblava que no disposaven de tants diners 
com els del nord. També vam observar que, com al nord, hi havia algunes grans 
cases o palaus i que la majoria, on vivia la gent, eren construccions molt més 
pobres. En definitiva, que, com al nord, també hi havia molta diferència en-
tre uns i altres. 

Quan ja havíem caminat un bon tros per les terres del sud, ens vam aturar 
en un poble on vam poder explicar quin era el motiu del nostre viatge i dema-
nar si ens podien informar. Un bon home que, per cert, també portava la cara 
mig tapada ens va dir que estaven passant un mal tràngol per una malaltia que 
s’estava escampant com la pesta, que no sabien d’on els havia vingut i que s’es-
tava morint molta gent, perquè no disposaven de prou metges i medicines per 
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atendre tants malalts. Ens demanava que també ens protegíssim, perquè els sabria 
molt greu que també poguéssim emmalaltir. Ens van explicar com vivien i les 
dificultats que havien d’afrontar, perquè tenien moltes mancances, que la gent 
del nord de feia molt temps els havien pres i prenien moltes de les seves riqueses 
naturals, i que molta gent passava fam i volia anar cap al nord per poder viure 
millor, perquè els havien dit que allà tot era més fàcil.

Era tota una altra manera de viure, i encara que en molts casos potser era 
un malviure tenien una cosa molt positiva: la comunitat i la solidaritat es mante-
nien. És cert que alguns avenços tecnològics, com aquests aparells que en diuen 
telèfons o la televisió ja els havien arribat, i els que podien en disposaven, però 
això no els solucionava els problemes més importants. Els havien pres, i els con-
tinuaven prenent, molta riquesa; i no els tornaven res, o ben poc. També és cert 
que en els tractes amb els del nord alguns s’enriquien, i molt, però la majoria de 
les persones en veien ben poc, per no dir res.

Arribats aquí, vam trobar que potser era hora d’emprendre el retorn per po-
der transmetre tot el que havíem vist i el que ens havia semblat. Tots els de l’ex-
pedició, petits i grans, érem conscients que ens costaria una mica de fer entendre 
al nostre poble tot el que havíem vist, però bé ho havíem de fer.

Tot tornant i comentant el què i com els ho hauríem d’explicar, vam arribar 
a la conclusió que, per bé i per mal, d’uns i altres alguna cosa en podíem treure 
de positiu. En uns i altres hi havia coses interessants i, de manera molt especial, 
un ensenyament sobre les coses que no hauríem de fer si no volíem caure en els 
paranys en què uns i altres havien caigut. 

Els uns potser per massa, els altres potser per poc, no veiem que tinguin una 
vida gaire equilibrada ni satisfactòria. Els uns, els del nord, tenen de tot, s’han 
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aprofitat de tot i de tothom de manera històrica i han empobrit els pobles del 
sud, però ara uns pocs, per enriquir-se, també s’aprofiten de la pròpia gent amb 
la creació d’un nord i un sud en el seu mateix país. 

Als del sud els manquen moltes coses, fins al punt que una gran part de la 
població pateix problemes de desnutrició i els manquen infraestructures com 
carreteres, hospitals i escoles, però poc que preocupa aquesta situació als altres 
pobles, que el que volen és continuar aprofitant-se de les riqueses que hi ha a la 
seva terra. Amb tot, com passa al nord, un pocs, els que manen, s’aprofiten de la 
pròpia gent i s’enriqueixen amb el patiment del seu poble.

Costa d’entendre, però és ben bé així. Què els explicarem a la nostra gent? 
No ho podran entendre, nosaltres que vivim en una comunitat en què les dife-
rències de parer es resolen parlant, en què l’aprofitament dels recursos naturals 
serveix per garantir la subsistència de la comunitat, en què l’enriquiment perso-
nal passa per garantir l’harmonia entre tots els membres de la comunitat i per la 
cooperació per ajudar els altres a resoldre les dificultats que puguin sorgir, i en 
què són prioritaris el respecte i la cura de la nostra gent gran. La pregunta que 
ens haurem de fer tots plegats a partir d’ara és si sabrem preservar la nostra ma-
nera de viure. Si sabrem mantenir el respecte per la natura i evitar, així, que em-
malalteixi i que amb la seva malaltia emmalaltim nosaltres, com els està passant 
tant a la gent del nord com a la gent del sud. 

Sabrem fer arribar als del nord i als del sud la necessitat de canviar la ma-
nera de ser i de fer i respectar el món on tots plegats vivim?

Amics, cada un de nosaltres hauríem de poder fer alguna cosa, per petita 
que sigui, per ajudar a aquest canvi.

Alfred Pérez de Tudela Molina
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Experiències 
des de Madrid...

D ies abans de l’esclat –si més no, mediàtic– de la pandèmia, la meva dona 
s’havia jubilat de quaranta-tres anys com a infermera a Madrid. A través 
d’ella, vivíem el dia a dia de la feina de les infermeres (i dels infermers) a 

l’Hospital 12 de Octubre, el «seu» hospital. Els primers dies de confinament ens 
van arribar a Cornellà de Llobregat, on encara tinc un apartament. La immobilitat 
programada va fer que aquella mitja setmana se’ns convertís, vulguis no vulguis, en 
dos mesos. Com que viuen a tocar, vèiem, sí, les noies de casa. I cada vespre, a les 
vuit, sortíem a aplaudir la feina del personal sanitari. Puc dir que el que he après, de 
tot plegat, és la feina immensa –i no faig un ús balder de l’adjectiu– de les compa-
nyes de la Carmen, la meva dona. Aquest ha estat, ja aleshores, i més tard, un altre 
cop a Madrid, l’eix de tot el que he après de la pandèmia. A més de les angúnies 
de la seva feina, les companyes de la Carmen han patit, i com!, una càrrega emo-
cional duríssima. La lliçó de tot això, ¿no ens hauria de donar arguments per valo-
rar la seva feina? Recordo que un dia vaig ser l’encarregat de presentar, a la seu de 
l’Institut d’Estudis Catalans, el Diccionari de la infermeria. Rellegiu-lo, sisplau. I ac-
tuem tots plegats, en els debats parlamentaris sobre pressupostos, per ser coherents. 

Ignasi Riera i Gassiot

Madrileny des de fa divuit anys
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