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Processó i llum
L'ARTICLE DE L'ÀNGELS AUBIA
ALUMNA DEL TALLER DE JOCS

Fa 231 anys que la ciutat de Valls es dedica a la Mare de Déu de la Candela, a
causa de la pandèmia que es va patir temps enllà. Cada deu anys es fa la festa
grossa, encara que cada any es commemora el moment també a l’Església de
Sant Joan: la treuen del cambril i la porten a l’altar major.
Aquest any tocava festa especial pel que s’ha fet la processó i uns homes amb un
cambril que va amb rodes i està adornat amb flors, han passejat a la Mare de
Déu, recorrent diferents carrers de Valls. Els han acompanyat una banda de
música i tot de persones amb ciris.
Aquest

any

il·luminaries

s’ha
a

fet

les

la

festa

principals

grossa,
places

amb
i

moltes

engalanant

l’Ajuntament, així com els pisos i cases amb un signe blau
als balcons.
Al llarg dels dies i les nits hi ha hagut música en viu,
teatre,

castells,

correfocs

i

cercaviles

de

les

quals

destaquen els gegants, la Mulassa, l’Os i l’Àguila. Unes
festes molt maques. Ha vingut molta gent de fora.
També les anomenen Festes de la llum. L’últim dia, és
protagonista un castell de foc amb piromusical; el d’aquest
any ha durat mitja hora.
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10 dies de les Decennals
EL RESUM DE LA MARIA TERESA AGUADÉ
ALUMNA DEL TALLER DE JOCS

Bé, ja fa gairebé un parell de setmanes que es van acabar les festes, unes festes
que celebrem a Valls cada 10 anys. M’agradaria fer-ne un petit resum:
28 de gener: sortida de l’Àliga al
balcó, la tronada, el pregó i les
lluminàries que és lo que més va
cridar l’atenció a la gent.
2 de febrer: el dia de la Candela, al
matí, van fer tres misses (per
l’aforament)

i

a

la

tarda

la

processó, que és amb lo que la
gent de Valls té més devoció,
doncs quasi va durar tres hores i
mitja. També estava ple de gent
per veure-la.
Cada dia estava ple de gom a gom: gent de Valls i gent de fora. Tothom fent-se
les seves fotos.
Hi havia moltes activitats per tots els gustos. Per a la gent gran, concerts, teatres,
musicals, sardanes i molt més. Pels joves, els concerts també, teatres també,
teatres pels petits, pista de gel, el seguici del carrer, gegants, nanos, bestiari i
balls de la primera de la gitana.
Pels concerts van venir bones orquestres, perquè ball, en aquell moment, no se’n
podia fer per culpa de la COVID. També els musicals i els teatres i les
exposicions de pintura, en espais ben grans. Però dins de tot, la gent s’ho va
passar bé, cadascú a allò que més li agrada (també fent ruta de tapes!).
6 de febrer: l’últim dia, per acabar, el Piromusical.
Va ser preciós!
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CAMINS
HISTÒRIES DE VIDA

La meva experiència com a professora
EL RECORD DE LA MARGARIDA PLANA
ALUMNA DE MEMÒRIA I HISTÒRIA

El meu pare em deia que em fes secretària, però jo volia ser mestra. Sempre
m'agradava jugar amb nens més petits. Com que havia anat al cau i havia sigut
"akela" m'agradava cuidar-me dels nens i nenes més petits.
Vaig estudiar pedagogia a la Universitat de Barcelona i a tercer em vaig decantar
pel magisteri. També vaig acabar pedagogia.
A 22 anys vaig començar a treballar en una escola privada de l'Hospitalet del
Llobregat on vaig estar-hi 3 anys, donava classes de català. Després vaig venir a
Tarragona i donava classes d'anglès en una escola privada. Llavors vaig entrar a
les llistes de magisteri i vaig començar a fer substitucions. Vaig començar al
Catllar, després al Delta de l'Ebre, a Valls, etc. Vaig fer les oposicions i les vaig
aprovar i em van donar Tarragona. Després vaig anar a Valls un any com a
interina.
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Més tard vaig anar a una escola de Torredembarra com a mestra d'educació
especial. Vaig estar-hi 6 anys. L'experiència va ser molt bona i enriquidora.
Després va haver-hi un concurs per anar a l'ESO i vaig anar a l'Institut de
Torredembarra, on vaig ser-hi 20 anys.

L'experiència va ser a temporades bona i a temporades no tan bona, fins que a
60 anys i amb 30 anys de serveis a l'escola pública, em vaig jubilar. Vaig
aprendre molt de les meves companyes i companys i dels meus alumnes, també.
Crec que vaig donar tot el que sabia i alguns alumnes m'ho han agraït.

Doncs la meva experiència després de la jubilació va ser que vaig anar per les
escoles a explicar contes. També vaig al Centre Cívic de Valls a fer cursos de
memòria i història. Algunes tardes vaig a anglès a una acadèmia particular.
També faig natació. Són unes estones per a mi. Tinc molt bona relació amb les
companyes i la professora té molta paciència amb nosaltres, la gent gran. Té
molta empatia i és molt dolça.
Esperem seguir molts anys més juntes.
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Felicitacions de Nadal
L'ART DE LA PEPITA MATEU
ALUMNA DE MEMÒRIA

En el transcurs de la meva vida he fet activitats molt diverses, ara ja jubilada, a
les tardes he fet moltes coses: pintar quadres, per particulars, per mi o les meves
filles i treballs manuals de tota mena.
El mes d’octubre ja vaig començar a fer les felicitacions de Nadal, per la família i
amistats. Són felicitacions totalment artesanals i cadascuna és diferent.

Fer aquesta activitat em distreu i em passa el temps que no me n’adono, i
sobretot m’agrada perquè em relaxa molt.
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LLETRES
DES DELS CINC SENTITS

No em reconeixeràs
EL CONTE DE LA LAURA DOMINGO
ALUMNA DE TAST DE LLETRES

El matí és fred. He d’entrar a la dutxa i no sé com treure’m el pijama. Estic
tremolant.
Per la finestra s’escolen els colors rogenc i violeta de l’alba. L’obro per gaudir de
l’espectacle, tanta bellesa m’aclapara. Se m’escapa una llàgrima i la segueixen
d’altres. No sé si ploro per la bellesa o per la tristesa. Tanco i torno davant del
mirall. No puc mirar el meu reflex. Tinc por a no reconèixer-me.
Em despullo de pressa per fugir del mirall i entro a la dutxa. L’aigua calenta em
recompon durant els primers segons. Respiro profundament sota el raig de la
dutxa. Crido, crido. Sense por. Crido. Sé que no entrarà ningú. Saben què em
passa. Saben que necessito aquest moment només per a mi. Noto el foc a la
meva gola. Els ulls em piquen.
Giro l’aixeta de l’aigua calenta al màxim. La vull notar. Em cremo, però segueixo
sota l’aigua. No vull sentir res més que la cremor a la pell. Vull que desaparegui
tot el dolor i la tristesa. No ho aconsegueixo. Tanco una mica l’aixeta de l’aigua
calenta. Torno a tremolar i les cames no em sostenen. Noto un petit mareig.
M’estiro a la dutxa, en posició fetal. Ploro. Llàgrimes i aigua. He de començar a
moure’m, però no puc.
Sé que m’esperaran. Quiets, en silenci. El temps que faci falta. Sé que
aguantaran tots els meus crits i llàgrimes. Però per a mi, amb això no n’hi ha
prou.
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Començo a moure’m, em poso de genolls. Reso. Quina hipocresia! Si no soc
creient!
Reso, sí, reso. A Déu, a l’Univers, a la Mare Terra. A la Vida.
M’aixeco i observo els meus genolls envermellits. El sabó és davant meu, l’obro i
me’l tiro a la mà. Començo a ensabonar-me. Tinc els músculs tensos, la meva
pell està irritada. Em fa mal notar el tacte de la meva mà. Segueixo fregant.
Aquest dolor no és suficient. Em rento els cabells amb ràbia i surto de la dutxa.
La tovallola seca i aspra m’enrabia la pell.
Davant del mirall entelat, començo el mateix ritual de cada matí. Busco les
cremes, però per a què? Avui no me les posaré, ni demà. Ni mai. M’eixugo els
cabells. Em pentino sense mirar-me al mirall, ja desentelat. No puc observar-me.
Sento la porta del pis. Algú se’n va. Imagino que a buscar el cotxe. Està tot
preparat, els passos es van succeint, un darrere l’altre. No ho puc parar. No puc
tornar enrere per molt que ho intenti.
Damunt del bidet hi ha una samarreta, una faldilla i la roba interior. No em posaré
sostenidors, la pell em cou massa. Quan ho dono tot per bo, surto.
Allí estan, esperant-me. Algú em dona la mà i sortim de casa. A poc a poc, en
silenci.
Em fan pujar a un cotxe, sé que cada vegada estic més a prop teu.
I tu no tornaràs, no trucaràs, no em miraràs. No em reconeixeràs.
Tu estàs esperant-me dins d’un taüt i jo no sé què fer amb tant de dolor.
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Escollida per un quadre
EL CONTE DE LA MONTSERRAT BERENGUERAS
ALUMNA DE TAST DE LLETRES

Deambulant per un gran casalot compartit per pintors, en una de les plantes sento
la música inconfusible d’Enya, irresistible. Entro a l’estança d’on prové, resulta
ser l’estudi d'un artista conegut. Entre totes les obres exposades hi ha un
prestatge amb teles amuntegades, d’on tímidament en sobresurt una, atraient-me
pels seus tons i composició. L’artista assegura que no el té pas per acabat, no
obstant jo el considero perfecte, per aquest motiu em proposa un preu molt
assequible. Mentre pago el convingut hi estampa la seva firma i una entranyable
dedicatòria: Molt agraït per la teva visita a lo taller de Vilamur. Jesús F. Garcia.
En arribar a casa el penjo on és visible des de tots els angles, en una paret de la
sala.
L’obra es compon de dues parts diferenciades. La meitat superior ple de
branques frondoses, atapeïdes amb fruits rodons de tons ataronjats, brillants i
fulles multicolors de tons suaus, grogues, verdes, liles, roses, blaves, tacades de
llum; cada una de les inferiors un regalim de color fins al final del quadre, com
oferint la pròpia saba. El fons, la meitat inferior és d’un gris blavós amb alguna
pinzellada de verd, un degradat on penetra la llum; no és una ombra buida, sinó
plena per l’espectre de fulles; mirant detingudament s’entreveuen les seves
formes i nervis. Tot molt subtil.
Us ho puc assegurar, és una finestra que convida a penetrar-hi, a abandonar la
realitat. En travessar-la els regalims de color em taquen el cos i ja soc part de la
tela; m’hi endinso, les fulles a l’ombra m’acaricien amb una frescor reconfortant i
una olor intensa a préssec ho envolta tot, llavors reconec els fruits: préssecs! Més
avall, tot i que des de l’exterior no es veu, els meus peus descalços trepitgen una
herba suau, d’una tonalitat també neutra esquitxada de flors multicolors com les
fulles de dalt. M’envaeix una sensació indescriptible i la ment relaxada deixa fluir
milers d’idees.
Es titula “Vegetació”, naturalment.
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Soc
EL CONTE, SOBRE EL 8M, DE LA MERCÈ BALLESTÉ
ALUMNA DE TAST DE LLETRES

Una costella manllevada va ser la premonició de la dura existència que a la dona li
tocaria viure durant molts anys. Parim la humanitat, amb plors i sofriment, sempre
callades i constantment a l’ombra de l'home protector. Ofegada la nostra veu i rellevades
a un segon lloc, tenim cura de la llar i dels fills, tot i que, esgotades pel cansament,
supliquem atenció.
Soc una nena que ha perdut la innocència, m’han forçat al matrimoni i m’han pres la
infantesa. Ja no jugaré mai més, ara seré la joguina a disposició de la lascívia d’un home
que no conec. M’enyoro i ploro, el meu cos adolorit no està preparat.
Soc víctima d’una pràctica ancestral. Recordo vagament aquell dia que, amb les cames
obertes i sagnant, la meva mare em van mutilar els genitals negant la meva sexualitat.
Aquesta lesió, encara ara, és viva dins meu. No entenc com aquesta tradició cultural tan
nociva continuï vulnerant els drets humans.
Soc dona, he nascut dona, quina desgracia pels meus! Per sort la meva estimada àvia no
em va ofegar, tallant-me l’alè en néixer. No sé el que m’espera, però ara soc aquí i
desitjo viure amb plenitud i sense tabús.
Soc un monstre! Faig fàstic, faig por! En el mirall sense rostre sols hi veig l'home que em
va destrossar la vida. La pell se’m va desfer, l’àcid em va devorar la cara.
Soc una treballadora i duc a terme la meva feina tan bé com tu! Per què no se’m paga el
mateix? On són els meus drets? A més, he d’aguantar la teva mirada que m’assetja
constantment! M’incomodes i m’acorrales, només per complaure els teus desitjos
fastigosos. Ets un prepotent, no ets el meu amo!
Soc teva i ho saps, però, per què desconfies dels meus sentiments? Per què m’ho fas
això? Què he fet? Per què m’insultes i maltractes? Sempre estic pendent de la teva
ànsia, però el teu encegament i gelosia m’anul·la i em deixa sense voluntat! L’espiral
d’aquesta dependència malaltissa em succiona i, sense força, la impotència m’impedeix
sortir-me’n. Soc usuària de la violència de gènere.
Soc víctima del desconcert i la tristesa m’envaeix el pensament. Una manada de llops
afamats de sexe i embriagats de testosterona han posseït i malmès el meu cos, un grup
violador, que un vespre i sense el meu consentiment em van fer sentir bruta.
En dic Núria, Fàtima, Daniela, Jean Marie, Alica, Mei Ling...
i avui exigeixo els drets que em pertoquen com a ésser humà que soc, i que estic aquí,
i que soc arrel, i que soc fruit i que soc terra i que soc VIDA.
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DONES DE LA HISTÒRIA
ERMESSENDA DE CARCASSONA

L’alumnat d’història del Centre Cívic* estem treballant l’època de l’edat mitjana,
endinsant-nos específicament en els orígens de Catalunya. Ens ha cridat l’atenció
especialment la figura d’Ermessenda de Carcassona, per la seva personalitat i la
rellevància històrica que representa.
A continuació hem fet un article conjunt per compartir amb vosaltres i fer-vos
partícips del que estem estudiant:
Ermessenda de Carcassona va néixer
cap al 975 i va morir el 1058 a Sant
Quirze de Besora, podem dir que la
seva vida va ser llarga per l'època. A
disset anys la van casar amb Ramon
Borrell, comte de Barcelona, Osona i
Girona. Va tenir dos fills i una filla.
Va ser una dona molt influent, tot i no
tenir poder militar, es va relacionar
amb

els

estaments

eclesiàstics

utilitzant les lleis vigents a l'època. Va
governar en diferents èpoques.
REPRODUCCIÓ ACTUAL DE L'ESCULTURA
GÒTICA D'ERMESSENDA DE CARCASSONA
OBRA DE GUILLEM MORELL (1385).
FONT: WIKIPEDIA

Primer ella sola i després compartint
el govern amb el fill i més endavant
amb el seu net.

*Llistat d'autores i autors al final de la revista, a agraïments.
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Va aconseguir consolidar el poder,

La governança conjunta amb el seu

mitjançant pactes matrimonials dels

marit acaba amb la mort d’aquest en

seus fills i filla, però també hi va haver

una batalla el 1017.

moles disputes familiars.
Ermessenda i Ramon Borrell van tenir
En casar-se amb Ramon Borrell, rep

3 fills: Berenguer Ramon I, Borrell

la dècima part dels seus béns: els

Ramon i Estefania. Borrell Ramon

comtats d’Osona, Manresa i el Bisbat

morí prematurament.

de Vic. Això es va fer seguint les lleis

En morir el seu marit, Ermessenda es

godes, el llibre III determinava que les

va fer càrrec de governar fins a la

dones havien de rebre la dècima part

majoria d’edat del seu fill. Aquest, es

de tots els béns mobles i immobles del

casà amb Sança de Castella i va

marit en casar-se.

cogovernar amb la seva mare. El

Va governar conjuntament amb el seu

regnat

marit

complicat,

i

participava

en

tribunals,

del

fill
ja

amb
que

la

tenien

mare

fou

diferents

assemblees i campanyes militars.

visions polítiques. El Bisbe Oliva va

Substituïa el seu marit en totes les

intervenir entre les dues parts per

activitats de govern. El 1010 el seu

respectar el poder de cadascú, però el

germà,

1035 Berenguer Ramon I va morir

Pere

Roger,

fou

nomenat

Bisbe de Girona.

inesperadament.

SEPULCRE D'ERMESSENDA DE CARCASSONA. FONT: HTTPS://WWW.FLICKR.COM/

13

La seva filla Estefania es va casar

Aquesta estava decidida que ella a ser

amb el normand Roger de Toëny.

comtessa amb el seu marit amb totes

Després

de

la

seu

fill,

les

governar

en

prendre el control de tots els territoris

solitari fins a la majoria d’edat del fill

que li pertocaven per matrimoni. Com

gran del seu fill: Ramon Berenguer I.

que

Quan

matrimoni,

Ermessenda

tornà

aquest

Elisabet,

mort

es

del

a

es

va

casar

convertí

amb

amb

major

conseqüències,

Ermessenda
tornà

fins i tot el Papa.

familiar

Les

al

poder,

El

net

no
a

aprovava
esclatar

per

el
un

conflicte familiar en el qual intervingué

d’edat. Va aparèixer un nou conflicte
lligat

començant

li

institucions

eclesiàstiques

reclamà a Ermessenda els drets per

estaven en decadència i Ermessenda

governar.

va realitzar importants donacions a les

En aquesta lluita de poder, hi va haver

esglésies.

dos

estava

L'any 1057, havent-se produït la mort

recolzada per la branca eclesiàstica -

de l'abat Oliba, va veure que perdria

incloent

de

influència i va vendre els seus drets

Girona- i Ramon Berenguer I per la

per mil unces d'or el 1057; havia de

noblesa.

fer un pas al costat i va cedir el poder,

bàndols:
el

Ermessenda

seu

Ermessenda

germà,

rebia

el

bisbe

suport

molt

finalment, al matrimoni.

influent: el del seu germà, Bisbe de

Es va retirar al monestir de Sant

Girona.

Quirze de Besora, on va morir l'1 de

El conflicte es va resoldre de nou amb

març del 1058 i va ser enterrada a la

la

Oliba:

Catedral de Santa Maria de Girona.

Ermessenda va jurar fidelitat al net i

Ermessenda va fer grans donacions a

va continuar en una bona posició a

l'Església en el seu testament.

mediació

de

l’abat

Girona.
Però la pau va ser curta. El 1050
Elisabet va morir, i Ramon Berenguer
I es casà amb Blanca, de la casa
d'Empúries. El matrimoni, però, va
durar poc, Ramon Berenguer I va
repudiar a Blanca i es casà amb la
seva amant, Almodis de la Marca.

CATEDRAL DE GIRONA
FONT: HTTPS://WWW.FLICKR.COM/
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REFLEXIONS
L'EXPERIÈNCIA

Passats els vuitanta
L'OPINIÓ DE L'ÀNGELA CASAS
ALUMNA DE MEMÒRIA

Quan et vas fent gran a vegades
reflexiones i penses amb persones que
has conegut, que anaven per la vida
pensant-se que eren superiors a molts.
I passen els anys, i tens molta decepció,
perquè, al cap i a la fi, descobreixes que
no són res.

Llavors penso el que vaig llegir de Paulo Coelho:
«Venir de bona família no és quan creixes amb molts diners.
Venir de bona família és quan t’ensenyen a respectar els altres,
a tenir bons principis i valors personals,
ser humil i saber si algun familiar o amic necessita de tu,
ajudar a canvi de res».
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L'experiència no existeix
UN ARTICLE DE REMEI FIBLA, MONTSERRAT GRIMAU, MARIA ISABEL FERRANDO,
ÀNGELS AUBIA, LAURA GARGALLO, MONTSE GENE I ENIS SOFIA GONZALEZ
ALUMNAT DE BENESTAR EMOCIONAL

Durant algunes sessions del taller de

concretament en aquell moment, que

Benestar

costa

Emocional

hem

estat

reflexionant sobre què vol dir tenir

imaginar-se

dues

situacions

iguals.

experiència a la vida. Per què, en
aquest món tan canviant i tan ràpid,

La Isabel ens feia aquesta reflexió:

allò

“Quan

que

vam

viure

ahir,

ens

preguntem: avui ens serveix?

naixem venim sense llibre

d’instruccions i, tota l’experiència de
la

infància

ens

serveix

per

a

La vida és incerta constantment i ens

l’adolescència? O… si tens més d’una

porta

parella, t’ha servit l’experiència d’una

dia

a

diferents,

dia

per

situacions

situacions
només

per a l’altra? Ara que estic vivint el

podem viure a partir de com estem en

que en diuen la tercera edat, segueixo

aquell

de

vivint la vida dia a dia. És quan

tingut

t’atures i confies en tu, que trobes

precís

l’entrenament

que

moment,
que

hem

anteriorment i amb l’empatia cap als
altres

que

siguem

capaces

la teva força.”

de

practicar. Però hem de tenir present

Fins i tot la criança et mostra que

que, una vegada més, ens donarà una

l’experiència no serveix. Si tens més

situació

nou

d’un fill o filla, t’adones que cadascun

aprenentatge i una nova emoció. Com

ha tingut les seves singularitats i que,

diu la Montserrat: La vida, és un

per tant, els has hagut de criar i

aprenentatge constant, i hem d’estar

tractar diferent. Igualment amb els

obertes a viure-la i a aprendre!

nets i netes, està clar! L’Àngels, que

desconeguda,

un

n’ha tingut 6, entre fills i filles, ens ho
“Aprenem a aprendre escoltant i

deia:

aprenem a aprendre compartint”.
“Cadascú té una vida diferent i jo
I és que tot allò que vivim depèn tant

m’he d’adaptar a cada un per la seva

de les circumstàncies, de les persones

forma de ser i de viure, el que em val

involucrades i de com estem nosaltres

per una, no em val per a l’altre”.
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Però llavors… si tu fas la mateixa

La Laura feia un tomb a aquesta idea i

cosa moltes vegades, no en guanyes

deia que, possiblement, és un tema

experiència? L’Enis ens va portar al

d’habilitats de convivència. És a dir,

debat que possiblement hi ha unes

de la mateixa forma que si sabem que

habilitats

mentals

alguna cosa no li agrada gaire a l’altra

entrenables, i que, per tant, si has

persona haurem de posar-li atenció

repetit moltes vegades la mateixa

(sempre sense deixar de ser nosaltres

acció o pensament, hauràs millorat les

mateixes, clar!), si alguna cosa sabem

teves habilitats, com per exemple, per

que pot fer feliç a una altra persona,

desenvolupar una feina. Però, podem

també

aplicar el mateix criteri quan es tracta

potenciar-ho. Però sempre (sempre!)

d’emocions?

l’experiència

des de l’empatia i l’escolta amb com

emocional? Podem pensar que tenim

està aquella altra persona en aquell

habilitats adquirides que ens poden

moment, molt important! Ja que mai

fer afrontar una situació nova com si

sabem si aquell dia ho rebrà igual.

ja

físiques

o

Existeix

l’haguéssim

viscut

abans?

Finalment,

Considerant que, començant ja per

la

Montse

atenció

per

Gene

deia:

gust amb una mateixa i amb les

diferents…

situacions i les persones que et vas

La Remei, que és una persona molt

trobant. Això és la vida!”

pràctica i sincera ens deia:

Així que, quan torneu a sentir a algú

“A mi la vida m’ha ensenyat a contar

que diu allò de "per experiència pròpia

fins a 10 abans de dir alguna opinió

sé…" li podem proposar que pensi:

meva, perquè algunes persones s’han

quant temps ha passat des de llavors?

pogut veure ofeses”.
significa

l’experiència

posarem

“L’important és intentar estar a

nosaltres mateixes, ja serem persones

Llavors,

li

ens

La situació és la mateixa? Hi ha
això

ensenya

que
que

involucrades les mateixes persones?

és

Aquestes

persones

han

pogut

millor no donar la nostra opinió?

canviar? I tants i tant altres aspectes

Sabem si les persones que tenim al

que fan que cada situació de la vida

davant en la situació nova seran

sigui

iguals

important, perquè la vivim diferent.

que

passades?

les

de

les

situacions

Sabem

si

nosaltres

diferent,

sobretot

i

Que bonic l’aprenentatge

mateixes ho expressarem igual? Però

continu de la vida.

mentrestant deixem d’expressar allò

L’experiència no existeix!

que ens agradaria compartir.
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RECOMANEM
Nosaltres, després
EL LLIBRE RECOMANAT PER L'ANNA SELLAS
ALUMNA DE CATALÀ

Hola a tothom! El llibre que ara llegeixo es diu
«Nosaltres, després». M’agrada perquè és molt
bonic i fàcil de llegir. És la història de dues parelles
d’amics que estan molt unides, però en un moment
determinat han de fer front a un gran daltabaix. El
llibre és de la Sílvia Soler, que és la germana d’en
Toni Soler, periodista, productor i escriptor. És el
creador del programa «Polònia» i ara està fent
«Està passant» cada vespre a TV3.
La Sílvia Soler ha escrit molts llibres, d’aquests, me n’he llegit cinc. Els vaig
començar a llegir perquè tant ella com els seus germans són del meu poble,
Figueres (situat a l’Alt Empordà), per mi és la comarca més maca de Catalunya.
El meu pare coneixia els seus pares. La seva mare, concretament, també era
escriptora i poetessa i té un carrer al seu nom. El seu pare treballava al «Banco
Hispano Americano» i després de tombar en diverses sucursals varen fer cap a
Badalona on encara viuen ells, però els pares en morir van voler estar enterrats a
Figueres.
Aquests són els títols dels llibres de la Sílvia que m’he llegit: L’estiu que comença
(2013); Un any i mig (2015); Els vells amics (2017); El fibló (2019) i Nosaltres,
després (2021). Us puc dir que m’han agradat tots. Si teniu oportunitat, llegiu-ne
algun i espero que us agradi.

Salut i llibres.

18

Els miserables, de Víctor Hugo
EL LLIBRE RECOMANAT PER JOSEP MARIA TONDO
ALUMNE DE CATALÀ

Novel·la inspirada en la vida d’un criminal francès que es va redimir i va acabar
inaugurant la Policia Nacional Francesa.
Resum: Tracta d’un tal Jan Valjean, condemnat a presó per robar una mica de pa
pels seus nebots. En sortir de la presó reincideix en els robatoris, però la bona
voluntat d’un capellà li fa reformar la seva vida.
Vivència personal: Quan jo pensava que la vida era una cosa agradable i fàcil,
degut a la forma en què jo vivia, vaig descobrir que hi havia altres maneres de
viure la vida. Unes molt millors, poques, i d’altres que eren molt complicades i
difícils.
Suposo que la forma en què està escrita la novel·la em va fer llegir-lo sense
descans. He llegit molts llibres, alguns de molt guapos, però cap que m’hagi
impactat tant com aquest. Llavors devia tenir jo uns 14 anys i puc dir que la seva
lectura em va impactar enormement, així que us la recomano.

LA PEL·LÍCULA RECOMANADA PER CARME MATEU
ALUMNA DE CATALÀ

Quan vaig veure la pel·lícula, em vaig esborronar amb la cançó del final, cada
vegada que l’escolto se’m posa la pell de gallina. Em transmet la força del poble,
sempre dic que aquesta és la «cançó del poble». Escoltant-la és com si s’alcés
tot el poble de terra i es rebel·len contra les injustícies; em fa agafar ganes
d’aixecar-me i rebel·lar-m també, és el que hauríem de fer en aquests moments.
Trobo aquesta cançó preciosa i emocionant, us recomano escoltar-la amb
tranquil·litat.
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La trena, de Laetitia Colombari
EL LLIBRE RECOMANAT PER MARIA CARDENAS
ALUMNA DE CATALÀ

És la història de tres dones que, nascudes en diferents continents, els seus
destins s’entrellacen com una trena.
Una és l’intocable Smita nascuda a Badlapur (India), sobreviu recollint els
excrements d’una casta superior. Té els cabells molt llargs, no se'ls ha tallat mai,
així que se'ls talla i els ven perquè la seva filla pugui anar a l'escola. L’altra dona
és la Giulia, nascuda a Palerm (Itàlia), ha de deixar els estudis per fer-se càrrec
del taller del seu pare –que confecciona perruques amb cabells autèntics– quan
aquest es mor. La tercera dona és la Sarah, nascuda a Montreal (Canadà). És
una advocada de prestigi que ho ha sacrificat tot per la seva carrera, divorciada,
té tres fills als quals gairebé no ha vist créixer, fins que un dia li detecten una
greu malaltia. Perd els cabells per la quimioteràpia i busca una perruca de cabells
naturals disposada a pagar-ne el preu. Són uns cabells del mateix color que els
seus: sedosos, suaus i densos.

Personalment,

m’agrada

la història d’aquestes tres
dones

que

no

es

coneixen, però tenen en
comú la lluita per la vida i
canviar els seus destins.
Com

fils

invisibles,

els

seus camins s’entrellacen
i van formant una trena
que simbolitza la ferma
voluntat

de

viure

esperança i il·lusió.
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The walking classroom
THE AUTHORS:
ASSUMPCIÓ NIUBÓ, JOAN BONET, PILAR BALAÑA, MARIA TERESA PUIG, MARIA
MARTÍ AND PEPITA TORRES

We are a group of English students who go to the civic centre to learn english
once a week. We have a very good Scottish teacher called Maisie. She's a
friendly person who always has a smile on her face and students are happy with
her. As part of the class we visited our town and showed her some of the most
popular places; the Roser chapel, the town council and San Joan's church with it's
bell tower.
We also went to the tourist
office. At the entrance there are
very big photos of our town;
human towers, popular meals
and the bell tower. Inside the
office you can find a guide on
visiting the town. After the visit
we had a break and took a
coffee in the bar on the Blat
square and then the class was
over. It was a very beautiful day.
On another visit, we went inside the Roser chapel. There we saw the
representation of the battle of Lepanto, a battle between the Christians and the
Turks. The work is made of 2600 17th Century Catalan ceramic tiles. These tiles
are the second most important in Catalunya. The piece has been declared a
national monument.
Afterwards we went to visit the town hall and it’s gallery where there are paintings
of many illustrious vallenses; architects, painters, writers, priests and the first
woman pilot in Catalunya. Included in these paintings are the painter Jaume
Huguet, the writer Narcis Oller, the musician Robert Gerhard, the scientist Maria
Murtra and Dolors Vives, the pilot.
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Next to the town hall is the Plaça del Blat and point 0 km of the human tower
‘castel’ world. Here they have had human tower competitions for more than two
centuries. Beneath the square is an air-raid shelter built during the Spanish Civil
War. We continued walking on and reached the old quarter and the Jewish street.
In this neighborhood, every Wednesday and Saturday, the fruit and vegetable
market has been held for more than eight centuries.
Our group took the opportunity to get outside again a couple of weeks ago. It was
a very nice day, too warm for February. Much too warm and it hadn't rained for a
long time, the countryside and woodland were very dry. We walked to Garlic
Square- ‘Plaça dels Alls’- where there were some people working on the front of a
building. We continued to Pati Square and we arrived at Four Corners Garden
‘Hort dels 4 cantons’. We entered in to visit it. There are plants, a lot of plants:
garlic, spinach, spinach beet, cabbage, onions, strawberries and lettuces. There
are also aromatic herbs: rosemary, peppermint, sage and flowers: nasturtium and
calendula. There are also some trees in big pots: lemon verbena, laurel,
pomegranate and fig. We talked about the advantages of wild plants or ‘weeds’.
They are beneficial for insects and increase biodiversity. It was a very interesting
visit.

This is a joint effort by this year's English students. It has been a fantastic
opportunity for me to work with them. They are a motivated and enthusiastic group
which makes teaching a real pleasure. It has also been great to get outside the
classroom. The students have shown me some of their favourite places in Valls,
and some of the most famous. Getting outside the classroom gives a new
dimension to the class. Walking relaxes the body and mind and helps to free the
voice, great for language learning. As one student said, even Aristotle was a fan
of the ‘walking classroom’.
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Pastís fred de maduixots
LA RECEPTA DE LA TERESA VILLALBA
ALUMNA DE MEMÒRIA

Comparteixo la recepta d’aquestes postres perquè a banda de què el trobo
boníssim, és molt fresquet ara que anem de cara el bon temps i no necessita forn,
fet que la fa més ràpida de preparar.

Ingredients per un pastís per a 8 persones:
- 600 g de maduixots
- 400 g de formatge tipus philadelphia
- 3 sobres de gelatina neutra,
o alga agar-agar en pols
- 3 clares d’ou
- 1 iogurt de maduixa
- 6 cullerades de sucre
Procediment:
A una batedora, batem bé els maduixots, el sucre, el iogurt i el formatge.
A un cassó petit hi tirem mig gotet d’aigua i quan estigui calenta hi diluïm la
gelatina o l’alga agar-agar (apta per a persones vegetarianes). Una vegada s’ha
diluït a l’aigua calenta, tapem el foc i deixem refredar. Una vegada tenim tèbia
aquesta preparació, l’afegim als aliments batuts al principi.
Paral·lelament, muntem les clares, i una vegada muntades, l’afegim a la barreja
anterior, ben a poc a poc amb una cullera.
Posem la preparació en un motlle per a pastissos i podem decorar al damunt amb
maduixots.
Deixem reposar unes hores a la nevera perquè agafi consistència.
Espero que us agradi i inspiri!
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