
El nostre  Centre acaba de complir 80 anys. Som una de les entitats més
antigues de Catalunya i estem immersos en una societat que té ben
poc a veure amb la societat de l’any 1927, any de la nostra fundació.

Durant aquest període a Catalunya i Espanya s’han produït grans trasbalsos,
tals com la dictadura de Primo de Rivera, l’enfonsament de la monarquia bor-
bònica, la proclamació de la República, la institució de la Generalitat,
l’aprovació de l’Estatut de Núria, la guerra civil espanyola, els prop de quar-
anta anys de dictadura franquista, el retorn – sotamà- de la monarquia bor-
bònica, l’adveniment de la democràcia, la tornada de la Generalitat,
l’aprovació de l’Estatut de Sau i recentment l’aprovació del jove Estatut que
s’inicià a Miravet. 

La societat actual té poca cosa a veure amb la de vuitanta anys enrere, han
canviat els costums, el mitjans de comunicació, el tipus d’informació social,
etc, gairebé ha canviat tot.  Però els principis que inspiraren la creació del
Centre comarcal Lleidatà són tan vigents i necessaris com vuitanta anys
enrere.

El Centre va ser concebut i creat per a què els lleidatans, i els fills dels llei-
datans, desplaçats a Barcelona trobessin en la Ciutat Comtal la calor pròpia
de la seva terra. I aquesta tasca el Centre l’ha complert al llarg de la seva
existència i l’està complint ara. Tan arrelats ens sentim a les contrades llei-
datanes que, tal com va demanar el nostre president, senyor Bellet, al seny-
or Gilabert, president de la Diputació de Lleida en la seva estada al Centre,
voldríem que sens considerés un poble més d’aquella terra, un poble que
busca la integració dels lleidatans barcelonins i està disposat a aportar el seu
gra de sorra, petit o gran, a la lluita per la llengua i la cultura catalana, perquè
aquests van ser també els principis que determinaren la nostra creació.

En el transcurs de l’any passat, any del 80è aniversari, el Centre ha obert les
portes a entitats que han demostrat abastament el seu catalanisme i l’afany
de treballar per la història, la cultura i la llengua catalana, tals com la
FUNDACIÓ D’ESTUDIS HISTÒRICS DE CATALUNYA i la institució AMICS
DE LA BRESSOLA.

Aquest fet comporta la integració de persones i inquietuds que rejoveneixen
el nostre Centre i li donen una capacitat molt superior per assolir cotes molt
elevades en el desenvolupament social del Centre, i al mateix temps con-
tribuir eficaçment per aconseguir l’ideal d’una Catalunya sobirana del seu
destí. 
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BUTLLETI INFORMATIU2-

ACTIVITATS DEL CENTRE

El senyor Jaume Gilabert signant el llibre de visites Lliurament del llibre de la història del Centre 
al senyor Gilabert

El president de Centre, senyor J. Bellet amb el 
senyor Gilabert, president de la Diputació 

Provincial de Lleida.

Lliurament de medalles per part del senyor Gilabert
a socis del Centre amb més de 25 anys d’afiliació

El senyor Armand Sanmamed, coordinador de la
FEHC, lliurant un planisferi al senyor Gilabert.

La coral Terra Ferma, del Centre, en la celebració 
del 80è aniversari del Centre

INFORMCAIÓ GRÀFICA DE L’ESTADA AL NOSTRE CENTRE DEL SENYOR JAUME

GILABERT, PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE LLEIDA, AMB MOTIU 

DE LA CELEBRACIÓ DEL 8è ANIVERSARI DE LA FUNDACIÓ DE L’ENTITAT, 

EL DIA 13 DE DESEMBRE DE 2007
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Concert de piano ofert pel nen David Moral Curcó Lliurament de premis als participants 

Concert de violí ofert pel nen Guillem Lladós Gómez Davant dels Pallassos

Un detall de la festa Els Pallassos actuant

3a. XOCOLATADA MUSICAL INFANTIL
El Centre Comarcal Lleidatà agraeix profundament al senyor ALTISÉN, de l’empresa 

LLET CASTELLÓ i al senyor PEIRÓN,  de l’empresa DULCESOL, per la seva 

col·laboració a la XOCOLATADA MUSICAL INFANTIL celebrada el dia 7 de gener.

Per tercer any consecutiu el Centre ha celebrat la XOCOLATADA MUSICAL INFANTIL que, com cada any,
ha estat un gran èxit i un al·licient per estimular els joves valors musicals. Enhorabona a tots els 
participants
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Una trobada amb la Verge
Morena no és pels catalans
una curiositat més, és una

visita a la Patrona de Catalunya,
que ens aporta una satisfacció i
ens omple l’esperit.

MONTSERRAT ÉS EL MIRACLE
CATALÀ, són paraules del poeta Maragall. Si el
mirem de lluny sembla un castell de gegants, amb
centenars de torres; s’ha dit que les condicions
especials del relleu del seu massís, és únic al món,
i al cor de la muntanya s’aixeca el Monestir, protegit
per un rocam d’aspecte trencat, que va fer dir a Mn.
Cinto Verdaguer, en el virolai…..

“amb serra d’or, els angelets serraren
eixos turons, per fer-vos un Palau”…..

Parlem de la Verge morena, el monjo Albareda
l’any 1027, esmenta per primera vegada la “Sannta
Mariae de Montserratae”, si be l’any 888 ja existia a
la muntanya una capella dedicada a la Verge.

Fou molt remarcable la tenacitat que posà la
“gegantina” figura de l’Abat Oliba, a fi de projectar
sobre Montserrat l’esperit i la cultura de Ripoll, dedi-
cant amb tota  l’estima, per influir en la grandesa de
l’Ermita de la Verge i construir un gran Cenobi. En el
pas del temps i com més eren les dificultats, s’ana-
va enfortint la devoció popular vers la nostra Verge-
Patrona, fins arribar a la grandiositat actual.

Durant la guerra del” francès”, arrasaren la
Basílica i saquejaren tots els tresors, però com sem-
pre, la imatge de la Verge es va poder salvar.

En la nostra guerra “incivil”, quant una colla de mili-
cians l’any 1936 arribaren a les portes del Santuari
a fi de destruir-lo, es trobaren amb una aferrissada
<defensa oposada pels guàrdies de la Generalitat,
comandats pel tinent Ruiz, que els van fer desistit
del seu eixelebrat propòsit.

L’Abad, Aureli Maria Escarrè -1908-1968, figura
destacadíssima entre la comunitat, dedicà els seus
esforços, entre altres, en augmentar la valuosa
Biblioteca del Monestir que passà dels 40 mil
volums, a més de 200 mil, de la més gran importàn-
cia cultural.  A aquest Abad, se li atribueix haver dit,

l’any 1964, “Que en Espanya estàvem sofrint 25
anys de victòria »,  frase que Franco va canviar
per… “Los 25 años de Paz”.

Amb  motiu de les festes de l’entronització de la
Mare de Déu de Montserrat, acte que tingué lloc el
dia 27 d’abril de 1947, s’hi congregà una generació
estimada entre 80.000 i 100.000 persones.
Assistiren a l’Acte les autoritats militars i civils fran-
quistes de Catalunya.  El Cardenal de Tarragona,
Arce Ochotorena, presidí la celebració com a legat
pontifici, i el Ministre d’Afers exteriors, Martín Artajo,
representà a Franco davant el legat papal.

L’acció més emotiva i sonada de la jornada fou la
plantada d’una senyera al cap del turó conegut com
“Gorro Frigi” de la muntanya de Montserrat, on hi
ondejà tot el dia.  

L’acció la dugueren a terme dos escaladors del
Grup Nacional de Resistència, Srs. Joan Espinet i
Manel Fontic que, tot els grans esforços emprats per
capturar-los, foren del tot infructuosos. Hom pensa
que segurament estarien desdejunant amb els mon-
jos, o a la Biblioteca del Monestir ampliant la seca
cultura. Això sí, vestits de monjos. És clar!

Ens fa molta estranyesa, que el dia que Franco es
trobava amb Hitler a Hendaya, el seu lloc tinent
Himmler, Cap de les temudes S.S. i Gestapo ale-
manyes, anés a fer una “estranya” visita a
Montserrat. Era l’any 1940. Tingué un interès espe-
cial en veure la sala dels “tresors” del Monestir,
biblioteca i Cenobi en general, a l’arribarà davant de
la Verge, després d’una atenta mirada pel voltant del
Cambril passà de llarg sense besar-la –tot i haver-li
dit el monjo que l’acompanyava, que era costum el
fer-ho. Es  parla que va fer unes preguntes imperti-
nents a diferents monjos sobre els “tresors” motiu
pel qual pensaren que aquell home buscava a
Montserrat algun objecte d’alt valor, si més no espi-
ritual.  Va ser una estada marcada per l’odi d’una
persona adoctrinada per fer el mal.

Abans d’entrar al cotxe per a retornar, va expres-
sar unes paraules mal sonants, amb alemany, i el
monjo que l’acompanyà fins a l’auto, que coneixia la
seva llengua, va traduir l’última part de la frase: “Tot
molt maco per enganyar a quatre babaus”. Una
vegada reunits l’Abad i els monjos per estudiar l’es-

COMARQUES DE BARCELONA
GLOSA A MONTSERRAT Per JOSEP Mª PUJAL

Soci del Centre
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trany comportament de l’hoste, varen arribar a la
conclusió  que ell es pensava que a Montserrat hi
tenien custodiat el Sant Greal (Calze del Sant sopar)
i la llança que lacerà el costat de Crist a la Creu.

L’Abat va ironitzar “Aquest senyor deu haver vist
l’òpera Parsifal de Wagner, i la cregut històrica, inclo-
ent-hi el seu poder miraculós”.

Les paraules de menyspreu dites per Himmler vers
Montserrat, encara enforteixen i valoren més l’espiri-
tualitat del conjunt montserratí.

Una anècdota, encara que indirecta amb
Montserrat, va ser quan el dia de la celebració de la
Pasqua Militar de l’any 1950, al Palau de Capitania
General de Barcelona, el General de  l’Estat Major
de l’Exèrcit Sr. Pérez Gluk, parlà de l’Abat Escarrè,
dient…. este “curita” nos da mas quebraderos de
cabeza que el propio “Massana”, (guerriller que ope-
rava generalment als boscos de les Guillaries).

Acabarem dient que en els moments actuals, l’a-
tractiu que emana la Verge de Montserrat, tant pels

catalans, com pels milers de pelegrins i turistes que
arriben de totes les parts del món, és el Centre
d’una espiritualitat única, i continuarà sent-ho pels
segles venidors.

Abans de tornar-vos-en de Montserrat no descui-
deu de fer una visita al seu Museu modern, totes les
obres d’art que hi veureu són donatius de persones
que ho poden fer i demostren la seva estima per la
Patrona de Catalunya. S’esposen obres de
Berruguete, El Greco, Caravagio, A de Salermo,
Tiepolo, Sassoferrato, Fotyuny, Vayreda, Rusiñol,
Casas, Degàs, Picasso , Romero de Torres, Nonell,
Mir, Rebull, Gargallo, Nogués, Sistey, Dalí, Daura,
Le Courbusier, Tàpies, etc, i cada dia es va enriquint
amb les aportacions de noves obres d’Art. També hi
ha una reproducció de l’escultura “Desconsol”, de
Llimona.

Nota:  Aquest article es publicà a l’Informatiu de
l’Agrupació de Jubilats de la CAIXA el desembre de
2006, signat pel mateix autor.

En el butlletí anterior (nº 19) es va atribuir al senyor Joan Carulla l’article titulat “UNA CURIOSA LLE-
GENDA DE FA MOLT DE TEMPS”, quan calia atribuir-lo al senyor J.M.Pujal, a qui demanem discul-
pes per aquest error d’impressió involuntari. 
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Es de suposar que la legali-
tat -entesa com el conjunt
de normes establertes per

una autoritat o un poder-, exis-
teix des de l’albada del temps,
d’altra forma la convivència a les
cavernes prehistòriques hagués

resultat impossible. El concepte “legal” ve, doncs,
de lluny, emana de l’autoritat, és de compliment
obligatori, tendeix a perpetuar-se i converteix en
il·legals les accions realitzades al marge o ober-
tament en contra seva.

Cal ressaltar, però, que la legalitat i l’ètica
–entenent per ètica la conducta que determina
les relacions socials i el respecte pels drets de
l’individu-, no transcorren per camins paral·lels.
Per exemple: el fet de matar una persona és èti-
cament reprovable, mentre que una sentència de
mort dictada pel poder de l’Estat és converteix
en una acció legal. Hem acudit a aquesta consi-
deració extrema, perquè demostra abastament
que la legalitat i l’ètica van per camins diferents i
que el poder, qualsevol poder, crea la seva prò-
pia “legalitat”, el propi “estat de dret”, del qual
exigeix l’estricte compliment.

Al principi dels temps la legalitat degué impo-
sar-la el més ancià de la tribu o el lluitador més
aguerrit. Posteriorment va ser exercida pels sen-
yors feudals, pels papes, pels reis, pels dictadors
de torn, derivant finalment, en els països social-
ment mes desenvolupats, cap a governs demo-
cràtics que –malgrat les deficiències- són els
més adients per a què la legalitat i l’ètica avancin
per camins paral·lels.

Cal fer notar, però, que a l’apropament de la llei
als drets de l’individu no s’hi ha arribat per l’ab-
dicació voluntària del poder, perquè el poder no
abdica mai per pròpia voluntat, aquest apropa-
ment s’ha imposat des de baix, des del poble, i
gairebé partint sempre de posicionaments que el
poder havia declarat il·legals.

Fet el preàmbul, ha arribat el moment d’entrar
de ple en el terreny on volia arribar: a la nostra
“legalitat vigent”. Legalitat que emana de la
Constitució espanyola nascuda de la Transició

realitzada des de la dictadura cap a la democrà-
cia i que, analitzada avui, en la perspectiva de
trenta anys de vigència, es percep farcida de cla-
rors i ombres, resultat lògic i potser inevitable
d’un redactat fet al recer de dues pors: la por
dels demòcrates atemorits per la legalitat que
havia imposat el franquisme, i la por dels matei-
xos franquistes que, instal·lats en el poder abso-
lut durant gairebé quaranta anys, desembocaven
en un camí sense sortida, perquè les circums-
tàncies exteriors havien canviat i l’entorn demo-
cràtic europeu els creava dificultats insuperables
per mantenir un sistema dictatorial, arcaic i
repressiu.

No és estreny, doncs, que la nostra “legalitat
vigent”, el nostre “estat de dret”, la nostra
Constitució, viciada des del començament, i a la
qual s’agafen com a un clau ardent els incapaci-
tats per avançat un sol pas, els quals, fent gala
de liberals i barbotejant conceptes grandilo-
qüents no fan sinó amagar les deficiències
democràtiques de la nostra Carta Magna que, no
havent superat plenament el ranci dilema obert
entre la legalitat i l’ètica, ens manté fossilitzats a
les beceroles d’una democràcia autèntica.

A que obeeix, sinó, la malaltissa obsessió d’im-
pedir que l’anhel democràtic de convocar refe-
rèndums d’autodeterminació sigui automàtica-
ment declarat il·legal pel poder? En un Estat
realment lliure els il·legals serien els que s’opo-
sen a les aspiracions dels ciutadans, negant-los
la llibertat de dirimir democràticament el dret a
decidir la seva voluntat de pertinença.

He dit anteriorment que l’aproximació de la
legalitat a l’ètica ha estat el resultat de la lluita
realitzada des de baix, des del poble, i ordinària-
ment des de posicions il·legals. Caldria que els
partidaris de la immobilitat es preguntessin si el
nostre “estat de dret”, si l’”estricta legalitat
vigent”, de la que presumeixen i ens hi volen sot-
mesos, no és el millor camí per atiar una nova
lluita del poble des de posicions il·legals.

OPINIÓ
DES DE LA COLÒNIA Per JOSEP BELLET FALCÓ
“AMB  L’ESTRICTA  LEGALIAT VIGENT” President del Centre Comarcal lleidetà
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Accepto l’amable invitació del President del
Centre Comarcal Lleidatà Sr. Bellet d’utilit-
zar aquesta tribuna per adreçar-me als seus

socis i explicar qui som els Amics de la Bressola,
associació acollida generosament pel Centre.  

Com molts sabeu, l’any 1659 Catalunya va ser
trossejada pel Tractat dels Pirineus, pel qual la
monarquia hispànica, infringint les Constitucions
de Catalunya, va cedir a França les comarques que
avui anomenem Catalunya Nord. L’any 1700, el rei
Lluís XIV va signar un Edicte de prohibició oficial
de la llengua catalana (“... l’ús del català repugna i
és contrari a la meva autoritat”, diu l’esmentat
Edicte), iniciant una tasca de destrucció cultural i
lingüística sistemàtica i ininterrompuda fins avui,
que gairebé ha portat a l’eradicació de l’ús social
de la llengua catalana, igual com s’ha esdevingut
també amb les altres llengües diferents del francès,
sobretot l’occità i el bretó. En aquest context tant
negatiu, probablement el pitjor de tots els països
catalans, ara fa 31 anys uns pares van decidir crear
la primera escola catalana dels temps moderns
amb només 7 infants. La història de la Bressola és
el relat d’una èpica moderna. Amb tot en contra,
portada diverses vegades fins al caire de la des-
aparició, amb una vaga de fam inclosa i, al principi,
confrontada amb una gran incomprensió dels pro-
pis catalans del nord, la Bressola va néixer a con-
tracorrent. 

En mig d’una d’aquestes crisis que semblaven
insuperables, l’any 1980, en Francesc Ferrer i
Gironès, l’insigne historiador, polític i patriota tras-
passat ara fa dos anys, va fer una crida als cata-
lans a fer aportacions econòmiques per salvar la
Bressola i va obrir un compte corrent. Els diners
recollits, no gaires, però suficients per trampejar la
situació, junt amb la solidaritat de persones com
Lluís Llach, van fer el miracle de permetre la conti-
nuïtat de la Bressola. L’any 1986 es va constituir
formalment l’Associació d’Amics de la Bressola
amb la finalitat d’organitzar activament la solidaritat
dels països catalans amb l’ensenyament immersiu
en català posat en pràctica per la Bressola. 

Avui la Bressola és una realitat consolidada a la
Catalunya  Nord que escolaritza prop de 620 alum-

nes en set centre de maternal i primària i un de
secundària, i està reconeguda fins i tot per l’Estat
francès, que paga una part dels mestres. Els alum-
nes de la Bressola no només han après a parlar en
català, sinó que l’usen com la “llengua del pati” i de
relació entre ells. No ha estat cap miracle, sinó el
resultat de molt de treball i de creure que el futur
del nostre país depèn de moltes coses, però sobre-
tot de nosaltres mateixos. 

Els Amics de la Bressola avui som una xarxa de
solidaritat amb la Catalunya Nord i amb la
Bressola, que està constituïda per prop de 500
socis individuals i gairebé 190 ens locals de
Catalunya i les Balears, adherits com a socis pro-
tectors. De fet, no som ni ens sentim res més que
una part de la Bressola mateixa i estem compro-
mesos en la seva lluita per la recuperació de la
nostra llengua en un territori tan català com qualse-
vol altre del nostre país. A la Catalunya Nord se li
ha fet de tot per tal de robar-li la seva ànima cata-
lana. Avui, malgrat haver gairebé perdut l’ús social
normal del català, la Catalunya Nord es reconeix i
reivindica de nou com un país català, i les enques-
tes d’opinió assenyalen un ampli desig de recupe-
rar la llengua i els trets culturals propis. 

Per acabar, voldria animar als socis del Centre
Comarcal Lleidatà a conèixer de prop la realitat de
la Bressola i a unir-se a nosaltres en aquesta tasca
de contribuir a la recuperació del patrimoni cultural
i lingüístic català a la Catalunya Nord fent-se socis
dels Amics de la Bressola.

AMICS DE LA BRESSOLA O LA DEFENSA DEL CATALÀ A
LA CATALUNYA NORD

Per RICARD GENÉ I CASALS
President de l’Associació d’Amics de la Bressola i Soci del Centre Comarcal Lleidatà

CENTRE LLEDATA 20ok.qxd:CENTRE LLEDATA 18.qxd  27/3/08  10:09  Página 7



BUTLLETI INFORMATIU8.-

El llenguatge reflecteix les formes de vida dels
avantpassats.

Si durant milers d’anys l’home no podia viure sense
religions, és lògic que aquestes hagin impregnat les
frases més comunes d’un idioma (“deu meu!”, “...de
l’alçada d’un campanar”, etc.), els noms de perso-
nes, pobles, festes (encara que, normalment eren
adaptacions a les religions o costums més antigues),
etc. Per què hauríem ara de canviar aquestes frases,
aquests noms de pobles o de festes?

Si els homes no donaven de mamar als fills i treba-
llaven en oficis, és lògic que molts més oficis tingues-
sin noms masculins: pagès, viatjant, bomber, camio-
ner, etc. Per què ara hem de canviar el fet que
diguem “els pagesos”, “els bombers”, etc.?

La defensa de la dona, en general, crec jo, no ha
de passar per modificar l’estructura gramatical del
llenguatge. És més, penso que amb això es pot crear
una certa antipatia i ser contraproduent, a part de

complicar les frases, ja que és molt difícil “desmas-
clitzar-ho” tot.

En uns articles de l’últim CARRER  de la FAVB,
que acabo de llegir,  es veu la mà “correctora” dels
seus autors dient “alguns/es”, “estem molt contents i
contentes”, “la gent propietària”, “persones treballa-
dores”, “totes i tots imaginéssim”, etc., però deixaven
sense “corregir” “els soferts ciutadans es troben des-
emparats”, “obrir els ulls a més d’un”, etc.

Tampoc trobo bé les paraules on s’hi empelta la
popular @, content@s , que té l’inconvenient de que
els programes correctors ortogràfics t’hi etziben un
subratllat com si fos una pàgina web.

Com tampoc trobo correcte “corregir-ho” tot menys
les paraules pejoratives (especuladors...) o deixar-ho
així: “cap veí ni veïna siguin expulsats”.

I que consti que tot això ho dic sense cap ànim de
desprestigiar la tasca que fan les feministes ni els
grups de dones.

EL LLENGUATGE, ÉS MASCLISTA?  Per COSME SALÓ
Secretari del Centre
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Presentació de la Fundació J. Valiente Pulido - ACPE en la Taula Rodona “Accessibilitat en l’ha-
bitatge. Vivendes sense barreres arquitectòniques” que es va celebrar el passat dia 28 de
novembre a la Seu de la Delegació de l’Eixample del COAC - Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, desprès de signar un Protocol Conveni de col·laboració entre ambdues entitats.

La meva presentació es vol cenyir el perquè
neix i que pretén la Fundació J. Valiente Pulido
“ACPE” - Acció Comunitària protectora de l’en-

velliment, entitat federada de la FOCAGG.
Segur que tots penseu o heu pensat, ara està de

moda fer fundacions. 
Però, la Fundació que avui presentem es atípica,

neix de la generositat d’un arquitecte, nascut al
barri de Triana de Sevilla, que un bon dia va enamo-
rar-se de Barcelona i va treballar col·legiat al COAC
i va viure solter portant a sobre una malaltia psíqui-
ca congènita que el va estigmatitzar i va fer que es
veies abocat a les portes de la vellesa a un ingrés
involuntari a un psiquiàtric o manicomi durant un
llarg període d’anys. Va patir un calvari en un llarg
proses legal d’incapacitació, que el va deixar moral
i materialment destrossat, i sense ganes de viure i
amb un terror i desconfiança sobre tot als seus
semblants.

L’equip de l’ACFUC, entitat federada, va tutelar-lo
per mandat judicial i de mica en mica amb la ajuda
de professionals i voluntaris, sobre tot la Comissió
de la que  en van dir les seves dones “curadores” va
tornar a la vida, segons les seves  pròpies paraules
i  va recuperar, la salut i la seva dignitat i part del
seu patrimoni, que tenia embargat.

De la nostra dita “la vellesa no es cura, de la velle-
sa se n’ha de tenir cura” neix la Fundació J. Valiente
Pulido “ACPE” per promoure l’acció comunitària veï-
nal que faci possible una vellesa sense soledat mit-
jançant la detecció i prevenció dels deterioraments
cognitius. El patronat promotor està format per una
emprenedora i una voluntària social, una metgessa,
una infermera, una graduada social, una psicòloga,
i dos arquitectes.

La Fundació vol ser una “TORRE DE GUAITA” per
poder mirar des de dalt i des de dins;  UNA TALAIA
DE LA SOLIDARITAT I LA AMISTAT i un PONT
D’UNIÓ DES DE I PER A LES FAMÍLIES, creant
vincles de participació i col·laboració de proximitat

entre les entitats tant públiques com privades, els
serveis socials i els professionals, per dur a terme
les finalitats especifiques que consten en els
Estatuts fundacionals que tenen àmbit estatal i dels
països que integren la unió Europea.

Entre aquestes finalitats volem destacar la promo-
ció de l’acció comunitària en pro d’un envelliment
amb qualitat de vida de les persones amb depen-
dències psíquiques i físiques, mitjançant els nostres
programes de voluntariat social, i la mentalització
de la cultura de la vellesa des de l’adolescència.

VOLEM encetar un treball en xarxa amb entitats
federades a la FOCAGG, aplicant els programes de
voluntariat “Geronto Tuteles” per cobrir el buit social
existent en el col·lectiu de la vellesa sense empar
legal i afectiu, detectant les persones susceptibles
d’incapacitació, i el “Quetzal” d’integració dels
voluntaris als Centres Geriàtrics i Sociosanitaris,
donant un plus de qualitat humana que complemen-
ti els professionals i millori l’atenció dels residents
en aquets centres i també en quan a la atenció
domiciliaria amb ABD.

“GUAITEM” I “MIREM BÉ” DES DE LA NOSTRA
TORRE pensant sempre en el que necessitant i
volen les persones més FRÀGILS; els ancians amb
dependència psíquiques o físiques.

Per a aconseguir-ho en part, hem buscat la COM-
PLICITAT I UNS LLIGAMS AMB DIFERENTS
COL·LEGIS PROFESSIONALS; el protocol signat
amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ho
demostra avui aquí en el Districte de l’Eixample, per
un tema com és el de la accessibilitat, essencial per
que gaudeixi d’una bona qualitat de vida la “gent
gran” dins i fora de les seves cases. 

Sovint dic que tots som grans, quan deixen de ser
“petits”. Aquesta expressió de “gent gran” inventada
per anomenar el que abans es deia la gent d’edat o
els ancians vol dissimular una etapa de por de sen-
tir-nos dir vells i per això hem maquillat la forma de
dir-ho. L’experiència i l’art de viure ens donen en

ACCESSIBILITAT EN L’HABITATGE. VIVENDES 
SENSE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES Per ROSA MARIA LUNAS

Presidenta de FOCCAG
Sòcia del Centre
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Aquesta conclusió no és
basant-se amb la intenció,
sinó amb els resultats...

L’home que no ha rebut les
coses fetes, ni una seguretat, ni
estudis, ni oportunitats si té afany
de superació sols li queda un

camí: treball i estalvi continuo per a si i els seus.
Ja tenim, doncs, l’empresa familiar, la petita

empresa que brega per a fer-se mitjana, l’empre-
sari que viu del i pel treball, que inverteix amb risc,
que castiga salut i neurones i que idealitza el seu
treball sacrificant, potser, més brillants ideals.

En alguns cassos surt airós de la gran competi-
ció. Té èxit, junt amb ulcera i perills circulatoris.
Això últim ningú l’ajuda a compartir-ho. El seu èxit,
sí.

I aquí entren els economistes, advocats i ges-
tors, especialistes en ciències empresarials i
“masters” del que sigui.

Si se’ls posa a casa potser que inflin l’empresa
o que llimin substancialment els guanys nets.
Depèn si l’empresari és més o menys llest que els
col·laboradors.

Els “master” són tan perillosos quan a través d’u-
nes fortes oposicions o d’un viarany polític se
situen en un lloc on ja no tenen oposició: en 
l’engranatge de la monstruosa, omnipotent i “autò-
noma2 màquina recaptatòria de l’administració
pública.

Les lleis els tenen ben assegurats i a la resta del
poble i als “economitzadors” ben lligats.

Entretant ningú s’interposa en la marxa escla-
fant de la “màquina” que consumeix molt i rendeix
poc.

Les xifres no caben a la ment i els euros s’han d
comptar per camions.

Però el que resulta esgarrifós és que per a obte-
nir aquest xifra neta (i suposarà destinada a
nobles i socials fins) quina quantitat neta ha de
sortir del poble, empresaris, treballadors i consu-
midors en general?

Perquè l’omnipotent màquina recaptatòria no té
competència, ni Llei d’Oferta i Demanda, ni se li
exigeix productivitat o altres concepte per l’estil.
Per tant, cal preguntar: per a que arribi al noble
destí, quantes n’han sortit, directa o indirectament
de la cartera del contribuent? Dos, quatre, cinc?

La xifra contestada temem que a pesar dels ordi-
nadors centrals i de la terminal que puguin posar
a cada ciutadà, l’economia nacional i ciutadana,
desequilibrada, malalta de mort, la veurem aviat
en una clínica “terminal” o colonitzada per forans
que tinguin en compte en tot nivell i moment uns
conceptes que al nostre país han caigut en desús:
PRODUCTIVITAT I AUSTERITAT.

Conceptes que ja no poden aplicar els qui els
sentim, perquè en lloc de donar serveis i aten-
cions hem de fer d comptables i anar de safari per
gestories i “guixetes”... o pels metges, doncs nos-
tra salut s’enfonsa per les inseguretats i pels
terrors immerescuts que sobrevolen contínuament
damunt nostre.

Un CLAM i una SÚPLICA:
DEIXEU-NOS treballar amb il·lusió i tranquil·litat
estalviar i invertit sense castigar-nos,
contribuir sense imposicions desproporcionades
un xic de protagonisme en el nostre destí,
I tinguem tots PAU INTERIOR I SANA

CONVIVÈNCIA.

envellir unes possibilitats tant o mes interessants
que quan érem joves i podem veure amb tots els
camps, projectes i obres admirables de persones
de 80 i mes anys. Ser centenari està a l’abast de
tots.

L’expressió dons de “gent gran” no té el mateix
sentit que se li va voler donar. Ser gran ja no es
només qüestió d’edat, sinó de mentalitat, de mane-
ra de viure el present i d’entendre el futur. Avui tenir-
ne 65 o estar jubilat ja no significa ser vell.

Per tant aquesta esperança de vida fa que el fac-
tor habitatge estigui a primera línea, sobre tot en
quan a la seva adaptació i accessibilitat. I a mida
que passen els anys aquesta possibilitat augmenta
i la frase: “Estar a casa o com a casa”, va lligada a
una bona qualitat de vida.

Acabo doncs dient aquelles entranyables parau-
les que expressaven clarament en el cinema les
ànsies de tota persona gran o petita sense necessi-
tat de ser extraterrestre.......... “mi casa”.

ECONOMISTES CONTRA ECONOMITZADORS Per JOAN CARULLA
soci del centre
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Tot bé. Assistència que feia
goig. Llissons apreses a
cops i sofriments. Correcció

i claredat. Comprensió general.
Laments conjunts per les absèn-
cies, la fredor o el desconeixement
del nostre volgut Centre, de la

seva tasca i dels ideals molt més alts i de l’amor
profund al terrer, la terra que no ens nega els bra-
ços, la terra que veieres primer, després de nostra
mare. Amb tants de records que moriran amb
nosaltres si no els propaguem o els despertem als
nostres fills i als nostres nets.

Nostre Centre Lleidatà no és solament un lloc de
trobada al millor punt de nostra Barcelona on ens
podem esplaiar i cultivar nostra ment i nostre espe-
rit. Nostre Centre és un trosset de Lleida, de nos-
tra terra, un “test” enorme enclavat al cor de
Catalunya i que cal omplenar i fer-lo créixer i florir
al millor que tots tenim al cor. Amb nostres records.
Amb nostres virtuts i amb nostres DEFECTES.

DEFECTES: Sí, en tenim. I a flor de pell. I sem-
pre a punt de donar-se les mans i de créixer junt
amb els d’altri. Són insignificants, però sorollosos.
Invaliden o paralitzen nostres virtuts tímides i arru-
pides al fons de l’ànima...

Si no cultivem i promocionem amb fets nostres
qualitats i virtuts, com les podran apreciar els

demès i com es podrà establir la mes noble i pro-
ductiva de les competicions? Tu estimes, jo no vull
ser menys; tu t’entregues, jo també; tu em respec-
tes, jo et dono la dreta; tu dones bon exemple, jo no
el vull donar dolent.

Nostre Centre Lleidatà és jove, actiu i promete-
dor. Però no ho sap la gent jove. Cal propagar-ho.
Que no els passi desapercebut. Hi ha molts espais
buits per la joventut. I molts espais i activitats que
s’esllangueixen per faltar-los saba nova.

Passem la vida sacrificant-nos per a que els nos-
tres fills vegin en nosaltres bon exemple i possible
herència, i no pensem en inculcar-los el respecte i
l’amor a les “ARRELS” que són les virtuts i l’espe-
rit de sacrifici de quins deixarem enterrats en aque-
lla dura i dolça terra lleidatana. GLORIA A ELLS I
MEREIXEM-LA NOSALTRES.

ASSEMBLEA FESTIVA I TRACA FINAL Per JOAN CARULLA
soci del centre
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Anys enrere, eren cinc a l'o-
ficina. Però el senyor Joan,
el cap de comptabilitat es

jubilà i els amos van decidir com-
prar un ordinador. Amb una mica
més de dedicació per part del
Jeroni sortirien del pas. Els temps

no estaven per contractar gent nova. La crisi que
travessava el país era molt greu i en previsió que
els beneficis de l'empresa baixessin valia més
senyar-se amb la ma dreta. Els germans
Massapoch, Pere i Ramon, únics accionistes de
Massapoch Societat Limitada, van prendre
aquesta decisió un dimarts a les dues de la tarda,
mentre dinaven al restaurant del camp de golf. Si
la decisió s'hagués pres en dimecres ho hagues-
sin fet al restaurant del Club de Tenis, Pel que
sembla aquesta gen mai dinaven a casa, perquè
els dilluns i els divendres ho feien a un restaurant
proper a l’empresa i els cap de setmana, dedicats
sempre a la família, els haguéssiu trobat  a la
terrassa de l'Hotel Bona Vista de la Cala Cristina. 

Gastant per ells, els Massapoch eren molt gene-
rosos, però gastar pels altres els emprenyava
molt. Pagar salaris no representava arrencar-los
una ploma de l’ala, era arrencar-los l’ala i tot.

A una gent tant garrepa no era estrany que els
anés bé el negoci. En un moment que les empre-
ses més sòlides perdien bous i esquelles, el gràfic
de beneficis de la S. L. Massapoch s'enfilava gai-
rebé en vertical, com si escalessin el Cavall
Bernat.

Un dimecres, sortint del massatgista, van decidir
aprofitar el període de fallides econòmiques per
comprar a preu de saldo una empresa que anava
a mal borràs. I així ho van fer. La van rebatejar
amb un nom molt adient a la idiosincràsia de la
seva manera de pensar: " Afinats i Calibrats, S.A."
li posaren per nom, i per assegurar el que comen-
çava a ser el holding Massapoch no els anés a
malguany van decidir no contractar gent nova.
Amb una mica més d'esforç del personal que
tenien en nòmina se'n podrien sortir. Aquesta
decisió la presentaren als treballadors com una
jugada excel·lent per garantir els llocs de treball,
perquè només una empresa rendible es troba en

situació de subsistir en un infern competitiu. I la
feina és la feina!

Després d'haver enviat un parell de contables a
la nova empresa, només en quedà dos a l'oficina
base: l'Andreu, que era solter, i el Jeroni que por-
tava poc mes d’un any casat. A aquest bon xicot
se li havien complicat les coses, perquè la mala
sort o la manca d’experiència en els afers del llit
conjugal el primer any de matrimoni li va donar
per premi tres bessons, tres criatures que no
tenia temps de veure, perquè tothora estava tre-
ballant. No exagero ni mica si us dic que el Jeroni
envejava la solteria de l'Andreu.

Quan el treball s'ha convertit en una mena de
camp de concentració val més que no se'n tingui
de família.

Demanar una hora menys de feina? Prou que
ho feia. Suplicar augment de sou? No deixava de
fer-ho. Però després de cada temptativa havia de
retirar-se, com vulgarment es diu, batut i amb
cara alegre. La resposta dels Massapoch era
invariable:

-Quans n'hi ha que voldrien plorar amb els teus
ulls. Tens feina... Una dona que fa joia de veure...
Tres criatures con tres sols. Redeu, Jeroni... què
més vols?

El que més molestava el Jeroni era aquest final
rimat. Semblava que se'n fotessin d’ell. Però...
què hi podia fer? Necessitava la mesada. Mentre
els nens van ser petits, vull dir molt petits, la
Cinta no va parar de dir que havia parit tres polls
de garsa, perquè sempre els va veure amb una
boca ben oberta. En créixer va ser encara pitjor,
perquè vingueren les matricules, els llibres de
text, la roba del col·legi... i totes les sangoneres
imaginables i per imaginar.

Per acabar-ho d'adobar, el company d'oficina,
que encara tenia el privilegi de mantenir la solte-
ria, un dia es va emprenyar i, fent honor a la galli-
neta del Llac, els va dir prou. Va dir que ja n'esta-
va fart d'aquell mal viure, que ja tenia els collons
plens d'aquell parell de cagadurs Massapoch, i
plegava.  Perdoneu l'expressió, però... us ben
asseguro que no hi he afegit res, ho va dir així,
paraula per paraula. I encara va fer més, un cop
tingué  a les mans l’import de la liquidació, fità

PAGINES LITERÀRIES
A TEMPS PARCIAL CONTES D’ARA Per JOSEP BELLET FALCÓ
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directament els dos germans per dir-los que
abans d'anar-se'n per la porta els faria l'honor
d'anar-se'n pel punt baix.  I girant-s'hi d'esquena,
doblegà l’espinada de forma que la natjada que-
dés ben encarada als empresaris, i deixà anar
una ventositat impressionant.

El Jeroni l'hagués imitat de bona gana. Però...
tenia clar que un home que ha de tapar cinc
boques no té decència si obre el cul. Així que, com
un Qixot de l'època moderna envestí en solitari els
descomunals molins de vent de la competitivitat:
factures, xecs, gràfics, comptes d'explotació, tra-
meses, devolucions, impagats, balanços, impos-
tos, lletres, reclamacions, inventaris de magatzem,
retencions de la Seguritat Social, assegurances,
IVA, IBI, IAE, cartes, fax, telèfon, visites...

Pobre Jeroni! El cervell li anava com una deba-
nadora i sempre quedava fil per enrotllar. 

Els fills ni el veien. Intuïen que el pare devia ser
aquell home que arribava a deshores i es posava
a dormir al llit de la mare.

Al cap d’un temps, la Cinta, la seva muller, es va
adonar que el Jeroni havia començat a tocar val-
sos i a anar de mosques sense haver begut mai. A
ell, pobret, no li quedava temps per a percebre
res. Quan arribava a casa sol pensava en dormir.
Però dormir i tenir malsons tot era u.

Un diumenge a la tarda es despertà sobresaltat.
"Demà els diré que són uns fills de puta i fotré els
ordinadors per la finestra" va dir, sortint del dormi-
tori mes emprenyat que Barrabàs.

-I els teus fills què menjaran? -Va preguntar la
Cinta, alarmada, obrint uns ulls com dues sín-
dries.

-Merda! Si no fos pels fills demà fotria els ordina-
dors per la finestra i als Massapoch els diria que
són... -I se'n tornà a dormir.

Poc temps després al Jeroni li va donar pel cant.

Cantussejava a tothora tonades imaginaries repe-
tint sempre la mateixa lletra:

"Tens una dona que fa goig,
I dos ordinadors que et tornen boig,
Tres criatures con tres sols.
Redéu, Jeroni... què més vols?"
I un dia rere l'altre, dinant ansietats i sopant

depressions, el Jeroni va anar tirant com va poder.
Però la matinada d'un diumenge no es va presen-
tar a casa. No l'havia fet mai una cosa semblant
sense avisar. La Cinta va preocupar-se. Va trucar
a l'oficina i ningú no despenjà el telèfon. El Jeroni
no va donar senyals de vida en tot el dia. La dona,
desesperada, va denunciar la desaparició a la
policia i a la primera hora del dilluns ja es trobava
a les portes de l'empresa. Quan el Ramon i el
Pere, els germans Massapoch, obriren el despatx
els va sorprendre una visió macabra. Els monitors
tenien un missatge escrit en color negre que deia:
"ELS MASSAPOCH SÓN UNS CABRONS" I entre
un ordinador i l'altre, fent-los una ganyota amb un
pam de llengua fora, penjat del sostre, el cos esti-
rat, rígid i fred del Jeroni.

La Cinta va deixar anar un xiscle esglaiador i va
córrer per abraçar les cames del marit. Els
Massapoch també van córrer per apagar els ordi-
nadors. I immediatament després van començar a
fer els seus comentaris:

-El Jeroni era un comptable de pa i figa -va dir el
Pere.

-Darrerament no es treia la feina de les mans -
va afegir el Ramon.

L'endemà l'enterraren. Era dimarts, i en deixar el
tanatori els germans Massapoch van anar a rela-
xar-se al camp de golf. Tot dinant van acordar que
la vacant de l’oficina podria ocupar-la una noieta.
A temps parcial, és clar, perquè l’economia no
estava per descontrols pressupostaris.

Aquest és un conte de 
l’escriptor Sommerset
Maughan,  titulat.

En W.Somerset Maughan, va
néixer  París l’any 1874, però
tothom el coneix com un gran
novel·lista anglès, doncs la seva

vida fou casi sempre a l’Anglaterra, i encara que
acabà els estudis de medicina, mai va exercir con
a metge.

Les seves novel·les més conegudes son:
Servidumbre humana i El agente secreto, però la
seva especialitat va ser sempre la narrativa curta.

Aquest  títol del sagristà de Santa Maria és de
les més conegudes i que vos el llegiré molt abre-
viat.

i diu….Hi havia davant de l’església de Santa
Maria, un jove indigent que demanava ajut als
feligresos que entraven o sortien dels diferents
actes religiosos.

EL SAGRISTÀ DE SANTA MARIA Per J.M. PUJAL
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Era la vigília de Reis quan a
la fonda van demanar pel
senyor metge a les onze

del matí. Resulta que el noi de
cal Arrugat estava malalt i hauria
d’anar a visitar-lo. A veure si
podem solucionar el problema

des del despatx, perquè la casa era al cim d’una
vallada a set kilòmetres de distància, a la ves-
sant oposada del Montsec. El xicot ahir al vespre
es va fer un tip de seques i ara està rebolcant-se
de mal de ventre. En contar-me això no em
quedà més remei que agafar el maletí i anar a
veure el malalt. Anar per aquells caminois de la
muntanya és talment fer un safari. Per començar
he d’agafar un taxi que hem porti fins a Santa
Magdalena, situat a quatre kilòmetres i des d’allí
un pagès em portarà fins a cal Arrugat a cavall
d’una somera. Ja em tens a mi sobre l’ase i
amunt. Per acabar d’adobar-ho s’ha girat un vent
de ponent que a mig camí ja fa que comencin a

caure unes finíssimes gotes gelades, doncs
estem en ple hivern. A mig camí la silueta no pot
ser mes grotesca. Jo i la somera portem tot el
costat esquerre amb un dit de gel mentre que el
dret està ben sec. Això fa que l’orella esquerra
de l’animal, ben carregada de gel, miri cap a
terra i en canvi la dreta estigui ben aixecada.
Però per fi arribem a la masia. El pobre noi es
rebolca al llit. En intentar posar la ma sobre
aquell ventre el noi ja es queixa i no diguem en
insinuar el punt crític. L´apendicitis aguda era
més que evident. Sense perdre temps s’havia de
portar a Lleida a operar. I com el portarem? I ara,
discuteixen sobre el sistema de transport més
adient per baixar-lo serra avall. La solució va ser
carregar una euga amb una borrassa de palla
sobre el llom. El xicot, blanc com la neu, no se
com s’ho van fer, però va fer cap sobre l’animal.
Encara no havia baixat deu passes de muntanya
no podia resistir el dolor que li provocava cada
pas de l’euga i d’un salt va baixar a terra. Si

CONTES D’UN METGE RURAL D’ABANS Per ANTONI CURCÓ RAMIS
UN TIP DE FESOLS

Un dia el Rector d’aquella Parròquia –capellà
molt vellet- va proposar-li que l’ajudés, i ell, sense
pensar-s’hi, va acceptar l’oferiment.  El Sr. Rector
va dir-li que la seva feina consistiria  en la  normal
d’un sagristà,… encendre els ciris i els llums,
tocar les campanes, repartir els fulls editats per la
parròquia, passar la recollida de les almoines,
ajudar-lo a  revestir-se i mantenir el temple net.

Així va anar treballant durant un bon temps, fins
que un dia, aquell capellà molt vellet es posà
malalt, i no va poder tornar mai més a la seva
església.

El Bisbe  anomenà un substitut, i una de les pri-
meres feines que el nou Rector manà fer al
sagristà va ser que llegís als feligresos els actes
per a la pròxima setmana.   El sagristà li digué
que ell no sabia llegir ni escriure, motiu pel qual
el Rector el va fer fora de la feina, tot dient-li que
per aquell càrrec, era obligatori tenir aquells
coneixements.

El nostre personatge, sense enfadar-se, s’aco-
miadà del Rector i de la Parròquia.

Amb els coneixements que l’hi havia ensenyat
el vellet Rector i l’ajut que li anaven fent les amis-

tats aconseguides durant el temps de sagristà,
anava recollint papers, cartó, publicacions passa-
des i altres objectes inútils que venia als mercats
de reciclatge, i així  el seu petit negoci li perme-
tia viure i estalviar alguns diners, que invertia en
la compra de terrenys de escàs valor allunyats de
la ciutat.

Però amb el pas del temps la ciutat s’anava fent
gran, aquells terrenys abans casi abandonats es
varen convertir en finques d’alt valor, que revenia,
i el cost de les vendes les reconvertia en altres
compres, fins que un dia va decidir-se a construir
en les pròpies finques , venent els locals i pisos
directament als compradors, aconseguint així
una envejable situació econòmica.

Un dia estan davant del notari, juntament amb
el comprador, el notari va dir-li, signi aquí, per
favor, i ell va contestar que la seva signatura era
una simple X, doncs NO SABIA ESCRIURE . El
notari li contestà, tot estranyat, si vostè ha arribat
fins on ha arribat, sense saber llegir ni escriure.
¿Què seria de vostè si hagués sabut de lletra? I
ell contestà… “senzillament, sagristà de
l’Església de Santa Maria.
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voleu, podeu no creure-ho, però el jove Arrugat
va arribar a Santa Magdalena caminant. I ara
ens esperen seixanta kilòmetres fins a Lleida
que farem amb el taxi del Peric. A la clínica el
cirurgià de guàrdia pregunta:

.¿ Que me llevas hoy? 
-Una apendicitis més que aguda.
O sigui que ja ens tens al quiròfan. En obrir

aquella panxa va saltar un raig de pus blavós
que va fer irrespirable aquella sala de tanta
pudor, inclús a mi em semblava marejar, doncs
allò no era la típica pudor dels fesols quan pas-
sen per la seva via fisiològica o natural, era quel-
com que s’arrapava a la mucosa dels ulls, el nas
i la gola i no et deixava respirar. El jove cirurgià

va netejar el camp operatori, va tallar i suturar tot
el que calia i va tornar a deixar el quiròfan com
una patena. En despertar el noi, ja a la seva
cambra, va somriure i digué: Això no ha estat
res. Quasi res, vaig pensar jo i tornada cap  al
poble i a la fonda. 

Però això passava en aquells idíl·lics temps.
Avui en dia passaria quelcom més que podria
ser així. La Plataforma Cívica per un Transport
Sanitari Eficient presentarà una denúncia a la
Superioritat contra el metge que trasllada malalts
de manera rudimentària. Actualment el transport
amb quatre potes solament es fa pel carbó i per
la fusta.

Tan maco que era viure en aquells temps!

La Berta Gràcia va néixer a
Barcelona l’any1944, en
plena postguerra.

Complerts els nou anys havia
de rebre la Santa Eucaristia.

Anava a l’escola de monges
“Sagrada Família” del carrer

d’Avinyó, la seva capella certament era molt boni-
ca, amb uns relleus amb àngels tots policromats
i daurats que eren l’admiració de la Berta.

Allí justament havia de rebre l’Eucaristia junt
amb les altres nenes de la seva classe.

Les monges els rentaven el cervell insistint que
aquell havia de ser el dia que havien de recordar
tota la vida, el més feliç de tots i és clar, a còpia
de sentir-ho a la fi s’ho van creure i van pensar
que així seria.

Però la vida de vegades pren uns girs inespe-
rats.

La seva mestra, la mare Concepción, els va dir
molt solemnement que la vigília de la comunió
devien demanar perdó als pares per haver-los fet
enfadar i desobeir-los de vegades.

La Berta va arribar a casa amb la convicció que
si volia que tot anés bé havia de fer-ho.

mentre sopaven es mirava el pare i la mare i
pensava:

Ara és el moment de dir-ho. Ja. Però no podia,
se li feia un nus a la gola i per molt que ho inten-
tés la par”aula perdoneu” no li sortia dels llavis,
se li feia impronunciable.

Aquell assumpte no resolt va començar a enter-

bolir la felicitat de la Berta, va sentir que de bon
principi no feia les coses bé.

El gran dia va arribar. Havia passat la nit incò-
moda, perquè li van posar “torcidos” al cabell per
poder-li fer uns tirabuixons, però tenia tot el cap
dolorit.

El pare havia tret la porta de la seva habitació
per col·locar-la sobre la taula, perquè fos més
llarga i podés encabir més convidats.

En observar els canvis a la sala es fixà en el
bufet ple de menjar i pastissos. En veure una
capsa de bombons, sense pensar-ho dos cops
se’n menjà un. Acte seguit s’adonà del que aca-
bava de fer. No podia menjar absolutament res, ni
tan sols aigua, fins després de combregar.

A la pobra criatura li va caure el món a sobre.
Va córrer al bany i es va posar els dits a la gola
repetidament, li venien nàusees, però la xocolata
ja era coll avall.

Què podia fer davant aquells fets consumats?
D’una banda, si combregava cometia un sacrile-
gi, un pecat mortal que la duria a l’infern si moria
sense confessar. D’altra banda, com li podia
explicar a la mare que no podia combregar? La
dona s’havia passat dos mesos brodant i cosint
el vestit de la Berta, la festa ja estava preparada.
Allò no es podia aturar. Si li deia i es negava,
segur que la mare li posaria el cul vermell com un
tomàquet i l’obligaria a combregar igualment.

Fetes les deliberacions, va decidir guardar
silenci i empassar-se ella sola aquella terrible
angoixa.

LA PRIMERA COMUNIÓ DE BERTA GRÀCIA Per MARIA MASSOT
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Encara va passar un altre fet singular aquell dia
tan especial.

El pare de la Berta era un republicà convençut
i li havia dit a la mare que pels seus principis no
hi posaria mai els peus a la capella, ni tan sols
per la seva filla.

La mare anava molt mudada, tota vestida de
negre amb una mantellina preciosa i una “peine-
ta espanyola”. La pobra duia un gran disgust en
veure que el seu home no canviava d’opinió.

Què pensarien les monges d’ells si no anava
del braç del marit?

La solució es va presentar quan un cosí de la
mare, convidat a la festa, es va oferir per repre-
sentar el paper de pare i així salvar la situació.

La Berta, envoltada de les companyes que com
ella semblaven aquell dia petites princeses, va
observar la mare i el “pare” que feien molt bona
parella i se li va escapar un somriure. Per uns
moments va oblidar el calvari interior que vivia.

El dia va ser alegre i divertit, però en anar-se’n
a dormir dues llàgrimes lliscaven pels seus ulls i
demanava al nen Jesús que no li tingues en
compte.

(Nota de la redacció) Manllevem aquest article de Pere Martí i Bertran, publicat al número 62
(primer trimestre de 2008) de la revista LLENGUA NACIONAL, convençuts que la seva claredat
de conceptes ajudarà a que tots plegats hi veiem una mica més clar

ELS HEREUS DE L’INTENT DE
GENOCIDI CULTURAL FRANQUISTA Per PERE MARTÍ I BERTRAN

No hi ha dubtes que el règim franquista va
intentar exterminar la llengua i la cultura
catalanes, a causa d’aquella “unidad de la

patria” mal entesa que va obsessionar els seus
dirigents durant anys, jo diria que almenys men-
tre va durar el règim. Alguns estudiosos l’han
qualificat, aquest intent, de genocidi cultural. I
tenen tota la raó, perquè la intenció clara i gens
dissimulada del règim era exterminar tot allò que
lingüísticament i culturalment no fos castellà. Si
algú en té dubtes, li recomano de repassar algu-
nes de les obres de tres intel·lectuals que, entre
molts altres, hi ha dedicat temps i esforç: Josep
Benet, Francesc Ferrer i Gironés i Josep M. Solé
i Sabaté. La seva bibliografia ens resulta d’allò
més alliçonadora en aquest tema. Hi ha un
aspecte, però, en el que voldria incidir, ja que és
una de les millors mostres d’aquest intent de
genocidi cultural contra el català: la prohibició i
persecució de tot allò relacionat amb l’educació.

Podem començar per la repressió en el cos del
magisteri, en les famoses “purgues”, que no
tenien altra finalitat que assegurar-se la fidelitat
ideològica d’un cos que consideraven primordial
per a expandir la ideologia i els ideals feixistes.
Ara en comencen a aparèixer estudis i testimo-
nis que fan escruixir. Aquesta repressió va anar
acompanyada, naturalment, d’una prohibició
total de qualsevol contacte (fora de l’àmbit fami-
liar, que els resultava inaccessible) dels infants

amb la seva pròpia llengua: en l’escola, no cal
dir-ho, però també en els mitjans de comunica-
ció. Recordem, per exemple, que els primers
intents de publica una revista infantil comercial
en català, com va ser Els infants (1956), va aca-
bar amb una prohibició contundent i amb una
pantomima tan espectacular i esperpèntica que
va arribar al Consell d Ministres i tot (vegeu:
Enric Larreula, Les revistes infantils catalanes
de 1939 ençà, Edicions 62, 1985) No hi ha cap
mena de dubte que el franquisme va planificar
amb tota la cura del món que totes les noves
generacions de ciutadans fossin formades en
espanyol. Tenint clar que s’hi jugaven l’èxit de la
“cruzada”.

Aquests darrers anys, a Catalunya estem
assistint a un rebrot descarat d’aquests intents
de genocidi cultural per part dels hereus mes
directes del franquisme: el Partit Popular i els
fòrums que li donen suport. L’exemple més con-
tundent i descarat l’hem tingut aquests darrers
mesos pre-electorals en que tota la maquinaria
del partit s’ha abocat en l’atac a l’últim pilar que
ens queda per la integració de la immigració, per
impedir que la llengua catalana acabi desaparei-
xent a curt termini: l’escola, i més concretament
la immersió lingüística. La dreta més espanyolis-
ta ha comprès que l’únic factor poderós que està
frenant el procés de substitució lingüística a que
es veuen abocats irremeiablement altres territo-

CENTRE LLEDATA 20ok.qxd:CENTRE LLEDATA 18.qxd  27/3/08  10:10  Página 16



CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ -.17

Les TANKAS i els HAIKUS són antigues poesies japoneses. El dissabte dia 15 de març, a
les 19 hores, Montserrat Balaguer Taribó va presentar les seves noves poesies amb els seus
haikus, on la poetessa premià les millors que el públic va escriure i recitar a la mitja part de
la vetllada, que va resultar molt interessant.

AIRES POETICS

I
Al punt de l’alba

La bellesa és sublim
De flonjor verda.

II
Per la drecera

Hi ha un camí que grogueja
De ginesteres.

III
Les flors petites

S’enfilen com joguines
D’un joc efimer.

IV
La boira baixa

Va mullant tots els arbres
D’aram i coure.

V
Dolça peresa

D’una tarda emblavida
De violetes.

INSTANTS VISUALS (HIAKUS) Per MONTSERRAT BALAGUER I TARIBÓ

ris, incloent-n’hi alguns dels Països Catalans
mateixos, és la immersió lingüística, aquesta
voluntat del Parlament i del poble de Catalunya
de no caure en el parany d crear dues comuni-
tats lingüístiques. Una voluntat que ve de molt
lluny, dels mateixos anys del franquisme, en què
comunitats de veïns del Baix Llobregat o sindi-
cats, per posar dos exemples ben significatius,
van lluitar perquè els infants i els joves també
aprenguessin la llengua catalana. Des de f uns
quans anys, però sobre tot aquests darrers
mesos, com ja he apuntat, els dirigents del Partit
Popular van orquestrant una veritable campanya
contra la immersió lingüística. Tanta importància
hi donen que no han dubtat de treure el santcris-
to gros, que deien col·loquialment, i fer-lo venir a
Barcelona a predicar les maldats d’aquest siste-
ma que, segons ells, discrimina els infants per
qüestions de llengua, però que ha estat lloat per
la mateixa Comissió Europea, com a exemple
d’integració per a societats bilingües i plurilín-
gües. La campanya electoral ha fet que Jos´M.
Aznar hagi vingut a Barcelona a denunciar

aquest últim reducte de la normalització (o ja
hauríem de dir de supervivència) lingüística i
que el líder del partit, Mariano Rajoy, hagi arribat
a prometre que, si guanya les eleccions, obliga-
rà a ofertar la doble línia (en castellà i en català)
a les escoles de Catalunya.

Encara no hem arribat al grau d’aberració del
franquisme, però ens hi estem encaminant. Si
s’envalenteixen, si se senten prou forts, no em
faria gens estrany que volguessin tornar a impo-
sar un sistema en què el castellà fos la llengua
útil i, doncs, de l’ensenyament “en tota Espanya”
i el català quedés relegat a una assignatura
voluntària, per  nostàlgics i erudits que no són
d’aquest món en què priva l’economia de mercat,
d’utilitarisme i els privilegis d’aquells que tenen el
poder i, sobretot, els mitjans de comunicació. No
voldria ser ocell de mal averany; però tot i ser
optimista de mena, hi ha dies que no puc impedir
de llevar-me amb un tel de pessimisme, engrui-
xudit per actituds neofeixistes d’uns dirigents que
no desitjo per a cap país, i doncs encara menys
per al nostre ni per al dels nostres veïns.

ALTA MUNTANYA
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I
Mig arraulida

La tardor ja reclama
Calma i peresa.

II
La tarda avança

I un clap de sol es queda
Caigut a l’aigua.

III
S’escurça el dia.

Quan l’estiu ja s’acaba
Dansen les fulles.

IV
La penjarella

Del lligabosc s’enfila
I ondula en calma.

V
Hores del vespre

On les flors ja sospiren
I els ulls s’acluquen.

VI
Sobre les branques

Els ocell s’arrauleixen.
La nit albira.

LA TARDOR AL MONYSENY

Guillem Colom va ser el 1402 el primer
administrador de la Taula de Canvi de
Barcelona (el primer banc públic de la his-

tòria). Sarregava de donar crèdit al monarca i al
Consell de la ciutat, i acceptava dipòsits de parti-
culars amb millors garanties que la resta de
bancs. La família Colom i la Taula de Canvi van
jugar un paper important en la vida pública catala-
na de tot el segle XV. Els néts del primer canvia-
dor, els germans Colom Bertran, eren també néts
per línia materna de Francesc Bertran, almirall de
la marina catalana. Els Colom Bertran participaren

de manera desta-
cada en la guerra
civil catalana de
1462-72 entre el
rei Joan II i la
Generalitat, reco-
lzada aquesta
per una part
important de l'oli-
garquia catalana,
acostumada a fer
valer els seus

drets davant del rei mitjançant el parlamentarisme.
Durant aquesta guerra, la Generalitat oferí el

tron a Pere de Portugal, cinquè fill del rei Joan I de
Portugal, el qual va portar homes d'armes: entre
d'altres, Vicent Anes Pinçon i P. Ninho. Durant la
guerra, Francesc Colom Bertran fou president de
la Generalitat. El seu germà Joan va ser capità i
supervisor de naus amb patent de cors. Quan
finalitza la guerra, amb la pau de Pedralbes, mal-
grat les generoses mesures de gràcia concedides
pel rei Joan II, cap Colom es troba entre els sig-
nants.

Trenta anys més tard, Pere Bertran Margarit,
cosí germà dels Colom Bertran, va ser escollit per
Colom com a cap militar de la segona expedició a
Amèrica que partí de Barcelona. Entre molts
altres, l'acompanyava Ramon Pané (o Ponç),
escollit pel descobridor perquè estudiés els cos-
tums i la religió dels pobladors del nou món. El
resultat va ser el primer llibre escrit a Amèrica en
una llengua europea. Ramon Pané era frare del
monestir de Sant Jeroni de la Murtra, confrontant
amb les propietats dels Colom en el municipi de
Badalona. La primera expedició havia estat finan-

HISTÒRIA DE CATALUNYA
ELS COLOM, FUNDADORS DEL PRIMER BANC PÚBLIC: LA TAULA DE CANVI

Per Josep M. Comajuncosa
Doctor en economia per la Universitat de Princeton. Professor d'economia d'ESADE

La reproducción de la “Santa Maria”
que, tras ser utilizada en una pelicu-
la, fue llevada al puerto barcelonés
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çada sobretot per Lluís de Santàngel, tresorer de
la corona catalano-aragonesa i soci comercial de
la família Colom.

Jordi Bilbeny, en el seu nou llibre, significativa-
ment titulat Colom, príncep de Catalunya, identifi-
ca el Descobridor amb la figura de Joan-Cristòfor
Colom i Bertran. Bilbeny desgrana el parentesc de
Colom amb les monarquies catalana, portuguesa
i francesa. Va estar casat amb la germana de Pere
de Portugal, besnéta de Pere III el Cerimoniós.
Això el convertia en oncle de tercer grau del
mateix rei Ferran el Catòlic. Com a tal, Colom
podia demanar i rebre els càrrecs de virrei, gover-
nador general i almirall, i tot això amb caràcter
hereditari; quelcom del tot impossible en aquella
època per a un estranger analfabet i plebeu.

Força interessant, però, l'anàlisi que en Bilbeny
fa de la naturalesa jurídica del contracte signat pel
Descobridor amb la monarquia que estava estric-
tament basat en el dret públic de la corona catala-
no-aragonesa, com també ho estaven les institu-
cions creades al nou món. El llibre també clarifica
la biografia d'alguns personatges importants com

Joan Pera, cosmògraf i jurista, encarregat de
negociar en nom de Colom amb el secretari de la
corona catalana, Joan de Coloma.

El Discovery Channel, que ja va dedicar un
reportatge al tema, ha promès una segona entre-
ga que incorporarà proves d'ADN. Deixant de
banda el grau de fiabilitat d'aquestes complexes
tècniques genètiques, és la documentació aporta-
da per en Bilbeny i l'anàlisi de la seva naturalesa
jurídica el que atorga llum a uns fets que han estat
durant segles immersos en una sorprenent boiri-
na. La seva tesi sobre el paper preponderant de la
corona catalano-aragonesa en el descobriment
del Nou Món ajudaria a comprendre el considera-
ble impuls experimentat per la Taula de Canvi de
Barcelona a principis del segle XVI i la gran immi-
gració que va rebre Catalunya en aquesta matei-
xa època procedent d'àmplies zones del sud de
França, documentada pel professor Jordi Nadal.
Hauríem de reflexionar per què aquest país ha
defugit l'estudi seriós d'uns fets històrics tan trans-
cendentals. Per què no mirem al mirall? Potser
ens fa por el que hi poguéssim veure?

El 1714 desprès de la 
guerra de successió, la
generalitat i les Corts

Catalanes foren abolides.
Catalunya va sofrir una dura
repressió i al Palau de la
Generalitat es convertí en la

Seu de l’Audiència Reial i posteriorment de la
Diputació.

La devolució de la generalitat al poble català
no es produeix fins el segle XX. Quan a conse-
qüència de les eleccions municipals celebra-
des l’any 1931, que donaren la victòria als
republicans, Francesc Macià esdevingué el
primer President de la Generalitat moderna, i
prengué possessió de l’edifici.

FRANCESC MACIÁ I LUSSÀ va néixer a
Vilanova i la Geltrú a 1859, fill d’una família de les
Borges Blanques que negociava amb vi. Va estu-
diar a Vilanova fins a l’edat de 15 anys.  Al 1875

ingressà a l’Acadèmia de Ingenieros Militares de
Guadalajara.  Com a Tinent és enviat a Madrid i a
Barcelona, finalment nomenat Capità, passà a
Sevilla.  L’any 1882, destinat a la Comandáncia
de Ingenieros Militares, arriba fins a Tinent
Coronel.

L’any 1888 es casa a Lleida amb Eugènia
Lamarca, filla d’una família benestant.

L’any 1905 manifesta
el seu desacord amb
l’assalt militar als
locals del Cu-cut i de la
Veu de Catalunya.  Al
1906 s’oposà a la Llei
de jurisprudència,
renuncia a la carrera
Militar i representa la
candidatura de
“Solidaritat catalana”
per el districte de les
Borges Blanques i per

PERSONATGES DE CATALUNYA
FRANCESC MACIA Per PERE BASTÉ I BERENGUER

soci del centre
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Sant Josep de Calasanç,
l’insigne paladí de l’ensen-
yament popular a través de

l’Escola Pia, fundada, lluny de la
terra, a Roma, té unes clares vin-
culacions amb el Pallars, fet que
el duu en certa forma, a formar

part també d’aquella llista de personatges il·lus-
tres que han donat, per molt diversos motius, glò-
ria a les nostres comarques de muntanya.

Neix a Peralta de la Sal, comarca de la Llitera,
bisbat d’Urgell, en 1557. Després de cursar els
estudis primaris al seu poble i els d’humanitats a
la veïna població d’Estadilla, entre els anys 1570
i 1577 realitza els estudis d’arts i de dret a
l’Estudi General de Lleida, institució d’ensenya-
ment superior que, des de l’any 1300, exercia,
gairebé, el monopoli dels estudis universitaris a
Catalunya-Aragó.

Prosseguí la seva formació acadèmica amb
estudis de teologia, primer, a València, després a

Alcalà d’Henares i, finalment, a Lleida, on obtin-
gué, en 1583, la graduació. Aquell mateix any fou
ordenat de prevere a Sanaüja, i serví, consecuti-
vament, el bisbe de Barbastre (1584-1585) i el de
Lleida (1585-1586). Amb aquest darrer prelat,
assistí a les Corts del regne, celebrades a
Montsó, en 1585. També va intervenir, com a visi-
tador, en el monestir de Montserrat.

En 1587, Josep de Calasanç s’incorpora a la
diòcesi d’Urgell. Molt apreciat des del primer
moment, accedeix a mestre de cerimònies de la
catedral i secretari del capítol de canonges,
càrrecs que li confirmaria el bisbe Andreu

Capella, a poc de prendre pos-
sessió de la diòcesi, en 1588.
Col·laborà amb el nou prelat
en els afers diocesans, entre
els quals assolí prioritat la llui-
ta  contra els bandolers i els
hugonots que s’infiltraven des
de França.

SANT JOSEP DE CALASANÇ Per LLORENÇ SÁNCHEZ VILANOVA
PRESÈNCIA AL PALLARS. soci del centre

la llista de Barcelona, sota la Lliga Regionalista.
Triomfador en totes dues,  renuncia a l’Acta de
diputat per Barcelona, i es limita a la de les
Borges Blanques que renovarà en totes les elec-
cions posteriors des de el 1910 fins el 1923.  La
lliga Regionalista intenta mantenir-lo però ell s’a-
costa al republicanisme.

Col·labora en el setmanari “Renaixement” des
de on impulsa posicions revolucionàries.  L’any
1917 exposa públicament les seves posicions
revolucionàries i independentistes a l’Assemblea
de Parlamentaris.

Dos anys desprès intenta crear un Front únic
Catalanista reunint sectors republicans i naciona-
listes de la petita burgesia i la classe obrera i d’a-
quí neix la Federació Democràtica Nacionalista.
L’any 1922 sorgeix Acció Catalana amb la propo-
sició de crear un estat català, que  no s’accepta,
se’n deslliga i crea Estat Català.  L’octubre de
1923 després del cop d’estat del General Primo
de Rivera, s’exilia a França i després a Bèlgica.

L’any 1925 empren la recerca de diners per
comprar armes destinades a alliberar Catalunya
anant a visitar diferents centres catalans
d’Amèrica en demanda d’ajut econòmic per tal de

dur a terme l’acció armada des de l’interior. A
l’Havana fundà el Partit Separatista Revolucionari
de Catalunya, del qual fou President.

Al gener de 1930 cau la dictadura del General
Primo de Rivera i Macià travessa il·legalment
França i arriba a Barcelona al setembre,  on es
detingut i retornat a Bèlgica. Al 1931 torna a
Catalunya on constitueix Esquerra Republicana
de Catalunya, partit del qual és escollit president.
Vencedors en les eleccions Municipals del 12
d’Abril, el 14 proclama la República Catalana.
Macià es escollit President provisional i forma
Govern amb Esquerra Republicana de Catalunya.

Per discrepància amb el Govern de Madrid,
accepta reconvertir el Govern de Catalunya en
Govern de la Generalitat de Catalunya i elabora
l’Estatut de Catalunya de l’any 1932 i ocupant la
Presidència provisional de la Generalitat.  El
mateix any 1932 es elegit diputat per Barcelona a
les eleccions del Parlament de Catalunya i reele-
git President de la Generalitat.

Francesc Macià morí el 25 de Desembre de
1933. La presidència de la Generalitat passà a
mans de Lluís Companys, d’Esquerra
Republicana com el precessor.
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En 1589 se’l nomena familiar del susdit prelat, i
més endavant, arxiprest de Tremp, demarcació
que, aleshores, s’estenia fins a la vall de Barrabés
pel nord i la comarca d’Areny, per ponent.
Igualment fou visitador i reformador, amb facultats
de Vicari general, dels arxiprestats de Sort, Tírvia
i Cardós. També va ser rector o plebà - així consta
en una acta que diu - “ prebyster qui plebem regit
Claureol-Ortoneuda “ (Claverol- Hortoneda).

Llegim a l’Episcopologi d’Urgell, pel que fa a la
presència de Josep de Calasanç en aquesta diòce-
si i les destinacions que hi exercí:  “Segurament es
podria dir que l’obra que portà a terme aquest pre-
vere urgellès i que l’ha immortalitzat, fou gestada a
l’ombra i sota l’exemplaritat del bisbe Capella, que
el prengué com un dels més actius col·laboradors
en la tasca de promoció cristiana dels seus fidels”.

En 1592 Josep de Calasanç es trasllada a
Roma, amb la intenció d’optar a una canongia,
encara que el més probable és que el viatge tin-
gués a veure amb la missió de dur a terme algu-
nes gestions, relacionades amb la nova diòcesi  de
Solsona, que la Santa Seu crearia l’any següent, i
que desfermà un litigi de trenta anys amb la diòce-
si d’Urgell, que veia disminuïda una part de la seva
jurisdicció.

A la Ciutat Eterna, Calasanç entra en contacte
amb diverses confraries com la de la Doctrina
Cristiana, que l’acostaren als aspectes més mise-
riosos de la gran urbs. Aquest fet transformà la
visió, o més ben dit, la ignorància que tenia d’algu-
nes coses, per a dur-lo a l’assumpció d’aspira-
cions que havien d’imprimir una profunda virada a
la seva vida.

En 1597, obrí una escola pública per a l’educa-
ció gratuïta dels nens pobres i abandonats, a l’es-
glésia de santa Dorotea del Trastevere, que man-
tenia amb grans sacrificis i amb l’ajut ocasional
d’alguns clergues. Per tal de poder seguir amb
l’escola oberta, Calasanç va recórrer a diverses
institucions sense aconseguir, però, de què contri-
buïssin a penes a la seva altruista empresa.

La fórmula que havia posat en pràctica, i que
proposava una escola popular, oberta a totes les
classes, sense distinció d’orígens, ètnies, credos o
condició social, decidí al papa Pau V, a autoritzar,
en 1617,  la Congregació  Paulina de  l’Escola  Pia
- Orde de Clergues Regulars de l’Escola Pia - de
la qual Josep de Calasanç en fou reconegut fun-
dador.

En 1622 el papa Gregori XV atorgà a la institu-
ció, el rang d’orde regular, i el propi Calasanç en

redactava les Constitucions. L’Escola Pia suposa-
va un gran tomb del panorama docent, i configura-
va una de les concepcions més avançades d’a-
quella època. Obria la porta de la formació i la
ciència a les classes més desprotegides, amb pro-
grames d’ensenyament que atenien les branques
fonamentals de la cultura, alhora que aprofundien
en el coneixement d’un humanisme constructiu i
responsable. En 1640, fundava un Centre Superior
de matemàtiques i ciències a la ciutat de
Florència.

Amb una gran visió de les noves realitats, Josep
de Calasanç mantenia relació amb els homes més
notables del moment, com ara Galilei. Estimulà
vocacions entre els artesans i, partint d’una con-
cepció del sacerdoci que xocava profundament
amb l’ortodòxia eclesial a l’ús, tractava de donar al
ministeri presbiteral, una dimensió de factor actiu
en el món del treball.

Per aquest motiu hagué de suportar l’acció inqui-
sidora del Sant Ofici amb decisions d’allò més
arbitràries com la que, en 1642, decretava l’arrest
domiciliari. Finalment els sectors reaccionaris que
tenia en contra, foren prou influents com perquè
l’orde que havia creat, fos suprimida, en el que
tenia d’institució docent, i quedés reduïda a una
simple Unió de sacerdots.

Josep de Calasanç morí a Roma, en 1648, amb
la ferma convicció de què la seva obra havia de
reeixir, com així fou. El papa Alexandre VII, en
1656, restaurava l’Escola Pia; Benet XIV, en 1748,
el beatificava i, en 1767, era canonitzat pel papa
Climent XIII. Mentre, la seva obra havia fruitat de
manera esplendorosa i s’estenia arreu. En 1948,
Piu XII declarava Sant Josep de Calasanç, patró
de les escoles populars cristianes.

Pel que fa a les influències de l’obra del funda-
dor al Pallars, indicarem que en 1686 hi hagué un
intent d’obrir un col·legi de l’Escola Pia a Tremp.
S’havia designat l’edifici, acordada la renda, pro-
posades i assentades les condicions, i aconse-
guit l’aprovació del bisbe, en aquells temps, sen-
yor de la vila. El propòsit, però, no fou endavant,
sense que se’n coneguin les causes que motiva-
ren aital suspensió.

Cronològicament hagués estat el col·legi de
Tremp, la tercera fundació de la península, des-
prés de Guissona i de Moià. En un altre ordre de
coses, l’any 1977, el bisbat d’Urgell, lliurà a
l’Escola Pia, de forma enterament gratuïta, la rec-
toria de Claverol, en memòria del pas pel Pallars
de l’insigne fundador i de la seva meritòria acció.
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EL RACÓ D´EN QUIM (emprenyat)
MOVEM LA LLENGUA (i no ens la trepitgem)

Allà, per les Espanyes i a Madrid concretament, ha sorgit la idea trampa d’ensenyar el català. Dubto que
tinguin massa clientela, però per donar exemple i promocionar la idea s’hi podria apuntar tota la casa real,
que prou falta els fa. A veure si quan venen a visitar la colònia, imitant el discurs de Quim Monzó, a
Frankfurt, amb la “Gallina Piquerica”, o porten aprés els “Setze Jutges.”
Mentrestant deixeu-me fer aquests versos: 

A Madrid i a Andalusia
Ensenyaran català,
Amb jugades com aquesta 
Ens volen entabanar,

Obrir una escola a Madrid
Per ensenyar el català...
A canvi que a Catalunya
N’obrin mil en castellà

Quina mala baba porta
El veïnat d’occident,
Quines jugades mes brutes
Saben fotre aquesta gent

Porten prop de tres-cents anys
Perseguint el català,
I ara intenten fer-nos creure
Que el volen promocionar.

I al nostre poble, mesell,
Algun carallot i haurà
Que es creurà que els mesetaris
Vam amb el lliri a la mà.

Però a mi no me la foten
Ni que em donin mil raons.
Aixequem la veu per a dir-los:
No ens toqueu més els cordons!

1 – El bilingüisme és una trampa imposada per acabar amb el català. No els facis el joc.
2 – Mai hi havia hagut tanta gent que sabessin el català. Parlant-lo sempre ajudes a fer-lo necessari.
3 – Els immigrants dels anys seixanta entenen tots la nostra llengua, no cal que et passis a la seva.
4 – Si no parles en català als immigrants, els negues la integració al país.
5 – Procura’t una parella lingüística.
6 – Rebutja la publicitat que no estigui escrita en català.
7 – Decanta’t pels productes etiquetats en català: és una bona manera de despertar els industrials remisos.
8 – Si els cambrers o els dependent d’un gran magatzem no entenen el català, demanen un que 

l’entengui.
9 – No permetis que un funcionari, un guàrdia urbà o un mosso d’esquadra se’t dirigeixin en 

castellà.
10 – La radio en català és la millor, la TV en català és la menys dolenta: connecta-t’hi. 

DEU CONSELLS PER A SER UN ACTIVISTA DE LA LLENGUA

Llegir l’Albert Pla Naulart en el diari Avui de data vint-i-dos del mes de gener passat, en el que fa una
excel·lent defensa de l’article “lo” emprat, naturalment, en sentit neutre, no en substitució de l’article mascu-
lí “el”, ens ha portat a fer aquest comentari, perquè els lleidatans hem estat precisament els més tossuts a

l’hora de prescindir d’un article que facilita una drecera idiomàtica extraordinària.
Segurament l’article neutre “lo” és un castellanisme, però l’afany lloable de mantenir la puresa de la nostra llen-

gua, en la substitució del “lo” sembla que el remei és pitjor que la malaltia. La substitució del “lo” pels pronoms
“ho” i “allò” no fa res més que crear confusió en la llengua, quan el que cal és claredat i drecera. Veieu un dels
exemples que l’Albert Pla ens dona en el seu article: Seguint la normativa hauríem de dir “Allò millor seria no
menjar, a mi em seria fàcil amb allò poc que menjo”. Emprant el “lo” la frase quedaria així: “Lo millor seria no men-
jar, a mi em seria fàcil amb lo poc que menjo”.

Veiem que emprant el “lo” la frase queda més comprensiva, més directa i, naturalment, més literària. Aixequen
amb la nostra parla la proscripció que pesa sobre el “lo” i a veure si els acadèmics acaben reconeixent que la
supressió del “lo” segurament no va ser una decisió encertada.

J.B.F.

EN DEFENSA DEL “LO”
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MISCEL·LÀNIA

La joventut és petulant i al mateix temps
humil, vint anys els té qualsevol, però és 

difícil tenir-ne més de cent. 
Jardiel Pocela

Si haguéssim de tolerar als altres tot el 
que ens permetem a nosaltres mateixos, 

la vida seria intolerable.
Courtelin

La malaltia que fa passar més hores al 
llit és una amant bonica.

Jardiel Pocela

El savi comença practicant el que vol 
ensenyar: després ho ensenya

Confuci

FRASES QUE FAN PENSAR 

EL CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ HA
OBERT UNA RECOLLIDA DE LLIBRES
EN CATALÀ PER A CONSTITUIR UNA

LLIBRERIA A CATALUNYA NORD
Demanem la col·laboració de tots els

associats i simpatitzants

S’ha iniciat un curs de “Descoberta 
lectora” que es desenvolupa amb gran

èxit a la biblioteca. Informa-te’n pel 
tríptic i participa-hi.

Per la seva importància reproduïm el
següent article publicat a l’Avui el 

passat dilluns dia 24 de març
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