BINGO!
NÚMERO 4

PRIMAVERA 2022

LA REVISTA DEL
CENTRE CÍVIC DE VALLS

3. REFLEXIONS

Valors i el tracte cap a la gent gran

8. LLETRES

Versos i nits màgiques

14. DONES DE LA HISTÒRIA
Aurembiaix

18. CAMINS

Venècia i pintures

20. RECOMANEM

Amor, pagesia, jocs i pinyes

REFLEXIONS
Els valors
L'ARTICLE ESCRIT PER LES ALUMNES DE BENESTAR EMOCIONAL

Els valors formen part de la nostra identitat. Ens mouen i ens motivem.
Conèixer quins són importants per a nosaltres, ens ajuda a prendre decisions,
enfocant els nostres objectius en l’etapa vital que estiguem. Quan a la nostra vida
no els tenim en compte, és quan entrem en conflicte i en incomoditats. Si en el
meu dia a dia actuo en contra dels meus valors, això genera incongruència i en
conseqüència malestar emocional.
Així doncs, identificar quins són els valors més importants, ajuda que siguem més
conscients de les nostres metes, valorant que les accions que fem en el dia a dia
ens apropin a ells.

MONTSE GENÉ

ÀNGELS AUBIA

Paciència, és un valor important per a

Jo soc una persona que m’agrada

mi, que t’ajuda a tenir fortalesa davant

molt la tranquil·litat i la confiança

les adversitats, sense queixar-se ni

(tenir-la i que la vegi en els altres),

revelar-se, podent mantenir la calma i

així com el respecte, cap a la família

la tranquil·litat en l’espera.

o amistats, també cap a una mateixa,

Llibertat, tota persona té dret a la

de paraules i de fets.

llibertat de pensament i d’expressió.

Als meus fills i nets, cada un amb el

Hi ha molts tipus de llibertat, com la

seu caràcter, els dono suport quan

social, psicològica, moral, etc. Per a

tenen raó i clar, cada un ho accepta

mi és vital sentir-me lliure, és per això

o no.

que he triat aquest valor.
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SOFIA GONZÁLEZ

Aquests

són

ISABEL FERRANDO

els

tres

valors

més

Dels valors que he escollit, per mi els

importants per a mi:

més importants són l’autenticitat, la

Benestar: per mi el valor del benestar

pau interior i la llibertat. Els valors

té molta importància, ja que és quan

són l’essència de cadascú, és el

un està bé anímicament. També poder

nostre ADN, encara que al llarg de la

gaudir

d’una

situació

nostra vida anem valorant i variant les

estable

i,

últim,

benestar

per

personal

puc

econòmica
amb

aquest

ajudar

nostres prioritats.

als

És molt important ser “tu mateixa”

altres.

tindre la serenitat i la pau interior. I

Confiança: també és molt important

per damunt de tot, la llibertat.

en

com

De vegades, ens dol el que pensem i

l'esperança ferma en una persona o

el que sentim, però ¿deixarem de dir-

cosa. Tenir seguretat en un mateix i

ho perquè no ens agrada?

poder tenir aquesta familiaritat amb el

Quina validesa té, si hem d’amagar el

tracte als altres. M’agrada que les

que sentim i el que pensem?

altres persones puguin confiar en mi.

Conclusió: Per damunt de tot has

Solidaritat: per últim aquest és un

d'agradar-te a tu mateixa i viure la

valor que m’agrada molt, solidaritat

teva vida com la vols viure, amb tota

amb els altres. És un valor que es

LLIBERTAT.

mi.

Es

pot

entendre

caracteritza per la col·laboració.

REMEI FIBLA

M’ha agradat molt poder treballar la importància de saber quins valors per a tu són
importants en aquest moment vital de la vida. Per mi ha estat un descobriment
això dels valors, no coneixia que ens podien condicionar en el nostre dia a dia.
Sento que coneixent-nos a nosaltres mateixes podem ser més bones
persones, aprenent més sobre el que volem i el que no, això també ens ajuda en
les relacions amb els altres. Respectant també els valors que mouen els altres,
sent així més bones persones grans.
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El paper i el tracte a la gent gran avui en dia
L'ARTICLE ESCRIT PER L'ALUMNAT DE MEMÒRIA

Els alumnes de memòria, a través d’un text on reflexionava sobre el tracte a la
gent gran a l’antiga Grècia, a classe hem reflexionat sobre el paper i el tracte a la
gent gran a la societat d’avui en dia, lligat amb algunes experiències personals i
observacions generals sobre aquest paper al món cultural o mitjans de
comunicació. Aquestes han estat les reflexions que han quedat plasmades en
escrit. Hem decidit que els textos siguin anònims, però volem dir els autors i
autores que els han fet: Pere Anton Cartanyà i Nadal, Àngela Rull, Àngela
Casas, Mercè Llagostera, Carme Prats, Angel Roberto Maccagno.

Primer faré un prefaci tot dient que no he pogut consultar cap llibre al
respecte. Bé, doncs hi ha les tribus brasileres, que demanen consell a l’ancià,
també ho fan les tribus índies dels actuals Estats Units i els esquimals. En la
ficció, en una pel·lícula que vaig veure recentment un grup de mexicans demanen
consell a l’home més vell del poble. També en un anunci, d’una residència
personalitzada, a casa les persones grans hi surten com a idealitzades que es
troben meravellosament.
De les persones grans en la societat, és evident que, comparada amb els
nostres avis, no té res a veure. A certa edat, sortien poc de casa. Les dones,
especialment, vestien de negre pels dols acumulats de la família. Socialment, eren
inexistents visualment!
Però amb els anys, han quedat enrere aquells costums
tradicionals que ningú gosava trencar per evitar la crítica.
Ara, els que ja som avis o àvies, no tenim aquests
prejudicis i acostumem a participar en activitats lúdiques i
culturals de tota mena, que ens fan gaudir i que, alhora,
ens enriqueixen socialment. Personalment, crec que
aquest avanç social no queda prou reflectit als mitjans de
comunicació, ni entre els ciutadans que convivim al mateix
entorn. Tot sovint, ens convertim en invisibles, quan
caminem per una vorera, on, si no t’apartes a temps, se
t’emporten! Poca sensibilitat, no?
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Jo trobo que és un tema molt delicat, és veritat que hi ha molts anuncis
sobre la gent gran per poder cuidar-los sense marxar de casa, on sempre han
viscut, i altres anuncis són de residències on els atenen molt bé: menjar,
medicació, higiene personal, etc.
El meu pensar, és que cada persona és un cas, i cada individu ho veu a la seva
manera, uns són feliços i altres potser no tant.

Avui en dia la gent gran, o vells -com els hi diem- no ocupen el lloc que
encara els tocaria, per experiència i perquè ho han donat tot.
Aquesta indiferència cap a ells, els seus pensaments, preocupacions, freguen la
marginació, si no ja ho és, estan així en molts aspectes de les seves vides. Són
temps de digitalització, pensem en la gent gran que encara ho té més complicat.
No estic en contra de la modernitat; els seus canvis, ens agradin o no, ja són
aquí. Els joves han crescut amb aquestes noves regles de convivència i
comunicació, de fer les coses de manera virtual. Crec que hauríem de fer l’esforç
de continuar a fer les mateixes coses presencialment, sense haver de passar per
enllaços o emails. Malauradament, vivim massa ràpid. Llavors van a un exili
peculiar. Exili: perquè ja no són a casa seva. Les parets no són les mateixes i se
senten sols encara que els envolti molta gent. Pensem que a la residència
estaran millor i més atesos. No pretenc jutjar a ningú, però ells segurament
voldrien viure envoltats de l’afecte que se’n va a cada abraçada que ja no es
dona i que aquesta modernitat més freda i llunyana no entén de temps ni llocs.
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Abans la gent escoltaven a la gent gran, perquè era una font de saviesa:
havien viscut moltes experiències i aportaven molt. Actualment, els mitjans de
comunicació a vegades es veu burla cap a tothom: gent gran i gent jove. A causa
de la tecnologia, hi ha tanta informació que no es necessita preguntar res a ningú:
ho sabem tot de qualsevol cosa. En l’àmbit cultural també hi ha hagut canvis, la
gent gran ha passat a un segon pla, cada dia n’hi ha més, i portem despeses als
governs, tenen poc temps per a nosaltres i tot va molt de pressa. Abans el
sistema que també manava era religiós, l’església escoltava la saviesa de la gent
gran, on importava, això també està canviant.

El fer-se vell és maco, però no sé per què una mica preocupant doncs
en els temps que corren les persones joves no volen saber massa, ni preguntar
res a les persones grans, no sé si és per les xarxes, però ens retiren a les
persones grans per no molestar-los amb les nostres coses i a poc a poc ens hem
anat acostumant a passar moltes coses sols.
No és culpa dels joves això, nosaltres
hem fet una retirada. Al carrer veig
molta educació cap a la gent gran, els
joves estan preparats amb els estudis
que fan doncs els mestres els parlen
de tot. També ens hem de fixar que el
teatre i en el cine quasi no hi ha paper
per persones de més de 50 anys, els
anuncis de la tele hi ha més homes
grans que dones i la realitat és
inversa.
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LLETRES
POEMES I POETES

Reflexió, pensament i enigma
L'ESCRIT DE L'ENCARNACIÓ PÉREZ
ALUMNA DE CATALÀ

Aquesta vida és molt complicada o

Escriuré un petit poema del meu bon amic

fem nosaltres que sigui així?

Pep Civit:

Tenim bones amigues o amics?
Tenim dies bons i tenim dies dolents,

El temps ens llega el temps

moltes alegries, però també tristeses.

i l’enigma
i passa, com un llamp, una petita eternitat
que es fon en l’eternitat.
I ni tan sols, encara
hem resolt l’enigma.

Per què escric?
L'ESCRIT D'EN PERE ANTON CARTANYÀ I NADAL
ALUMNE DE CATALÀ

Escric perquè m’agrada, ja que em torno boig en fer-ho,
quan em surt la inspiració és la cosa més formosa del món,
em bull la sang quan agafo la ploma, la mà escriu el que li mana el meu cervell,
és un plaer difícil d’explicar, un pessigolleig, que el meu cos no evita ni que vulgui,
és un gran plaer, un extraordinari plaer, el fer-ho.
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UNA NIT DE SANT JOAN DIFERENT

Nit d'eufòria
EL RELAT DE LA DOLORS BALDRICH
ALUMNA DE TAST DE LLETRES

La nit de Sant Joan ens obre les portes perfumades de l’estiu, finalitzem la
primavera amb una nit especial, la nit més curta, més màgica, misteriosa i festiva
de l’any, una alineació astronòmica ens anuncia l’arribada d’aquest canvi
estacional, que se celebra a tot el món, l’anomenen Solstici d’estiu, i està envoltat
de mites.
L’esperit ritual de la nit de Sant Joan se centra a honorar la beneficiosa
acumulació de llum del sol i el poder fertilitzant de l’aigua de la lluna, unint així
les seves dues energies.

Podríem seguir algun ritual de temps ancestrals i el 23 a la nit anar a collir les
flors màgiques de Sant Joan, amb finalitats bàsicament protectores, i elaborar
l’aigua florida, podríem fer collita de roses, malves, clavells, jaumins, mare-selva,
hortènsies, espígol, sàlvia, ginesta, romaní, hipèric (herba de Sant Joan) i alguna
més... i deixar-les tota la nit fins que es banyessin amb la rosada de la matinada.
Antics textos alquímics diuen que la rosada és portadora del foc secret que
potencia l’esperit de les plantes, i realitza la síntesi del foc i l’aigua. Així ja
tindríem la nostra aigua sanadora, que a més ens allunya els malèfics i les
bruixes entremaliades.
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Podríem també encendre una gran foguera i cremar una cadira vella o trastos que
no ens serveixen com cal, i si ens visita alguna fada podem fer més intensa la
cremada i amb la flama encantada, ella ens ajudarà a cremar falses quimeres,
pensaments foscos i sentiments desbordats. Purifiquem l’esperit a la llum de la
lluna i deixeu-vos portar tot d’una per una plaent serenitat.
Podríem també fer la nostra revetlla amb els càlids aires de la nit, farcits de
tendresa i il·lusions, tirar coets d’espurnes de colors per espantar els mals
esperits, i ballar i ballar, compartint les cançons més belles, inspirant-nos amb les
estrelles i que amb màgica harmonia sonin notes d’alegria i de pau per tot
l’entorn.

Podríem, acabada la nit és clar, al
despertar el dia, celebrar la nostra
Festa Major. No oblidem que Sant
Joan de la nostra ciutat n’és el patró
i Valls es vesteix de festa. Sona la
música pels carrers, i seguicis i
completes i balls de totes èpoques i
danses de tot colors, i s’enlairen els
castells mentre al ritme de la gralla
mirem

cap

al

cel

embadalits,

i

esclata una ovació i cridem:
Visca els Xiquets de Valls!
I amb el cor ardent aplaudim la
nostra tradició, un patrimoni cultural
que a tot el món desperta admiració,
i acabem aclamant:
Visca Sant Joan!
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Deixar-se portar per la nit màgiga
EL CONTE DE LA CARME VIVES
ALUMNA DE TAST DE LLETRES

Havent acabat les classes de final de curs, un grup de companys, ens trobem a la
platja per celebrar l’arribada de l’estiu.
Una mica eixelebrats ballem entre crits i rialles sota la llum de la lluna plena. Veig
les ombres que provoquem, la fina roba molla ens queda enganxada als cossos,
som imatges escultòriques realment plenes de vida i de sensual bellesa. Pretenc i
predic una nit màgica.
M’he atrevit a submergir-me en l’aigua que en aquesta hora es veu ben negra,
encara que és freda, em relaxa i m’agrada, però la foscor m’intimida. Surto de
cop una mica espantada. A fora, hi ha absoluta calma...
—On són? Han desaparegut?
Estic sola enmig del gran mar i de la nit. La lluna brilla com mai havia vist i el mar
de vent apareix provocant onades. Intento sortir i sota l’aigua m’he trobat amb els
companys, menys un que per ser més fort deu haver arribat a la platja. Surem del
clot i amb les mans unides ballem deixant-nos portar per les onades. La força del
mar és sorprenent i ens arrossega fins a la vora d’un far.
El far, com un foc de Sant Joan, ens ha donat un respir.
En arribar-hi, la porta està oberta i per les finestres si reflecteixen unes cares de
dones sàvies poc pentinades, són bruixes poetes perfumades d’alfàbrega.
Dansem poemes musicats amb les seves pròpies veus, sentim les poderoses
energies que emanen de les seves mans, peus i sobretot dels cors. Gaudim d’una
estranya atmosfera etèria, fins que la lluna apareix emmarcada en una de les
finestres, l’atracció d’aquest astre, avui, és fulminant i inflant les seves faldilles se
les emporta volant. Igual com han aparegut s’han dissolt de les nostres mirades.
Una mica embadalits per tot el que hem vist, tornem a la platja, on ens hi espera
en Joan, que amb moltes ganes ens explica com ha aconseguit vèncer al mar.
No sap el que s’ha perdut en lluitar contra la natura, en lloc de deixar-se’n portar.
—Una nit especial i màgica —diem tots
a la vegada, estirats damunt la sorra tot
mirant el cel ja rosat.
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El vestit blau
EL CONTE DE LA CARME MONTALÀ
ALUMNA DE TAST DE LLETRES

Assegudes al banc del “si no fos”, amb les cames al sol per agafar una mica de
color, les dues amigues parlen de tot i de res: de la pesadesa dels tertulians del
Basté, de si sortiran a fer una orxata la nit de la revetlla, de qui tindran a dinar per
Sant Joan, de la calor que la Usart diu que farà…
—Per calor la que va fer el Sant Joan de quan fèiem COU, te’n recordes? —fa la
Judit—. Jo només recordo el fart d’estudiar per la maleïda Selectivitat —respon la
Isabel—. Llavors no teníem temps de posar-nos morenes, no com ara, que ens en
sobra.
Les dues riuen.
—Jo, ara, si no fos pel mal que em fan els peus, també aniria a caminar una
estoneta cada dia —fa la Isabel, mentre veuen passar una parella amb roba
esportiva, caminant de pressa.
—I jo… si no fos pels genolls —respon l’amiga.
Tornen a riure, saben que només són excuses, sempre n'han trobat per tal de no
sortir a caminar.
Llavors la Judit es queda amb la vista fixada en algun punt llunyà, darrere les
passes dels joves, i el cap se li’n va enllà, enllà… I endins, endins… I torna a ser
la noia que estudiava per la selectivitat.
—Saps, Isabel? Aquell estiu, el de la tanta calor, em vaig encapritxar d’un vestit
que hi havia a l’aparador de ca Giró. Blau cel, moníssim, amb uns tirants finets,
cenyit a la cintura, faldilla acampanada, i amb un caient fantàstic. Quan vaig
veure l’etiqueta del preu vaig pensar que no me’l deixarien comprar mai de la
vida, però em vaig posar tan pesada que dissabte al matí, mentre seguia
estudiant pels exàmens, va venir la mare al meu quarto i em va deixar els diners
damunt la taula.

—Ton pare i jo pensem que te l'has guanyat, per
les notes que has tret i per les que segur que
trauràs. Hi pots anar quan vulguis.
—Sola? Hi puc anar sola?
Vaig córrer cap a la botiga. El vestit era de la meva
talla,

em

quedava

que

ni

pintat,

segur

que

impressionaria al Cisco. Així és que vaig sortir feliç
al carrer Major, amb l’anhelada bossa a la mà.
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Els dies següents vaig seguir estudiant i maleint la coincidència nefasta entre la
Festa Major, la preparació dels exàmens i l’adolescència enamorada.
El vespre de la revetlla no podia deixar de pensar en el Cisco, a veure si avui,
finalment… A veure…
Em vaig mudar per la festa: el vestit blau, les sandàlies de taló, les arracades
llargues que em va deixar ma germana, i una mica de maquillatge. Perfecta! Al
lavabo em vaig trobar perfecta! Però quan vaig anar a mirar-me sencera al mirall
del rebedor, em vaig veure tan, tan, tan, tan blanca... Les cames, l’escot… blanc
nuclear, semblava una morta. Socors, Eli!!! Ma germana va venir ràpidament al
rescat, amb un tub de maquillatge color “tropical”. Amb una espongeta em va
començar a empastifar. Primer les cames, després l’escot, els braços, les
espatlles… Com un mapa, vaig quedar com un mapa. I el vestit… també. Els
tirants marrons, i taques per tot arreu. Eli, ets, ets… Res, allò no es podia arreglar
de cap manera. Em vaig posar a plorar, i clar, tot el rímel escampat. Desastre
total. Calma, calma —vaig dir-me—, això ja no té remei. Em vaig dutxar
ràpidament, emprenyada, i ja no vaig tenir ganes de tornar-me a mudar, ni de
remenar dins l’armari. Em vaig posar uns texans i una samarreta més o menys
nova, i vaig sortir al carrer, a buscar la colla. Havíem quedat a la plaça, però en
arribar-hi només hi havia la Laia i la Dolors. Tots els altres us n'havíeu anat a…
bé, ja ho saps. No sé qui havia portat de Barcelona alguna cosa, no sé què, per
fer un porret, i la majoria us hi vau apuntar, curiosos. Quan vau tornar, al cap d’un
parell d’hores, portaveu tots un somriure tonto a la cara, i el Cisco i la Maria ja
anaven agafadets de la mà, i el seu somriure era encara més estúpid que tots els
altres junts. Me’n vaig tornar a casa, dolguda i cabrejada, plorant com una
magdalena. Total, que el millor vestit que he tingut a la vida, el més desitjat, va
ser també el més desgraciat!
—Doncs no saps la sort que vas fer! —diu la Isabel—. Que no ho saps que el
Cisco té una ordre d’allunyament de la dona per maltractaments? Això de les
drogues, nena, no acaba mai bé… Pots pensar quina vida deu haver tingut la
Maria tots aquests anys vivint amb aquest figura!
—També tens raó. Ai, per cert, què et posaràs
tu enguany per la revetlla? Jo he vist a cal Giró
un vestidet blau la mar de mono que no sé jo si
acabarà al meu armari…
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DONES DE LA HISTÒRIA

ARTICLE ESCRIT PER ALUMNAT D'HISTÒRIA*.
.

Introducció: La dona a l'edat mitjana
A l'edat mitjana les dones tenien una vida molt lligada a l'estament al qual
pertanyien. Molts cops eren moneda de canvi a l'hora de realitzar un pacte o
concertar un matrimoni amb una intenció sempre política. Les dones nobles
tenien un paper clau en el manteniment de les aliances i les dinasties i el seu
matrimoni era pactat des de la infantesa encara que no se celebrava fins a la
pubertat.
La majoria d'elles eren analfabetes, tret de les dones ben posicionades dins
l'estructura social establerta. A més a més, algunes d'elles estaven millor
considerades gràcies a la comunitat de la qual formaven part com en el cas de les
dones jueves que practicaven el comerç, eren llevadores, apotecàries i
metgesses de gran prestigi gràcies al fet que en el call s'alfabetitzava a les nenes
a diferència del que passava a la resta de comunitats de la mateixa ciutat.
D'altres s'enclaustraven en monestirs els quals els hi oferien oportunitats de
formació i llibertat. Les camperoles compartien tasques amb els marits com els
conreus, la cura dels animals i d'altres feines domèstiques de les quals
s'encarregaven completament elles.
La prostitució era una via per sortir de la misèria en aquells casos en què les
dones es quedaven vídues.
Així doncs, les dones a l'edat mitjana no solien participar en les decisions
polítiques, però, tot i això, sí que hi va haver dones transgressores per l'època
que van tenir poder i influència. Dones sàvies que col·laboraven i compartien
decisions amb els seus marits, labor poc reconeguda. Dones com Aurembiaix
que, tot i viure en una època dominada pel patriarcalisme i la religió, no van
deixar mai de lluitar per allò que els pertanyia.
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*Llistat d'autores i autors
a agraïments.

AUREMBIAIX

LA COMTESSA QUE LLUITÀ PELS SEUS DRETS

GRAVAT D'AUREMBIAIX D'URGELL. FONT: HTTPS://WWW.SAPIENS.CAT

Malgrat el testament que havia deixat

Semblava que el problema quedava

Ermengol VIII en el qual figurava la

resolt fins que l'any 1213 el rei mor a

seva filla Aurembiaix com a hereva del

Muret lluitant contra els croats que

comtat d'Urgell, a la seva mort el seu

lluitaven contra els càtars i de nou

cosí Guerau de Cabrera reclamà que

Guerau de Cabrera tornà a aixecar-se

ell era el legítim successor i, per tant,

en armes i demanà el comtat fins que

s'apoderà del comtat.

l'any 1217, a les Corts de Montsó se li

El rei Pere I intervingué en aquest

concedí amb la condició que si en un

conflicte, ja que com que no tenia la

futur Aurembiaix reclamava el comtat i

majoria d'edat, la regència del comtat

pagava una suma acordada aquest li

havia recaigut en la figura de la mare

havia de retornar sense posar cap

d'Aurembiaix, Elvira Núñez de Lara, la

mena de resistència.

qual entregà al rei la regència amb

Davant de tota aquesta delicada

l'objectiu de defensar els interessos

situació, Elvira que s'havia casat amb

de la seva filla com a hereva seguint

Guillem de Cervera el qual esdevingué

la voluntat del seu marit. D'aquí que

tutor d'Aurembiaix, decidí enviar-la a

el rei intervingués i l'any 1211 derrotà

Castella sota la protecció de la seva

a Guerau, el qual amb l'ajuda de

família: els Lara, una de les famílies

diferents nobles i senyors d'Urgell

castellanes més influents.

s'havien

revoltat

en

contra

de

la

legítima hereva al comtat.
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A

Castella

Aurembiaix

contragué

Gran

part

de

la

historiografia

ha

matrimoni amb Álvaro Pérez. Hi residí

assenyalat aquest acord com un pacte

principalment a la ciutat de Toledo en

de concubinatge, però el fet que ja hi

mig d'una Castella de gran fervor

hagués un pacte prematrimonial i que

religiós gràcies a la victòria dels

els dos estaven separats o en procés

cristians a Las Navas de Tolosa de

de separació fa pensar que no s'establí

1212

un concubinatge sinó un acord per

i

d'expansió

en

contra

del

detriment del poder musulmà. Però les

interessos

personals,

lluites de poder entre la família Lara i

territorials sense perdre la possibilitat

el rei de Castella, provocaren que

que

aquests perdessin el seu prestigi i

s'establís un tipus de relació amorosa;

s'haguessin d'exiliar. A més a més, la

tanmateix, no podem anomenar de

mort d'Elvira l'any 1220 i la separació

concubinatge per tot el que acabem

amb Álvaro Pérez van fer que el 1228

d'esmentar.

Aurembiaix decidís tornar i reclamés

Així doncs, Aurembiaix prometé fer

pel seu comtat.

donació del comtat d'Urgell al rei o als

entre

polítics

ambdós

i

personatges

Per fer-ho, necessitava un suport per

descendents (si tenien fills en comú)

poder fer front als Cabrera, d'aquí que

després de la seva mort, i exigí a

ingressés

Santiago

Jaume que no l'abandonés i li feu

d'Uclés, que era l'única que acceptava

prometre que si prenia per esposa una

dones i d'aquesta manera s'assegurà

dona que no fos ella aquesta havia de

una protecció militar i religiosa. L'altre

tenir un dot superior a la seva. A més a

suport el trobarà amb Jaume I.

més, acceptà no contraure matrimoni

Durant la regència, Elvira i el rei Pere

sense el consentiment del rei.

a

l'orde

de

I pactaren un contracte prematrimonial

Amb el suport militar i religiós de l'orde

amb l'objectiu de casar a Jaume I

de

(príncep hereu) i Aurembiaix.

Aurembiaix reclamà el seu comtat tal

Cap a l'any 1228 Aurembiaix estava

Santiago

i

del

rei

Jaume

I

com en les Corts de Montsó s'havia

separada del seu primer marit i Jaume

acordat.

I estava en procés de separació de la

oposaren donant lloc a un nou conflicte

seva primera dona Leonor de Castella.

armat.

Ambdós acordaren signar un pacte
que

podem

entendre

com

Però

els

Cabrera

s'hi

La campanya de Jaume I contra

una

Guerau de Cabrera i el seu fill Ponç va

reformulació del pacte prematrimonial

ser un èxit i el comtat passà a mans

que els seus pares havien signat anys

d'Aurembiaix, la legítima hereva.

enrere.
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Davant de totes les peticions que

el qual havien manat a construir els

Aurembiaix demanà en el pacte amb el

seus pares i del qual no han quedat

rei, i la poca voluntat de Jaume I de

restes.

casar-se amb ella aquest decidí casar-

Però la seva voluntat es truncà quan

la amb Pere de Portugal, fill del rei

aquell mateix any Pere de Portugal feu

Sanç

La

una permuta amb Jaume I a canvi de la

cerimònia se celebrà a la ciutat de Valls

donació vitalícia del regne de Mallorca

el 15 de juliol de 1229.

amb la qual cosa el comtat passà a ser

I

i

Dolça

de

Barcelona.

La comtessa Aurembiaix morí dos anys

vassall del rei qui l'entregà als Cabrera

més tard, el setembre de 1231, a

a canvi de la seva fidelitat a la corona.

Balaguer, sense descendència, deixant

Aurembiaix es convertí doncs en la

un testament que dies abans havia

darrera comtessa independent d'Urgell.

escrit i en el qual entregà el comtat al

Els gegants de la ciutat de Balaguer i

seu marit i no pas al rei Jaume I, en

el mural pintat al seu consistori, els

contra del que havien acordat.

carrers i places d'Agramunt i Lleida ens

A més a més, demanà als senyors i

recorden avui que fa un temps, va

nobles d'Urgell que juressin fidelitat al

existir una dona que no va deixar mai

nou comte Pere de Portugal i en cap

de lluitar pel que era seu. La història la

moment

prestar

va encasellar com a concubina del rei

homenatge al rei. Així doncs, la seva

Jaume I, però nosaltres hem vist que

voluntat fou la de deixar un comtat

no fou així i que aquesta dona que

totalment independent de la resta del

portà el nom d'Aurembiaix fou de les

regne d'Aragó i el comtat de Barcelona.

poques coses que ni el mateix Jaume I

La

arribà a conquerir.

seva

esmentà

última

res

de

voluntat

fou

ser

enterrada en el monestir de Sant Hilari

MURAL DE L'AJUNTAMENT DE BALAGUER. FONT: HTTPS://ELREPUBLICA.CAT
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CAMINS
Viatge d'aniversari dels 50 anys de casats,
les nostres noces d'or
EL RECORD DE LA MARIA TERESA AGUADÉ
ALUMNA DE MEMÒRIA

Aquesta vegada em ve de gust explicar
el que hem fet a casa nostra, el viatge
que teòricament havíem de fer l’any
passat i no vam poder fer: un viatge a
Itàlia, concretament a Venècia, que ens
van regalar les filles.
Per fi, l’última setmana d’abril d’aquest
any, hi vam poder anar tots quatre, tot
organitzat per elles. Venècia és molt
bonica, aquells canals d’aigua, els ponts i
per anar d’una illa a una altra agafes La
Vaporetto. També vam anar a Murano i
Burano, l'una és allà on fan el vidre
preciós i l’altra és plena de cases de
colors i canals.
A Venècia hi ha moltes esglésies; vam visitar la Catedral, Palau Ducal, Pont dels
Sospirs, Pont de Rialto, Teatre La Fenice, etc.
El primer dia ja ens van portar a la Plaça de Sant Marc, on vam prendre un
caputxino acompanyats d’una orquestra; molta gent bevíem mentre escoltàvem
aquella música tan bonica.
El segon dia vam fer un passeig en góndola. Els dies van passar volant. Vam
tornar dissabte i el diumenge ja vam fer els 50+1 que vam celebrar al nostre
restaurant preferit, com cada any.
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Resum de les coses de la vida
L'ART DE LA PEPITA MATEU
ALUMNA DE MEMÒRIA

En el recorregut de la nostra vida si mirem bé, passa volant.
Jo vull recordar les coses bones de la meva infància que va ser feliç. I
l’adolescència, amb els seus alts i baixos, la puc considerar bona.
Ja casada, molts estius de molts anys hem anat al Pirineu, a la Vall de Boí. En
uns pobles molt bonics i molt tranquils, on ja coneixem quasi a tothom i, de tants
anys, és quasi com una segona llar.
Allà, cada estiu fan les Falles, que són torxes fetes de trossos de troncs que els
homes les baixen enceses des de dalt de la muntanya. Les esglésies tenen
pintures romàniques a les seves parets, i la més important és l’església de Taüll,
amb el Pantocrator. També hi ha l’església de Sant Joan de Boí, la d’Eril de Vall,
entre d’altres.
Jo ja fa anys que també pinto alguna de les pintures que hi ha en les parets
d’aquestes esglésies, doncs m’agrada molt pintar-les. Aquesta n’és una petita
mostra:
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RECOMANEM
Diguem-ne amor
EL LLIBRE RECOMANAT PER L'ANNA SELLAS
ALUMNA DE CATALÀ

Fa poc abans de Sant Jordi, estava mirant
el programa «Tot es mou» de TV3. L’Helena
entrevistava una noia que li presentava el
seu primer llibre.
Em

va

impactar

la

manera

com

ho

explicava. Es diu Marta Vives. És periodista
nascuda a Reus (1976). Actualment, treballa
a Catalunya Ràdio i l'apassiona molt llegir.
També hi havia una parella que varen
explicar

la

seva

història

commoure molt.
Tots els personatges del llibre són reals
i exploren totes les maneres d’estimar.
L’amor és el punt de partida dels
arguments. El llibre es diu «Diguem-ne
amor», jo me’l vaig comprar per Sant
Jordi i em va agradar molt.
Com que són dotze històries, totes
T
diferents,
es llegeix molt de pressa.
Si el llegiu espero que us agradi.
No perdem mai les ganes de llegir!!!
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que

em

va

Alcarràs
LA PEL·LÍCULA RECOMANADA PER LA CARME VIDAL CAZORLA
ALUMNA DE CATALÀ

He vist la pel·lícula Alcarràs, hi ha
crítiques

de

tota

mena,

a

mi

particularment

m'ha

agradat

potser

perquè soc filla de pagès. Doncs amb
una diferència de 50-60 anys més o
menys,

és

la

mateixa

història

de

sempre, els pagesos sempre els hi toca
patir per una cosa o altra, quan no
plou, plou massa, quan no les plagues,
sinó els preus, o la falta de mà d’obra.
Continua sent una feina molt pesada i mal pagada, es necessita tindre molt amor
per la terra per seguir intentant viure d’ella, per això les crisis generacionals
pares i fills és tan normal en aquest camp, els pares voldrien que els fills els
continuïn el que han començat, i els fills que veuen el que pateixen no tenen
massa ganes de seguir als pares.
A diferència d’abans ara tot està més
mecanitzat,

però

s'han

remenar

de

hectàrees

de

en

contrapartida
moltes

terra

per

més
poder

subsistir. Avui en dia els que s’estan
aprofitant d’això són els que manen
les terres dels altres a canvi de molt
poca cosa, aquests sí que s’ho saben
muntar, treuen partit d’unes terres
que

van

avantpassats

comprar
amb

els
molta

nostres
feina

i

sacrifici i ells s’aprofiten i encara
hem de donar gràcies perquè ens
cuiden les terres.
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Rummikub

EL JOC RECOMANAT PER LA JOSEFINA FORTUNY
ALUMNA DEL TALLER DE JOCS

Tots els éssers de la terra practiquen el joc, forma part de la vida. Els infants molt
prematurament busquen jocs molt rudimentaris que li produeixen plaer intern. El
joc té diferents vessants: lúdica, educativa, socialitzadora… El joc sempre s'ha
practicat, des de les societats primitives fins als nostres dies. És anterior a
qualsevol cultura. Hi ha infinitat de tipus de jocs que han anat evolucionant al
llarg de la història. Fa uns quants anys els nens jugaven al carrer amb total
llibertat. Segons l’època de l’any es jugava a un determinat joc i també contava el
que es posés de moda: salta corda, arrencar cebes... A l’hivern als pobles i
principalment els dies de pluja es jugava a cartes i domino al casal del poble.
Actualment, els videojocs han canviat la manera de jugar. És un món que
evoluciona molt ràpidament. Sorgeixen molts jocs i molt variats. Segons l’ús que
se’ls hi donin poden ser enriquidors o molt nocius. Els jocs de taula han perdurat
amb els temps i també han evolucionat. Els clàssics com les cartes, domino,
parxís, escacs, dames… no han passat mai de moda. Es poden jugar a totes les
edats, amb la família, amics, casals…
El Rummikub és un joc de taula de números molt divertit que es pot jugar a totes
les edats. La versió original és un dels més populars, també hi ha una versió en
llauna que és molt pràctica que permet jugar a qualsevol lloc. És un joc molt
popular que es juga a tot el món, i es fan competicions. El seu origen es remunta
a la prohibició que hi va haver a Romania als anys trenta de jugar a cartes. El joc
original es va crear als anys 1940 pel romanès Esphraim Hertzano. Va trobar la
solució de jugar a cartes amb fitxes de fusta. El joc es va exportar a tot el món.
L’any 1980 va guanyar el premi Spiel de Jahers (premi de l’any a Alemània) de
jocs de taula. El joc consta de 106 fitxes i dos comodins. Les fitxes estan
enumerades de l’1 al 13 i per colors negre, vermell, groc i blau. S’han de fer
diferents combinacions formant sèries i escales. Has d’intentar desfer-te de totes
les fitxes formant números en sèries de 3 fitxes o més del mateix color, o de 3 o 4
de diferents colors. Hi poden participar de 2 a 4 jugadors. Sempre que podem hi
juguem amb les amigues. Passem estones molt entretingudes i divertides gaudint
de molt bona companyia. Ens agrada molt.
22

La Catedral de Girona
L'EXCURSIÓ QUE RECOMANA L'ÀNGELS AUBIA
ALUMNA DEL TALLER DE JOCS

El dia 19 de maig vam anar amb la Susanna a
Girona a visitar el nucli antic. Vam visitar la
Catedral, i un guia ens va explicar la història.

TAPÍS DE LA CREACIÓ

Vam pujar un tram d’escales i vam veure una nau medieval de l’any 1417, la més
ampla del món gràcies a diversos arquitectes. Dins, es podien veure vitralls del
segle XIV i d’altres èpoques; mostren escenes de la Mare de Déu, com
l’Anunciació. Hi ha retaules barrocs de Pau Costa, del segle XVIII. El claustre, del
segle XIII, compleix les diverses funcions canonicals. El tapís de la Creació és de
finals del segle XI, entre altres coses que em van agradar molt.

Gelat de pinya
LA RECEPTA DE LA TERESA VILLALBA
ALUMNA DE MEMÒRIA

Ingredients
Una

llauna

de

quilo

de

pinya

en

almívar: només la pinya (no el suc).
Mig

quilo

de

nata

muntada

de

pastisseria (jo faig servir la de la
Santacana).

Procediment:
Es tritura amb la turmix la pinya i
la nata i es posa en motlles al
congelador!
Treure uns minuts del congelador
abans de servir.

Fàcil i bo!
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A recordar
- Portada, 20 pàgines interior, i contraportada

Contingut
assegurar ortografia d'història falta

Calendari
- 21 de març. Jo entrego a impremta
- Entrega de la revista als lectors la setmana del 4 d'abri
-inicis juliiol jo entrego a impremta
-durant el juliol entrega als lectorsl

