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REFLEXIONS DEL PRESIDENT

REFLEXIONS DEL PRESIDENT

Q

uan començo a redactar aquestes ratlles per incloure-les a l’últim Butlletí
del 2018, estem a punt de celebrar la festa
dels 90 anys d’existència del Centre Comarcal Lleidatà. És per aquest motiu que
veig adient centrar-me en l’ itinerari seguit
des de la seva fundació fins al moment actual.

Molts dels lleidatans i lleidatanes que al
primer terç del segle XX vingueren d’una
ciutat petita, i sobretot de poblets de les
terres de Lleida cap a Barcelona per estudiar i millorar les condicions de vida,
segurament tingueren certes dificultats
d’adaptació social, ja que l’ambient d’una
gran ciutat era molt diferent del que estaven
acostumats. Aquella inadaptació va ser el
motiu per crear un Centre on es poguessin
trobar en els moments de lleure i compartir
vivències similars. Així, doncs, cap a finals
del 1.927 un grup d’aquells nouvinguts
llogaren un espai a la plaça de Catalunya per reunir-se els dies de festa, però ben
aviat es traslladaren a la plaça Universitat
(al mateix lloc on està ubicat actualment el
Centre Comarcal Lleidatà). A mesura que
creixia el nombre d’associats, es van llo-

Butlletí informatiu • desembre 2018 • 4

gar més espais fins arribar a disposar de
cinc pisos. Durant aquests 90 anys llargs,
l’Entitat ha evolucionat desenvolupant importants iniciatives culturals, cíviques i socials.

El Centre Comarcal Lleidatà sempre ha
exercit una gran influència cultural, i ha
defensat en tot moment la catalanitat de
les Terres de Lleida, així com la llengua
catalana.

Més endavant, l’octubre de 1.984, es varen
adquirir en propietat les actuals dependències, gràcies a la contribució econòmica
facilitada de manera desinteressada per alguns socis/sòcies de l’Entitat, la qual cosa
sempre se’ls haurà d’agrair per la seva actitud tan generosa. L’any 1993 es va aconseguir un primer conveni de col•laboració
amb la Diputació de Lleida de 3.200.000
ptes. anuals i l’any 1994 es va ampliar fins
a 7.000.000 ptes. Aquelles quantitats varen
ser retornades posteriorment.
Actualment el Conveni que tenim amb
la Diputació de Lleida segueix vigent.
Aquesta subvenció, juntament amb les ajudes rebudes de l’Ajuntament de Barcelo-

na, amb les aportacions dels socis i alguns
ingressos generats en el Centre, fan viable
la seva continuïtat.

Per acabar, vull agrair, en nom de la Junta
de Govern i propi, tots els esforços fets per
les Juntes de Govern i presidents que ens
han precedit que, amb encert, amb creativitat, amb sentit de país i amb voluntat,
han fet del nostre Centre un referent de
catalanitat, de cultura i d’honestedat. La
Junta de Govern que presideixo procurarà
mantenir, i a ser possible augmentar, el
prestigi que té el Centre Lleidatà.

El President,
Jesús Escales i Barbal
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ESCRITS MEMBRES DEL CONSELL CONSULTIU

ESCRITS MEMBRES DEL CONSELL CONSULTIU

B

envolgut President,

Agraeixo ésser convidat a la festa del
90è Aniversari del Centre Comarcal Lleidatà per l’actual president Sr. Jesús Escales
Barbal i aprofito per saludar molt cordialment les autoritats i socis presents.
Tinc la meva muller a casa amb un 75%
de dependència i la meva presencia és necessària gairebé tot el dia. Sento no poder
venir.

La meva presidència en el Centre fou en
època franquista i les mancances econòmiques i d’externalització eren cobertes per
una voluntat de ferro per poder promoure
activitats educatives, culturals, socials i
d’esbarjo i en especial la projecció a les comarques lleidatanes.

Foren anys de transició molt convulsos,
però amb un magnífic grup de pares i mares de família vàrem potenciar moltes activitats per als nostres fills i ajudàrem a catalanitzar la nostra entitat.
Desitjo molts anys de vida a aquesta magnífica institució i que els que la dirigiu
l’encareu cap al Centenari fent que sigui la
casa de tots els catalans de cor.
Amb tot el meu respecte i profunda estimació.
Eusebi Majós i Pont
Expresident del Centre Comarcal Lleidatà

L’Espluga de Francolí, 12 de desembre de
2018
El Sr. Eusebi Majós, expresident del Centre Comarcal Lleidatà i el
seu net Lluc.
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ESCRITS MEMBRES DEL CONSELL CONSULTIU

B

envolgut president,

Vagi amb aquestes línies la més sincera i entusiàstica felicitació a tu personalment i a la Junta de Govern per la festa
de celebració dels noranta anys del Centre
Comarcal Lleidatà.

Ahir vam viure una festa extraordinària
amb l’estil propi de la FERMA SENZILLESA que hem procurat aportar la gent
de Ponent a Barcelona al llarg dels noranta
anys de vida de la nostra entitat. En els moments actuals, la simbiosi establerta entre
els socis oriünds de les Terres de Ponent,
barcelonins, catalans d’altres comarques,
fins i tot de diferents indrets d’Espanya
aferma l’eslògan “Lleida a Barcelona”
elaborat durant la presidència del senyor
Jaume Gilabert Torruella a la Diputació de
Lleida.

Se us ha de felicitar per l’organització, i de
manera molt especial per l’elecció del conferenciant, senyor Francesc Canosa: una
lliçó magistral de l’esperit ilergeta-català
que ha mantingut el nostre Centre en tots
els moments dels noranta anys d’història.
Una història que ha superat la dictadura

del moment inicial, la república, la guerra
civil, la dictadura franquista i la transició
a la semidemocràcia actual, de la mateixa
manera que superarem els moments durs
que estem vivint per arribar a la plenitud
del nostre poble.
El nombre de socis que hi assistiren (mai
assolit en cap altre acte) i l’ambient que va
regnar des del primer moment era un indici
del que s’esperava. I no ens vau decebre.
Gràcies, moltes gràcies.

Josep Bellet Falcó
Expresident del Centre Comarcal Lleidatà
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COMARQUES LLEIDATANES

COMARQUES
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EL SEGRIÀ
FOTOGRAFIES GUANYADORES DEL XV PREMI
DE FOTOGRAFIA “ELS VALORS DEL SEGRIÀ”:

Marc Castelló. Guanyador Categoria Absoluta amb la foto
“Maria del Cal Marianet”. Feta a Els Alamús.

Eloy Sarrat. Accèssit Categoria absoluta amb la fotografia
“Pintant la floració”. Aitona.

COMARQUES
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LA NOGUERA

Estic amagat
als boscos de
Tiurana!

Troba el Tió de Nadal amb
l'ajuda d'un mapa i les
coordenades GPS!

de l'1 al 23 de Desembre
Informació i reserves:
www.caçations.cat
685 83 46 63

COMARQUES
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LA SEGARRA
TALLER DE CUINES DEL MÓN A L’ESCOLA
ESTEL DE SANT GUIM DE FREIXENET.

E

l Consell Comarcal, conjuntament,
amb l’Ajuntament de Sant Guim de
Freixenet, porten a terme novament el projecte Espais per a la dona al municipi.
Enguany, el projecte s’ha materialitzat en
un taller de Cuines del món.

Com a novetat, el taller es realitza a
l’Escola Estel de Sant Guim on s’ha inaugurat una nova cuina que ha renovat les
instal·lacions i ha estrenat equipament.

El taller és gratuït i es realitza tots els dimecres a la tarda fins al mes de desembre.
Cada dia es cuina un tipus de menjar diferent, a càrrec de les mateixes participants
en el taller. Entre les diferents cuines, hi ha
la marroquina, la catalana, l’argentina, la
madrilenya, la ucraïnesa, l’asiàtica, entre
altres.
Hi participen més de 25 dones que destaquen que, un any més, és un taller que
funciona molt bé al municipi per interrelacionar-se les diferents cultures que hi conviuen.

A la presentació, hi van assistir la regidora Esther Misut, i la consellera comarcal
de serveis socials, Núria Magrans, que van
destacar l’èxit d’aquest programa que ja
fa quasi deu anys que es porta a terme al
municipi. Totes dues van coincidir a manifestar que són espais de trobada informal
que tenen bona acollida perquè responen
als interessos de les mateixes dones participants en el programa.
Regidoria de Turisme
Ajuntament de Sant Guim de Freixenet

COMARQUES
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LES GARRIGUES

D

es del Consell Comarcal de les Garrigues sempre hem estat presents a la
Fira de l’oli qualitat verge Extra i les Garrigues de les Borges Blanques, la propera
edició de la qual serà els dies 18, 19 i 20 de
gener. Aquesta serà la 56a edició.

Aquest any dedicarem l’estand de la fira
de l’oli que té el Consell a la gastronomia
de la nostra comarca, amb motiu de la
commemoració dels 25 anys de la Mostra
Gastronòmica de les Garrigues, que se celebra sempre entre els mesos de novembre
i desembre.
L’objectiu principal serà plasmar el
recorregut culinari durant 25 anys que
ha perdurat la mostra. La nostra cuina
sempre ha estat vinculada a l’oli verge
extra que elaborem a les Garrigues i el
fet que coincideixin aquestes dates és
perquè aprofitem la presentació de l’oli
nou, amb totes les seves característiques
organolèptiques, aromes, colors, gustos, etc
per enriquir els nostres plats i promocionar
els restaurants de la comarca.

Des de fa un parell d’anys aprofitem la
mostra per incloure un producte diferent
que complementa els menús juntament
amb l’oli. El primer any va ser la fruita dolça i aquest any ha estat la guatlla.

No volem acabar aquest text sense convidar a tots els socis del Centre Comarcal
Lleidatà que visitin la Fira de l’oli qualitat
verge Extra i les Garrigues el proper mes
de gener.
Esperem que tots vosaltres ens pugueu fer
d’ambaixadors de les nostres terres a la capital de Catalunya.

Des de Ponent, us desitgem unes bones
festes i un pròsper any 2019.
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ACTES LLEIDATANS
I DE LA NOSTRA ENTITAT

ACTES LLEIDATANS I DE LA NOSTRA ENTITAT
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OBERTURA DEL CURS ACADÈMIC 2018-2019

Obertura Curs Acadèmic 18-19 El President, Jesús Escales,

Obertura Curs Acadèmic 18-19 Públic assistent a l’acte.

donant la benvinguda amb l’escriptora Isabel-Clara Simó.

Obertura Curs Acadèmic 18-19 Vista general de l’acte.

Obertura Curs Acadèmic 18-19 El President, Jesús Escales,
donant el ram de flors a la pregonera, Isabel-Clara Simó.

Obertura Curs Acadèmic 18-19 Públic assistent a l’acte.

ACTES LLEIDATANS I DE LA NOSTRA ENTITAT
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PRESENTACIÓ: D’ESCAPADES PER LLEIDA
18 d’octubre de 2018

Escapades per Lleida (18·10·18)
Vista general de l’acte.

Escapades per Lleida (18·10·18)

El President del CCLL, Jesús Escales, al mig i ambdós costats, el Jaume León i la Lidia
Pàmies de la Secretaria Tècnica del “Projecte de Microconsultoria de les Terres de Lleida”

Escapades per Lleida (18·10·18)

Públic assistent a l’acte

ACTES LLEIDATANS I DE LA NOSTRA ENTITAT
FESTA MAJOR DEL SANT CRIST DE BALAGUER
Diumenge 18 de novembre de 2018
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ACTES LLEIDATANS I DE LA NOSTRA ENTITAT
PRESENTACIÓ DELS PRODUCTES DE LES ASPRES
(Associació d’empresaris i comerciants de la Noguera Alta)
27 de novembre de 2018
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ACTES LLEIDATANS I DE LA NOSTRA ENTITAT
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CELEBRACIÓ DELS 90 ANYS DEL CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ
Per als qui no vau poder assistir a l’acte de commemoració del 90è aniversari, heus aquí un petit recull de fotografies.
En podeu veure més a la nostra web: https://www.cclleidata.cat/fotogra.php?anio=2018
14 de desembre de 2018

90 anys (14·12·18)

La representant de cultura i organitzadora de
l’acte del 90è aniversari del CCLL, Joana Novau,
presentant la taula de Presidència.

90 anys (14·12·18)

D’esquerra a dreta, el conferenciant i periodista Sr.
Francesc Canosa, el Vicepresident de la Dip. de
Lleida, Il·lm. Eloi Bergós, el President del CCLL, Sr.
Jesús Escales i el Dir. Gral. De la Presidència de la
Generalitat, Sr. Pere Martínez.

90 anys (14·12·18)

El Director General de la Presidència de la
Generalitat, Sr. Pere Martínez dient unes paraules.

90 anys (14·12·18)

Vista general de l’acte.

ACTES LLEIDATANS I DE LA NOSTRA ENTITAT
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CELEBRACIÓ DELS 90 ANYS DEL CENTRE COMARCAL LLEIDATÀ

90 anys (14·12·18)

El cor femení Voxalba i el pianista en plena
actuació

90 anys (14·12·18)

Socis i simpatitzants.

90 anys (14·12·18)

Vista general del refrigeri.

90 anys (14·12·18)

Socis, personalitats i simpatitzants brindant pel 90è aniversari.

90 anys (14·12·18)

Alguns membres de la Junta de Govern del Centre Comarcal
Lleidatà.
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CULTURA

CULTURA

ACTIVITATS CULTURALS
OCTUBRE-NOVEMBRE-DESEMBRE 2018

OCTUBRE 2018
Dia 2
Grup Claror
Tertúlia: “I-O: 1 d’octubre, aniversari de què?”
Conferència
Títol: “Tirant lo Blanch, Fletcher i les novel•les
exemplars i l’estudi grafològic: És el mateix
autor”
Ponent: Miquel Izquierdo.
Dia 5
Sessions descoberta lectora
Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”,
per Joana-Alba Cercós.
Tema: “84, Charing Cross Road” (La història
d’una relació epistolar)
Racó poètic dels divendres
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i Ramon
Ripoll i Arcarons, professor de Lingüística,
van presentar una roda de poetes oberta a tot el
públic assistent.
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Dia 7
Actuació musical
El músic Josep Lluís Viladot va interpretar amb
el piano música clàssica dels autors: Schubert,
Rachmaninov, Albeniz, Villa-Lobos, John
Williams, Sakamoto, etc.
Dia 9
Grup Claror
Tertúlia: “El problema de la vivenda a
Barcelona”
Conferència
L’Institut Nova Història (INH) i el CCLL
presenten el Cicle de Conferències d’història.
Títol:”La participació esborrada dels catalans a
la Guerra de Granada (1482-1492)”
Ponent: Montserrat Montesinos.
Dimarts 16
Grup Claror
Tertúlia: “És necessari riure?”
Parlem de salut
Títol: “La influència de l’escola en els processos
d’aprenentatge”
Professional: Rosa Chacón Pena, mestra formada
en logopèdia, mediació i mètode Tomatis.
Dia 18
Visita cultural per Barcelona
Palau de la Balmesiana (C/Duran i Bas, 9-11)

Presentació de les 6 comarques de la plana de
Lleida per fer escapades de cara als pròxims
mesos.
Va presidir l’acte, el vicepresident del Patronat
de Turisme, el Sr. Gerard Sabarich.
Es va fer un sorteig entre els assistents.
Dia 19
Racó poètic dels divendres
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i Ramon
Ripoll i Arcarons, professor de Lingüística,
van presentar una roda de poetes oberta a tot el
públic assistent.
Dia 22
El Pregó d’obertura del curs acadèmic 20182019 va anar a càrrec de l’escriptora Isabel-Clara
Simó i el tema escollit va ser “El plaer de llegir”.
En finalitzar l’acte hi va haver un refrigeri.
Dia 23
Grup Claror
Tertúlia: “Dels joves immigrants, què en fem?”
Conferència
L’INH i el CCLL presenten el Cicle de
Conferències d’Història.
Títol: “1519-2019: 500 anys de l’Imperi Català
Universal”.
Ponent: Pep Mayolas, historiador.

CULTURA

Dia 25
Conferència
Títol: “La Barcelona del Comte d’Espanya”
Ponent: Marcel Fité, poeta, lingüista i pedagog.
Dia 29
Teatre “El mètode Grönholm”
Autor: Jordi Galceran.
Direcció: Albert Capel.
A càrrec del grup: Les Ramones
Coordinació: Josep Carles.
*Dedicat a la memòria del Sr. Pere Basté,
coordinador durant molts anys de la secció de
Teatre. DEP.
Dia 30
Grup Claror
Tertúlia: “El mal social de la mentida”
Conferència- Presentació
A causa de la petició d’alguns socis el curs passat,
en Marcelino Barrio ens va presentar les ofertes de
viatges culturals per arreu d’Espanya als quals van
poder apuntar-se els assistents.

NOVEMBRE 2018
Dia 4
Festa de la Castanyada
Dinar i ball amb el músic J.C. Benzal
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Menú: Pebrot del Piquillo farcit de brandada de
bacallà i Vedella estofada a les 5 espècies (no
picant). Postres
Després hi va haver el ball, les castanyes, els
panellets i el vi dolç.
Dia 6
Grup Claror
Tertúlia: “Per què creix l’extrema dreta?”
Conferència
L’Institut Nova Història (INH) i el CCLL presenten
el Cicle de Conferències d’Història.
Títol: “La confraria de marejants de Tarragona,
la més antiga de la Península Ibèrica, a partir del
quadre La Verge dels marejants”
Ponent: Josep Prats.
Dia 8
Presentació llibre
Títol: “Amb ulls de nen, hereus del demà”
Autor: Joan Aldavert, escriptor.
Dia 9
Sessions descoberta lectora
Passejades literàries:
“L’encís de les històries i dels seus personatges”,
per Joana-Alba Cercós.
Tema: “Frankenstein, de Mary Shelley”
Racó poètic dels divendres
Presentació del llibre “Barem de mèrits” de Miquel

Àngel Lladó i de “Rai” de Rosa Mª Arrazola,
guanyadora del premi de Manacor. Van intervenir
M. Àngels Cabré, Dir. de l’Observatori Cultural de
Gènere i el cantautor Josep Anton Gallardo.
Va coordinar i fer la presentació l’Eduard Miró i
Saladrigas, poeta i filòleg
Dia 13
Grup Claror
Tertúlia: “Pensions viables? Com?”
Conferència
Títol: “Teleassistència” a càrrec de l’Ajuntament de
Barcelona.
Dia 15
Conferència
Títol: “Funcionament i Aplicacions (Apps) dels
Smartphones (1a PART)”.
Ponent: Antoni Maria Badia, professor
d’informàtica del CCLL.
Dia 16
Racó poètic dels divendres
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i Ramon
Ripoll i Arcarons, professor de Lingüística, van
presentar una roda de poetes oberta a tot el públic
assistent.
Dia 18
Trobada Festa Major del Sant Crist de Balaguer
Amb la participació de la Coral TERRA FERMA.

CULTURA
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Dia 20
Grup Claror
Tertúlia: “Ampliar la bossa independentista, com?”

Dia 27
Grup Claror
Tertúlia: “Baixa natalitat. Per què?”

Parlem de salut?
“Comunicar-nos (honestament) genera salut?”
Professional: M. Dolors Pallarès, psicòloga.

Conferència –Presentació
Presentació dels productes de les ASPRES
(Associació d’empresaris i comerciants de la
Noguera Alta) del Montsec: Torrons, oli, mel, gelea
reial, vi, ratafia, formatges…
En finalitzar l’acte, hi va haver un tastet i compra
dels productes.

Dia 22
Presentació llibre
Títol: “Condemnats”
Autor: Ricard Pérez Fuster. Stonberg Editorial.
Van intervenir Joaquim Carbó, autor del pròleg,
l’editor Jordi Castelló i Elena Fuster al piano.
Dia 23
Racó poètic dels divendres
Presentació de 4 llibres de la col·lecció La Bona
Confitura de Témenos edicions. “Les vides del
dia” de Mercè Bagaria i Mellado. “Els reptes de
Vladimir” de Jordi Masó Rahola. “Compte amb el
buit” de Marta Pérez i Sierra. “Alteritats” de JosepRamon Bach. Va coordinar i presentar l’Eduard
Miró i Saladrigas, poeta i filòleg.
Dia 25
Trobada Amics de Solsona
Amb la participació de la Coral Terra Ferma

Dia 29
L’Institut Nova Història (INH) i el CCLL presenten
el Cicle de Conferències d’Història.
Títol: “La censura franquista i un director de
cinema català, 1948” Ponent: Esteve Renom,
historiador.

DESEMBRE 2018
Dia 2
Actuació musical
El cantautor Joan Romeu va interpretar cançons
populars.

Dia 4
Dia 26
Grup Claror
Actuació de la Coral Terra Ferma al Centre Cívic la Tertúlia: “Què significa el Nadal?”
Sedeta.

Dia 11
Grup Claror
Tertúlia: “Democràcia sense partits?”
Parlem de salut?
Títol: “Salut, País i política”
Professional: Rosalina Sicart, psicòloga.
Visita cultural a Perpinyà. Organitza Amics de la
Bressola
Sortida a les 8 del matí i tornada a les 9 de la nit.
Dia 13
Conferència
Títol: “Present i futur de les pensions”
Ponent: Francesc Borràs, professor jubilat de la
facultat d’econòmiques de la UB.
Dia 14
Celebració dels 90 anys del Centre Comarcal
Lleidatà.
Conferència a càrrec del periodista de Vallfogona
de Balaguer, Francesc Canosa.
Actuació del Cor femení Voxalba.
Refrigeri amb productes lleidatans.
Dia 16
Dinar de Prenadal
Amb l’actuació de la Coral Terra Ferma.

CULTURA

Dia 18
Grup Claror
Tertúlia: “Els loters”
Conferència
L’Institut Nova Història (INH) i el CCLL presenten
el Cicle de Conferències d’Història.
Títol: “Història de les línies aèries a Barcelona
(1918-1936)”
Ponent: Lluís Corominas, historiador.
Dia 21
Racó poètic dels divendres
La poetessa Anna Maria Vintró Robert va presentar
el seu llibre “Un gavadal d’emocions” amb uns
comentaris del professor de lingüística, Ramon
Ripoll Arcarons.
Dia 30
Teatre
Títol: “El Cluedo”
Autor: Jonathan Lynn
A càrrec de: Quadre Escènic de Sant Medir.
Coordinació: Josep Carles.
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Dia 31
REVETLLA DE CAP D’ANY
Menú
Punyetes de Nadal
Gall dindi al cava
Tronc de Nadal
Aigua, vi, cava i cafè
Raïm i cotilló.
Música en viu amb el teclista i cantant JUAN
CARLOS BENZAL

RACÓ POÈTIC DELS DIVENDRES
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D

ins del bloc de Cultura volem fer
especial esment de les activitats
relacionades amb la POESIA al RACÓ
POÈTIC DELS DIVENDRES (abans
Cafè dels Dissabtes), amb assistència d’un
públic molt fidel.
OCTUBRE 2018

NOVEMBRE 2018

DESEMBRE 2018

Dia 5
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i el
professor de Lingüística i poeta Ramon Ripoll
i Arcarons, van presentar una roda de poetes
oberta a tot el públic assistent.

Dia 9
Presentació del llibre “Barem de mèrits” de
Miquel Àngel Lladó i de “Rai” de Rosa Mª
Arrazola, guanyadora del premi de Manacor. Van
intervenir M. Àngels Cabré, Dir. de l’Observatori
Cultural de Gènere i el cantautor Josep Anton
Gallardo. Va coordinar i presentar Eduard Miró i
Saladrigas, poeta i filòleg.

Dia 21
La poetessa Anna Maria Vintró Robert presenta
el seu llibre “Un gavadal d’emocions” amb uns
comentaris del professor de lingüística, Ramon
Ripoll Arcarons.

Dia 19
Anna Maria Vintró i Robert, poetessa, i el
professor de Lingüística, Ramon Ripoll i
Arcarons, van presentar una roda de poetes
oberta a tot el públic assistent.

Dia 16
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i el
professor de Lingüística i poeta Ramon Ripoll
i Arcarons, van presentar una roda de poetes
oberta a tot el públic assistent.
Dia 23
La poetessa Anna Mª Vintró i Robert i el
professor de Lingüística i poeta Ramon Ripoll
i Arcarons, van presentar una roda de poetes
oberta a tot el públic assistent.

RACÓ POÈTIC DELS DIVENDRES

Roda de poetes oberta.Vista general de l’acte. (05·10·18)
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Roda de poetes oberta. Públic assistent a l’acte. (05·10·18)

Roda de poetes oberta.Vista general de l’acte. (19·10·18)

“Barem de mèrits” de Miquel Àngel Lladó i de “Rai” de
Rosa Mª Arrazola. (09·11·18)

“Barem de mèrits” de Miquel Àngel Lladó i de “Rai” de
Rosa Mª Arrazola. (09·11·18)

Roda de poetes oberta.Vista general de l’acte. (19·10·18)

RACÓ POÈTIC DELS DIVENDRES
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Roda de poetes oberta.Vista general de l’acte. (16·11·18)

Presentació de diversos llibres de poemes. (23·11·18)

Presentació de diversos llibres de poemes. (23·11·18)

CONFERÈNCIES
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“Tirant lo Blanch, Fletcher i les novel·les exemplars i l’estudi grafològic: És el mateix autor.”

“Tirant lo Blanch, Fletcher i les novel·les exemplars i
l’estudi grafològic: És el mateix autor.” (02·10·18)
Vista general de l’acte.

“Tirant lo Blanch, Fletcher i les novel·les exemplars i
l’estudi grafològic: És el mateix autor.” (02·10·18)
El ponent, Miquel Izquierdo en plena conferència.

“La participació esborrada dels catalans a la Guerra de Granada (1482-1492)”

“La participació esborrada dels catalans a la Guerra de
Granada (1482-1492)”. (09·10·18)
La historiadora, Montserrat Montesinos durant la conferència.

“La participació esborrada dels catalans a la Guerra de
Granada (1482-1492)”. (09·10·18)
Vista general de l’acte.

CONFERÈNCIES
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“La Barcelona del Comte d’Espanya”

“La censura franquista i un director de cinema
català, 1948”
“La Barcelona del Comte d’Espanya” (25·10·18)

“La Barcelona del Comte d’Espanya” (25·10·18)

Vista general de l’acte.

El poeta, lingüista i pedagog, Marcel Fité.

“Teleassistència” a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona.

“La censura franquista i un director de cinema català,
1948” (29·11·18)
El ponent Esteve Renom explicant la conferència.

“Teleassistència” a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona.

“Teleassistència” a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona.

(13·11·18)
Vista general de l’acte.

(13·11·18)
El ponent en plena conferència.

PRESENTACIONS DE LLIBRES
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Ricard Pérez – “Condemnats”

Condemnats, de Ricard Pérez. (22·11·18)
Públic assistent a l’acte.

Condemnats, de Ricard Pérez. (22·11·18)
Vista general de l’acte .

Condemnats, de Ricard Pérez. (22·11·18)

Condemnats, de Ricard Pérez. (22·11·18)

El President del CCLL el Sr. Jesús Escales, donant la benvinguda
a l’acte.

Joaquim Carbó, autor del pròleg, l’autor, Ricard Pérez i l’editor,
Jordi Castelló.

VISITES CULTURALS PER BARCELONA

E

ns fa molta il·lusió que la proposta
de fer aquesta activitat sorgís dels
socis del Centre, concretament de Carmen
Martin i Mª José López.
Entre elles dues i secretaria s’han coordinat
les visites i esperem que el proper curs us
animeu a participar-hi, tant per suggerir
nous llocs com per apuntar-vos-hi.
Us en deixem un petit recull fotogràfic.

Dijous, 18 d’octube. Visita al Palau de la Balmesiana
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VISITES CULTURALS PER BARCELONA

Dimecres 21 de novembre.Visita a la Reial Acadèmia de Medicina
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CERCLE CATALÀ D’HISTÒRIA
TEMPS DE NADAL

Oh Veritat, tu sola coronada
ben al dellà dels tombs de l’estelada!
Sigues-me llei i certitud i pau.
Josep Carner (Barcelona, 1884 - Brussel·les,
1970) és conegut com “el príncep dels poetes catalans”.Renovador de la poesia, de la llengua i
de la prosa. Creador d’un nou estil de periodisme
polític.

ACTIVITAT CULTURALRuta
ANY NOU
Ni l’astròleg no sap, dia primer,
u rigorós que un poc de vida ens dalla,
quines estrenes ens darà potser:
angoixa, amor, traspàs o revifalla.
Natura és erta, sense afany ni esquer,
i l’aire és buit i la gelada calla.
Un salut regalima en el cloquer;
mor, a prop de l’encert, l’escorrialla.
¿Qui sap el que vindrà i el que em deserta?
Nou any és nou engany; en vida incerta,
jo sóc una ombra que s’esmuny de frau.

1492: LA BARCELONA DE
CRISTÒFOR COLOM

A partir de febrer 2019 – 1er dissabte de
cada mes
Eminentment colombins, el primer dissabte de cada mes, a partir del febrer 2019,
descobrirem amb Catalunya Experience i
el Cercle Català d’Història la Barcelona de
Cristòfor Colom.
Una passejada acompanyada d’un tast gastronòmic pels indrets que aquell famós
1492, van acollir a la Ciutat Comtal una de
les gestes universals de la Humanitat.
Si pensem amb el Descobridor ens venen
de sobte moltes preguntes a la ment. Per
exemple si és possible que fos català, si de

debò Amèrica ja s’havia descobert prèviament, si és cert que Cristòfor Colom és el
responsable de les matances als indis o si
Catalunya hi va realment participar tot i
tenir prohibit comerciar-hi...com diuen....
Què hi ha de veritat i de fals en aquesta
història compartida i comuna entre Amèrica i Catalunya ?
Trobareu tota la informació al següent
link: https://experience.catalunya.com/ca/expe-

riencias/ruta-barcelona-de-cristofol-colom/

La ruta es realitza també sota petició per a
grups organitzats. A tal efecte, podeu contactar i proposar la vostra data contactant
amb info@cch.cat
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LUÍS ULLOA I COLOM CATALÀ
Una de les peces clau i pare de la divulgació internacional sobre la catalanitat de
Cristòfor Colom és Luis Ulloa, el qual publicà el 1927 a Paris el llibre titulat “Noves proves de la catalanitat de Colom.
Les grans falsedats de la tesi genovesa “,
amb pròleg de Ferran Valls-Taberner i traducció catalana de Jaume dels Domenys.
Aquest llibret de 256 planes conté certes
reflexions d’Ulloa força interessants que
volem transcriure ja que el debat continua
vigent:
“Per acabar la meva tasca d’avui, dec dir
encara que la llegenda genovesa no és solament falsa, sinó immoral. En pretendre
que un teixidor, que mai no va navegar com
a mariner, sinó, potser, després d’haver fet
vint i quatre anys, com a marxant, hagi pogut, pocs anys més tard, sense cap coneixement nàutic, devenir un gran navegant,
aital llegenda obre el camí als detractors de
Colom i de la seva descoberta. És aquesta falsa tesi que serveix de fonament als
Aaron Goodrich, als Vignaud i a llurs remorosos imitadors, moguts per l’amor a la

paradoxa molt més que per la pruïja de la
veritat.
Cristòfor Colom impostor, Cristòfor Colom
lladre del secret d’un “pilot”desconegut,
no és més que la conseqüència fatal del
Cristòfor Colom genovès, teixidor convertit en marxant. Un pas més i tenim un Cristòfor Colom tractant d’esclaus i envejós
dels tresors dels indians.
És cert que Colom, que tenia la psicologia
del seu temps, va enviar caribes als mercats
d’Andalusia. És cert que es va preocupar
sempre de saber allà on hi havia or. Però
no era pas ell, sinó altres, els qui venien o
compraven aleshores, en aquests mateixos
mercats, els esclaus blancs [...], eren altres
els qui, mentre ell descobria terres per a
tota la cristiandat- ell mateix ho ha dit- deportaven i expulsaven de la península els
dissortats jueus. [...] Només la veritat, la
justícia, honestament reconegudes i proclamades, poden reivindicar tants errors.
Joan Colom, Xristo-Ferens, el veritable
descobridor d’Amèrica, ens exigeix aquesta reparació: ésser verídics, ésser justos.
Això serà una gran lliçó pels pobles joves

del Nou Món. El sol de la veritat, sempre
reconfortant, sempre fecond, se’ns ofereix
magnífic. I lluny de girar-li l’esquena covardament, anem amb valentia devès ell.”
“Espill de Consciència”, text doctrinari
anònim del segle XIV
Per Jordi Peñarroja
Aquest manual medieval per preparar la
confessió, per a ús tant d’eclesiàstics com
de laics ha arribat fins a nosaltres en una
còpia manuscrita conservada dins del còdex X de l’arxiu del palau Requesens, i
avui es conserva al Centre Borja, a Sant
Cugat del Vallés.
Espill de consciència resulta interessant
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per moltes raons. L’acurada i molt recomanable “Introducció” d’aquesta edició,
d’Emili Casanova (pp. 5-22), ens situa
aquest text des de diversos punts de vista
i resulta gairebé exhaustiu. Casanova considera que l’autor ha de ser per força un
home d’església, però un altra banda no
s’està de consignar el fet que com l’obra
no ve signada resulta impossible atribuir
l’autoria de forma categòrica a cap escriptor coetani, de la segona meitat del segle
XIV. En conseqüència Espill de consciència queda com a obra anònima.
Entrant en la nostra història resulta alliçonador llegir el text de l’Espill de consciència perquè pot ajudar-nos a entendre els

valors de la societat catalana del XIV. Per
exemple, és molt il·lustratiu veure la idea
de la “propietat” amarant aquesta redacció: No cobejaràs l’alberch de ton proïsme
ne la muler, serventa, bou, ase o cosa altra
de les sues (p. 38). És una manera de pensar que no queda tan lluny de nosaltres i
que encara es manté en alguns ambients,
encara que la legislació i bona part de la
societat ja no la facin seva. La gradació de
la importància atorgada a cada propietat
és, també, força significativa.
Abans, quan a l’Espill de consciència es
considera el manament No faràs furt (pp.
33-37) el text fa trenta-tres consideracions
casuístiques sobre la qüestió. La condemna
de l’avarícia (pp. 43-44) completa encara
la relació, que podem qualificar quasi com
a exhaustiva i contempla un ample repertori d’accions i trapelleries de la vida comercial, fins amb implicacions administratives. Per contra, la brevetat del text dedicat
al manament que diu No faràs fornicació,
poc més de mitja pàgina, acompanyat del
text dedicat a la luxúria, aproximadament
una pàgina, posa en evidència la diferència
d’importància atorgada a aquests tipus de

faltes o pecats. I és natural que així sigui
si tenim en compte que la complexa societat catalana del XIV és la d’un país mediterrani abocat a la construcció d’un imperi marítim que, en definitiva, no és altra
cosa que assegurar unes amples relacions
comercials suggerides per una ideologia
econòmica de capitalisme mercantilista.
La necessitat de fomentar la honradesa i la
prioritat de la llibertat del comerç sobre altres consideracions inspira fins a cert punt
aquest Espill de consciència, coetani del
pacífic assentament de Consolats de Mar
en ports d’estats musulmans de la Mediterrània.
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Laus Tibi Deo!

Fitxa bibliogràfica:

Espill de consciència. Edició a cura d’Emili Casanova. Biblioteca Escriny de textos medievals breus. Edicions del Mall. Sant Boi de Llobregat, 1981. (ISBN:
84-7456-100-0. 68 pp., format 13,3x19,5 cm).

MÓN ÍBER

HISPÀNIA: l’origen del nom
El camí semític:
Quan va sorgir “l’assumpte” de l’illot de
“Peregil”, en el diari va aparèixer un article que havia escrit Unamuno sobre aquest
illot feia anys. Deia que l’illeta era coneguda per una cova on s’hi podien amagar
embarcacions . El nom grec era Calypso
que correspon al llatí Criptum o sigui “cavitat”. Informava que en àrab “cova” és
Ghar d’on procedeix el nom de Granada.
L’insigne mestre va recordar que la península Ibèrica era coneguda llavors també amb una expressió semblant: “Illa de
l’Ocultació” en púnic I-Sphan (Hispània).
Ell apuntava que el nom de l’illot bé podia
haver passat a tota la península.
Unamuno va rebutjar la veu basca Ezpan
“llavi” la qual havien suggerit pel nom

d’Espanya. Per cert, que aquest nom basc
“coincideix” amb el llatí Expando “explicar” d’on es veu la relació clara amb “llavi”. No cal dir que el llatí no era llengua
autòctona peninsular.
Hispània és, doncs, un nom oriental que
vol dir “ocultació del sol, occident”.
Relacionat amb Ghar “cova” està Al-Garbe “l’occident”. Una variant de la qual és
Màrave que ha donat Marroc, actualment
Tsafon en hebreu.
En púnic Shafan vol dir “conill”, veiem
com s’assembla a I-Sphan i a l’hebreu Tsafon “nord o ponent”, els dos poden tenir
un origen comú de la mateixa manera que
l’àrab Ghar “cova, ocultació i ponent” i
Arnab “conill”. El fonema “gh” àrab acostuma a ser mut o s’ha perdut en les diferents parles de l’àrab actual. Així Ghar i
*Gharnab “cova i conill” serien paral·lels a
la forma Shafan Tsafon. La llengua hebrea
és hereva de l’antic púnic-fenici.
El camí grec:
El geògraf grec Estrabó, al servei de Roma,
en el seu llibre tercer de Geografia dedicat
a la península diu: “... Occident, és a dir

Ibèria”. Paraula antiga de connotació amb
*Hipèria “terra de més enllà” . La Ibèria
Oriental estava al Cauques i Grècia al mig
de la Mediterrània. També equivalia a Hespèria “país d’occident”.
P. Chantraine en el seu “diccionaire étymologique de la langue grècque” indica
que Hèsperos és un “vieux mot inanalysable” però és evident la seva procedència
semítica, anota.
El llatí recull el terme com (V)esper “vespre, vigília” a través del grec. Quan es pon
el sol és el vespre.
Josep M. Solà Solé en la seva toponímia
fenicio-púnica declara que Sefard hebreu
i Sefan (Shafan) fenici-púnic tenen el mateix sentit: “On mor el sol, occident”. Recordem, de pas, que ‘occir’ vol dir “morir”.
Pel que fa al fonema “se>es” de Se-fard
a Es-per veiem com Híspalis, que decau
en “Espalis”, passa a Sepiiyya>Sevilla.
El pas de P>B>F>V és característic:
Fenícia>Venècia, ‘Per-aa’, “casa gran,
palau” en antic egipci, passa al grec com
‘fara-ó’ i ‘pesen’ “corona” com ‘basil’ “coronat, rei”.
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El camí iber:
S’ha dit doncs, interpretant el púnic, que
Hispània voldria dir “illa de conills”. El
nom de “conill”, però és ibèric i no es refereix a l’animal sinó a la seva especialitat:
fer galeries subterrànies. La forma llatinitzada ‘cunículus’ a més de “conill” significa “camí subterrani, túnel”. Tant el llatí
com l’àrab, la idea és “animal que s’amaga
en un cau”.
El nom era utilitzat a les mines en obrir
“galeries”. En donen fe Plini, Elià i Polibi.
La nostra toponímia també en fa referència: Montconill a la part de Manresa es troben forats o coves. Recordem el nom de
“cauna” i “cona” equivalent a “cova” i els
noms del pobles Ulldecona, Conesa i Cunit, antigament Conilt.
És evident, doncs, que el nom d’Ibèria i
Espèria o Hispània, I-Sphan i Shafan el
van imposar els de l’est de la Mediterrània. No hi ha constància d’una denomina-

ció indígena de *Conilàndia per part dels
naturals de la Península. Pocs, aleshores,
tindrien idea de la configuració geogràfica
peninsular i d’estar situats en un límit de
la terra.
Com hem vist, Ibèria i Hispània són noms
geogràfics: “Terra del més Enllà” i “Occident”.
La denominació d’Ibèria pels grecs, en
un principi, cobria tot el que hi havia a la
Península: muntanyes, rius i persones, tot
era “occidental”. Els rius Tinto i Odiel, a
Huelva, va ser denominat riu Iber, precisament era un dels més occidentals.
En el transcurs del temps, segles, el nom
“iber” va passar a ser un “ètnic”: Definia a
la gent de la península que tenia un idioma
diferent d’altres parlars peninsulars.
Podria ser degut a dues causes:
Primer: que en un temps reculat, tots els
peninsulars parlessin el mateix idioma i
que altres pobles haguessin envaït el territori posteriorment. Els habitants antics
serien recordats amb el nom primitiu geogràfic: ibers, occidentals.
Segon: Continuant amb el nom geogràfic,

serien identificats com a ibers una determinada ètnia invasora per diferenciar-la del
lloc original de procedència.
Aquesta és, actualment, la teoria dominant
dels lingüistes i arqueòlegs. La dels ligurs
preindoeuropeus (aquells que parlaven
una llengua no indoeuropea) que ocupaven el nord d’Itàlia i la meitat de França
actuals. Els ligurs més occidentals serien
els ‘ibers’.
S’explicaria d’aquesta manera la similitud
de les llengües antigues aquitana i ibèrica i
la basca. Recordem segles més tard la mateixa idea: “els Ostrogods i els Visigots”.
Els Gots de l’Est i els de l’Oest.
Aquesta hipòtesi, faria coincidir les dades
històriques explicades pels grecs: A la Mediterrània hi havia tres grans penínsules:
La del Peloponesi, la Itàlica i la Ligusina.
El delta del Guadalquivir va ser denominat “Ligusinus”. En el relat de la història
de Sicília, identifiquen els primers colonitzadors als “sículs” procedent d’Ibèria, del
riu Xúquer, foragitats pels ligurs. Els grecs
denominaven ligurs els pobles del Rosselló i del Llenguadoc, pobles que escrivien
en llengua dita ‘ibèrica’.
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La cultura de la incineració dels morts i enterrament en urnes, va aparèixer en l’època
de l’expansió dels ligurs ibers. Temps posteriors, els ibers, pròpiament dits, van continuar amb aquest costum, diferent dels
celtes establerts a la Península.
La denominació dels habitants peninsulars
anteriors a les grans invasions resta sense
identificar. Desconeixem les seves parles.
Hi ha identificat un escrit que els lingüistes l’han denominat sublusità, trobat a
l’Algarbe. És probable que fos la llengua
dels tartessos. Tharsis és un nom oriental de la Biblia “País de Tresors” i Tartessos nom hel·lenitzat. La cultura pròpia
d’aquest país va desaparèixer per les invasions d’ibers (Andalusia Oriental), celtes
(Andalusia Occidental) i púnics a una banda i a l’altra.
Hi ha dues escriptures ibèriques, la del nord
i la del sud que són semblants. La del sud
acostuma a escriure’s de dreta a esquerra i
la del nord d’esquerra a dreta. Encara que
l’origen d’aquesta escriptura provingués
del sud, l’ibèric del nord es va imposar des
de les comarques més septentrionals cap al
sud. La qual cosa reforça més la idea d’una

procedència nòrdica dels ibers. Els signes
de l’escriptura, però, són semblants als trobats a la Mediterrània oriental.
SALT EN EL TEMPS:
Els esdeveniments de segles posteriors,
d’altres invasions i pobles: romans, gots,
àrabs són capes que han anat ocultant les
més remotes. Les barreges posteriors,
les religions oficials, la idea al retorn de
l’imperi romà a escala de cada reietó han
tergiversat i apropiat elements històrics afins als interessos de cada u i han divulgat
la “seva història” als seus súbdits corresponents. Això tots. Tots els que han exercit
un poder. Però sempre hi ha un guanyador.
Castella és tot Espanya. Apropiació del
nom geogràfic. Hispània sense Portugal
finalment, perquè no van poder els castellans però la intenció expansionista hi és.
Aquí rau el manteniment del nom. Pregunteu als portuguesos per la por a Castella. La llengua castellana és l’espanyola.
Apropiació lingüística. En sentit contrari,
doncs, les altres llengües peninsulars no
són espanyoles. Han de ser dialectes antics, de cultures reduïdes, sense futur que

cal extingir. Qui parlen aquestes relíquies
en són conscients i s’adrecen als forasters
i als desconeguts “nacionals” en la llengua
“comuna”. Com van fer els ibers en temps
de Roma. En cent anys va desaparèixer
aquell idioma. Vet aquí una demostració
del poder en l’àmbit idiomàtic i vet aquí el
que ens prediu la història.
És curiós, que en el “País Peninsular” quan
coincideix algun topònim antic a Andalusia semblant a un de Guipúscoa s’esquincin
uns els vestits perquè no volen ser considerats descendents dels “bascos” i els altres,
orgullosos, es pensen que són la veritable
“raça hispànica”. En un territori més reduït
encara, que enllaci part d’Aragó, Navarra,
País Basc, Burgos, Cantàbria i La Rioja.
Les picabaralles històriques territorials
són per llogar-hi cadires. Que si eren celtes, que els bascos eren navarresos, que
uns van envair als altres. Això, sí, després
tots romans i, naturalment, espanyols al
final, excepte un reducte. Un reducte que
conserva l’antiga llengua preromana.
EL CAS CATALÀ
El català és el llatí que els naturals del
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país van aprendre dels súbdits de l’imperi
romà, itàlics o d’arreu. Llengua imposada
després de ser derrotats. Es va parlar un
llatí alterat per la idiosincràsia de l’iber,
per l’accent i per un centenar i escaig de
paraules indígenes que s’hi van incorporar. Segles més tard, altres invasions van
deixar rastre en l’idioma. Com que a cada
país va ocórrer igual, heus aquí la diferenciació de les llengües dites romàniques.
Si no incidim, la història ens assenyala que
la llengua que es parlarà a Catalunya serà
una mena de “castellà especial”. Compareu l’actual gallec amb el portuguès, abans
el mateix idioma, i no parlem de l’occità
respecte a la força del francès i, a casa nostre, la desaparició, gairebé total, del català al Rosselló i a gran part d’Alacant. Ah,
perdó, del valencià, sí.
El territori actual que es diu Espanya són
comunitats autònomes, indissolubles i inseparables sota un jurament solduri al déu
comú central i constitucional. Aquelles
que coincideixen, en part o en totalitat,
amb l’antic territori de parla ibèrica, se’n
va anomenar, en èpoques medievals de poder, Corona d’Aragó. Un rei manava sobre

diferents territoris, conquerits, està clar, a
nobles esquerps o a regnes infidels que no
els agradava la idea d’estar sotmesos. Jaume I va assolir allò que després, els romàntics idiomàtics, van apel·lar “Països Catalans”. La llengua majoritària, el català, es
va estendre i, ves per on, coincidia sobre el
territori aquell que feia més de mil anys es
parlava aquella llengua de les tenebres del
temps: la llengua ibèrica. Bosch i Gimpera
ho va fer observar i la teoria d’un continuum nacional o cultural va estar servida.
Va ser un fet natural, al·leguen: la tendència a reconquerir la pròpia terra.
MENYSPREAR LES EVIDÈNCIES
Molts bascos, també d’altres, creuen que la
seva parla procedeix dels antics habitants
de les coves, del paleolític que habitaven
als Pirineus i a la serralada Cantàbrica. Una
ceràmica trobada a Llíria (València) representa una batalla: Uns guerrers llencen fletxes des d’una barca i a sota, en caràcters
ibèrics, hi ha un escrit que transliterat diu
“gudur oisor”. En basc actual ‘gudu oihuz’
vol dir “clam de guerra”.
Espanya va tremolar. No podia ser. “Què

hi fem, nosaltres els bascos, allà a València en època dels ibers?”. “Nosaltres, els
valencians, no som bascos!, de cap de les
maneres” Una veritable situació anacrònica. Comparar l’actualitat amb més de dos
mil anys de diferència.
L’antiga ciutat de Granada, en temps dels
romans, es deia Ili-beris, en basc actual
Iri-berri vol dir “ciutat nova”. Un altre
terrabastall. Naturalment, “coincidènciesdiuen- que no proven res”.
Joan Coromines ens il·lustra que a la Cerdanya, al Pallars, a la Ribagorça a més de
l’Aran i d’Andorra molta toponímia és
d’arrel eusquèrica. A la Cerdanya s’han
trobat escrits ibèrics. “Res a veure -diuenvés a saber qui ho ha escrit. Les tropes
d’Aníbal hi van passar, oi? Doncs, algun
soldat hi va voler deixar un grafiti”.
Som el que som i no sabem el que serem.
Ara bé, qui vol ser, serà, però això costa.
Antoni Jaquemot Ballarins
Cercle Català d’Història
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E

l passat divendres 14 de desembre
vam poder gaudir amb tots els amics i
les amigues del Centre Comarcal Lleidatà
de la vostra festa d’aniversari. Més de 90
anys són una xifra prou important per fer
una celebració com la que vam poder compartir amb tots vosaltres.

Durant l’acte un dels ponents convidats,
en Francesc Canosa, ens va dir que ”el
cas Sixena és la gran resurrecció de la terra ferma”. Doncs sí, és veritat. Quan fa ja
uns quants anys vam venir els Amics de la
Bressola a demanar-vos aixopluc al Lleidatà i vam tenir-lo gràcies a la predisposició de la junta presidida per en Josep Bellet, poc podíem imaginar que acabaríem
celebrant el 91è aniversari amb les terres
de ponent més vives que mai. Ara toca donar a conèixer la vostra casa, que també és
la nostra, a la resta de barcelonins i barcelonines perquè de ben segur el Lleidatà encara ha d’escriure molta més història que
la que ens explicava el nostre president Jesús Escales durant la seva intervenció. Per
a nosaltres, que sabem prou bé què vol dir
fer-te un espai des d’un territori poc visible
per a la resta, res ens fa més il·lusió que

poder contribuir amb sortides compartides
i redescobriments de racons de la nostra
geografia a fer de pont entre les terres de
ponent i les de la Catalunya del Nord, perquè ambdues són terres on els conreus, les
olors de les fruites i el color de les vinyes
formen part del nostre paisatge.
Que aquest any 2019 sigui un any on pugem continuar escrivint junts part de la
vostra/nostra història.

Per molts anys i que junts puguem celebrar
el centenari del Lleidatà!

Secretària de l’Associació dels Amics de
la Bressola
Montserrat Higueras
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LA COMUNICACIÓ CLARA, GENERA
SALUT?

Q

uè entenem per comunicació? I per
comunicació “clara”? Com ens afecten el volum, el to, les paraules, l’expressió
i gestos de l’altre…? Què sentim quan les
paraules no es corresponen amb el gestos?
Som conscients del que realment transmetem?
Partim del concepte de comunicació (verbal i no verbal) com a eina indispensable
per a les relacions i considerem les relacions com un important factor de salut en
les nostre vides.
Claredat

Quan ens comuniquem transmetem informació però, com podem saber que la informació que arriba s’ajusta al màxim al que
volem fer arribar? En aquest punt ens volem centrar en la “claredat“ del missatge.

Perquè un missatge sigui “clar” és necessari
que la persona que el transmet tingui clar,
no només el contingut del missatge (per
exemple: “dissabte vull anar a la platja”),

sinó també el context emocional propi i de
la persona a la qual li transmet; per exemple:
“ja sé que ara estàs enfeinada, però després
no ho vull oblidar, dissabte m’agradaria
anar a la platja”. És necessari considerar
que la persona que rep el missatge sempre
fa la seva pròpia traducció i que, més sovint
del que creiem, no s’ajusta al que volia fer
arribar.
Diem el que diem?

La comunicació és una eina complexa i
rica que, sense claredat, porta malentesos
i discussions no desitjades… Quan parlem
de “claredat” volem parlar de : com estic
emocionalment? Conec en alguna mesura
com pot estar l’altre? El lloc i el moment,
poden influir en la informació?... Quan
diem alguna cosa i veiem que la reacció de
l’altre no és l’esperada ens podem preguntar diverses coses: quines paraules he emprat, el to…si l’altre m’escoltava o estava
centrat en altres coses, si és un tema de
manca d’interès… i, per descomptat, que
l’altre pot NO voler comunicar-se!
Encara que pugui semblar complicat, és
quelcom que fem constantment. Aquí vo-

lem plantejar que intentar clarificar en la
comunicació ens estalvia molta energia en
discussions, expectatives frustrades i malestar que repercuteix directament en la
nostra salut general.
El cas de l’Ivàn

Ivan (nom fictici), 49 anys, casat, amb un
fill de 14 anys. Ve a consulta per uns atacs
d’ansietat que agreugen una malaltia crònica respiratòria. Comenta que en els dos
últims anys treballa menys hores a causa
d’aquesta malaltia i això ha tingut un efecte negatiu en la família, en concret amb
la seva parella, que està molt preocupada
per la pèrdua de qualitat de vida. Agraeix a
l’empresa que li hagi donat flexibilitat per
adaptar-se als diferents moments segons la
seva salut.

Es descriu com una persona molt responsable, puntual, exigent i perfeccionista.
Dins del que la seva salut li permet, fa el
màxim que pot i “una miqueta més”, segons diu. El que més li molesta és la “incomprensió” de la seva parella. Des que va
emmalaltir van començar a discutir més i
en els dos últims anys la cosa ha arribat a
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un punt de plantejar-se la separació. Tem
l’hora d’arribar a casa i està pendent de
l’expressió de la seva parella per comentar
qualsevol cosa.
Necessita aclarir-se per decidir si deixar la
seva relació (no li veu una altra sortida ara
mateix) però, d’altra banda, no vol fer-ho
fins que el seu fill sigui major d’edat.
Treball terapèutic

En aquest cas l’Ivan aporta les seves experiències més significatives i, a través
d’elles intentem ampliar la informació viscuda: actes, paraules, emocions ... i les seves conseqüències. En posar el focus des
de la distància que dóna el temps i des d’un
espai segur com ha de ser el terapèutic, ens
permet analitzar amb deteniment els canvis que són imperceptibles en el moment
de viure-ho. Ens centrem a conèixer la història de la relació de parella, les coses que
els van unir, les expectatives i com va anar
evolucionant la comunicació al llarg dels
20 anys de relació (15 de casats).

L’Ivan valora moltíssim la comunicació
amb la seva parella, el poder parlar de tot,
de qualsevol tema propi o extern com po-

lítica, història ... Al principi de la relació
diu que era molt fàcil i agradable, fins i
tot quan no estaven d’acord. La cosa comença a canviar subtilment quan es casen.
Segons l’Ivan la convivència comença a
ser un tema prioritari per a la seva parella i
les coses més quotidianes comencen a “obsessionar-la”. Segons ell, està sempre més
nerviosa, els parla més fort ... La pèrdua de
“poder parlar de tot” li produeix molt dolor.
Aquí entrem de ple en el tema comunicatiu
i en el concepte de “claredat”.
El que esperem dels altres

Comencem per intentar “clarificar” les expectatives de l’Ivan en cada escena concreta, així com les seves emocions davant
de cada situació de comunicació. Reconeix que les seves expectatives solen ser
“tenir aquell bon rotllo sempre” però actualment amb un alt grau d’alerta (por)
que no sigui així. Aquí surt la por com a
emoció de la qual no era conscient (“no té
sentit tenir por de la meva parella”). Reconeix que és una por dels conflictes (“nunca
me ha gustado discutir”) que ha augmentat
paral·lelament a les discussions amb la parella. Aquest estat d’alerta li tensiona tot el

cos i afecta directament la seva dificultat
respiratòria, amb la qual cosa la seva salut va empitjorant a mesura que empitjora
la seva relació. En aquest punt, és capaç
d’expressar que està molt enfadat (ràbia)
amb la seva parella, a la qual li dóna la culpa de no entendre el seu estat i d’haver-lo
portat als atacs d’ansietat.
Proposem un exercici previ a comunicarse, especialment amb la seva parella, que
es tracta de ser clar amb un mateix i determinar quin és el seu estat d’ànim en el
moment i quines les seves expectatives del
que vol comunicar. Per exemple: ”si vull
comunicar una excursió amb els amics intento fer-ho amb un to tranquil i clar i no
esperar cap reacció. Si es dóna una reacció no esperada o negativa intentaré aclarir
què ha interpretat ella sense enfadar-me.”
El treball d’aclarir-se un mateix abans de
poder comunicar amb la màxima claredat
ha d’anar acompanyat de clarificar tot el
que puguem de la situació de l’altre, no per
fer-nos responsables de la seva resposta
sinó per poder preparar-nos i acceptar una
resposta no esperada. Sovint preguntem
esperant una única resposta afirmativa, oi?
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Evolució

Ens explica que ha observat que, quan comença una conversa enfadat, encara que
intenti fer servir paraules correctes i no
mostrar la contrarietat, solen acabar discutint… D’alguna manera ella detecta aquesta contradicció. Si ho fa amb por de discutir, es troba canviant paraules i expressions
segons la cara que va posant ella durant la
conversa i solen acabar parlant de coses
que només li preocupen a ella, però no del
que ell pretenia. En aquests casos no discuteixen, però ell queda frustrat.
Li proposem buscar moments de calma
entre tots dos per aclarir què els porta a
discutir tan sovint. Cal procurar que siguin moments en els quals estem disposats
a conservar la calma o reconèixer que no
estem en disposició i posposar la conversa. Això és “claredat”. Si trobem aquests
moments en què no ens sentim enfadats, ni
amb por serà més fàcil poder “posar sobre
la taula” o “aclarir” què em fa enfadar o
temo i com podem entendre’ns.
Per l’Ivan va ser una feina difícil perquè
feia molt temps que estava enfadat i, al

principi, no veia possible trobar moments
de calma. Vam començar buscant moments
en que era capaç de mostrar-se tranquil,
per exemple, parlar del fill, això els uneix i
solen estar d’acord. Veure que era possible
entendre’s va anar rebaixant la tensió i va
facilitar clarificar i reconèixer les pors de
la parella davant la malaltia d’ell, la preocupació econòmica… les seves diferències
i que, potser, es podien ajudar a que cadascun entengués l’altre. En realitat, aquesta
claredat en la comunicació els ha ajudat
a veure que els dos pretenien el mateix,
però no sabien com fer arribar el missatge
a l’altre.

Quan anem veient el que guanyem en les
relacions i en la salut essent clars en la
comunicació, anem essent cada cop més
capaços d’expressar-nos amb claredat en
qualsevol situació sense preocupar-nos per
l’opinió dels altres; “si tenen cap dubte o
he pogut molestar ja m’ho faran saber”.
Això genera una tranquil·litat i una pau
que repercuteix directament en la nostra
salut en general.

M. Dolors Pallarès,
Psicòloga Clínica

a Integral. Medicina Integrativa. Escola de
Salut
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La influència de l’escola en els processos d’aprenentatge
(16·10·18)
La professional Rosa Chacón durant la conferència.

Salut, País i política (11·12·18)
La psicòloga Rosalina Sicart durant la conferència.
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FOTOGRAFIES DE LES NOSTRES ACTIVITATS,
CURSETS I TALLERS

ACTIVITATS DEL CENTRE
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Classe de puntes al coixí

Classe d’anglès

Classe de francès

Classe d’informàtica

Grup Claror

Espai d’escacs, cartes i dòmino

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

Classe d’informàtica dels dimecres amb el
professor Antoni Maria Badia

Alumnes de la classe d’anglès amb el professor
Jesús Escales

Participants de les tertúlies Grup Claror

Alumnes a la classe de francès del professor Sr.
Rouanet

Socis gaudint de l’aula d’escacs, cartes i dòmino

Coral Terra Ferma

Alumnes de la Coral Terra Ferma, amb el director
Jordi Roma
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