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l Nadal d’un any atapeït de tragèdies personals, emigracions,
guerres, terratrèmols, inundacions i misèria que han colpejat profundament la humanitat ens porta a la memòria uns versos del
nostre comú amic Ramon Calaf i Tous, soci del Centre Comarcal Lleidatà,
ja traspassat, però ben present en el nostre record.
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La Junta de Govern del Centre Comarcal Lleidatà desitja a tots els
afiliats y simpatitzants un BON NADAL I PRÒSPER 2006
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BUTLLETI INFORMATIU

ACTIVITATS DEL CENTRE

La senyora Maria Rosa Lunas, presidenta de la FOCAGG va pronunciar una conferència titulada ”A PROPÒSIT DELS DRETS I DEURES DE LA GENT GRAN”. Una
visió interessant per a les persones jubilades.

OCTUBRE

11

OCTUBRE

18

El nostre Centre va acollir una xerrada-informació organitzada per PROGRAN
sobre el tema “Residències geriàtriques.”

Conferència donada per la PLATAFORMA PER LA LLENGUA. Una manera pràctica de promoure la llengua

OCTUBRE

24

OCTUBRE

28

La ODP (Organització Democràtina
de Pensionistes i Jubilats, amb la
col·laboració de FOCAGG i el nostre
Centre, va desenvolupar matí tarda,
amb gran èxit, un seminari sobre
“MALTRACTAMENTS A PERSONES GRANS, UNA ALTRA FORMA
DE VIOLÈNCIA”. Els assistents van
participar activament en les taules
rodones. El dinar es va realitzar en el
nostre centre. El seminari va ser un
èxit.

La diputada al Parlament
de Catalunya, senyora
Elisenda Alberti, va honrarnos fent una visita al Centre
Comarcal Lleidat. Durant
més d’una hora la Junta de
govern i el consell
Consultiu del Centre van
canviar impressions amb la
diputada.

OCTUBRE

31

Com cada any, en el restaurant del Centre es va celebrar la CASTANYADA.

OCTUBRE

28

CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ

Conferència donada pel senyor NITO VERDERA, periodista i investigador, del Centre
d’Estudis Colombins d’Omnium Cultural sobre els “ ELS ORIGENS EIVISENCS DE
CRISTÒFOR COLOM”. La conferència va constituir un gran èxit.

NOVEMBRE

9
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NOVEMBRE

7

OBERTURA DEL CURS 2005/2006 a càrrec del senyor ÀNGEL ROS, ALCALDE
DE LLEIDA, que va fer una exposició del desenvolupament que experimentava la
capital de la Terra Ferma, a la que el
Centre se sent tan lligat La presentació va
córrer a càrrec del nostre secretari senyor
Joan Miquel Peguera, i va tancar l’acte el
president, senyor Josep Bellet, destacant
la importància de l’acte i refermant el nostre compromís amb les persones i la terra
de Lleida que volem servir des de la
situació que al llarg del 78 anys de vida
del Centre hem assolit a Barcelona.
Al Centre, el senyor Angel Ros alcalde de Lleida amb els membres de junta

El Centre va celebrar la
NOVEMBRE
“PRIMERA DIADA DEL CARAGOL”
En primer lloc es va pronunciar un conferència
audio-visual en la que el senyor Xavier Pérez,
president de FECOLL (Federació de Colles de
l’Aplec del Caragol de Lleida) va explicar el procés seguit en el desenvolupament de l’entitat.
Acte seguit la doctora en Dietètica i Nutrició,
senyora Pilar Sempau va explicar les excel·lències alimentaries del caragol. El dinar de germanor, al que assistiren un gran nombre de socis, va ser servit per l’Escola
d’Hoteleria i Turisme de Lleida. Ens van honrar amb la
seva presència el senyor Jaume Forés i Llassat,
Subdirector general D’associacionisme i Voluntariat de
la Generalitat i el senyor Figuera, Intendent de la
Comissaria de Mossos d’Esquadra de l’Eixample. Al
final del dinar el president de FECOLL va lliurar al president del nostre Centre la reproducció d’un caragol
enorme, com a record de la diada. La celebració es
Senyors Bonano, Pérez, Bellet i senyora Santpau en un moment de la conférencia
va cloure amb una sessió de ball amb música en viu.

12

NOVEMBRE

15

Conferència. “Immigració i Independència” donada pel senyor Pedro Morón, president
de CATALUNYA ACORD.
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NOVEMBRE

L’escriptor i investigador de la Fundació d’Estudis Històrics de Catalunya, senyor Jordi
Bilbeny va pronunciar una conferència sobre “CRISTÒFOR COLOM I LA REVISIÓ DE
LA HISTÒRIA”. El conferenciant va atreure una gran quantitat de públic. Al final de la
conferència es va establir un animat col·loqui.
NOVEMBRE

20

Seguint la tradició establerta pels balaguerins es va celebrar la FESTA DEL SANT
CRIST DE BALAGUER A BARCELONA.
Missa cantada per la Coral del Centre a la
parròquia de Sant Ramon de Penyafort. A la
sala de conferències del Centre el tinent
d’alcalde de Balaguer, senyor Josep
Baldillou i Salvans va dirigir la paraula als
reunits i immediatament la senyora
Montserrat Giné i Macià, arquitecta municipal, va pronunciar una conferència sobre la
L’arquitecta municipal, senyora Giné en el moment de comença la conférencia
“REMODELACIÓ DEL BALAGUER
HISTÒRIC”. En acabar l’acte en va fer un dinar de germanor.

TROBADA DELS AMICS DE SOLSONA AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE LA
MARE DE DÉU DEL CALUSTRE. Missa cantada per
la coral del Centre a l’església de Sant Agustí. A la
sortida, tradicional cantada d’acordionistes “La
Vallesana” i pica-pica. Acte seguit dinar de germanor
al Centre. Van presidir els actes l´alcalde de Solosona
senyor Jordi Riart, el president dels “Amics de
Solsona”, senyor Aleix Bajo i el president del centre. A
les 6 de la tarda, el grup teatral del Centre Lleidatà va
representar una interessant obra de teatre.
NOVEMBRE

29

17

NOVEMBRE

27

Presentació del llibre de Pere Carbonell sobre la RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA
HISTÒRICA. Organitzat per PROGRAN. L’autor va glossar de forma completament
entenedora aspectes poc coneguts de la llarga dictadura franquista.

GENER

La video-conferència sobre la “Falsedat sobre el descobriment d’Amèrica” pronunciada
per l’escriptor-invesatigador senyor Jordi Bilbeny va omplir de gom a gom la sala de
conferències. Un èxit sense precedents.

GENER

12

El senyor JAUME FORÉS (a
la dreta) Subdirector General
del Departament de
Benestar Social de la
Generalitat va pronunciar
una conferència

11
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NOTICIES DEL CENTRE
EL PRESIDENT DEL CENTRE ASSISTEIX AL
CONGRÉS NACIONAL D’ORGANITZACIONS DE GENT GRAN
ls dies 23-24-25 d’octubre, organitzat per CEOMA, el
president del Centre i vocal de FOCAGG, va acompanyar la presidenta d’aquesta organització al Congrés
Nacional de la Gent Gran. La ponència presentada per FOCAGG
va ser aprovada gairebé per unanimitat pels membres del
Congrés. Restem a l’espera que les seves conclusions siguin presentades i acceptades pel Govern.

E

“LO CARTANYÀ” UN PROGRAMA OFENSIU PELS LLEIDATANS
a primera emissió de TV3 del programa “Lo Cartanyà” portada a la petita pantalla el dimecres dia 14 de setembre va provocar la immediata reacció de la Junta de govern que en la reunio celebrada el següent dia 20 prengué l’acord d’enviar un E-mail a la CCRT en el que fèiem constar el disgust que ens provocava l’emissió i
demanàvem la retirada del programa.
El dilluns dia 10 d’octubre, davant la manca de resposta de la CCRT i en vista que la programació continuava el president del Centre va enviar una nota de premsa a tots els diaris de Catalunya en els següents termes:
“En data 21 de setembre i en compliment de l’acord pres per la Junta de Govern del Centre Comarcal Lleidatà
del dia 20 es va enviar un E-mail a la CCRT manifestant que l’emissió per TV3 del programa “Lo Cartanyà” feria
la sensibilitat de bon nombre de lleidatans i, en conseqüència, demanàvem la seva supressió.
TV3 ha portat a la pantalla, en català estandarditzat, programes de comarques catalanes i barris de Barcelona
i la primera vegada que hi apareix una modalitat lingüística, en aquest cas l’occidental, ens ofereix un esperpent
rural concebut, segurament, per la visió desorientada d’un ciutadà urbà. En el mateix nivell que ens agrada que
la nostra modalitat lingüística aparegui a la petita pantalla, ens desagrada que se la desprestigiï presentant-la
d’una manera irreal, estranya i ridícula per embolcallar la misèria intel·lectual de provocar rialles(?) fàcils mitjançant un vocabulari barroer, una ambientació carrinclona i uns personatges insultants per estúpids. Davant la
falta de respecte que suposa per a molts lleidatans l’emissió de “Lo Cartanyà” i de la desconsideració rebuda
per part de la CCRT, que no s’ha dignat respondre l’E-mail que he mencionat en començar aquestes línies, el
Centre Comarcal Lleidatà farà tots els esforços possibles per aconseguir que el programa “Lo Cartanyà” sigui
retirat de la pantalla. La TVC no pot malbaratar diners ofenent una part de ciutadans contribuents.”
En aquest cas la reacció d’alguns medis de comunicació va ser immediata. La delegada de”El Periodico” a Lleida es
va posar en contacte amb el nostre president per comentar el tema en el seu diari, Radio Lleida, en el seu programa
Hora L del dijous dia 13 de novembre realitzava una entrevista al president del Centre Comarcal Lleidatà i uns dies
després s’hi posava en contacte Radio Pardinyas, de Lleida.
El mateix dia el nostre president Josep Bellet enviava un E-mail a tots els alcaldes i presidents dels Consells
Comarcals de la província de Lleida invitant-los a fer arribar la protesta de les entitats que presideixen a la Comissió
Catalana de Ràdio Televisió sol·licitant que el programa “Lo Cartanyà” fos retirat de l’emissió de TV3
El divendres 21 d’octubre, Quim Monzó, publicava un article a La Vanguardia en el que citava el Centre Comarcal
Lleidatà coincidint plenament amb el nostre criteri i es preguntava:: “Tienen razon los del Centro Comarcal? Sí.
Porquè realmente la serie és grosera (no ya por su vocabulario, sinó por ambición) y son estúpidos sus personajes.”
L’Alcalde de Lleida ens va manifestar la seva disconformitat amb el programa i tenim notícia que alguns ajuntaments
de la Terra Ferma feien arribar la seva protesta a la direcció de TV3. Però l’emissió de “Lo Cartanà” continua. Es veu
que també per TV3 l’audiència és més important que la decència. Com deia el clàssic castellà: “Y si el pueblo es
necio, hay que hablarle en necio para darle gusto.”

L
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UN CARRER DE BARCELONA PER A LA VIDUA DEL GENERAL
MORAGUES
n compliment d’un acord pres per la Junta de Govern del centre el dia 2 de maig de l’any en curs es demanava a l’Ajuntament de Barcelona la dedicació d’un carrer de la ciutat en memòria de la senyora
Magdalena Giralt, filla de la vila de Sort i esposa del malaurat heroi nacional de la guerra de secessió,
general Josep Moragues.
El dia 21 de novembre teníem la satisfacció de rebre un comunicat de l’Ajuntament barcelonès en la que ens comunicava l’acceptació de la nostra proposta, que ja havia estat passada al nomenclàtor a l’espera de ser-li designat un carrer.

E

UNA PEL·LICULA SOBRE EL GENERAL MORAGUES
HEROI DE CATALUNYA (una primícia informativa)
mpulsat per Josep Bellet i Falcó, president del Centre Comarcal Lleidatà, i amb l’esforç inestimable de la
senyora Maria Lluïsa Pazos, membre de la Junta del Centre, presentadora entre altres activitats, del programa “Parlem clar” de Ràdio Estel el passat mes de novembre, en un despatx de la Generalitat, es va signar
per part d’Agustí López, alcalde de Sort i diputat al Parlament de Catalunya, Robert Fauria i Danés l’alcalde de
Sant Hilari Secalm -dos pobles íntimament lligats amb la vida del general- Ignaci Ferrer, director de cine, Josefa
Dúran Espallarguas directora de la Editorial Busca i Josep Bellet, president del Centre Comarcal Lleidatà, un conveni mitjançant el qual s’iniciava la redacció d’un guió cinematogràfic i la busca de finançament per a la realització
d’una gran pel·lícula sobre la vida de l’insigne general Moragues destinada a ser el “Braveheart” català en la lluita
per la recuperació de la nostra memòria històrica.
La figura del general Moragues serà representada pel conegut actor Joel Joan, el guió corre a càrrec de la
coneguda escriptora Rosa Maria Roca i la direcció a càrrec de l’esmentat director firmant del conveni, senyor Ignaci
Ferrer. Dintre de pocs dies es farà l’anunci oficial als medis de comunicació.

I
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COMARQUES LLEIDATANES
AVUI, ERA VAL D’ARAN (i2)
DEMOGRAFIA:
LA CAPITAL, Viella, té un cens de
prop de 2.900 habitants, i entre tota la
Vall passen de 7000, encara que de fet
són molts més.
ART:
D’entre els nombrosos monuments
antiquíssims, (molts d’ells, que poden contemplar-se,)
els més importants són:
L’Església de Sant
Miqueu de Viella, portada
gòtica i a l’interior retaule
de Sant Miqueu del segle
XV.
L’Església de Salardú,
obra
romànica
de
transacció. A l’interior es
troba el Sant Crist de
Torre de l’església de Salardú
Salardú, de gran veneració, no se sap del segle al que pertany (considerat
miraculós). La història d’aquesta imatges és la de l’arribada del cristianisme a la Vall.
La torre quadrada de l’antic casal de Portolà, conqueridor de Califòrnia, situat a Arties (segle XV. Avui
convertit en luxós parador de turisme.
Portada de Sant Peir d’Escunyau.
Portada romànica de transició del gòtic, segle XVII, de
Sant Sernills de Betren.
Portada i Església de Sant Feliu de Vilac (segle XVII)
L’Església de Era Assumpció de Maria, a Bossost,
mostra de la més notable arquitectura religiosa
aranesa.
L’Esgésia de Sant
Andreu, a Unha, del segle
XIII, Pertany al romànic
tardà.
L’Antiga casa senyorial
dita “Ço de Brasset” a
Unha, obra del segle XVI,
una de les edificacions
civils més interessants de
l’Aran.
L’església d’era Assumpció
L’altar daurat de l’esde Maria de Bossost
glésia de Santa Maria de
Cap d’Aran, a Tredòs, segle XII.
No es poden deixar el Santuari de Montgarrí, tocant al
Noguera Pallaresa – sota del Pla de Beret – antic hos-

Per JOSEP Mª PUJAL
pital de muntanya i centre de devoció dels aranesos,
francesos i gent de Pallars. Copsa per les seves grans
dimensions, el dia de l’Aplec –dia de l’assumpció de
Nostra Senyora de l’any 1883, va celebrar-hi la Missa
Mn Cinto Verdaguer, pocs dies abans de pujar al cim
d’Estats.
GASTRONOMIA:
La gastronomia del Vall d’Aran té com a plats més
típics l’olla aranesa, els patés, els entrecots de vedella
autóctona, les costelles de xai, les espatlles de cabrit i
els formatges artesanals.
TURISME:
El que va transformar en gran
escala la vida dels aranesos fou
la inauguració de l’estació d’esports d’hivern de Baqueira l’any
1963, situada a l’extrem oriental
de la Vall. Primerament hi havia
un elevador que pujava del pla de
Baqueira –1350 m. fins a un refugi construït a la cota 2.200 m.
Però l’èxit, tant per la qualitat,
com per la quantitat de la neu Vista de Vaquèira Beret
acumulada, i també per la facilitat
d’arribar-hi des de grans poblacions, s’edificaren tot seguit
hotels, restaurants, i les típiques cases araneses, xalets,
refugis, etc. Es van instal·lar nous remuntadors per aprofitar la muntanya de Baqueira, Beret, Bonaigua amb ambiciosos projectes que arriben a la Vall d’Arreu (Alt Aneu)
Actualment compren l’estació 57 pistes d’esquí, uns 93
Km., esquí de fons, 17 Km., disposa de 30 remuntadors
de tres i quatre cadires, 503 canons per fer neu artificial.
Té una escola d’esquí, de surf de neu, de Snowboard,
Ecating, Half pipe, heliesquís, trineu, raquetes ets. I hi
transcorre anualment la prova Pirenne (trineus
arrossegats per gossos) que traspassa tot el Pirineus.
L’impacte d’aquesta estació ha estat tan espectacular
per la Vall d’Aran que ha fet de la construcció la primera
indústria del país i per la gran demanda de segones
residències a la Vall d’Aran, l’especulació del sòl ha revalorat el valor del terreny en cent vegades el seu valor, el
que ha fet que els agricultors de la zona han canviat les
feines agrícoles per la del comerç permetent-los-hi disposar d’una economia més pròspera.
Per altra part, s’han acabat les constants emigracions
dels joves aranesos, doncs troben prop de casa la manera de viure que els feia falta.
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OPINIÓ
EL REPTE

Per JOSEP BELLET FALCÓ

ls que pentinen cabells
blancs i els que ja els hem
perdut podem afirmar haver
viscut, per activa o per passiva, una
època en què la ciència, la tècnica i
la societat en general han experimentat uns avenços -potser seria
millor parlar de canvis- inconcebibles només un segle
enrere. La ciència i la tècnica ens permeten gaudir
d’unes comoditats impensables, però, amb tot el que
signifiquen la ciència i de la tècnica, no és pas d’això
que vull parlar, sinó de la societat. Una societat que,
amb totes les virtuts i defectes, és la nostra, la que
hem creat o almenys hem contribuït a crear.
No hi ha dubte que el canvi social més important
experimentat al llarg del segle XX ha estat la incorporació massiva de la dona en el món del treball i dels
estudis. Aquest fet, per si sol, ha comportat un
dinamisme inconcebible en l’organització social i a la
vegada un daltabaix en l’estructura familiar que troba
cada cop més dificultats per encaixar en la dinàmica
social, laboral i econòmica. Conseqüentment, i a l’empara d’una permissibilitat molt ampla, apareixen models familiars nous. El matrimoni tradicional, pedra
angular de la família i de la societat, comença a ser
substituït per unions de fet i unions homosexuals
(anomenar-ho matrimoni no és altra cosa que una

E

CASALS CATALANS
uan un membre d’una
comunitat ha d’allunyar-se
per diversos motius: la
manca de feina, la guerra, la persecució política, religiosa, etc., aquella persona sent enyor d’allò que l’envoltava,
per tant quan es troba en un lloc més
o menys llunyà on els costums són diferents i la llengua
no és la que ell parlava habitualment al seu lloc d’origen,
sent la imperiosa necessitat de trobar altres persones de
la seva mateixa procedència i intenta fer reviure l’ambient que li era propi quan vivia a la seva pàtria. Molts
catalans van haver d’abandonar la seva terra per la
guerra civil -no entre germans, com algun polític
espanyol sol dir- del 1936-39 i van haver d’exiliar-se per
a salvar la vida escampant-se per la geografia mundial,

Q

adulteració semàntica) que representen un assaig, un
experiment del que ignorem les conseqüències i la
durada. En els terreny familiar i social hem entrat en
una època de transició de la que som incapaços d’intuir on anirà a parar.
La destructuració familiar per un costat i l’envelliment constant de la humanitat per l’altre creen uns
problemes addicionals que intenten solucionar-se mitjançant la creació d’enormes magatzems de sers
humans: guarderies pels infants i residències per la
gent gran.
Com sempre ha passat en la història de la raça
humana les generacions futures hauran de decantar
d’aquest aiguabarreig aquelles partícules sòlides
capaces de formar una base social estable i duradora.
Aquest és el repte de la generació jove i de les futures
generacions. Però... quin és el nostre repte? La nostra generació, els que per activa o per passiva hem
donat forma a la societat actual, hem pensat prou en
el deure inexcusable que tenim vers nosaltres
mateixos?
Jo ho dubto. Dubto que gaudint els beneficis immediats de la nostra obra, absorts en el joc despreocupat
del dia a dia esmercem massa temps a pensar en
organitzar-nos per enfrontar el futur immediat. Un futur
que tan en l’aspecte econòmic com en el purament
familiar, social i humanístic pot acabar en fallida.

Per MARUIXA DE SILES
on molts d’ells s’integraren gradualment fins al punt de
casar-se amb persones nadiues del país que els havia
acollit i on van tenir fills. Tanmateix, aquests catalans
mai han oblidat les seves arrels.
Molts d’ells es van reunir i van obrir uns centres, que
alguns d’ells s’anomenen “Casa nostra”, com el de
Zurich i, en general, els coneguts com a casals catalans
i es poden trobar a l’Occitània, Suïssa, EE.UU, Mèxic,
l’Argentina, Austràlia, etc. aquests compatriotes es mantenen fidels als seus orígens conservant amb entusiasme, i sovint amb sacrificis tan personals com crematístics, els costums, l’esperit nacional, i la llengua
pròpia d Catalunya. Celebren les diades més nostrades,
organitzen actes diversos, en els quals no manquen pas
les sardanes que, en molts casos, fins i tot aprenen a
ballar els nets d’aquests emigrants; també publiquen
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usualment butlletins en els quals han col·laborat personatges de la importància d’un Pere Calders, un Agustí
Bartra o un Josep Carner, etc. una part important dels
grans noms de la nostra literatura han estat acollit en
aquests butlletins, alguns dels quals es publiquen
encara com els de Lausana i Zurich, per citar-ne alguns,
aquestes publicacions van ser durant un llarg període
l’únic mitjà possible en català per a fer sentir la veu
d’aquells que tenien alguna cosa a dir.
El malaguanyat president del Casal Català de Tolosa
de Llenguadoc, el senyor Claret, es queixava que la
Generalitat de Catalunya els ignorés fins al punt que
quan hi anava algun representant del govern, moltes
vegades no ho avisaven ni passaven a saludar-los. No
eren conscients de la importància dels Casals que podien ser l’equivalent dels consulats que Catalunya no
tenia –ni té- per manca d’Estat, atès que els seus membres estaven connectats amb la societat, el món
financer, cultural i universitari. –el senyor Claret, per
exemple, era professor de la universitat de Tolosa- i
podien així ajudar i orientar d’una manera positiva els
delegats de la Generalitat, els homes de negocis, els
estudiants o qualsevol català que hi truqués a la porta.
ha estat realment una manca de visió no haver-los
sabut aprofitar. Sembla que ara hi ha una tendència a
tenir-los en compte. En aquest Casals tothom hi trobarà
un català i un amic.
Molta gent ignora que hi ha monuments dedicats a
alguns dels nostres genis, i un de molt important es
troba a la Universitat Catòlica de Brussel·les. Es tracte
d’un bust obra de l’escultor català Francesc Carulla,
que es va erigir a Josep Carner amb la col·laboració de
l’esmentada Universitat flamenca, el Centre Josep
Carner de la ciutat brusel·lenca, ja desaparegut i dirigir
aleshores per Mercè Roca i l’IPECC (Institut de
Projecció Exterior de la cultura Catalana, presidit per

Hotel de dues estrellles
situat al centre de la
ciutat (Pl. Universitat),
totes les habitacions
amb bany o dutxa,
calefacció central, aigua
calenta, parking a 100
mts., aire acondicionat.
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Enric Garriga Trullols), el qual ha contribuït a impulsar
monuments al gran músic i patriota català Pau Casals
tant a França com a Alemanya i l’Argentina. Potser algú
es pregunti com és que el monument a Josep Carner
s’ha aixecat a la Universitat Catòlica de Brusel·les on ell
mai no exercir de professor, atès que ho va fer a la
Universitat Lliure de la capital belga, però el Rector
d’aquesta, quan ja estava tot força avançat, decidí no
admetre la col·locació del monument, perquè -va argumentar- hi havia un petit poema de caire religiós, i això
anava en contra dels postulats de la universitat. Poc
després va tenir un accident de cotxe mortal i les converses es van aturar. Tanmateix els contactes amb la
Universitat Catòlica van reeixir i la inauguració del monument en honor del Príncep dels Poetes que es casà
amb una dama intel·lectual belga, Mne Emile Noulet,
traductora de la seva obra al francès –es va fer coincidir amb la cerimònia d’obertura de l’any acadèmic
2001-2002, que tingué lloc el 28 de setembre del 2001,
amb l’assistència d’autoritats catalanes –el President
Pujol, entre altres- i flamenques. És obvi que aquest
monument a un dels nostres genis ha esdevingut un
lligam entre dues comunitats: la flamenca i la catalana.
I això ens demostra que a l’exterior som admirats i
respectats.
Quan viatgem a algun país, procurem assabentarnos de si existeix algun Casal Català i anem a visitarlo, perquè és d’admirar que encara mantinguin la flama
de la catalanitat quan nosaltres, aquí, l’anem deixant
apagar, segurament per manca de confiança en l’esdevenidor, però no oblidem que nosaltres, els catalans,
som el futur i recordem el que digué el President màrtir
Lluís Companys:
“Els catalans tenim fe en l’esdevenidor.”
“On hi hagi un català, allà s’ha de sentir la presència de Catalunya.”
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10.- BUTLLETI INFORMATIU
TRASNFIGURACIÓ, CANVI PROFUND
iuen que no podem canviar
el món, però sí que ens
podem canviar a nosaltres
mateixos i com a conseqüència canvia el món.
A Juneda, nucli circular de Vila
Closa, sense Muralles, municipi de
les Garrigues, amb motiu del 75 anys de la celebració
dels Jocs Florals de l’any 1919, la Flor Natural dels
quals va se atorgada al príncep dels poetes catalans
Josep Carner, vaig tenir la sort de guanyar-la jo als II
JOCS FLORALS del 1994 d’aquesta vila del Tossal
Gros, creuada pel Torrent de la Femosa que recull les
aigües residuals de la sèquia quarta del Canal d’Urgell.
Vaig conèixer, doncs, la Baronia de Juneda quan
va fer la festa del JOCS i vaig recollir amb molta
d’il·lusió la meva Flor Natural. Això em va permetre
de visitar el castell dels comtes de Cardona i vaig
tenir l’alegria de descobrir la Parròquia de la població
dedicada a la Transfiguració. I dic alegria perquè a

D

Catalunya se’n parla molt poc de la Transfiguració. A
Montserrat hi ha un quadre, i, poca cosa més en
conec, segurament per la meva ignorància. En canvi
no és estrany trobar-la present a totes les Esglésies
Ortodoxes Cristianes.
La idea de la transfiguració era corrent en els misteris grecs d’Eleusis, de Delfos o d’Orfeu (la paraula
Orfeó troba l’origen en aquest mestre cantaire que
concentrava la seva doctrina de transfiguració en la
música.)
Per donar un esquema senzill dels ensenyaments
dels antics misteris, esmentarem només les cinc
etapes del quíntuple camí de l’alliberament: 1, desig
de millorar. 2, trobada del centre interior. 3, supeditació al jo-superior. 4 nou comportament. I 5, camí
d’entrada al món immutable.
Ara no es tracta de fer un estudi complert. L’inici de
la Transfiguració és el coneixement de nosaltres
mateixos, l’accentuació del què som i l’intent de transmutació o canvi profund. Ho podem aconseguir.

VIATGES
PREMI TARDANER A LA CONSTÀNCIA
e’n va passar una de molt grossa a
Amsterdam, tornant de Dinamarca.
Havíem fet escala a Bremen, una veritable joia, per cert, i a Hamburg, una ciutat una mica
bruta i massa gran, i estàvem cansats de la jornada.
Anàvem carregats fins dalt de tot, la tenda de campanya, els quatre fills. La intenció era de passar dues
nits a Amsterdam. Vam arribar sobre les vuit del
vespre. Era el mes de juliol. No vaig esperar a arribar al centre de la ciutat. Al primer hotel vaig preguntar si podíem quedar-nos a dormir. Em van contestar
que estava tot complert. Circular per Amsterdam és
difícil, hi ha molts canals que interrompen els carrers.
Algú l’ha anomenada la Venècia del Nord. Anàvem
donant voltes buscant hotel i sempre la mateixa
resposta: “C’est complet”. Cap a les deu de la nit vam
descobrir que els hotels no estaven complets, sinó
que es reservaven places pels encàrrecs que els
venien del Sindicat d’Iniciatives Turístiques, el qual et
cobrava un percentatge considerable. Calia anar a la
Gare on era aquesta oficina. Cap a les dotze de la nit
vam trobar la Gare, l’estació Central d’Amsterdam.
Van assignar-nos l’Hotel París, ens van donar un
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plànol de la ciutat i van assenyalar-nos on es trobava
l’Hotel, al carrer Peter Cristopher Hooft.
Endiablades cruïlles de canals i carrers. Les voreres eren plenes de hippis. Van oferir-me grifa, fins
i tot. Un edifici sumptuós era el temple on tots
fumaven. Ens aturàvem, preguntàvem, ens indicaven en neerlandès o anglès, molt pocs entenien
el francès. Miràvem els rètols dels carrers. Com que
el nom del carrer era llarg aviat ens adonàvem que
no era el que buscàvem. Eren les tres de la matinada quan en preguntar on era el carrer Peter
Cristopher Hooft el barman d’un restaurant ens
digué: És aquest.
Ja era hora, però no ho enteníem perquè
acabàvem de mirar el rètol i no hi havia aquell nom.
El vem tornar a llegir i deia: P.C. Hooft. Quina
bestiesa, al plànol el nom sencer i al rètol el nom
abreujat. Sort que la nostra constància era a prova
de bomba.
Encara que tot sembli que es posa en contra cal
ser constant. Aconseguir certes coses és més o
menys fàcil, el dificil és la constància. El nostre programa és valuós perquè és constant.

CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ

DIÀLEC PANDIT NERHU –AMDRÉ MALRAUX
n el viatge a Orient, l’any
1960, em vaig trobar a
Benarés,
el
Lourdes
Hindú, amb un llibre a les mans
d’André Malraux, les Antimemòries,
que em produí un fort impacte, principalment el capítol en que l’autor
descriu una entrevista amb el Pandit Nerhu de religió.
La lectura, llavors, em semblà influïda per aquell
ambient corprenedor on el Ganges és sense
vacil·lació portador d’un missatge indesxifrable per
als humans, ciutat on els simis hi tenen consagrat un
temple i on l’atmosfera del riu sagrat t’embolcalla
d’un misteri insondable, de meditació profunda, que
per dissort deixa indiferents molts turistes.
Avui, lliure de cap influència, ho considero igualment interessant i passo a transcriure André Malraux
en les seves antimemòries.
...El despatx de Nerhu està saturat d’0bsequis de
diferents personalitats. Dos enormes ullals d’elefant
presideixen la sala, damunt la taula un Buda de
Ceilan que animà Nerhu quan estava a la presó, més
enllà una verge romànica enviada per França.
Li vaig recordar -segueix Malraux- el discurs
durant el qual anomenà Buda el fill més gran de la
India i li vaig fer memòria que el que va pronunciar en
les grans commemoracions budistes, em sembla ben
diferent del que va escriure sobre religió.
Nerhu: -Sempre m’impressiona la personalitat de
Buda, també la de Crist però sobre tot la de Buda.
?Tal volta haurà evolucionat el meu sentiment de la
religió? M’he tornat més sensible a la necessitat confusa de la naturalesa humana i a la qual respon la
religió en allò més pregon de l’anima donant-ho tot
resolt però confesso que el sentiment de la religió
m’evoca la creença sega, la superstició, el domini lligat als interessos estables. El cristianisme no va
combatre l’esclavitud.
Nerhu segueix lamentant-se que la religió hagi
perdut la seva espiritualitat tant a Orient com a
Occident, inclòs el protestantisme que és l’única
religió viva . –Aquesta afirmació em desconcerta, escriu Malraux.
Nerhu:- La nostra religió envers els animals? Vostè
sap que no hi ha vaques sagrades. Totes ho són i
vostè sap també com les tracten. I els simis? Oh, si
poguéssim fer-los marxar tots cap a Xina en una nit,
planen damunt l’Índia molt més que la misèria sobre
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Anglaterra. Vostè ha visitat el Birla Temple? Les
mones es recolzen sobre els simis d’argila al voltant
d’un Brama solitari que sembla oficiat per ells
mateixos. Aquesta forma de vida al límit de la realitat
humana mai no m’havia semblat més inquietant que
en aquest temple on els simis apareixen representats
en totes les parets com si s’haguessin pintat ells
mateixos, semblaven a punt d’unir-se amb l’absolut a
través del déu dels simis si la meva arribada no
hagués pertorbat llur veneració. –i continua fent
esment que en la seva joventut observava en els
boscos, abans de fer-se de dia, els udols dels simis-.
Els sentia caure sobre les rames i a vegades els veia
penjar-se per la cua. A l’alba un crit horripilant es multiplicava de vall en vall inundant la selva amb la
desesperació dels simis pre la mort de llur rei. Els
budistes ho expliquen així –Buda els prometé que si
es portaven bé un matí es convertirien en homes i de
llavors esperen totes les nits de l’any i ploren tots els
matins.
Malraox, ambaixador francès en aquell moment, li
preguntà: ¿Que fou allò que va prometre al hinduisme, fa més de mil anys, expulsar de les Índies,
sense provocar un conflicte greu, un budisme ben
organitzat?
Nerhu: -No té lògica explicació. A la humanitat li
manca quelcom especial. ¿Què? Una especie d’element espiritual que domini el poder científic de l’home
modern. Una vida s’ordena per valors, la nostra i
també la de les nacions i tal volta la de la Humanitat.
Vostè recordarà el discurs del general Bradley, crec
que l’any 1948...Hem arrencat a l’àtom el seu misteri
i hem foragitat el Sermó de la Muntanya, coneixem
l’art de matar però no l’art de viure.
El cristianisme no va abolir l’esclavitud.
Amb això torno a ser hindú, durant la meva joventut jo volia espiritualitzar la Política. ?Qui és avui el
valor més alt d’accident?
Malraux, diplomàtic i amic, siggereix tal volta el
poder o potser la felicitat.
Un cop descartada la religió se’ls veu al dos caminar a les palpentes en busca de quelcom que aixequi
la humanitat.
Nerhu: -Sembla que el vostre valor suprem sigui la
veritat. No ho sé però no puc prescindir de la mateixa,
vostè recorda la frase de Ghandi...-He dit que Déu és
la veritat. I ara jo dic que la veritat és Déu, la llei
immutable.
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Sempre tornem a l’afirmació d’Einstein... la cosa
més extraordinària és que el món tingui sentit, falta
saber si aquest sentit havia de preocupar-se dels
homes.
Segueix Nerhu: -Crec que la religió ja no li interessa d’una manera especial, potser ens interessa per la
seva relació amb l’ètica... Sols l’Índia ha fet de la
filosofia religiosa la base primordial, intel·ligible, de la
seva cultura popular i del seu govern nacional.
L’Índia de Ghandi es recolza realment en una
ètica tal vegada superior, en cert sentit, a Occident
en la moral cristiana. No era Crist que ací acollia un
caràcter sobrecollidor. En el pecat original pot
veureós la font d’un maia universal i en l’herència un
Karma en que Occident heretaria les malalties dels
seus pares com l’hindú pateix les conseqüències de
les vides anteriors però la transmigració és sempre
una conducta condicional, mentre el cristià és juga el
seu destí d’una vegada per totes, igual l’ateu.
Nerhu continua expressant-se: -Occident considera veritat allò que l’hindú considera aparença.

Occident pot considerar com un valor suprem el
coneixement de les lleis de l’univers mentre que
l’hindú considera com un valor suprem l’ascens a
l’absolut diví, però l’oposició més pregona es basa en
què l’evidència fonamental de l’Índia és l’infinit de la
vida en l’infinit del temps. ?Qui podria matar la
immortalitat?
Acaba dient Nerhu: -Abans el cristianisme estava
vinculat a les estacions, als arbres, als animals
ensems que romania vinculat amb Déu. Avui l’home
en la civilització urbana està aïllat i, és clar, ja no pot
respondre a la pregunta. ¿Què hi fas a la terra?
¿Però és que l’embriaguesa de l’activitat pot ofegar
la pregunta que la mort dirigeix a l’home? Tampoc
l’art no pot.
Aquí nota Malraux que no hi ha veritables
objectes d’art en la vil·la de Nerhu.
Nerhu: -¿Com harmonitzar la civilització de la
màquina amb la civilització de l’ànima?
Aquí s’acaba el diàleg i la pregunta queda en
l’aire.

PAGINES LITERÀRIES
L’ÀNGEL DE HANSEL I GRETEL - CONTE DE NADAL
“Hensel i Gretel” el conte dels
fabulosos germans Grimm comença,
més o menys, així:
“ A la vora d’un bosc immens hi
vivia un pobre llenyataire amb la
seva muller i els seus dos fills: el noi
es deia Hansel i la noia Gretel. Amb
prou feina tenien per matar la gana i, una vegada que
en el país hi va haver una gran escassetat el pare ni
tan sols aconseguia guanyar-se el pa de cada dia.
Una vegada, afligit pels seus pensaments i donant
voltes pel llit, va sospirar i va dir a la seva dona:
-Què serà de nosaltres! Com alimentarem els
nostres pobres fills si no tenim res per a nosaltres
mateixos.
-Saps què? –respongué ella-. Demà, de bon matí,
portarem els nens dins del bosc més espès. Els
farem un bon foc, els donarem un boci de pa a
cadascun, marxaren a la feina i els deixarem sols.
Com que no podran trobar el camí de tornada, ens
haurem lliurat d’ells.”
I així ho van fer.
Duran el dia, mentre la feina va mantenir ocupat el
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matrimoni, no van tenir oportunitat de pensar en ells,
però, quan va arribar la nit i tornaren a casa el
remordiment no els va deixar sopar ni els va permetre tancar els ulls quan se n’anaren a dormir. Sense
el Hansel i la Gretel aquella casa estava buida.
Entrada la nit, algú trucà a la porta. El cor els va
fer un salt. Potser eren els fills que per si sols havien
trobat el camí de tornada i volien entrar. Van anar a
obrir i al carrer no hi van trobar pas el Handel ni la
Gretel, sinó una colla de pastors ben abrigats amb
les samarres de pell de xai i els sarrons ben farcits.
Semblaven tocats per algun do especial. Miraven
amb ulls il·luminats i esbatanats, i els demanaven,
gairebé els exigien, que els acompanyessin, perquè
un àngel els havia anunciat que acabava de néixer el
fill de Déu i el trobarien jaient en un pessebre. Calia
que anessin a adorar-lo i a portar-li uns presents..
Estaven bé per àngels i nadons, els llenyataires!
Per començar no creien el que els pastors els deien.
Ells no estaven per adorar ningú i menys encara per
portar-li regals.
-Nosaltres som molt pobres –va parlar la dona- No
tenim res per a oferir a Déu ni als homes.
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I el llenyataire s’excusava, confós:
-Ara es de nit i no podrem trobar el camí.
-Home de poca fe - li replicà el pastor més vell-.
L’esperit del Senyor ens guiarà per les valls, per les
carenes i pels obacs que hàgim de transitar L’àngel
ens ha anunciat la Bona Nova, i al Cel no el podem
defraudar.
Davant la insistència d’aquell grup d’ovellers, el
llenyataire miseriós i la seva muller hagueren de
cedir i marxaren amb ells, amb les mans buides.
"Glòria a Déu a les altures i pau a la terra als
homes de bona voluntat” repetia un cor de veus
angelicals que arribaven de lluny amorosint la freda i
tenebrosa nit. Cap allà dirigiren els passos.
Caminaren plegats dins la foscor del bosc, creuaren
valls, grimparen per agrestes carenes i finalment del
cim més alt d’una muntanya divisaren que a l’altra
banda del pendent hi havia una cova il·luminada per
la llum d’un estel. S’hi aproparen amb un respectuós
sigil i traspassaren el portal amb gran veneració.
L’interior de la cova era un exponent fidel de la més
gran pobresa. L’alè d’un bou i una somera ajaguts a
terra escalfaven el cos enfredorit d’un nadó que jeia
al seu costat, sobre la palla. La mare contemplava
l’infant embadalida, amb ulls que vessaven amor i el
pare, dempeus al seu darrere, esguardava l’escena
amb el rostre tranquil i asserenat de la satisfacció.
S’hi aproparen els pastors i, agenollats, adoraren
el nadó i li oferiren els seus humils presents. Nous i
avellanes, llet i formatge, alguna guatlla i uns
colomins. El nen mirà els pastors i els somrigué. Els
ulls d’aquell recent nascut irradiaven una força que
confortava l’esperit. Darrere dels pastor s’agenollaren el llenyataire i la seva muller, el nen els va mirar
i, de sobte, va començar a plorar.
El matrimoni va marxar espaordit corrent cap a
cap lloc concret com un parell d’esperitats. Havien
entès perfectament que el nadó no plorava perquè
portessin les mans buides, els reprotxava la buidor
de cor que havia descobert en ells. El feia plorar la
vilesa del crim que havien comès abandonant els
fills. El llenyataire i la seva muller, ben penedits, van
tornà al bosc al lloc on els havien deixat i no els trobaren. La foguera ja feia hores que s’havia apagat. A
la soca d’un pi i havia un munt de brossa que el
Hansel i la Gretel havien amuntegat resguardant-se
del fred. Però ells no hi eren. Potser, desesperats,
havien intentat tornar a casa i s’havien perdut. Els
van buscar a les fosques. El vent, bufant entre el
ramatge, proferia sorolls acusadors. Alguna rama
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seca es retorcia gemegant i els copejava el rostre.
Els plors dels pares era un plany dolorós. El plor de
l’infant de la cova era un retret que els feia mal a l’ànima.
-Hansel!!!, Hansel!!!-, cridava, desesperat, el
llenyataire, per les fondàries de les valls.
-Gretel!!!, Gretel!!!-, feia la mare, plorant entre el
rocam de les carenes, gemegant i estirant-se els
cabells.
Però els seus fills no contestaven. Només el ven,
brunzint entre les roques i les rames es confonia amb
els udols llunyans d’una camada de llops que potser
se’ls havien menjat.
Perduda l’esma i l’esperança de trobar-los, sentint
el plor de l’infant de la cova com una acusació que
els removia les entranyes, ben entrat el matí, el llenyataire i la seva muller se’n tornaren a casa. La porta
del carrer va grinyolà en obrir-se i... Quina meravella!
A un racó de l’entrada, el Hansel i la Gretel dormien
abraçats un a l’altre per donar-se una mica de calor.
L’alegria que va experimentar el matrimoni llenyataire es va transformar en plors d´alegria i els plors
van despertar els seus fills.
I, badant alhora boca i ulls, el Hamsel, el grandet,
va explicar:
-Ha estat un àngel qui ens ha portat a casa. Un
àngel radiant com la claror del dia i més blanc que la
neu ens ha mostrat el camí de tornada. Caminava
descalç davant nostre i les pedretes que trepitjaven
els seus peus agafaven la lluentor del sol. La Gretel
les collia i anava guardant-les a la falda.
La Gretel somrigué il·lusionada. Va obrir els
braços per abraçar els seus pares i en afluixar les
mans del davantal les pedretes que l’àngel havia
trepitjat, convertides en or, es van escampar per tota
la casa.
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LA TRUJA DEL FERNANDÍ
CONTES D’UN METGE RURAL D’ABANS
ra un vell pagès molt murri,
amb uns ullets petits, clars i
blavosos i un boca petita
sense llavis, sempre amb un simulacre
de rialleta de “fotent”. De qualsevol manera, el tret més característic era que si al
poble s’hagués fet un concurs o campionat de garrepes segur que ell hauria
tret el primer número.
Havent dinat ens reuníem cada dia a can Mixeu a fer el
cafè, la xerradeta i la partida de botifarra. Feia parella amb
un altre pagès jubilat, el Cabaler, de cara arrugada, que
quan el company li feia una mala jugada li sortien els ulls
de la cara, s’aixecava, li deia de tot i es cagava amb tots
els sants, marededéus i jesusos de la cristiandat. El mestre
i jo posàvem pau fins acabar la partida. Després, com si
res no hagués passat, fèiem el comentaris d’actualitat.
Però avui el Fernandí no reia, quelcom devia passar-li.
-Ep! A veure si despertes d’una vegada –li cridà, el
mestre.
-Sí, efectivament, estic molt amoïnat, perquè la truja
més bona que tinc està malalta i em fa por que hi deixarà
la pell.
-Home, vols dir que si la veu el veterinari no la podrà
curar?

E

Per ANTONI CURCÓ RAMIS

-El veterinari viu a Artesa i no hi ha mai manera de trobar-lo. I si el trobés trigaria dies a venir i aleshores ja no hi
hauria res a fer. És un porc!
Estava vist que jo havia de ser el protagonista de la
riota d’aquella tarda. Vaig anar a casa a buscar el bisturí
més gros de la vitrina i vaig fer cap a la corralina on ja
m’estaven esperant els companys.
Sense contemplacions, vaig endinsar una punyalada al
ventre de l’animal. Pel forat va començar a rajar el pus de
color groc al mateix temps que l’animal es plantava i girant
el cap anava entomant amb la llengua aquell suc fastigós.
-Porc! –cridaven tots. I no era cap insult.
A l’endemà, el Fernandí ja tornava a tenir la rialla a la
boca. Però d’aquella cura miraculosa no se’n va parlar
més. La vida del poble va continuar tranquil·la com sempre. I va arribar Nadal i no cal dir que el Fernandí no va
pensar en regalar-me un pernilet.
Això passava el segle passat. Ara, segurament, el fet
tindria un ressò diferent. Per exemple:
“Els mossos d’esquadra detenen un metge de la
comarca a conseqüència d’una denuncia feta pel veterinari
en la que l’acusa d’haver envaït les competències pròpies
de la professió.”
Que n’eren de bons aquells temps!

* Per a totes les persones que
vinguin de part del Centre
Comarcal Lleidatà
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AIRES POÈTICS
Avui publiquen dues poesies de Josep Urquiola i Corral dels VIII
Jocs Florals de la Gent Gran de l’Eixample

LES MEVES PETJADES SOLITARIES PELS CAMINS DEL MÓN

Les meves petjades solitàries pels camins del món

en el cor bategant i d’incert respirar

són, com l’aigua mansoia, ni llac ni torrent;

tal l’ocell que l’ànsia el moment de volar

com guerrer que no espera ni clams ni llorers;

Si la veu es perdia confosa en la nit,

com la vela plegada que enyora, del vent,

rondaria el teu clos fins que fos dia clar...

la suau alenada i el buf inclement.

Bé captenir-se amb bon seny, dintre el pit,

Si pogués, fugiria rabent del meu món

el dolor desfermat, puig fa bo d’esperar,

a cavall d’unes ales de seda i argent

quan la fita s’albira i apunta el demà.

que em duguessin al màgic jardí, -no sé on-

I en que em costi l’haver-te gotims de robí,

de la rosa amagada que espera amatent,

cobejós, jo voldria poder-te abastar

en la veu que la crida, l’amor que present.

que lluu la rosada pel sol del matí

Rosa encesa i desclosa, de flaire enervant

bella rosa exquisida, de dolç tarannà,

o poncella frisosa, d’olor incipient,

que amorosa, a qui et roba perfums a la mà!

jo voldria saber quina mena de cant

I entretant vaig marxant pels camins perdedors,

et seria plaent, quina mena de vent

ha esclatat el miracle dels somnis daurats:

et duria la veu que fos prou escaient.

per la serra i el pla van pujant les sentors

Si la veu es cansava i el cant no fos dit,

de les plantes novelles. Per camps i sembrats

les sandàlies noves m’hauré de calçar

la gentil primavera regala colors...

i el neguit romandrà ben quiet i arraulit

A BARCELONA
Sé que no temps els embats de les riuades
ni et neguiteges pel constant panteix
de mar –aixemorit d’un lleu fresseig-;
que et saps amb les amarres ben fermades;
que si un instat t’ajups ben atuïda,
ben prompte amb més ufana et dreçaràs
com vincladissa canya i al compàs
d’un aire nou amb nova vida...

per això em confio a tu sense recel
i vull nodrir-me de la teva essència
i aixoplugar-me sota del teu vel;
per això vull riure amb tu i amb tu gronxar-me
i acudir al teu grumeig sense immutar-me
ben cert de no sentir-me mai rebel.
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PERSONATGES DE CATALUNYA
EL BARÓ D’EROLES
ossiblement sigui Joaquim
Ibáñez Cuevas i de Valonga,
baró d’Eroles, com és
conegut comunament, el personatge
contemporani més destacat, que en el
camp de la política i de les armes, hagi
donat el Pallars.
Neix a Talarn el 6 de gener de 1784, en el si del prestigiós casal dels Eroles, un llinatge que es remuntava al
segle XIV, posseïdor de rancis títols de noblesa. Foren
els seus pares, Josep Ibáñez-Cuevas i de Copons i
Maria Anna de Bolonga.
La infantesa i primers anys transcorren a Talarn, on
cursa els estudis primaris de la mà de perceptors particulars. En 1804, ingressa a la Universitat de Cervera,
amb el propòsit de seguir els estudis de dret. Obté una
bona formació cultural, que el destacarà com intel·lectual de mèrit, autor de diversos llibres, i que en 1816, va
dur-lo a ingressar a l’Acadèmia de Bones Lletres de
Barcelona.
El gran trasbals nacional que es produeix, arran dels
sagnants successos del 2 de maig de 1808 a Madrid,
provocats per l’ocupació dels francesos, descabdella,
arreu del país, un moviment de resistència i motiva que
a Catalunya es constitueixi Juntes de Defensa, d’una de
les quals, la de Talarn, en forma part el Baró d’Eroles.
Des dels primers dies de la Guerra del Francès, el
baró d’Eroles es distingeix com un brau guerrer, primer
al costat de Vives, qui assetjà Barcelona, en un intent
fracassat d’ocupar-la, i després de Reading. Ambdós
generals foren derrotats per Saint Cyr, amb qui també
s’enfrontà Eroles.
Després d’una sèrie de derrotes que culminaren
amb la desfeta de Valls, la Junta Suprema, en 1918,
confiava la direcció de la guerra al general Blake, sense
que aconseguís canviar el signe negatiu. De la seva
banda, el baró d’Eroles s’havia posat al capdavant d’un
cos de voluntaris de 1.600 homes, denominat Terç del
Pallars que es feu notar de manera heroica. Esment
especial mereix la seva presència al setge de Girona,
en el que fou capturat i confinat a Perpinyà, i d’on pogué
escapolir-se per a continuar el combat fins a finir la
guerra, el març de 1614. Elevat a la dignitat de mariscal
de camp, en alguns moments del conflicte, ostentà el
comandament general de Catalunya.

P

Per LLORENÇ SÁNCHEZ I VILANOVA
Després de la gran commoció de la guerra, seguida
de la política infausta i sectària de Ferran VII per
restablir el règim absolutista, i de la persecució que feu
objecte els lliberals, el baró d’Eroles va romandre en un
discret ostracisme, allunyat voluntàriament de l’escena
política. Tot ho trastocaria, però, la política partidista del
Trienni, en sotmetre’l a persecució i confinar-lo a
Mallorca, d’on s’escapolí el gener de 1822.
Tornà a Talarn, des d’on s’adherí a la reacció realista
que s’havia desfermat a les comarques del Pirineu, convertint-se en el braç armat de la regència d’Urgell,
després que la històrica plaça de la Seu d’Urgell hagués
passat, el juliol de 1822, a mans de l’estament absolutista.
La Regència es constituí el 15 d’agost de 1822 a la
casa del Deganat – avui Museu Diocesà -, i el mateix

El Baró d´ Eroles
dia, el Baró d’Eroles feia públic el famós Manifest que
tan irrità la resta de membres de la Regència, i en general tota la classe conservadora, i que ràpidament
desautoritzaren.
El govern reaccionà contra la Regència, i envià
Espoz i Mina, que actuant amb contundència, acon-
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seguí derrotat Erolas,, obligant-lo a passar a França, si
bé, per poc temps, puix el 7 d’abril de 1813, tornava a
l’avantguarda de l’exèrcit que havien aparellat les
potències de la Santa Aliança, per restaurà al tron
d’Espanya Ferran VII, presoner, segons la doctrina
absolutista, del règim liberal.
Derrotats els liberals, i de nou investit el monarca
de tots els poders, Joaquim Ibáñez-Cuevas fou nomenat Capità General de Catalunya, càrrec que exercí
del mes de maig de 1823 al gener de 1825. en tot
aquest temps es distingí per la seva moderació i
esperit de concòrdia, ben convençut que calia treballar
per superar la profunda divisió del país.
Precisament a causa d’aquest tarannà temperat i la
discrepància amb les dures mesures dictades contra
els liberals, als que prestava, fins i tot, empara i refugi, se’l denuncià a Madrid pels elements més reaccionaris d’ací, fins aconseguir la seva destitució. Se’l
destinà llavors al Ministeri de la guerra amb el pretext
d’estudiar solucions al problema dels voluntaris, gent
que, al marge de l’escalafó militar, i justificant-se en la
circumstància dels molts anys que havien servit al país
en guerra, havien fet de la milícia una professió.
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De manera gairebé sobtada, la qual cosa donà peu
a moltes especulacions, com ara de què havia embogit, Joaquim Ibaáñez-Cuevas morí el 22 d’agost de
1825, a la ciutat manxega de Daimiel – de un insulto
diu la partida de defunció que hem consultat – i fou
enterrat el dia següent, amb absència de la família i de
l’estament oficial, a l’església parroquial de Santa
Maria la Major, on romanen les seves despulles, dins
un sarcòfag de marbre que exhibeix expressiva llegenda. Tenia 40 anys.
La significació històrica del Baró d’Eroles, que transcendeix el marc nacional, arranca, ultra la seva
peripècia humana, del paper moderat que intenta d’exercir a l’escena política, amb el poble espanyol ideològicament i social, profundament esquinçat. Com a
la resta dels països de la vella Europa, també havia
calat a Espanya el missatge renovador que la gran
convulsió de la Revolució francesa havia escampat.
Assumir aquestes doctrines de canvi i fer-les compatibles amb la circumstància nacional foren els principis
que inspiraren alguns dels seus actes, tan mal vistos
com estigmatitzats de molts dels seus propis correligionaris.

EL RACÓ D´EN QUIM
MOVEM LA LLENGUA
Ara que a l’Europa Unida
ja parlen en Català,
a la nostra “mare” Espanya
no en volen sentir parlar
L’Academia Valenciana
ja està d’acord amb la I.E.C,
i algun senyor de València
encara voldrà fer el mec.

ACABADES LES OBRES DE REMODELACIÓ DELS
ASSEOSTENIM LA SATISFACIÓ DE COMUNICAR ALS NOSTRES
ASSOCIATS/DES QUE ELS SERVEIS HAN ESTAT AMPLIATS
PER FER-LOS ACCESSIBLES ALS MEMBRES QUE VAGIN
AMB CADIRES DE RODES

!!

!!

18.-

BUTLLETI INFORMATIU

RECULL DE DITES POPULARS
Val més dolent conegut que bo per conèixer
Val més un bon veí que un mal parent.
Una al pap i una altra al sac.
Qui paga bé crèdit té.
No és la mel per la boca de l’ase.
La meva terra és la que em dóna el pa.
La dona lletja l’or la fa bonica.

Per L´ANGEL RECASENS
Per l’agost, ni diners ni most.
Home pervingut, mai és vençut.
Febrer el curt, més brau que un turc.
No té pa ni vi i convida el veí.
Oliva, una és or, dues plata i la tercera mata.
Un sac de paraules a tots és pesat.
De lladre a lladró, no hi ha gran distinció.

MISCEL·LÀNIA
FRASES QUE FAN PENSAR
Abans de casar-me tenia sis teoria
sobre com educar els petits. Ara tinc
sis petits i cap teoria

Encara no s’ha descobert la brúixola
per navegar en l’alta mar del matrimoni.

Lord Rocheter

E. Heine

La seva experiència, com tantes vegades succeeix, li va fer desconèixer la
veritat.

Per a milions i milions de sers humans
l’infern vertader és la terra.
A. Schopenhawer

Anatole France

Coral Terra Ferma El passat 14 de novembre la Coral del Centre va ser convidada a cantar Missa a
la Capella del Palau de la Generalitat pels AMICS DE SANT JORDI que cada any es reuneixen per
celebrar l´Ecuaristia en acció de gràcies al Sant Patró de Catalunya
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EL DIUMENGE DIA 8 DE GENER DE 2006 A LES 6 DE LA
TARDA ESTEU INVITATS A LA

XOCOLATADA DEL CENTRE
(Xocolata i melindros per tothom)

Menors de 15 anys

GRATIS

Resta d’assistents

1 euro
DIPLOMES PELS ALS
NENS I NENES
QUE HAGIN ACTUAT

ACCTUACIÓ DELS PALLASSOS
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Amb el suport de:
Ajuntament de Barcelona
Relacions Ciutadanes
Districte de l´Eixample

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
Direcció General d´Acció Cívica

PATRONAT DE TURISME DE LLEIDA

Diputació de Lleida

PATRONAT DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA DE LLEIDA

