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EL CENTRE LLEIDATÀ TREBALLA  
PER IMPULSAR LES COMARQUES 
LLEIDATANES

Benvolguts amics / Benvolgudes ami-
gues,

Més endavant podreu llegir un escrit del 
nostre Vicepresident, Sr. Climent Llorens, 
en el qual us parla de les visites que hem 
fet i de les que tenim previst fer prope-
rament als Alcaldes / Alcaldesses, Presi-
dents / Presidentes dels Consells Comar-
cals i altres autoritats lleidatanes, per tal 
d’explicar-los de primera mà la feina que 
estem fent i que volem continuar fent al 
CENTRE LLEIDATÀ.
Per aquesta raó avui no us parlaré de cul-
tura, ni d’esbarjo, només ho faré, si m’ho 
permeteu, de la feina que té a veure amb 
la nostra decidida voluntat d’impulsar el 
coneixement dels nostres Municipis i Co-
marques Lleidatanes.
Recordo que el CENTRE LLEIDATÀ, a 
partir de l’1 d’abril del 2009, és la nova seu 
del projecte “Lleida a Barcelona”, un pro-
jecte endegat des de la Diputació de Lleida, 

amb la complicitat de la nostra Entitat, que 
pretén fonamentalment, entre altres qües-
tions, impulsar i difondre el conjunt de les 
excel·lències lleidatanes, essent alhora una 
eina de suport i de racionalització de les 
despeses publiques i privades dedicades a 
la projecció de la “marca Lleida”.
Des de les nostres dependències estem 
oferint cada dia fulletons, plànols i faci-
litant informació en general, que prèvia-
ment hem demanat a qui correspon, a tots/
totes els que vénen a interessar-se’n a la 
nostra Entitat, en tant que referent lleidatà 
que som a Barcelona.
Així mateix estem ajudant –sempre que 
se’ns demana- a la difusió de qualsevol 
acte i/o activitat que es fa en els Munici-
pis i Comarques lleidatanes, per tal que 
els nostres associats/associades i simpatit-
zants en tinguin coneixement i, si s’escau, 
hi assisteixin.
Sabeu, així mateix, que el CENTRE LLEI-
DATÀ és i vol continuar essent un autèn-
tic aparador de Lleida / petita Ambaixada 
de les Comarques lleidatanes a Barcelona, 
i és en aquest sentit precisament que po-

sem les nostres dependències, les nostres 
instal·lacions i el nostre equip humà a la 
disposició de les Institucions lleidatanes i 
també al servei del conjunt dels lleidatans, 
oferint la nostra Sala d’Actes, els nostres 
despatxos, la nostra secretaria, etc., per tal 
que els Presidents / Presidentes dels Con-
sells Comarcals, Alcaldes / Alcaldesses, 
Regidors / Regidores i altres autoritats i re-
presentants institucionals puguin utilizar-
los com a lloc de treball, espai de reunions, 
com ja ho estant fent alguns darrerament, 
també per organitzar actes / activitats, ro-
des de premsa, presentacions de llibres, 
xerrades, conferències, exposicions, etc., 
que ajudin al coneixement de les nostres 
terres lleidatanes.
Amb aquest engrescador projecte cer-
tament hem fet un pas endavant i, tenint 
clar que no podem defraudar les especta-
tives generades al conjunt dels lleidatans, 
ni tampoc a la Societat, hem desenvolupat 
un PLA ESTRATÈGIC que fixa uns ob-
jectius, uns terminis i uns procediments 
que ajudin a aconseguir un gran CENTRE 
LLEIDATÀ que dinamitzi i difongui tot 
“lo lleidatà”, amb accions coordinades 
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amb la Diputació de Lleida, Ajuntament 
de Lleida, Consells Comarcals lleidatans, 
Conselh Generau de la Val d’Aran i resta 
d’Ajuntaments de la demarcació lleidatana 
i aranesa, Cambra de Comerç de Lleida, 
Unió d’Empresaris de Lleida, Organismes, 
Entitats, Associacions lleidatanes i arane-
ses, etc., com també amb l’Ajuntament i 
Diputació de Barcelona, etc., amb voluntat 
de compartir projecte, esforços i recursos 
i de resoldre el nostre compromis de do-
nar servei al conjunt de la societat, acon-
seguint en aquest camp el millor resultat al 
menor cost.
Per la meva part, com ja he dit a l’inici 
d’aquestes ratlles, sóc coneixedor que 
el nostre Vicepresident Climent Llorens 
aprofundirà en aquesta mateixa qüestió en 
el seu escrit. A mi, avui, en tant que Presi-
dent del CENTRE LLEIDATÀ, em corres-
pon remarcar la nostra decidida voluntat 
de fer tota la feina que ens pertoca i totes 
les visites que calgui per aconseguir aquest 
noble objectiu, perquè de cap manera vo-
lem que aquest magnífc projecte lleidatà 
quedi aturat per culpa nostra.
Evidentment confiem en la resposta posi-

tiva del conjunt dels representants de les 
nostres Institucions lleidatanes/araneses.
Salutacions cordials, amb el millor desig 
que gaudiu d’un bon estiu. Fins aviat.

El President,
Miquel Àngel Gento i Sostres
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QUÈ HAURIA D’0FERIR EL CENTRE 
COMARCAL LLEIDATÀ

El nostre Centre pretén satisfer moltes de 
les necessitats psicològiques dels nostres 

associats. Donat que el nombre d’inscrits és 
nombrós i cada membre té inquietuds diver-
ses, cal que el centre ofereixi activitats que 
donin resposta a les diferents aspiracions, si 
bé és impossible satisfer-les totes.
La manera més adequada seria, potser, 
organitzar conferències pronunciades per 
especialistes en filosofia, en psicologia, en 
antropologia, en sociologia, en economia, 
en medicina i en tants altres camps que po-
den interessar a moltes persones associa-
des o no al Centre Lleidatà.
La raó principal, al meu entendre, és que la 
societat actual té més inquietuds culturals 
que en segles passats: Abans, la majoria 
de les persones tenia un referent religiós 
i no calia més que seguir els principis de 
les autoritats religioses sense qüestionar-
los, en la majoria dels casos. Actualment, 
bona part de la societat s’ho qüestiona tot, 
justament perquè ha adquirit la majoria 

d’edat, com diria Kant. Aquesta majoria 
d’edat consisteix bàsicament a desfer-se 
de tots els principis imposats sense haver-
los qüestionat.
El dinamisme dels éssers humans, que cer-
quen solucions als seus problemes exis-
tencials, fa necessària una confrontació 
dialèctica. Els humans no admetem les 
pròpies contradiccions d’una manera pas-
siva, sinó que estem cridats a resoldre-les. 
Gràcies a aquesta confrontació amb altres 
persones, sovint aconseguim trobar-nos 
raonablement bé, puix d’aquesta manera 
defugim de la nostra soledat obsessiva.
El fet de dialogar amb altres persones de 
diferents ideologies o amb més recursos 
culturals, moltes persones solucionen els 
seus problemes, molt sovint causats pel 
pes suggestiu, alimentat per la imaginació 
descontrolada. Per altra banda, les perso-
nes que sistemàticament rebutgen el diàleg 
amb els altres cauen fàcilment en el fo-
namentalisme i en el radicalisme. Els fo-
namentalistes, més que seguir unes idees 
precises, són el fruit d’una inseguretat 
psicològica; per tant,no són dignes de cap 
credibilitat.

La diversitat ideològica sovint ha estat 
causa de discussions i de malestar entre els 
humans; si bé, al meu entendre, hauria de 
ser tot el contrari: Gràcies als conceptes 
oposats dels nostres interlocutors sovint 
ens desprenem de les nostres obsessions i 
de les nostres neures, així com de les ideo-
logies tancades que ens paralitzen. Ningú 
posseeix la veritat; per tant, no hem de 
dogmatitzar mai cap concepte. Per adonar-
nos-en, només fa falta que escoltem aten-
tament els arguments de persones sàvies 
en cada especialitat. Ara bé, tampoc hem 
de creure que aquestes persones tenen la 
veritat absoluta, ja que ningú la posseeix; 
en tot cas s’hi aproximen més o menys. De 
fet, com diu Jordi Llimona en el seu lli-
bre sobre la tolerància: “Tots tenim dret a 
professar i a expressar la nostra respectiva 
aproximació a la veritat última, però sense 
pensar mai que sigui l’única i definitiva.”
Com a conclusió, diré que la confrontació 
d’idees és força positiva per al desenvolu-
pament humà i un excel·lent mitjà per re-
soldre els diferents problemes quotidians.
Vicepresident 2n del Centre Comarcal 
Lleidatà, Jesús Escales
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Benvolguts Presidents/Presidentes dels 
Consells Comarcals i/o Alcaldes/Al-

caldesses dels Municipis lleidatans,
En l’anterior butlletí em presentava a tots 
vosaltres com a nou membre de la Jun-
ta Directiva del nostre Centre Lleidatà, 
il·lusionat i disposat a treballar per a les 
nostres comarques lleidatanes.
Recordo que us presentava la nostra En-
titat, la nostra difusió de les excel·lències 
lleidatanes, les nostres activitats culturals 
i d’esbarjo, la nostra ubicació física, els 
nostres associats…, i us prometia treballar 
per a dos objectius bàsics: d’una banda, 
que el Centre sigui casa seva a Barcelona 
i, de l’altra, conèixer-nos personalment per 
poder establir un millor i eficaç camí de 
col·laboració.
Avui us parlaré del segon objectiu. Tot i 
que a simple vista el fet de conèixer-nos 
personalment no sembli important, estic 
segur que aviat donarà el seu fruit. Amb 
el President del nostre Centre, amb el bon 
amic Miquel Àngel Gento, ja hem visitat 
els Presidents dels Consells Comarcals i 
els Alcaldes de les capitals de les comar-

ques del Solsonès, la Noguera i la Segarra, 
i ja tenim programades les properes tres vi-
sites per a aquest mes de juliol a les capi-
tals de les comarques del Pla d’Urgell, de 
l’Urgell i de les Garrigues.
Als Presidents dels Consells Comarcals, 
Alcaldes i Regidors de Cultura que hem 
visitat, volem agrair-los la rebuda i atenció 
que tots ells han tingut envers nosaltres. 
Amb tots ells ens hem sentit ben acollits, 
escoltats i amb ganes de buscar maneres 
de treballar plegats. Veure’ns i parlar cara 
a cara creiem que farà més fàcil trobar pos-
sibilitats de col·laboració i una entesa més 
immediata.
Òbviament, gestionar les activitats del dia 
a dia del nostre Centre comporta un tre-
ball que cal fer i que seguirem fent. Oferir 
el caliu i l’espai que puguin necessitar la 
gent de les nostres Comarques a Barcelona 
és el que perseguim. Tot i que treballem 
de manera totalment altruista, no pararem 
i serem constants a repetir que estem a la 
vostra disposició per a tot allò que sigui bo 
per a la nostres estimades terres lleidata-
nes.

Per concloure, m’agradaria fer-ho amb una 
frase que sento i per la qual treballaré: “Tot 
el nostre esforç per fer vostre el nostre 
Centre, tota la nostra il·lusió i col·laboració 
perquè us sentiu com a casa vostra, a Bar-
celona”.
Salutacions cordials,

Vicepresident 3er del Centre Comarcal 
Lleidatà,
Climent Llorens



Butlletí informatiu • juliol 2013 • 7COMARQUES

24 MUNICIPIS DE LA NOGUERA I EL 
JUSSÀ QUEDEN INCLOSOS EN LA 
ZONA DEL MONTSEC CERTIFICADA 
PER LA FUNDACIÓ STARLIGHT COM 
A DESTÍ TURÍSTIC  

La Fundació Starlight, avalada per la 
Unesco, ha inclòs en la delimitació 

de la zona del Montsec certificada com a 
Destí Turístic un total de 24 municipis per-
tanyents a les comarques de la Noguera i 
el Pallars Jussà (amb abast total o parcial 
dels termes municipals). Aquesta decisió 
incrementa en vuit el nombre de munici-
pis integrats en el projecte de desenvolu-
pament turístic del Montsec al voltant del 
recurs del cel nocturn de qualitat respecte 
dels setze que formaven part de l’extingit 
Consorci del Montsec.
Els Destins Turístics Starlight són indrets 
visitables que compten amb qualitats 
excel·lents per a la contemplació del cel 
i la realització d’activitats turístiques re-
lacionades amb aquest recurs. L’objectiu 
d’aquesta certificació, que valora conjun-

tament per primer cop ciència i turisme, 
és garantir poder gaudir de l’observació 
del cel i descobrir els valors naturals, cul-
turals i paisatgístics vinculats. En aquests 
moments, a banda del Montsec, hi ha cinc 
llocs al món certificats com a destí turístic 
Starlight: l’illa de la Palma, la Reserva de 
Biosfera de La Rioja, Granadilla de Abona 
(Tenerife), Alqueva (Portugal) i Costiera 
(Itàlia).
Dels 24 municipis inclosos en la zona del 
Montsec certificada per la Fundació Star-
light com a Destí Turístic, 18 pertanyen 
a la Noguera. Són Àger, Os de Balaguer, 

Ivars de Noguera, Algerri, Castelló de Far-
fanya, Balaguer, la Sentiu de Sió, Cubells, 
Foradada, Artesa de Segre, Ponts, Oliola, 
Tiurana, la Baronia de Rialb, les Avellanes 
i Santa Linya, Camarasa, Alòs de Balaguer 
i Vilanova de Meià. Els altres 6 municipis 
formen part del Pallars Jussà. Es tracta de 
Sant Esteve de la Sarga, Castell de Mur, 
Llimiana, Gavet de la Conca, Isona i Con-
ca Dellà i Tremp.
Procés de millora continuat, recomana-
cions i avaluació cada 4 anys
La concessió del certificat de Destí Star-
light s’entén com una etapa d’un procés de 

LA NOGUERA

Fotografia del Sr. Joan Argilés
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millora continua tant pel que fa a la qualitat 
i coherència del producte turístic, com a la 
necessitat de preservar la qualitat dels cels 
nocturns i la protecció dels recursos asso-
ciats. Així, la concessió de la certificació 
s’estableix per un període de quatre anys, 
revisable després d’una nova auditoria de 
comprovació de l’evolució de l’indret i del 
compliment de les recomanacions que la 
Fundació Starlight emet en l’informe de 
les auditories realitzades.
Onze municipis del Montsec integraran la 
tercera Reserva Starlight del món
També s’ha atorgat la distinció de Reserva 
Starlight a una àrea del Montsec, un cop 
finalitzat el procés d’avaluació de les audi-
tories efectuades els darrers mesos.
La Reserva Starlight del Montsec està 
a l’interior de la zona de delimitació 
de Destí Turístic i comprèn de manera 
total o parcial el territori d’onze mu-
nicipis. Els de la Noguera són Àger, 
Camarasa, les Avellanes i Santa Linya, 
Alòs de Balaguer i Vilanova de Meià; 
els del Pallars Jussà són els sis que 
també s’han inclòs en l’àmbit del Destí 

Turístic Starlight i que es detallen més 
amunt.
Les Reserves Starlight consisteixen en 
espais naturals amb un grau encara ma-
jor quant a qualitat del cel nocturn i accés 
a la llum dels estels, així com una major 
exigència i compromís per a la defensa 
d’aquests elements.
El Montsec es converteix en la tercera Re-
serva Starlight al món. També ho són l’illa 
de La Palma i el llac Tekapo (Nova Zelanda).
Impuls al “turisme del coneixement”
La certificació Starlight del Montsec com 
a Destí Turístic i com a Reserva representa 

un impuls per a les potencialitats de la zona 
a l’hora de configurar una oferta turísti-
ca de qualitat diferenciada al voltant dels 
elements específics del Montsec, especial-
ment del seu cel, un dels deu més privile-
giats del món per a l’observació astronò-
mica. Administracions, entitats i iniciativa 
privada treballen conjuntament des de fa 
temps per posar les bases del “turisme del 
coneixement”.
El Consorci del Montsec va posar en mar-
xa el procés de sol·licitud perquè la serra-
lada pogués optar a ser declarada Destí 
Turístic Starlight i Reserva Starlight ara fa 
un any. A partir de llavors es va iniciar un 
procés de recopilació molt exhaustiva de 
dades sobre la qualitat del cel nocturn del 
Montsec, una auditoria turística a càrrec 
d’ens avaluadors independents i una altra 
auditoria científica i astronòmica.
 En el procés de recollida de dades tècni-
ques i científiques per a les auditories hi ha 
col·laborat econòmicament la Diputació 
de Lleida. També hi ha col·laborat la Di-
recció General de Qualitat Ambiental, del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, 
pel que fa a les mesures contra la contami-

LA NOGUERA

Fotografia de Mar Tàpia
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nació lumínica; el Servei Meteorològic de 
Catalunya, amb informes sobre les dades 
meteorològiques del Montsec; l’Institut 
d’Estudis Espacials de Catalunya, que 
ha facilitat dades de qualitat d’imatge as-
tronòmica; i el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, amb informes sobre 
la qualitat de l’aire.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, 
Santi Vila, ha resolt fixar l’Observatori 
Astronòmic del Montsec com a punt de 
referència, figura màxima de protecció 
contra la contaminació lluminosa, per a 
la preservació de l’excel·lent qualitat del 
cel nocturn de la serralada del Montsec. 
Aquesta resolució, publicada al Diari 
Oficial de la Generalitat, protegeix tant 
l’observatori com els 16 municipis de la 
seva àrea d’influència, amb una superfície 
de 1.600 km2: Àger, Alòs de Balaguer, Ar-
tesa de Segre, les Avellanes i Santa Linya, 
la Baronia de Rialb, Camarasa, Foradada, 
Os de Balaguer, Ponts, Vilanova de Meià, 
Castell de Mur, Gavet de la Conca, Isona i 
Conca Dellà, Llimiana, Ivars de Noguera i 
Sant Esteve de la Sarga.

Preservats els 1.600 km2 de l’entorn de 
l’Observatori Astronòmic, amb el cel noc-
turn més fosc de Catalunya
El conseller de Territori i Sostenibilitat, 
Santi Vila, va fixar l’Observatori Astronò-
mic del Montsec com a punt de referència, 
figura màxima de protecció contra la con-
taminació lluminosa, per a la preservació 
de l’excel·lent qualitat del cel nocturn de la 
serralada del Montsec. Les zones d’especial 
valor astronòmic o natural es protegeixen 
enfront de la contaminació lluminosa de 
manera específica per garantir la preserva-
ció de la biodiversitat i assegurar que es 
mantinguin unes condicions de foscor na-
tural que permetin l’observació del firma-
ment en les millors condicions. Aquestes 
zones d’especial valor són els anomenats 
punts de referència.
La col·laboració del Departament de Te-
rritori i Sostenibilitat amb l’antic Consor-
ci del Montsec i els consells comarcals 
de la Noguera i del Pallars Jussà ha per-
mès dur a terme una important renovació 
de l’enllumenat públic de la zona durant 
els últims 10 anys, amb una inversió a les 
instal·lacions d’uns 2 milions d’euros, dels 

quals 800.000 € han estat subvencionats 
pel Departament. Aquesta inversió ha com-
portat una millora de la qualitat del medi 
nocturn. L’última campanya de mesures 
de la qualitat del cel del Montsec que ha 
fet el Departament de Territori i Sosteni-
bilitat, corresponent a l’any 2012, constata 
que a les zones interiors no hi ha hagut em-
pitjorament de les condicions en l’última 
dècada i que s’ha detectat una millora en 
alguns casos, fruit dels projectes de canvi 
d’enllumenat. 

LA NOGUERA

Fotografia de Mar Tàpia
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EL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE 
L’OR DEL SEGRE

Inaugurat recentment, el Centre 
d’Interpretació de l’Or del Segre és un 

nou equipament que s’afegeix als atractius  
turístics de la ciutat de Balaguer i, que pre-
tén ser, un espai de coneixement i difusió 
sobre la recerca d’or al riu Segre i també un 
lloc on el visitant participi de l’experiència 
única de posar-se a la pell d’un autèntic 
buscador d’or.
Aquest nou espai museístic, el segon 
d’aquestes característiques que s’obre a 
Europa després del de Tankavaara a Fin-
làndia, vol  posar en relleu el patrimoni au-
rífer del riu Segre i la seva importància en 
l’extracció d’aquest metall preciós oferint 
un itinerari on la sensació de trobar-se dins 
del riu envoltat per la vegetació de ribera 
acompanya el visitant durant tot el reco-
rregut. 
El projecte del Centre d’Interpretació va 
sorgir a partir de les investigacions del 
doctor en geologia i professor de la Uni-
versitat de Barcelona Manel Viladevall, 

que va constatar l’abundant presència d’or 
a l’arena del Segre al seu pas per la capi-
tal de la Noguera. Els estudis de Viladevall 
van permetre confirmar que el Segre és un 
riu aurífer que transporta or des del Pirineu 
fins a la seva desembocadura.
El Centre està ubicat a l’edifici annex al 
molí de l’Esquerrà, un antic molí fariner 
que va ser reformat al segle XIX i que 
aprofitava la força de l’aigua de la segla 
que l’abastia per aconseguir moure una 
roda hidràulica que accionava el mecanis-

me per a  moldre el gra. El molí estava for-
mat per un soterrani, en que hi havia ubica-
da la roda hidràulica, la planta baixa on hi 
havia la mola, un pis superior i les golfes.
A l’entrada, el visitant és rebut amb una 
gran imatge d’un buscador d’or al riu Se-
gre. D’aquí s’accedeix a l’exposició, on a 
través de diferents plafons i vitrines envol-
tats per una reproducció d’un bosc de ribe-
ra o bultra, es fa un recorregut històric per 
l’explotació de l’or al riu Segre, documen-
tada ja des d’època romana a la Cerdanya, 

LA NOGUERA / CIUTAT DE BALAGUER
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però que tingué moments d’especial acti-
vitat en època andalusina i posteriorment 
als segles XVI i XVII, quan es començà a 
utilitzar el mercuri com a amalgamant per 
poder extreure l’or de l’arena.
D’aquí s’accedeix a la sala dels safareigs 
distribuïda en dos espais a diferent nivell. 
El primer està destinat als més petits i el 
precedeix un gran mural il·lustrat amb lle-
gendes i històries inspirades en la recerca 
i el valor de l’or, com la del rei Mides o la 
dels tresors del comte Pere d’Urgell. Aquí 
els nens i nenes poden fer una pràctica de 
recerca d’or en uns safareigs adaptats. En 
aquest espai hi ha també la possibilitat de 
visionar un audiovisual sobre la recerca de 
l’or amb l’àbac.
Una col·lecció d’àbacs de diferents mate-
rials i èpoques d’arreu del món dóna pas al 
segon espai, destinat al públic en general,  
on el visitant pot fer una pràctica de recer-
ca d’or, amb l’àbac, amb arena aurífera del 
Segre i consultar uns dossiers més tècnics 
i especialitzats sobre la història i la tècnica 
de recerca d’or al Segre. 

ACTIVITATS I VISITES
L’oferta d’activitats i visites del centre 
d’interpretació està adreçada a tot tipus de 
públic: infantil, familiar, grups concertats, 
escolars, etc.
Els visitants poden visitar lliurement els 
espais o fer-ho guiats pel personal del 
centre. El que no es pot deixar de fer és la 
pràctica de recerca d’or als safareigs. Una 
activitat única que transporta el visitant a 
les èpoques daurades d’explotació d’or al 
riu Segre. El centre  facilita un àbac i una 
bosseta d’arena aurífera del Segre amb un 
contingut de  50 mg. d’or. Als safareigs, 
un monitor explica i ensenya la tècnica per 
separar l’or de l’arena. Passada una estona 
la paciència es transforma en emoció quan 
es comencen a veure unes petites partícu-
les daurades que apareixen entre l’arena 
remoguda. A poc a poc aquestes palletes 
d’or queden dipositades al fons de l’àbac 
d’on el visitant les pot treure fàcilment i 
posar-les en una petita proveta que al final 
de l’activitat s’endurà a casa amb el preuat 
metall a dins.

Actualment s’estan elaborant una sèrie 
d’activitats didàctiques adreçades a grups 
escolars i al públic en general on a partir de 
diferents experiments es donaran a conèi-
xer les propietats i usos de l’or al llarg de 
la història. 

Ens podeu trobar a:
Av. Comte Jaume d’Urgell, 12
25600 Balaguer ( Lleida )  
http://goo.gl/maps/OpBzC

Visites concertades: 973 448 668
Més informació:
http://www.museucn.com/ca/centres-dinterpretacio.html

 ordelsegre@balaguer.cat

Segueix-nos! Facebook i Twitter  
Horaris:
De dimarts a divendres: de 10 a 14 h
Dissabtes: d’11 a 14 h i de 18 a 20 h
Diumenges i festius: d’11 a 14 h

LA NOGUERA / CIUTAT DE BALAGUER
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EL PATRIMONI CULTURAL I HIS-
TÒRIC DE SOLSONA, AL DESCOBERT 
DURANT L’ESTIU

Solsona és una ciutat plena d’història 
i de tradicions arrelades que es respi-

ren per tots els racons del nucli antic, una 
població de gegants i bestiari folklòric, de 
tradició ganivetera i artesania alimentària. 
Té fama de ser una ciutat tranquil·la, i ho 
compleix, tot i que sempre hi ha moviment 
i activitats per fer i descobrir-la. 
Pels que encara no la conegueu, aquest es-
tiu teniu diverses oportunitats per conèixer 
el seu patrimoni històric i cultural. L’any 
passat es va posar en marxa el Quarto dels 
gegants, un espai on s’exposen tots els 
elements folklòrics de la Festa Major i el 
Corpus. Aquesta és una proposta llaminera 
per al públic familiar, amb la qual els més 
petits quedaran fascinats amb la majestuo-
sitat dels improperis solsonins. Les visites, 
que es duen a terme els vespres dels dissa-
btes d’estiu fins el 17 d’agost, es comple-
ten amb una ruta pel nucli antic. 

Una altra activitat són les visites guiades 
que s’organitzen per tercer any consecutiu 
els vespres dels divendres de juliol. En-
guany porta per nom “La Solsona Subte-
rrània” i consistirà en una ruta per cellers 
desconeguts de la ciutat. Es tracta d’una 
oportunitat immillorable per conèixer una 

altra Solsona, la nocturna, des d’un punt de 
vista ben singular.
Solsona no es pot entendre sense conèixer 
el seu nucli històric amb punts d’interès 
destacats com la Catedral, el Museu Dio-
cesà i Comarcal o el Pou de Gel. Durant 
el juliol i l’agost, s’amplien els horaris 

SOLSONÈS
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de visites guiades d’aquesta estructura on 
s’emmagatzemava el gel entre els segles 
XVII i XIX. Aquest indret peculiar es pot 
conèixer de primera mà els dissabtes i diu-
menges al migdia i també els diumenges a 
la tarda.
I si el que voleu és conèixer el ric entorn 
patrimonial i històric de Solsona al vostre 
aire, des de fa uns mesos, l’idioma ja no és 
una barrera per als visitants. Recentment 
s’ha estrenat l’audioguia de Solsona, una 
guia de veu en cinc idiomes (català, caste-
llà, anglès, francès i alemany) que només 
requereix descarregar una aplicació gra-
tuïta a través del telèfon mòbil. S’hi des-
criuen els punts d’interès més destacats, un 
mapa per situar-los i l’agenda d’activitats 
culturals que es duen a terme a la ciutat. 
Amb totes aquestes opcions, no hi ha cap 
excusa per no visitar Solsona. Aquest es-
tiu, veniu a descobrir-la, segur que no us 
en penedireu!

SOLSONÈS
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Des de la Segarra és per a mi un honor 
adreçar unes ratlles en aquest butlletí  

que conec i aprecio des de fa molts anys.
Donar a conèixer la Segarra arreu no deixa 
d’ésser, també, un honor i, encara que 
breu, voldria aportar i divulgar aquest  es-
perit i tarannà segarrencs al vostre cercle 
de lectors.
La Segarra, seca i aspra, com deia Jo-
sep Pla, avui es compon de 21 municipis 
que configuren la Segarra administrativa 
i econòmica actual. Malgrat tot, encara  
molts municipis de l’entorn de la comarca  
serven el nom i la gènesi del nom SEGA-
RRA, els quals evidencien uns temps pas-
sats amb uns límits més eixamplats.
La Segarra, per a molts, és comarca de pas, 
que es creua amb relativa facilitat i bona ve-
locitat, donades les bones carreteres i pen-
sant més en les muntanyes pirinenques o les 
platges mediterrànies. A nosaltres, els sega-
rrencs, ens agrada que s’hi aturin per poder 
fer petar la xerrada i explicar-los que som 
gent austera i acollidora, d’on venim i cap 
on volem anar i compartir una estona del 
temps, del paisatge i de la natura, del bon 

menjar, dels allotjaments en cases rurals…
Sempre és bo de fer un alto en el camí.
Podríem situar els orígens de la Segarra 
vers el segle III abans de C., quan els ibers 
ja encunyaren moneda amb el nom “Sega-
rra-Sikarra” i la configuració que hom pot 
percebre és d´una comarca amb uns serrats 
suaus fins a 700 metres i unes planes força 
grans a partir dels 400 m. La comarca està 
solcada per quatre rius petits, que són el 
Cercavins, l’Ondara, el Sió i el Llobregós 
que al seu voltant aixopluguen més de cent 
pobles, viles i ciutats, com Cervera, Guis-
sona, Torà i Sant Guim de Freixenet que, 
amb la resta de pobles i municipis, sumem 
uns 23.000 habitants repartits entre els 
727,7 km2 de tota la superficie segarrenca.

La nostra activitat básica és l’agrària i ra-
madera i al redós d’importants indústries 
agroalimentàries i, també,altres indústries 
complementàries. Tampoc no vull deixar 
d’esmentar l’important llegat del patrimoni 
arquitectònic repartit al llarg i ample de la 
comarca, tant romànic, com gòtic, etc., com 
de pobles amb encant ancorats en el temps, 
que estem encantats d´ensenyar, fet que en 
l’àmbit turístic és un valor encara no massa 
divulgat ni conegut. Estem posant l’èmfasi 
en la divulgació d’aquest patrimoni, a més 
de l’esmentat abans del color del nostre 
paisatge canviant al llarg de l’any i també  
d’una flora i fauna molt peculiars.
Com es pot comprovar són moltes coses 
que conformen una realitat atractiva per 
ser coneguda i estaríem joiosos que la vul-
guin conèixer en primera persona tots els 
lectors del butlletí d’aquest Centre Comar-
cal Lleidatà de la ciutat comtal, els quals 
aprofito per saludar efusivament i espero 
trobar-nos algun dia ja sigui a la Segarra o 
bé a Barcelona. Fins aviat.
President del Consell Comarcal de la Se-
garra, Adrià Marquilles Bernaus

LA SEGARRA
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CONCERT PER A LA LLIBERTAT

Un cop més, abans de començar aquest 
parèntesi de l’estiu, us faig arribar el 

llistat de les activitats realitzades durant 
el darrer trimestre. M’agradaria compar-
tir amb vosaltres unes paraules que van 
ser pronunciades per un dels cantants que 
van intervenir al CONCERT PER LA LLI-
BERTAT, al Camp del Barça el proppassat 
29 de juny. Abans de cantar la cançó de 
Brams “Vull per demà”, el seu vocalista, 
Francesc Ribera, va dir:  
“Una nació està per damunt de resultats 
electorals concrets, d’analfabets que le-
gislen sobre la llengua i de corruptes que 
saquegen el treball del poble. I la nostra 
nació, és la de Ramon Llull, la d’Ausiàs 
March, i va de Fraga a Maó i de Salses a 
Guardamar.
Tenim un exèrcit. Un exèrcit que fa tres-
cents anys que ens defensa i que gràcies 
a ell no hem estat destruïts com a poble. 
I aquest exèrcit es diu cultura i els nos-
tres soldats són mestres, actors, escriptors, 
científics, investigadors, i els milers de mi

licians voluntaris de la cultura popular de 
cada poble i de cada barri. I aquest exèrcit 
està arreu, desplegat, a punt i armat, arreu 
dels Països Catalans. I amb aquest exèrcit 
farem de la nostra nació una terra lliure!”
M’agradaria que fóssim tots conscients 
que el C.C. Lleidatà també forma part 
d’aquest exèrcit, pacifista per descomptat, 
que va aportant, des de fa molts anys feina 
i entusiasme.
Bon estiu a tothom!

Vicepresidenta 1a i Responsable de Cultura  
del C.C. Lleidatà, 
Joana Novau  
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ACTIVITATS CULTURALS
CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ
ABRIL 2013 - JUNY 2013

ABRIL 2013

Dia 2
Grup Claror.
Tertúlia: La salut a partir dels aliments.

Dia 3
Trobada Amics de Mallorca.
El primer dimecres de cada mes, trobada i 
xerrada dels Amics de Mallorca.

Dia 8
Conferència Dones Mundi. Model de les dones 
grans a les sèries de TV a Catalunya i Espanya.
A càrrec del Sr. Enric Gomà, amb presentació de 
la Sra. Carme Larraz.

Dia 9
Grup Claror. Tertúlia: L’atractiu dels creuers. 
Xerrada- Col·loqui. “Les pensions de Jubilació en 
un estat propi. Desmuntant pors, aclarint dubtes”. 
A càrrec del Sr. Ignasi Marimon.  

Dia 12
Sessions Descoberta Lectora
Passejades literàries: “L’encís de les històries i 
dels seus personatges”, per Joana-Alba Cercós.

Dia 16
Grup Claror
Tertúlia: Està sobrevalorat el carisma?

Concert amb Piano i Flauta Travessera.
“La flauta travessera dels segles XVIII al XX”.
Músics: Yolanda Borlado i Chiko Tanaka.
Organitza Amics de la Música de Barcelona. 

Dia 23
Grup Claror
Tertúlia: L´optimisme és contagiós?

Dia 26
Sessions Descoberta Lectora
Passejades literàries: “L´encís de les històries i 
dels seus personatges”, per Joana-Alba Cercós.

Dia 28
Teatre. “Okupes de segona”.
Autor: Albert Capel.
A càrrec del grup de teatre, Vada Retro Teatre.
Direcció: M.C Màrquez Campos.
Coordinació Pere Basté. 

Dia 30
Grup Claror
Tertúlia: Relacions complexes amb persones 
difícils.

MAIG 2013

Dia 3
Sessions Descoberta Lectora
Passejades literàries: “L’encís de les històries i 
dels seus personatges”, per Joana-Alba Cercós.

Dia 6
Cercle Català d’Història.
Presentació llibre. “Vernaclística”.
Autor: Jordi Salat.
Presentació a càrrec del Sr. Joaquim Ullan, 
president del C. Català d’Història.

Dia 7
Grup Claror
Tertúlia: La crisi canvia la societat?

Dia 8
Trobada Amics de Mallorca.
El primer dimecres de cada mes, trobada i 
xerrada dels Amics de Mallorca.

Dia 10
Pregó d’Obertura Festa Major.
A càrrec del Sr. Joan Buscà i Ambrós. 
“La situació econòmica de Catalunya. Present i 
futur: pensions, sanitat i educació”.
Economista. Professor de la UB. Membre de la 
Junta de PIMEC.
Inauguració Exposició Treballs Manuals.
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Dia 11
Cantada de la Coral Terra Ferma.
Presentació llibre. “Les mares al Museu”.
Autora: Magda Sanrama. A càrrec de la Sra. 
Joana Novau i Armengol, Vicepresidenta del C.C. 
Lleidatà i responsable de l’àrea cultural.

Dia 12
Celebració de la Santa Missa.
Lliurament dels Premis Literaris.

Dia 14
Conferència.
“Tractament integratiu del dolor crònic”. 
Ponent: Dr. Sergio Abanades, director mèdic de la 
Clínica Omega Zeta.
Grup claror. Tertúlia: Nivellar sous mínims i 
màxims?

Dia 21
Grup Claror
Tertúlia: Club BILDERBERG. Els amos del món.

Dia 23
Presentació llibre. “La filharmònica Infernal de 
Vensort”. Autor: Josep Mut.
Presentació a càrrec de la Sra. Joana Novau, 
Vicepresidenta del Centre Lleidatà i responsable de 
cultura.

Dia 24
Visita cultural guiada a Lleida amb caragolada.

Dia 26
Teatre. “Els savis de Vilatrista”.
Autor: Santiago Rusiñol.
A càrrec del grup de teatre: Grup Teatre Les Corts.
Direcció: Mª Dolors Camprubí i Jordi J. Currius. 
En homenatge a Josep Orive.

Dia 28
Grup Claror. Tertúlia: Viure sol és un plaer?

Dia 31
Sessions Descoberta Lectora
Passejades literàries: “L’encís de les històries i dels 
seus personatges”, per Joana-Alba Cercós.

JUNY 2013

Dia 1
Concert del grup d’Acordionistes del Centre 
Comarcal Lleidatà. Lloc: Casa Elizalde.
Direcció a càrrec de la professora Miriam Valls.

Dia 3
Conferència.
“La identificació de Castella amb Espanya”.
A càrrec del Sr. Marcel Mañé, membre del Cercle 
Català d’Història.

Dia 4
Grup Claror. Tertúlia: Tenir diners és ser feliç? 
Concert, organitzat per Amics de la Música de 
Barcelona. V CICLE DE JOVES MÚSICS.

Alumnes del Conservatori de Granollers i de 
l’Acadèmia Marshall.
Músics: Jaume de Dios, Rubén Torres i Anton Serra.

Dia 5
Trobada Amics de Mallorca.
El primer dimecres de cada mes, trobada i xerrada 
dels Amics de Mallorca.

Dia 9
Actuació musical. El grup d’animació “Solistes 
Cantaires” ens oferí un espectacle de música i 
cançons d´ahir, d´avui i de sempre.
Direcció Musical i Pianista: Sr. Angel Español.
Coordinació: Pere Basté.

Dia 11
Conferència.“Sana les teves emocions i sanaràs el 
teu cos”.
Ponent: Sra. Mercè Guiler Creus.
Grup Claror. Tertúlia: Difama, que alguna cosa queda.

Dia 14
Presentació llibre. “Poemari i Construcció de la nit”.
Autora: Sra. Anna Pentinat.
Presentació a càrrec de la Sra. Clara Mir.

Dia 18
Grup Claror. Tertúlia: El preu de l’ambició.

Dia 25
Grup Claror. Tertúlia: Vida després de la vida?
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Dins del bloc de Cultura volem fer especial 
esment de les activitats relacionades amb la 

POESIA al RACÓ POÈTIC DELS DIVENDRES 
(abans Cafè dels Dissabtes), amb assistència d’un 
públic molt fidel.

ABRIL 2013

Dia 12
Racó poètic dels divendres organitzat per Niu 
d’Art de Parets. Representació poètica: “Màrius 
Torres. Puig de Falenes.

Dia 19
Lectura del llibre “Tot el que perdem” de la Sra. 
Teresa Costa-Gramunt. Introducció a càrrec de la 
Sra. Anna Ruiz Mestres.

Dia 26
Lectura del llibre “Llegir al metro”del Sr. 
Rodolfo del Hoyo. Introducció a càrrec de la Sra. 
Teresa Costa- Gramunt, escriptora.

MAIG 2013 

Dia 03
Salvador Espriu i Bartomeu Rosselló-Pòrcel 
recitats per la Sra. Mª Carme Pérez Vidal, Sra. 
Mª Carme Roig, el Sr. Rafael Soteras Roca i el 
rapsode del Vallès.

Dia 17
Rafel Casa és presentat per un altre Rafael.

Dia 31
“Degustació poètica” amb la Sra. Rosa Mª 
Esteller i el Sr. Raimond F. Crespí.
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Niu d´Art de Parets. Representació poètica: 
“Màrius Torres. Puig de Falenes” (12·04·13)
Assistents a la representació poètica

Lectura del llibre: “Tot el que perdem”, de 
la Sra. Teresa Costa-Gramunt. Introducció a 
càrrec de la Sra. Anna Ruiz Mestres (19·04·13) 
La Sra. Teresa Costa-Gramunt i la Sra. Anna Ruiz 
Mestres

Lectura del llibre “Llegir al metro” del Sr. 
Rodolfo del Hoyo. Introducció a càrrec de la 
Sra. Teresa Costa-Gramunt, escriptora
 (26·04·13) La Sra. Teresa Costa-Gramunt i el Sr. 
Rodolfo del Hoyo

Salvador Espriu i Bartomeu Rosselló-Pòrcel 
recitats per la Sra. M. Carme Pérez Vidal, Sra. 
M. Carme Roig i el Sr. Rafael Soteras Roca, el 
rapsode del Vallès (03·05·13) La Sra. Mª Carme 
Pérez Vidal, el Sr. Rafael Soteras i la Sra. Carme Roig

Rafel Casa és presentat per un altre Rafael 
(Rafael Soteras). Roda de poesia per al públic 
participant (17·05·13)
El Sr. Rafael Soteras i el Sr. Rafel Casa

Rafel Casa és presentat per un altre Rafael 
(Rafael Soteras). Roda de poesia per al públic 
participant (17·05·13)
Assistents a la representació poètica

“Degustació Poètica” amb la Sra. Rosa M. 
Esteller i el Sr. Raimond F. Crespí. Roda de 
poesía per al públic participant (31·05·13)
La Sra. Rosa Mª Esteller i el Sr. Rafael Soteras

“Degustació Poètica” amb la Sra. Rosa M. 
Esteller i el Sr. Raimond F. Crespí. Roda de 
poesía per al públic participant (31·05·13)
Assistents a la representació poètica 
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Excursió visita cultural a Lleida (24·04·13)

Visita al Palau de Congressos de Lleida i a La Llotja.
Visita cultural a Lleida.
Fotografia presa al Restaurant “La Mina”.
Felicitació sorpresa al soci Antoni Micó al mateix 
restaurant pels seus 90 anys
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Les pensions de Jubilació en un estat propi. Desmuntant 
pors, aclarint dubtes. A càrrec del Sr. Ignasi Marimón 
(09·04·13) El Sr. Ignasi Marimón

CONFERÈNCIES

Dones Mundi. Model de les dones grans a les sèries de TV 
a Catalunya i Espanya. A càrrec del Sr. Enric Gomà, amb 
presentació de la Sra. Carme Larraz (08·04·13)
La Sra. Carme Larraz i el periodista  Sr. Enric Gomà

Dones Mundi. Model de les dones grans a les sèries de TV 
a Catalunya i Espanya. A càrrec del Sr. Enric Gomà, amb 
presentació de la Sra. Carme Larraz (08·04·13)
Assistents a la conferència 

La identificació de Castella amb Espanya.  A càrrec del 
Sr. Marcel Mañé, membre del Cercle Català d’Història  
(03·06·13)
Assistents al col·loqui 

Tractament integratiu del dolor crònic. Ponent: Dr. Sergio 
Abanades, director mèdic de la Clínica Omega Zeta 
(14·05·13)
El Doctor Sergio Abanades

La identificació de Castella amb Espanya.  A càrrec del 
Sr. Marcel Mañé, membre del Cercle Català d’Història  
(03·06·13)
El Sr. Joaquim Ullan, president del C.C. d´Història iel Sr. Marcel Mañé 
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Sana les teves emocions i sanaràs el teu cos. Ponent: Sra. 
Mercè Guilera Creus (11·06·13)
La Sra. Mercè Guilera exposant el temari

Sana les teves emocions i sanaràs el teu cos. Ponent: Sra. 
Mercè Guilera Creus (11·06·13)
Assistents a la conferència 
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Presentació llibre La Filharmònica infernal de Vensort 
(23·05·13) Presentació del llibre “La Filharmònica infernal de 
Vensort”, del Sr. Josep Mut, a càrrec de la Sra. Novau

Presentació llibre La Filharmònica infernal de Vensort 
(23·05·13) Presentació del llibre “La Filharmònica infernal de 
Vensort”, del Sr. Josep Mut, a càrrec de la Sra. Novau

Presentació llibre Poemari i Construcció de la nit (14·06·13) 
Presentació del llibre “Poemari i Construcció de la nit”, d’Anna 
Pentinat a càrrec de la Sra. Clara Mir

Presentació llibre Poemari i Construcció de la nit (14·06·13) 
Presentació del llibre “Poemari i Construcció de la nit”, d’Anna 
Pentinat a càrrec de la Sra. Clara Mir
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La flauta travessera dels segles XVIII al XX 
(16·04·13)
Les intèrprets Yolanda Borlado i Chiko Tanaka en 
plena actuació

La flauta travessera dels segles XVIII al XX 
(16·04·13)
Les intèrprets Yolanda Borlado i Chiko Tanaka en 
plena actuació

Actuació del grup d’Acordionistes del 
Centre Lleidatà a la Casa Elizalde (01·06·13)
Alumnes i professors del Centre Lleidatà en plena 
actuació

Actuació del grup d’Acordionistes del 
Centre Lleidatà a la Casa Elizalde (01·06·13)
Alumnes i professors del Centre Lleidatà en plena 
actuació

 Alumnes del Conservatori de Granollers i 
de l´Acadèmia Marshall (04·06·13)
Jaume de Dios, Rubén Torres i Anton Serra

 Alumnes del Conservatori de Granollers i 
de l´Acadèmia Marshall (04·06·13)
Assistents al concert

El grup d´animació “Solistes Cantaires” 
Espectacle de música i cançons d´ahir, d’avui 
i de sempre (09·06·13)
Els “Solistes Cantaires” en plena actuació

El grup d´animació “Solistes Cantaires” 
Espectacle de música i cançons d´ahir, d’avui 
i de sempre (09·06·13)
Els “Solistes Cantaires” en plena actuació
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PREMI

GUILLEM VILADOT DE POESIA 2013 

(8a edició)

PREMI DE NARRATIVA BREU 

GERMANS XURIGUERA 2013 

(8a edició)

En l’apartat de Narrativa breu (Germans Xuri-
guera) es concedeix el 1r premi ex aequo a “Ball 
de festa major” de Joana–Alba Cercós i Gaya i a 
“Mestra i aprenenta” de Roser Jurado i Regué i 
un accèssit a “La substància de la memòria” de 
Carme Vila i Rovira.

En l’apartat de poesia (Premi Guillem Viladot) es 
declara desert.
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Ball de Festa Major

Cinc, quatre, tres, dos, un graó... i ja era dalt del 
campanar. Li agradava, el primer divendres de se-
tembre de cada any, escapar-s’hi per contemplar 
des d’aquell raconet secret, com el poble s’anava 
vestint de Festa Major. 

Les cases veïnes tenien els balcons guarnits amb 
garlandes i geranis perfumats. Les finestres deixa-
ven escapar les rialles de la gent que encenia el 
foc per fer brasa, i els cants alegres del jovent al 
voltant de la bóta de vi. 

I saludava el cel del Montsec, picant-li l’ullet, 
amb el somriure divertit i satisfet de saber-se un 
observador privilegiat de tot aquell espectacle 
màgic de final d’estiu...

Quantes boques serem?

La Carmeta ja venia pel camí de l’era. Havia sortit 
des del poble veí amb el seu farcell    -una brusa i 
tres davantals-, per cuinar les menges de dos dies 
i moltes boques. Quantes boques serem?, pregun-
tava per imaginar-se les olles i les vegades que 
li tocaria remenar la cassola. I entre senyors, xi-
quets, forasters i mossos, any rere any, el nombre 
de boques de ca l’Ariet s’anava eixamplant. 

Abans que arribés, ja haurien mort tres corders, dot-
ze pollastres i cinc conills pels menjars d’aquells 

dos dies de sirgar per ella i de festa grossa per la 
resta. Això sense comptar les gallines que la nena 
Ramoneta matava, quan s’avorria, a cops de síndria 
al corral... ja mos ha ben fotut, aqueixa polla, deia 
sa mare, impotent, cada any, mentre veia aquella 
escampada de desolació entre l’aviram.

Abans que sentís com sonava el ball de nit a la 
plaça, la Carmeta ja havia netejat les tripes i en-
tranyes al riu, i les havia posat dins el cossi. Ara, a 
fer lo caldo. Alego segur que també mos vindrà a 
dinar lo mossèn, pensava mentre sospirava i mo-
via els peus al ritme del so llunyà de la masurca.

Arrambant al sarau de nit

Quan la música començava a sonar, l’Americano 
creuava els dits perquè no petés la llum a la plaça, 
ni el maregessin per apariar la turbina, més do-
lenta que un rayo. Volia ballar tranquil, arrambant 
tota la nit.

S’havia posat el barret que li donava el nom 
d’Americano: un canotier blanc que només treia 
a les festes majors, i que, inclinat de costat i amb 
l’ala baixa, li permetia fer petons furtius a ritme 
de bolero. L’entusiasmava ballar en el racó més 
amagat de la plaça, lluny de la bombeta més po-
tent del carro -ara convertit en taulat, des d’on to-
caven els dos músics amb la trompeta i l’acordió-, 
per poder masegar de gust el cul de la dona que 
accedia a ballar amb ell.

Això si no li aixafava la guitarra la Bepa, una 
dona amb sentor de pixum i bigotis de gata que, 
en no ser corresposta en amor, es delia muntant el 
seu sarau particular, empaitant-lo pels racons de 
penombra de la plaça amb un llum d’oli a la mà, 
descobrint i posant en evidència aquell recoix de 
puces sinvergüenses que volien ballar amb ell.

Lo catxo!

Lo Torroner ja era a l’entrada de la plaça animant a 
la gent que arribava: vengaaa, veniu a fer lo catxo! 

Duia, a l’esquena, un morralet amb taules de to-
rrons i xocolate d’Agramunt i un parell d’ampolles 
de xampany.  Al coll, portava penjada una taula de 
fusta amb una pila de cartrons -cadascun d’ells 
amb dues cartes enganxades-, que venia per cinc 
pessetes als qui s’aventuraven a provar sort. Des-
prés, remenava la seva baralla i feia fer lo catxo a 
una mà innocent. 

La carta que va sortir, el cinc de copes, va coinci-
dir amb la que hi havia al cartró del xiquet de cal 
Voliana: lo Marcelino va marxar, llepant, el seu 
premi de torrons rodons d’avellana i mel, i mirant, 
embadalit, aquell cromo que li havia sortit de la 
Veverli Tyler amb somriure rosat de marededéu. 

Tenia el cap entumit després d’haver begut dues 
copes d’aquella ampolla de xampany més es-
cumós que una grassiosa, i no parava de cridar, 
sarmos, sarmos, hai guanyat lo catxo!, mentre 
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lo Chino, perdedor de tot el que no fossin tiros 
amb l’escopeta de balins, li deia, amb aquella mi-
rada múrria... cap de ruc, agon vas tan content, 
més valdria que lo premi fosse anar a lo fútbol 
amb lo verdadero cinc de copes: lo Manchón, lo 
Basora, lo César, lo Kubala i lo Moreno... i no 
amb aqueixa paia de l’estampeta, que no aniràs 
au món! 

Guarda’m los balls

Els nois, amb els clatells i les espardenyes polits, 
corrien a comprometre balls amb les xiquetes en-
galanades de festa. Xamosos, les enredaven amb 
paraules i rialles... sabien que si sembraven bé, 
tota collita donava els seus fruits.

No me trencos lo ball com l’any passat...li va dir 
lo Rosauro. I és que la Fineta, l’any passat, es va 
estimar més no apuntar-se els balls compromesos 
al paperet i fer-se la desmemoriada quan va veure 
que l’Alejandro havia vingut des de Barcelona per 
ballar amb ella... i el va convidar a postres a casa: 
un cafè, un plat de crema i aquell ball van trencar 
el festeig amb lo Rosauro, abans que se n’anés a 
fer lo militar. 

La Fineta, penedida, va fer cas al consell de la 
padrina “en sal sia”, que sempre deia que fruits i 
amors, els primers són els millors, i al final, aquell 
setembre, va poder reconquistar lo Rosauro, can-
tant-li a cau d’orella, en la noche de bodasss que 

haya en tu cama colcha de sedaaaaaa..., una cançó 
que -com aquell qui no vol-, el Sisco li va expli-
car que a son germà Rosauro li havia ensenyat a 
cantar una tal senyora Carmen de Lirio, un vespre 
que havia pogut sortir del quartel .

Quina cola de balladors que serven tanda

Mares i padrines miraven, entusiasmades, el ball 
de la plaça des de la biga que ara feia de banc, 
mentre feien inventari de novetats: aire!, quin re-
llotge que mos porte lo Migio... alego te conta-
ré qui és la forastera que balle amb lo Ventura...  
quina cola de balladors que serven tanda per la 
Rosita... 

Lo Refle, àrbitre del partit de casats contra solters, 
ballava amb la majorala –mantellina inclosa-, que 
diumenge recolliria els llevants per sufragar la 
Festa Major. L’Antonieta no se’n va poder estar 
de fotre-se’n cridant, agoiteu la Pañitos, com s’ha 
après lo “henddds!” i li canta “henddds a sobre lo 
mocador!”  perquè lo Refle no li embruto lo vistit! 

Els músics, sobre el tablado, començaven a tocar 
els passodobles que tant agradaven de ballar als 
casats, amb aquell arrossegament de sabates i la 
polseguera que se’n derivava...  ras, ras, ras, pun-
ta, tomb en rodó i encarats altre cop plaça avall. 
Lo Jordi, que tenia fenyades per agafar la mà de 
la seva parella, va optar per posar-li a la butxaca 
dels pantalons -astigos quieta, Juanita, que ja veu-

ràs quin ball més guapo que mos quedarà...-, i la 
Juanita ballava, amb la mà dins la butxaca, entre 
monedes pel carajillo i el palillo que havia tret del 
platet dels berberetxos després d’haver xarrupat 
el suc... 

...ohh, ohhhhhhhhh...  señor Colónnnn!

Al cafè de la plaça no paraven d’emplenar gots 
de vi. Era el vi que feien a casa, i no paraven de 
fer-ne broma: vés, Jaumet, quin matxo que hauràs 
tirat a la tina perquè fermento i sigo tan bo... que 
aquet és de lo que te puge al cap i te’l dixe ple de 
mixons!!!...

Mentre, lo Mingo, rata com sa mare, arrencava 
botons de les americanes dels més despistats, per 
tirar-los a la bossa de les almoines quan la Missa 
de Festa Major. Segur que també, amb aquells dits 
d’insecte, diumenge a l’hora de dinar pisparia al-
gun bitllet de cinquanta pessetes de la safata que 
duien els majorals, casa per casa, al so del Uen-
de-seints-go-machin-in.

L’acordionista, assegut al quarto a part, tenia trac-
te preferent durant l’estona de la pausa, i demana-
va una copa de brandi de la comunió del nen del 
Jaumet, ben barrejat amb un rovell d’ou esclatxat 
i una cullerada de sucre, perquè l’endemà hau-
ria de fer, amb el seu acordió, el solo a la missa 
cantada d’aquell petit poble... kyrieleisonnnnnn-
christeleisonnnnnnnnn  que faria posar la pell de 

Ball de Festa Major
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gallina a tots els presents malgrat algun gall furtiu 
que se li escapés.

I també en aquell quarto, el nen del cafè, feliç i 
envoltat de tanta festa, sopava amb la seva padri-
na caldo de colomí, mentre la veia ballar, conten-
ta, al so de la música que arribava de la plaça, ohh, 
ohhhhhhhhh...  señor Colónnnn!

El ball del fanalet

La trompeta del músic va sonar amb aquell toc tan 
especial. Anunciava el ball del fanalet. Els homes 
van anar a comprar el ram: un pomet de flors sil-
vestres collides per a l’ocasió i, galta contra galta, 
començaren a ballar amb les seves enamorades al 
compàs del Vals de las Velas.

L’Assunsioneta, amb els cabells recollits, aquella 
nit estava preciosa. Li havia tocat el primer premi 
a la rifa de la toia: una figureta d’una nina amb les 
mans entrellaçades damunt un davantal. El Manel 
estava tan content que li hagués concedit aquell 
ball que, quan va acabar, es va oferir a portar-la 
a casa dalt la seva bicicleta. Te faré un besito, li 
havia dit, que te pareixerà que fa una música més 
dolça que aquest acordeón....

***
I, amb aquelles músiques, assegut dalt del campa-
nar, anava veient com començava el Ball de Festa 
Major... el ball més esperat de tots. El de la Fira 
d’Amors.

***

Joana–Alba Cercós i Gaya

Ball de Festa Major
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Mestra i aprenenta

Era bastant difícil poder avançar entre la gentada. 
Quan hi havia mercat sempre passava el mateix. 
La plaça s’omplia de parades atapeïdes de pro-
ductes que els venedors s’afanyaven a mostrar 
als posibles compradors. Aquests es barrejaven 
en l’ambient amb estranys pidolaires, captaires, 
endevines, remeieres i comediants ambulants 
que pul·lulaven d’un costat a l’altre de la plaça a 
la recerca d’unes monedes, d’un tros de pa o de 
qualsevol objecte o vianda que els ajudés a om-
plir la panxa. Així es va despertar el dia a Lleida. 
La fressa del Segre i el suau ventijol feien que la 
primavera fos més alegre i el mercat més conco-
rregut.

La Mestra i la seua aprenenta s’obrien pas entre la 
gentada i estaven preparades per a actuar. Quan el 
Borni els va fer el senyal, tancar l’ull bo, la jove 
aprenenta es va posar a cridar dient que li havien 
robat la bossa de monedes d’or que duia sota la 
capa. En pocs instants, una gernació es va apropar 
a socórrer la jove. Era el moment oportú, la Mes-
tra es barrejava entre la multitud i era ella mateix 
qui robava les bosses d’or, monedes soltes, alguna 
joia, una peça de fruita o qualsevol cosa que es 
pogués amagar dins el doble fons de les faldilles. 
Els dies de mercat eren molt fructífers i a Lleida 
encara més, ja que en aquelles dates, era la fira de 
Sant Miquel i gent de les comarques veïnes no hi 
faltaven mai.

L’aprenenta, la jove Isabel, va fer el seu paper a 
la perfecció, se’l sabia de memòria: en el moment 
del senyal havia de cridar que li havien robat la 
bossa plena de monedes d’or, la seva aparença 
noble, la seva joventut i la cara d’innocent que 
sabia fer, eren el millor reclam i l’engany perfec-
te. Quan unes quantes bones persones acudien al 
seu crit d’auxili i preguntaven què havia passat i 
si hi podien fer res, la Mestra aprofitava per ro-
bar tot el que podia i s’afanyava a marxar sense 
ser vista i a passar discretament el botí al Borni, 
que s’esperava en el lloc convingut. Sempre era el 
mateix, els anava bé i de feina no en faltava.

A l’hora convinguda i un cop canviades de roba, 
tant la Mestra com la Isabel, es reunien amb el 
Borni a la taverna del Sol, un lloc brut i fastigós 
regentat per l’esdentegat Josepó i la seva grassa 
i greixosa dona, la Ramona. Els tres personatges 
demanaven cervesa i un plat d’estofat de senglar 
cadascú, sempre feien el mateix, menjaven, be-
vien i rient comentaven la jugada del dia. Aquell 
dia sí, a més de furtar dues bossetes de monedes 
d’or, un anell, tres monedes de plata i un punya-
let amb incrustacions, la Mestra estava eufòrica, 
també tenia un petit llibre. No era un llibret qual-
sevol, estava folrat amb cuir vermell del millor i 
tenia unes il·lustracions acolorides molt precises, 
una veritable obra de copistes, era realment una 
troballa. A més del seu valor econòmic, la Mestra 
va pensar que li aniria molt bé per a poder acabar 
l’ensinistrament de l’aprenenta, ja tenia setze anys 
i s’havia de guanyar la vida ella sola, la Mestra ja 

era vella i li havia ensenyat tot el que sabia. Aque-
lla troballa, però, ho acabaria d’arrodonir. Era El 
petit llibre dels secrets dels pobles de Lleida i pel 
que sabien, n’hi havia pocs exemplars i això volia 
dir que els secrets dels pobles eren a l’abast de 
pocs. En podrien treure força profit.

La Mestra havia recollit la Isabel dels carrers de 
Lleida quan tenia set anys, els seus pares l’havien 
portat des de Sort fins a Lleida amb l’excusa de 
visitar la capital, ja que ella no hi havia estat mai. 
Un matí, el pare li havia dit que anirien a Lleida a 
mercat i així  podria visitar la capital i els pobles 
que trobessin pel camí. La Isabel tenia set anys i 
estava molt contenta, dels set germans era l’única 
que el pare s’enduria aquells dies. Van fer tot el 
camí en silenci, quan van arribar a la ciutat, el 
pare, amb llàgrimes als ulls, li va donar una bos-
seta amb monedes d’or i una capa nova, la va fer 
baixar del cavall i li va dir que ja no podia tornar a 
casa, eren massa germans i la mare tornava a estar 
embarassada.

La Isabel era llesta com una fura i ho va entendre, 
va pensar que se’n sortiria, es va girar sense mirar 
el pare i no es va acomiadar, aquí començava la 
seva nova vida, plena d’aventures.

La primera persona que va trobar i que va intentar 
robar-li la bosseta de monedes va ser la Mestra 
i no va poder, perquè la Isabel en notar que una 
mà sigil·losa s’esmunyia dins els seus pantalons 
la va agafar sense por i la Mestra es va quedar de 
pedra, aquella nena era l’alumna que feia temps 
que buscava. De seguida la va convidar a fer una 
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cervesa i a menjar un plat de mongetes, es van 
explicar les vides i es van fer amigues, mestra i 
deixebla, la Mestra se la va afillar. Feia anys que 
era vídua i la casa, també, li queia a sobre, no te-
nia ni marit ni fills ja que el marit havia mort a 
causa de les febres al poc temps d’estar casats. 
Mai més havia tastat home. Els fills, però, sempre 
li havien faltat, de vegades, se sentia buida. Li va 
donar casa, menjar, afecte i li va ensenyar a llegir 
i escriure, també l’art de robar sense ser vista i 
l’art d’escoltar i observar, de memoritzar històries 
inventades que els servien de tapadora i moltes 
altres arts que la noia aprenia de seguida i de bon 
grat, havia trobat afecte, una llar i un ofici. D’això 
ja feia nou anys, es dedicaven a robar qualsevol 
cosa i mai les havien enxampat. La Mestra, mai 
l’anomenava pel nom, havia envellit molt i un tel 
a l’ull dret li impedia veure-hi bé. Era l’hora de 
deixar volar l’aprenenta i de retirar-se a viure de 
les riqueses, encara que minses, que havia acu-
mulat per a poder viure dignament els anys que li 
quedaven de vida.  

-Aquest llibre serà el regal més important que et 
podré donar! Els secrets dels pobles de Lleida 
són a l’abast de la nostra mà, només cal llegir-lo 
atentament i anar resseguint els pobles per veure 
què en traiem. Serà el meu últim treball i la teva 
primera feina com a oficial- va dir la Mestra a la 
Isabel.

Un cop repartit el botí del dia amb el Borni, a cada  
poble tenien un ajudant que distreia el personal i 
feia les senyals quan convenia, i sense esmentar 

la troballa del llibre, van marxar amb pressa cap a 
casa. Vivien al carrer Major en una humil vivenda 
i es feien passar per mestra i aprenenta de lletra, ja 
que la Mestra, en la seva joventut s’havia dedicat 
a ensenyar a llegir i escriure els nens i nenes de 
la ciutat. Després, però, en morir el seu home, ho 
va abandonar tot i es va dedicar a la vida regalada 
mitjançant l’art d’entabanar innocents. Tot i així, 
pocs ho sabien i gairebé tothom li deia la Mestra.

Un cop a casa, Mestra i aprenenta es van asseure 
l’una al costat de l’altra a la taula del menjador 
i van començar a llegir el llibre escrit pel famós 
trinxeraire i mestre de lladregots fra Joanot. L’obra 
va ser escrita a partir del 1397 i havien passat més 
de cent anys i havia estat continuada per altres pi-
llastres il·lustres: Perot lo lladre, Miquel el coix, 
Arsenda la bagassa, Lionor sense dents i altres 
desconeguts per a elles.

El petit llibre dels secrets dels pobles de Lleida, 
de petit no en tenia res, era un exemplar, dels pocs 
que corrien, de més de tres-centes pàgines orde-
nades alfabèticament on s’explicaven els misteris, 
llegendes i enraonies reals i falses i se’n desvet-
llava el secret. Això sí, l’advertiment del princi-
pi era important, era un llibre reservat als lladres 
il·lustres, timadors, bagasses, trinxeraires i gent 
de mala reputació, això sí, que sabessin de lletra 
i fossin educats i l’advertiment final: utilitzar els 
coneixements transmesos per al propi interès i 
deixar escrit un altre secret.

Aprenenta i Mestra es van mirar i la noia va sa-
ber on buscar, Sort, el seu poble, des que el pare 

l’havia abandonat a Lleida no hi havia tornat mai 
més, era l’hora de tornar i treure’n profit.

El secret dels minairons, Pep de Sort

Al Pallars Sobirà, diu la llegenda que les cases 
bones s’han anat enriquint encara més perquè es 
passen el canut dels minairons dels uns als altres 
i no deixen que ningú més, i molt menys de fora 
la contrada, el pugui tenir. Se’l passen cada any  i 
fan un gran sopar durant l’estiu  on s’expliquen 
els guanys obtinguts, els hereus coneixen les pu-
billes i es deixa emparaulat algun que altre casa-
ment. Bé, el canut dels minairons el guarden dins 
d’una caixeta de fusta de boix i incrustacions de 
plata. Durant el sopar, el vigila la família que l’ha 
tingut tot l’any, però en el moment de les postres, 
quan ja van tots torrats, treuen un gran pastís, 
apaguen les espelmes i fan un crit d’agraïment 
als minairons. Durant aquest instant, una serventa 
pot agafar el canut i quan l’obri i els minairons 
preguntin: “què farem ,què direm?”, ha de respon-
dre ràpidament: “agafeu tots els diners que tenen 
a les butxaques tots els homes que són en aquest 
sopar i deixeu-los amagats a la borda petita del 
camí de Lleida ”, esperar un moment a que tornin 
els minairons i dir: “entreu dins el canut”, tancar 
el canut i deixar-lo dins la caixeta. Sobretot, mar-
xar sense ser vist i anar directes al lloc convingut, 
això sí, amb un o dos cavalls ben ferrats, perquè 
segur que a dins la borda hi trobareu molts diners.

Mestra i aprenenta
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-Cap a Sort hi falta gent- va dir la senyora Aurem-
biaix, que és com en realitat es deia la Mestra i era 
el nom que faria servir a Sort, es faria passar per 
una rica senyora acompanyada de la jove serventa 
Isabel.

Això sí, després de fer el seu particular agost a 
Sort, van escriure un altre secret, el del campanar 
de Mollerussa i de camí es van parar a Artesa de 
Segre on es feia la fira del meló.

Ja que el llibre els contava els secrets, calia apro-
fitar-ho!

El secret de: per què es celebra la fira del meló, 
Miquel el coix

Com tots sabeu, cada any, per sant Bartomeu, des 
del 1443, a Artesa de Segre es celebra la fira dels 
gitanos, hi acudeix gent de tota la contrada i és 
una ocasió per a poder fer bons negocis i contac-
tes, l’art del regateig, els bons productes i les mi-
llors dones. També podeu comprar i degustar els 
millors melons del món. Majoritàriament els gita-
nos són els tractants de cavalls més experts i per 
això se l’anomena així. Al carrer sant Joan hi ha la 
fruita i la verdura, al carrer Calvari les mules i els 
cavalls, al Castellot hi ha els bous, podeu comprar 
porcs al carrer sant Jordi i alls a la plaça del Ball, 
a la nit hi ha molta festa i dones de mala vida, 
bon vi i bona vianda. A la plaça Major hi trobareu 
conills, ous i gallines, pollastres, indiots i perdius 
i al carrer Bisbe Bernaus les millors parades de 
quincalla d’arreu de la contrada.  

On és el secret? El secret és el perquè actualment 
se’n diu fira del meló.

Conten i ho he comprovat que els gitanos són els 
millors regatejadors del món, si poden te la foten 
i et donen gat per llebre i garses per perdius, però 
també són honrats amb gent de la seva calanya i 
ho vaig poder comprovar. L’hereu d’una de les ca-
ses més riques d’Artesa va voler canviar el nom a 
la fira per a poder enriquir-se més venent els seus 
melons i com que era molt influent ho va aconse-
guir. Els gitanos enfadats van decidir fer-li pagar 
la jugada i van preparar un engany. Van fer venir 
un homenet vell, esdentegat i escarransit, li van 
pagar quatre xavos i li van dir que anés a vendre 
a l’hereu unes llavors de meló excepcionals, eren 
pepites d’or del Segre. L’homenet no era gaire es-
pavilat i no preguntava, anava una mica torrat i 
va fer tot el que li van dir. Oferí les llavors excep-
cionals a l’hereu artesenc i aquest en veure que el 
vellet portava or a un preu ridícul, que estava una 
mica tocat i torrat i que el podia entabanar, les hi 
va comprar per poques monedes i li va preguntar 
si en tenia més. El vell, alliçonat pels gitanos, li 
va dir que en portava un sac al carro i que si volia 
les hi venia totes. L’hereu feia uns ulls com unes 
taronges, va veure l’ocasió de fer-se riquíssim 
aprofitant-se d’un pobre homenet i li va donar una 
bossa plena de monedes d’or, la recaptació de tota 
la fira però va pensar que en aquell sac hi havia 
almenys, deu vegades més or que el que pagava. 
Així ho va fer, es va endur el sac i l’homenet va 
dur la bossa als gitanos, va cobrar la seva part i 

es va fer fonedís. Calia esperar, l’hereu en arri-
bar a casa, lluny de mirades indiscretes va obrir 
el sac i el va trobar ple de pedres. No s’ho podia 
creure, l’havien enganyat, a ell!. Voltà per tot el 
poble buscant el vellet i no el va veure mai més, 
els gitanos es van fer un fart de riure i es van re-
partir les monedes i l’hereu va caure en desgràcia 
per sempre més, aquell any va pedregar i va per-
dre la collita, per la fira de santa Cecília, el 22 de 
novembre, el van estomacar i li van prendre dos 
cavalls i l’any següent a la fira de Mitja Quaresma 
se li va calar foc al graner. Tot desgràcies però 
l’home va aguantar. Va jurar que la fira del meló 
seria del meló per sempre més i tiraria endavant, 
cada any estaria a l’aguait buscant l’homenet per 
a poder recuperar les seves pepites d’or, venent 
melons i esperant el miracle de tornar a trobar 
algú que li portés or del Segre i li fes pagar a preu 
de llavor de meló. Els seus fills i els fills dels seus 
fills encara ho fan. 

-Ja saps el que hem de fer- va dir la Mestra, cap a 
la fira de sant Bartomeu hi falta gent! Prepara una 
bosseta de pepites d’or i comencen a preparar el 
nostre pla.

La Isabel i la Mestra van preparar un engany mi-
nuciós que els reportaria molts guanys si sortia 
bé. Aquí començaven una nova aventura que els 
portaria pels pobles de Lleida.

Mestra i aprenenta
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Durant el viatge, la Mestra, tal com demanava fra 
Joanot, hi va escriure un secret que li havia expli-
cat el seu home, el del forat de Foradada. Aquesta 
però, és una altra història.

A Artesa va sortir tot bé i van guanyar molt. De 
camí, ja que tenien el llibre, vés què hi farem... es 
van parar a Balaguer.

El secret del Portal del Gel de Balaguer, Arsenda 
la bagassa

A Balaguer, el Portal del Gel tanca la ciutat per 
la banda nord i la llegenda que l’envolta és for-
ça coneguda. Antigament, hi havia hagut un pou 
on s’hi emmagatzemava el gel que necessitava 
la ciutat i estava vigilat sempre per un guardià. 
Aquest guardià vigilava el gel dia i nit però el que 
en realitat vigilava era la porta secreta que hi ha-
via dins, al fons del pou. Poques persones ho sa-
ben i el secret és ben guardat, dins el pou hi ha la 
porta que mena a unes escales que baixen fins a un 
passadís i aquest passadís, il·luminat per torxes i 
d’una llargada de  mil sis-cents metres condueix 
fins una petita cavitat excavada a la roca al bell 
mig del riu. Sí, el passadís mena directament sota 
el riu Segre, és una espècie de mina d’or on mi-
tjançant uns enginyosos filtres ideats a l’antigor 
pels àrabs que van dominar la ciutat, recull les pe-
pites d’or que transporta el riu. Podríem dir que 
és la reserva d’or de Balaguer i rodalies. Poques 
persones ho saben, el batlle és qui de tant en tant 

hi baixa i agafa l’or necessari per a poder fer mi-
llores a la ciutat. Ara bé el secret, el batlle m’ho 
va explicar una nit de disbauxa que va passar amb 
mi i les meves noies al bordell. La porta s’obre 
amb una clau d’or que només té ell, la du penjada 
al coll i no se la treu mai. Passa de batlle a batlle. 
Jo en vaig fer un motlle amb cera i en aquest llibre 
ho trobareu el dibuix, feu-ne un bon ús i no agafeu 
gaire or.

-Isabel, cap a Balaguer falta gent, això sí, hem de 
ser discretes i agafar poc or, el suficient per a po-
der passar l’hivern- va dir la Mestra.

-I jo escriuré un secret que sé, no hi havia pensat 
més però el recordo de quan vaig arribar a Llei-
da i anava de taverna en taverna pidolant i ro-
bant el que podia fins que em vas trobar- va dir 
l’aprenenta.

Dels secrets i les aventures, Mestra i Aprenenta en 
traurien un gran profit. L’Aprenenta esdevindria 
Mestra i la Mestra seria la Gran Mestra i l’autora 
del llibre més meravellós de tots els temps. El 
gran llibre dels secrets dels pobles de Lleida.

Amb l’ajut del llibre i la seva astúcia es van fer 
molt riques, fins i tot van crear una escola de lla-
dregots i lladregotes amb els petits que la gent 
abandonava al carrer, això sí, ben il·lustrats.

Roser Jurado i Regué

Mestra i aprenenta
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La substància de la memòria

Clareja. A poc a poc, sense fer soroll, s’alça del 
llit. Entreobre el porticó per prendre la roba i la 
llum blanca, suau, s’esmuny per l’escletxa. Abans 
de sortir de l’habitació l’Andreu mira aquella dona 
que dorm al seu llit i sent una emoció profunda. 
No l’acarona per no despertar-la. La Júlia li ha 
retornat la passió per viure, la il·lusió esvaïda pels 
sotracs dels anys. Li ha pintat l’ànima de colors.

Li cal estar una estona sol. Per primera vegada dub-
ta de la seva pròpia memòria. N’estàs segur que 
el que vas veure era important?, havia suggerit 
ella, amb prudència, quan a la nit ell havia descrit 
la maleïda escena que li havia enverinat la vida. 
L’Andreu veu l’ombra del dubte en els ulls d’ella i 
li preocupa, no vol núvols foscos entre ells.

Donem a la memòria la qualitat de real, pensa 
mentre es prepara el cafè. Diem ho recordo, com 
si aquestes paraules segellessin alguna veritat in-
qüestionable i ens podem arribar a barallar per 
defensar-la. 

Ara mateix, es diu davant els finestralls de la sala 
que emmarquen el paisatge, arxivaré a la memòria 
aquesta imatge al costat dels sentiments càlids i 
intensos que avui m’omplen les venes i la guar-
daré junt a altres sensacions, reals o imaginades. 
Crearé un record del qual el més important serà 
l’emoció que li hauré afegit.

Encisat, mira la bellesa que li arriba, davant per 

davant dels ulls. Amb mil formes diferents els 
feixonets ressegueixen l’orografia del terreny 
pirinenc de la Vall de la Vansa i baixen en suau 
pendent pel turó proper. Li recorden els camps 
d’arròs de les altes muntanyes xineses que mai ha 
vist. Avui la forta gebrada de la nit ha canviat el 
verd natural de l’herba per un blanc potent, en-
cristallat i opac.   

Comprèn que aquest paisatge canvia segons el cor 
que el mira. Sap que la imatge d’aquesta natura li 
quedarà fixada en aquestes primeres vacances vis-
cudes amb ella. No pot saber què significa per a la 
Júlia que, vídua de ben jove, va comprar el petit 
apartament al poble dels seus avis per passar els 
estius a la muntanya, amb els fills. Aquelles terres 
tenen per a ella altres ressonàncies.

 Abriguem els records amb idees suscitades pels 
sentiments, medita l’Andreu, filòsof. I amb el 
temps, és indestriable una acció de la seva vivèn-
cia. Assegut al sofà, intueix que el patiment dóna 
una major substància a la imaginació. Podem arri-
bar a crear falsos records?, es pregunta.

Mentre s’afaita s’observa al mirall. Amb humor, 
saluda la mare que veu reflectida en els seus pro-
pis trets d’home madur. Cada dia m’assemblo 
més a ella, accepta.

Es veié, prim i llarg com un santpau als seus cator-
ze anys. Dos pams ben bé havia crescut aquell es-
tiu. Rememorà aquella imatge punyent, tres segons 
que li havien deixat un record amarg per sempre. 

I que difícil es va tornar, després, seure a taula, a 

les hores de menjar. 

- Se’t refredarà la carn. 

I ell, cap cot. 

- Fill, que em sents? 

- Sí -feia sense saber a què contestava.

No la podia mirar als ulls. Tampoc al pare. 

- Andreu, deixa de jugar amb la forquilla. Mira 
quin plat estàs deixant. Ni les gallines fan tant 
d’embolic amb el menjar. Que ja ets gran, home 
-intervenia el pare.

Li bullia la sang. Què no te n’adones? li hagués 
volgut dir. Mira-la, actua! 

Però el patiment li embussava el coll. No podia 
parlar, tampoc empassar el menjar. Ràbia. Li calia 
fer esforços per amagar-la.

- On vas? Si encara no has menjat les postres -es 
desesperava la mare.

I ell reculava. 

- El plàtan. Te l’he deixat aquí mateix, al davant, 
perquè no te’l descuidis.

La mare li allargava la fruita. L’Andreu, dret, pela-
va el plàtan i se’l menjava camí de la seva cambra. 
Sense dir ni ase ni bèstia. Cada àpat, un infern. 

Sentia la mare com es queixava al pare.

- Aquest noi, des que creix d’aquesta manera sem-
bla que s’hagi begut l’enteniment. Ni em mira 
quan li parlo. Tan dolcet que era.
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- Ja li passarà, dona, són coses de l’edat. 

Però l’Andreu va convertir aquella actitud en 
un nou costum. És de covards no mirar els ulls, 
s’acusava. No hi podia fer més. Li dolia el pare.

Com oblidar aquella maleïda visió que havia tras-
tocat el seu món d’adolescent? Aquell bes entre la 
mare i la seva amiga, aquell bes d’amor, de pas-
sió, aquells cossos abraçats que veié per la porta 
de la sala, oberta impúdicament. Uns segons que 
se li clavaren a la memòria i que ell els donà la 
consistència d’eterns. Fugí de pressa, segur que 
no havien notat la seva presència. Quantes vega-
des s’havia preguntat si el pare ho sabia, allò de 
la mare. 

La Júlia entra a l’estança amb olor de sabó a la 
pell. S’ha vestit i pentinat. Enamorada, li estalvia 
la bata del matí, conscient que ja no és una jo-
veneta. S’esforça per fer-li goig, ho sap. La mira 
amb tendresa. La besa. S’atreveix a articular la 
pregunta que el crema. 

- Alguna vegada has estimat una dona? 

Ella mig somriu, sorpresa i està a punt de provo-
car-lo amb un t’importaria gaire?, però recorda la 
conversa de la nit i el seu neguit.  

L’Andreu sent la mirada d’ella, lenta, que viatja al 
fons llunyà dels seus ulls, molt endins. 

- Tu m’entens, Júlia? Vull dir si entens el que em 
va passar. Era tan jove.

- Per als fills, els pares són éssers asexuats -diu 
mentre li posa bé un suposat ble de cabells que li 

caigués del front.- I no perdonen la traïció.

Seuen al sofà. L’Andreu passa el braç per les es-
patlles de la Júlia, l’apropa, la seva escalfor el 
conforta.

- Mai vaig gosar preguntar- es dol.- Vaig allunyar-
me d’ells, els vaig ignorar. He estat un covard. 
Ara ja no hi sóc a temps, Júlia, són morts. 

- Les nostres pors ens empresonen - diu ella amb 
dolçor. - Perdona’t.

Queden en silenci. El somriure d’ella li amoroseix 
l’ànima. L’Andreu sent com el vell malson es di-
lueix. Respira a fons. Vol defensar el seu present. 
S’alliberarà d’aquells penjolls enquitranats de la 
seva memòria. 

A la tarda, passeig amb cotxe fins a Solsona. Vol 
pintar. A la ciutat compra una tela, pinzells, tubs 
de colors i oli de trementina, sota la mirada rialle-
ra de la Júlia. També postals de la Serra del Cadí i 
del Port del Comte per inspirar-se, diu. 

A la nit comença l’esbós. Omplirà la tela de co-
lors, de tots els colors que no haurien faltat a la 
seva vida si aquell dia, ara tan llunyà, l’Andreu 
s’hagués deturat uns segons més a la porta de la 
sala. Hauria vist el gest de la mare que refusava 
la furtiva abraçada de l’amiga, plena d’un desig 
que ella no compartia. Però això, l’Andreu, mai 
no ho sabrà.

Carme Vila i Rovira

La substància de la memòria
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Exposició de les activitats realitzades pels 
socis al llarg del curs 2012-2013 (10·05·13)
Assistents a l’exposició
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Exposició de les activitats realitzades pels 
socis al llarg del curs 2012-2013 (10·05·13)
Assistents a l’exposició

Pregó d’obertura de la Festa Major a càrrec 
del Sr. Joan Buscà Ambrós. Economista, 
professor de la U.B. i membre de la Junta de 
PIMEC (10·05·13)  El Sr. Joan Buscà Ambrós i 
socis assistents al pregó

Divendres 10 de maig
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Cantada de la coral Terra Ferma amb motiu 
de la Festa Major (11·05·13) 
Part femenina de la coral Terra Ferma

Cantada de la coral Terra Ferma amb motiu 
de la Festa Major (11·05·13) 
La Coral Terra Ferma i assitents a l’acte

Cantada de la coral Terra Ferma amb motiu 
de la Festa Major (11·05·13) 
Part masculina de la coral Terra Ferma

Cantada de la coral Terra Ferma amb motiu 
de la Festa Major (11·05·13) 
Part femenina de la coral Terra Ferma

Cantada de la coral Terra Ferma amb motiu 
de la Festa Major (11·05·13)  El director de la 
coral Terra Ferma, el Sr. Jordi Roma

Cantada de la coral Terra Ferma amb motiu 
de la Festa Major (11·05·13)  La Coral

FESTA MAJOR

Presentació del llibre “Les mares al Museu” 
de l’autora Magda Sanrama (11·05·13)
La Sra. Joana Novau i Armengol i la Sra. Magda 
Sanrama i la seva filla, la Sra. Marisa Parellada

Presentació del llibre “Les mares al Museu” 
de l’autora Magda Sanrama (11·05·13)
La Sra. Joana Novau i Armengol i la Sra. Magda 
Sanrama

Dissabte 11 de maig
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Celebració de la Santa Missa  amb motiu de 
la Festa Major (12·05·13) 
Assistents a la Missa

Celebració de la Santa Missa  amb motiu de 
la Festa Major (12·05·13) 
El Sr. Josep Mª Mule

Celebració de la Santa Missa  amb motiu de 
la Festa Major (12·05·13) 
El Sr. Josep Rivera

Dinar i Ball de celebració de la Festa Major 
(12·05·13)
Dinar de celebració de la Festa Major

Dinar i Ball de celebració de la Festa Major 
(12·05·13)
Dinar de celebració de la Festa Major

Dinar i Ball de celebració de la Festa Major 
(12·05·13)
Dinar de celebració de la Festa Major

Premis Literaris atorgats després del dinar 
de la Festa Major (12·05·13) La Sra. Joana 
Novau, vicepresidenta del C.C. Lleidatà i 
responsable de l´àrea de cultura, i el Sr. Miquel 
Àngel Gento, President del C.C. Lleidatà

Dinar i Ball de celebració de la Festa Major 
(12·05·13)
Ball de cloenda de la Festa Major

Premis Literaris atorgats després del dinar 
de la Festa Major (12·05·13) Les tres finalistes 
i guanyadores dels Premis Literaris, Sra. Roser 
Jurado, Sra. Joana-Alba Cercós i Sra. Carme Vila

Premis Literaris atorgats després del dinar 
de la Festa Major (12·05·13)
La Sra. Joana Novau, el Sr. Miquel Àngel Gento, 
i les tres finalistes

Celebració de la Santa Missa  amb motiu de 
la Festa Major (12·05·13) 
A càrrec del Pare Ramon Novell

Diumenge 12 de maig
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FiraTàrrega és el mercat internacional 
de les arts escèniques que té lloc anual-

ment a la ciutat de Tàrrega el segon cap de 
setmana de setembre.
Fundada el 1981, és un gran aparador de 
l’actualitat escènica, amb interès especial 
en les arts de carrer, els espectacles visuals 
i els no-convencionals.
Donat el gran volum de reunions de FI-
RATÀRREGA amb companyies artísti-
ques, associacions i/o empreses ubicades a 
Barcelona el CENTRE LLEIDATÀ els va 
oferir un espai on poder realitzar aquestes 
trobades,  doncs ambdues parts tenim com 
a objectiu ajudar a la difusió cultural dels 
nostres municipis i comarques lleidatanes.
És en aquest sentit que uns i altres estem 
plenament disposats a col·laborar mútua-
ment, compartint projecte i esforços,  i així 
ho fem.

Equip de la Fira i Companyies del Programa Suport a la Creació de la 
Fira de l´any 2013



Butlletí informatiu • juliol 2013 • 39SECCIONS DEL CENTRE

Aquest curs, l’A-12Estudis i Recerca 
Interuniversitària, centre de formació 

continuada adscrit a la facultat Blanquerna 
(URL), compleix els primers cinc anys de 
vida, un espai de temps que s’ha dedicat a 
dissenyar i oferir uns programes educatius 
focalitzats a totes aquelles persones plenes 
d’inquietud i de gran apetència per adqui-
rir una millor formació intel·lectual i emo-
cional.
S’han impartit classes de matèries molt  
diferents, combinant temes cientofico-
tecnològis amb altres de caire humanís-
tic: Física, Literatura, Antropologia, Bio-
tècnica, Història contemporània, Música  
wagneriana i africana, Dansa, Ciència i 
Art,  Arqueologia, Economia,  Tècnica Ci-
nematogràfica, Patrimoni Cultural, Dret, 
Bioètica, Política Internacional, Sociolo-
gia, Química. Diverses, sí, però totes ín-
timament relacionades per uns objectius 
comuns adreçats a infondre un esperit de 
pertinença, de col·laboració i  d’atenció als 
problemes de la societat actual.
La nostra tasca, tot i ser complexa,  no és 
difícil perquè comptem amb la complicitat, 
l’ajut i la comprensió de persones que ges-

tionen entitats, com la facultat Blanquerna 
i el Centre Comarcal Lleidatà, que creuen 
en la nostra aventura educativa, sense cap 
mena d’interès material o de protagonisme. 
Som una entitat, encara no gaire gran, que 
creix a poc a poc, amb pas segur i ferm, 
amb el convenciment que la nostra empresa 
és un excel·lent mitjà de desenvolupament 
personal i amb un índex d’incidència social 
molt beneficiós, ja que, a més d’aportar co-
neixements i formació acadèmica, procura  
un espai per a l’exposició, debat i reflexió 
d’ idees, on s’afavoreixen les relacions hu-
manes i el bescanvi d’experiències entre 
l’alumnat, el professorat, els gestors del 
centre i amb tota persona que hi vulgui 
participar, encara que sigui puntualment.
Des de l’A-12 enviem una salutació a tots 
els membres del Centre Comarcal Lleidatà. 

Muntsa Lamua
Presidenta i Directora d’estudis de L’A12 ERI

UNIVERSITAT RAMON LLULL – A-12 Estudis i Recerca Interuniversitària 
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REI DE CASTELLA, REI DE LES 
ESPANYES, REI D’ESPANYA?

El Cercle Català d’Història acaba la 
seva temporada amb diverses activi-

tats realitzades al Centre Comarcal Llei-
datà. La darrera, una conferència titulada 
“L’apropiació d’Espanya per part de Caste-
lla: Reis de Castella, Reis de les Espanyes, 
Reis d’Espanya”a càrrec del soci Marcel 
Mañé. Una conferència que va despertar 
també de manera multitudinària l’interès 
del públic, per saber per què tenim avui 
en dia el rei Borbó Joan Carles I intitulat 
com a rei d’Espanya quan,  de tots els do-
cuments que va mostrar el Sr. Mañé, enlloc 
es veu explicat aquest canvi que passa al 
llarg dels segles del nomenament “rei de 
Castella a rei d’Espanya”.
Reis com Ferran VII, Isabel II o els ma-
teixos Alfons XII i Alfons XIII, seguei-
xen les numeracions dels monarques de 
Castella. S’apropien d’aquesta numeració 
pretenent que el regne de les Espanyes 
era l’únic regne continuador del regne de 
Castella. L’anomenat regne d’Espanya va 

començar el 1870 amb el regnat del pri-
mer rei d’Espanya, Amadeo I, comprenent 
el territori de la península Ibèrica (menys 
Portugal i Gibraltar), les illes Balears i te-
rritoris més llunyans. Abans, Espanya era 
el nom geogràfic de la península Ibèrica.
Com dèiem en l’anterior article, ens man-
ca molt coneixement sobre la nostra pròpia 
història, i això fa que la ignorància no ens 
faci veure la realitat de moltes coses que 
passen i que tenen un origen molts cops 
poc clar. Per aquest motiu és tan important 
redescobrir de nou la història de Catalun-
ya, per anar posant entre tots les coses al 
seu lloc.
Al llarg d’aquest curs que ara s’acaba, fins 
el reinici de nou el proper octubre, hem 
comptat amb la magnífica col·laboració del 
Centre Comarcal Lleidatà per donar ressò al 
nostre treball perquè també a ell li interessa 
molt la nostra història: la història de tots i 
també amb la col·laboració de Mític gestió 
cultural (www.mitic.cat) amb qui hem anat 
realitzant les rutes històriques i culturals 
durant tot el curs a Barcelona i Pals. 
Us desitgem a tots i a totes que passeu un 

molt bon estiu en companyia de la vostra 
família i amics i recomanem que animeu 
els vostres coneguts a visitar les terres de 
Lleida, on  trobem meravellosos paisatges, 
romànic esplendorós, activitats lúdiques i 
esportives per a totes les edats i molta his-
tòria, perquè Lleida va tenir una bona part 
de personatges i herois encara poc coneguts 
per la resta dels catalans, com Hug Roger 
Comte de Pallars de les terres de Ponent, 
el Comte d’Urgell descendent legítim de 
la nissaga Reial Catalana, o el propi “Cid 
català” el famós Arnau Mir de Tost.
I a l’espera de retrobar-nos de nou a par-
tir de la tardor, recordeu que ...“ A l’estiu, 
menjar calent  no és gaire bon aliment” !
Properes activitats del Cercle Català 
d’Història: 
Us recomanem que visiteu amb regularitat 
el nostre web: www.cch.cat per a la pro-
gramació de les rutes Colom de Pals (Baix 
Empordà) i actes diversos d’aquest estiu.

Eva Sans

Cap de recerca Cercle Català d’Història.

CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA 
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El meu besavi pel cantó del pare era 
fill d’un poblet ara abandonat que es 

diu Buseu, al terme municipal de Baen, 
al districte de Gerri de la Sal, actualment 
al terme municipal del Baix Pallars ( Pa-
llars Sobirà ). Un bon dia, va anar a tocar 
l’acordió a Bellpui, poblet al costat de No-
ves de Segre, actualment terme municipal 
de Les Valls d’Aguilar ( l’Alt Urgell ), i va 
conèixer la meva besàvia filla de Bellpui, 
on poc després es van casar i es van quedar 
a viure.
Per motius laborals, a principis del 1900, la 
família va haver d’anar a treballar a la Ca-
talunya Nord i durant uns anys s’establiren 
a Perpinyà. Com ells, moltes altres famílies 
del Pirineu lleidatà feren el mateix camí 
per anar a treballar en aquestes comarques 
nord catalanes ja que s’hi estava construint 
un pantà. En acabada la feina, aquestes fa-
mílies tornaven al poble amb els dinerons 
que havien fet.
La relació entre la gent dels pobles del Pi-
rineu i prePirineu lleidatà i les comarques 
de la Catalunya Nord ha sigut històrica-
ment una relació molt bona i fluida, i tant 
el meu avi patern (també fill de Bellpui) 

com el meu pare, tots van anar-hi en diver-
ses ocasions a fer la verema.
I tot això era a causa que, ara fa un segle, 
anar a treballar a la Catalunya  Nord no 
era entès com anar a treballar a un altre 
país, sinó que tothom parlava la mateixa 
llengua i es compartia la mateixa cultura 
i la mateixa manera de fer. Va ser també 
per aquestes dates que va començar la per-
secució de la nostra llengua i de la nostra 
identitat a les escoles franceses, i que els 
nord catalans van començar a anar per-
dent el català fins al punt que es troba en 
l’actualitat.
Amb la dictadura franquista, aquest lli-
gam entre territoris es va perdre bastant, 
fins al punt que els uns i els altres hem vis-
cut dècades d’esquena. Però el lligam hi 
és, especialment als pobles més a prop a 
cada banda de la frontera, i cal que fem un 
esforç per recuperar-lo amb plenitud. Em 
fa especialment gràcia quan vaig a la Cer-
danya i els del nord diuen espanyols als del 
sud, i els del sud diuen francesos als del 
nord, però per sobre de tot, tots són cer-
dans!

I ara que entrem a l’estiu, vull aprofitar 
l’ocasió per animar a tothom a visitar i 
conèixer les comarques del Rosselló, el 
Capcir, el Vallespir, el Conflent i l’Alta 
Cerdanya, i poder redescobrir aquests lli-
gams ancestrals, perquè tots som catalans 
i encara que molts del nord ja no parlen 
en català, encara hi ha més coses que ens 
uneixen que no pas ens separen. Simple-
ment les hem de voler veure.

Aleix Andreu i Oliver

President dels Amics de la Bressola

AMICS DE LA BRESSOLA
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Coral Terra Ferma La Sra. Joana Novau, 
vicepresidenta del centre dóna una abraçada a 
la responsable de la Coral Terra Ferma, la Sra. 
Mariona Canela, que rep un ram de flors

ACTIVITATS DEL CENTRE

Grup Claror
Participants de les tertúlies Grup Claror

Espai d’escacs, cartes i domino
Socis gaudint de l’aula d’escacs, cartes i domino

Classe de bijuteria
Alumnes de la classe de bijuteria amb la 
professora Mª Teresa Pàmies

Classe de puntes al coixí
Alumnes a la classe de puntes al coixí amb la 
professora Montserrat Boqué

Classe d’artesania
Alumnes de la classe d´artesania amb la 
professora Mª Teresa Pàmies

Classe de pintura
Alumnes de la classe de pintura amb la professora 
Carme Feixas

Classe de ceràmica
Alumnes de la classe de ceràmica amb el 
professor Francesc Blanch

Grup de guitarra
Grup de guitarristes amb la professora Marta Vigo

Coral Terra Ferma
Grup de la Coral Terra Ferma gaudint del sopar 
de cloenda

Dinar de cloenda de les classes d’anglès i de 
francès El professor Jesús Escales i els alumnes

Classe d’informàtica
Alumnes de la classe d’informàtica amb el 
professor J. Lluís Buyolo
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BUSCO PIS DE COMPRA:

• 4 HABITACIONS APROX. 100 m²
• QUE SIGUI SOLEJAT. ALT
• REFORMAT
• AMB PARKING A L’EDIFICI
• ZONA; EIXAMPLE ESQUERRA.

POSEU-VOS EN CONTACTE AMB:
Francisco 600 68 96 57
dimxe@msn.com
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17.00-20.00

17.00-18.30

16.00-20.00

17.00-18.00

18.00-19.00

11.00-13.00

17.00-18.00

18.00-19.00

17.00-18.30

18.30-20.00

18.30-20.00

17.00-19.00

CERÀMICA

INTERNET, OFIMÀTICA i CORREU ELECTRÒNIC

ACORDIÓ DIATÒNIC

(A) ANGLÈS (niv. Conv. inicial)

(B) FRANCÈS (niv. Conv. inicial)

CURS TRIDIMENSIONAL

ANGLÈS (niv. Conv. avançat)

FRANCÈS (niv. Conv. avançat)

INFORMÀTICA (niv. inicial)

INTRO. INTERNET i CORREU ELECTRÒNIC

Xerrades Especial SALUT (3er dimarts de mes)

GRUP CLAROR

Francesc Blanch   

Antoni Badia

Victor Pedrol

Jesús Escales

Jesús Escales

Josep Carles

Jesús Escales

Jesús Escales

J. Lluís Buyolo

J. Lluís Buyolo

C. mèdic i de salut integral

Tertúlia

Sala / Aula 1

Sala / Aula 4

Sala / Aula Camerino Teatre

Sala / Aula Presidència

Sala / Aula Presidència

Sala / Aula 1

Sala / Aula Presidència

Sala / Aula Presidència

Sala / Aula 4

Sala / Aula 4

Sala d’actes / exposicions

Biblioteca

Inici 30 setembre

Inici 7 octubre

Inici 7 octubre

Inici 7 octubre

Inici 7 octubre

Inici 1 octubre

Inici 1 octubre

Inici 1 octubre

Inici 1 octubre

Inici 1 octubre

Inici 15 octubre

Inici 1 octubre

Dilluns

Dimarts
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10.30-13.00

12.00-13.30

16.30-18.30

16.00-20.00

16.45-19.00

17.00-20.00

18.00-20.00

10.30-13.00

17.00-20.00

16.00-18.00

16.00-20.00

17.00-20.00

16.45-18.30

ARTESANIA - BIJUTERIA

FRANCÈS (conversa)

PUNTES AL COIXÍ

INSTRUMENTS CORDA

ACORDIÓ DIATÒNIC 

ACORDIÓ DIATÒNIC 

CORAL

ARTESANIA - BIJUTERIA

PINTURA A L’OLI

ACORDIÓ DIATÒNIC 

ACORDIÓ DIATÒNIC 

ACORDIÓ DIATÒNIC 

A12 Estudis i Recerca Universitària

M. Teresa Pàmies

Hubert Rouanet

Montserrat Boqué

Marta Vigo

Grup Acordionistes 

Cèlia Vendrell

Taller col·lectiu

M. Teresa Pàmies

Carme Freixas

Aleix Armengol

Míriam Valls

Ramon Cardona

BLANQUERNA Univer- 
sitat Ramon Llull

Sala / Aula 1

Sala / Aula Presidència

Sala / Aula 1

Sala / Aula 4

Sala / Aula 2

Sala / Aula Camerino Teatre

Sala d’actes / exposicions

Sala / Aula 1

Sala / Aula 1

Sala / Aula 4

Sala / Aula Camerino Teatre

Sala / Aula 2

Sala d’actes / exposicions

Inici 2 octubre

Inici 2 octubre

Inici 2 octubre

Inici 2 octubre

Inici 2 octubre

Inici 2 octubre

Inici 4 setembre

Inici 3 octubre

Inici 3 octubre

Inici 3 octubre

Inici 3 octubre

Inici 3 octubre

Inici  octubre

Dimecres

Dijous
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17.30-19.00

18.00- 20.00

18.00- 20.00

DESCOBERTA LECTORA

GUITARRA

RACÓ POÈTIC DEL DIVENDRES 

Joana-Alba Cercós

Marta Vigo

Inici octubre

Inici 4 octubre

Inici novembre

Totes les classes es realitzaran a partir d’ un mínim de 6 a 8 persones.

Divendres Sala / Aula Biblioteca

Sala / Aula 1

Sala d’actes / exposicions
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Catalans vinguts de Ponent endins
ens hem aplegat a la capital,
Barcelona ens ha acollit,
bona mare amb els seus fills
per seguir estimant d’on venim.

Per tenir present en els nostres cors
els nostres origens de terra endins
al cor de la gran ciutat
un espai ens hem donat:
és el centre Lleidatà!

Lleidatà, ets la nostra casa
Lleidatà, quin caliu que hi ha!
Lleidatà, lleure i cultura,
Lleidatà què bé que s’hi està!

Des de les muntanyes del Pirineu
fins a la gran plana del Segrià
una història secular
i uns costums ben arrelats:
és el tarannà lleidatà.

Sense renunciar a les nostres arrels
però sabent-nos part d’un país més gran
volem proclamar ben alt
que tothom és acceptat
al nostre centre Lleidatà!

Lleidatà, ets la nostra casa
Lleidatà, quin caliu que hi ha!
Lleidatà, lleure i cultura,
Lleidatà què bé que s’hi està!

Lletra de Josep Maria Pujal i Jordi Roma 
Música de Jordi Roma
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Amb el suport de:


