
 

 

 

 

 
L’11 DE SETEMBRE, ÉS LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 
 
Després d’anys de foscor, 
el 1932, en el marc de la 
II República espanyola, 
Catalunya va adquirir un 
Estatut d’autonomia que 
recuperava part de les 
seves llibertats nacionals. 
Però després de la Guerra 
Civil, la dictadura del 
general Franco va 
comportar la repressió 
més dura que mai ha 
patit Catalunya, fins al 
punt que podem parlar d’un intent de genocidi cultural, amb milers i 
milers d’afusellats i represaliats. Fins i tot entre ells s’hi compta el 
president del Govern de Catalunya, Lluís Companys, l’únic president 
europeu afusellat pel nazisme-feixisme. 
El 1979 es va aprovar un nou Estatut d’autonomia de Catalunya, 
amb el qual es va dotar el país d’unes institucions i d’un govern 
propis, però des de llavors encara no s’ha assolit un nivell 
d’autogovern satisfactori. 

La Festa per la Llibertat es 
configura com un acte 
polític de la societat civil 
catalana, per celebrar la 
Diada de manera festiva i 
alhora reivindicativa. Fem 
d’aquesta celebració un acte 
d’afirmació i reivindicació 
nacional, de forma oberta i 
participativa. 
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Fa vint anys, jo  feia el servei de taxi per a 
poder viure. Feia el torn de nit i el meu 
taxi es va convertir en un confessionari 
mòbil. Els passatgers pujaven, seient 
darrera meu en total anonimat i 
m’explicaven moltes coses de la seva vida. 
Vaig trobar persones que amb les seves 
histories em deixaven parat, 
m’emocionaven, em feien riure o em 

deprimien. 
Però res em va commoure tant com la dona que vaig recollir aquella 
nit del mes d’agost. 
Vaig rebre una trucada de uns petits edificis situats en una 
tranquil·la part de la ciutat. Pensava que hauria de recollir a algunes 
persones que sortirien d’alguna festa o algú que s’hauria discutit 
amb la seva amant, o potser algun treballador que hauria d’arribar 
aviat a alguna fàbrica de la part industrial de la ciutat. 
Quan hi vaig arribar més o menys cap a les tres de la matinada, tot 
l’edifici estava a les fosques menys una llum en una finestra del 
primer pis. En aquestes circumstàncies, molts conductors toquen la 
botzina una o dues vegades, esperen un minut  i desprès se’n van. 
Però jo he vist a moltes persones pobres que depenen d’un taxi com 
el seu únic mitjà de transport. 
Encara que la situació fos perillosa, jo sempre anava cap a la porta. 
Aquest passatger deu ser alguna persona que necessita de la meva 
ajuda vaig pensar, Per lo tant vaig caminar cap a la porta i al trucar: 
-Un minut- em va respondre una fràgil veu. 
Vaig poder escoltar que alguna cosa era arrastrada dintre el pis i 
després d’una llarga pausa, la porta es va obrir. 
Una dona petiteta de uns vuitanta anys, es va parar davant meu. Al 
seu costat tenia una maleta de niló. El pis es veia com si des de 
molts anys no l’hagués ocupat ningú. Tots els mobles estaven tapats 
amb llençols i no hi havia rellotges a les parets ni cap utensili. 
En un racó vaig veure una caixa de cartró plena de fotos i una 
vaixella de vidre. 
Aquella dona repetia el seu agraïment vers la meva persona per la 
meva gentilesa. –No és res – li vaig dir –jo sols procuro ajudar als 
meus passatgers de la mateixa manera que m’agradaria que fos 
tractada la meva mare.- 
 



-Oh – va contestar - estic segura de que és un bon fill-. 
Quan va ser dintre del taxi, em va donar una adreça i em preguntà: 
-¿ Podria anar per el centre ?- Aquest no es el camí més curt - li vaig dir-. 
-Oh, no m’importa-va dir ella- no tinc cap pressa, estic camí de la 
residencia d’avis-. 
La vaig mirar pel retrovisor, els seus ulls estaven plorosos. 
-No tinc família- var dir- el doctor diu que no em queda gaire temps...- 
Tranquil·lament allargant la ma cap el taxímetre, el vaig parar. 
-¿Quina recorregut li agradaria fer?- li vaig preguntar. 
Vàrem estar dues hores circulant per la ciutat, ella em va ensenyar la 
casa on havia treballat com operadora, vàrem anar al barri on ella i el 
seu espòs van viure de recent casats, em va demanar que paréssim 
davant un magatzem de mobles que havia sigut una sala de ball i que 
ella i anava de nena, algunes vegades volia passar per algun lloc concret 
i no deia res. 
Amb el primer raig de sol que aparegué en l’horitzó, ella de sobte va dir¨ 
-Estic cansada..., ja podem marxar-. 
En silenci, vaig anar cap a l’adreça que m’havia donat. Dos assistents 
vingueren de pressa cap el taxi. Eren molt amables, vigilant cada uns 
dels seus moviments. Segurament que ja l’esperaven. Vaig treure la 
maleta i la vaig deixar a la porta. La dona estava preparada per seure en 
una cadira de rodes. 
-¿Quan li dec?- va preguntar buscant els diners a la seva bossa. 
-Res- li digué.  
–Ha de viure d’alguna cosa- va respondre. 
-Hi hauran altres passatgers- vaig contestar. 
Quasi sense pensar-ho, m’ajupi i la vaig abraçar, ella estava tant contenta 
que va dir:-Necessito una abraçada-. 
Vaig agafar la seva mà. Aleshores vaig caminar cap a la llum de la 
matinada. 
 Darrera meu es va tancar una porta, va ser el soroll de una vida que 
acabava. 
No vaig fer cap més servei aquest torn, anava com d’esma tot el dia, no 
podia parlar només pensant, que hauria passat si a aquesta dona la recull 
un conductor malhumorat, o algun que hagués tingut pressa per acabar 
el servei´ 
¿Que hauria passat si hagués fet el sort a la seva trucada o hagués tocat 
el clàxon una sola vegada i hagués marxat? 
Penso que no crec que hagi fet rés més important en la meva vida.  
Estem condicionats a pensar que les nostres vides estan plenes de grans 
moments,. però els grans moments, son aquells que ens atrapen 
formosament desprevinguts,en els que altres persones sols pensaran que 
son petits moments. 
La gent tal vegada no recordi exactament el que vares fer o el que vas dir. 
Però sempre recordaran el que els vares fer sentir. 
Conserva el perfum de una rosa i fàcilment oblidaràs que es panseix. 



REFRANYS I PENSAMENTS 

Menja el teu menjar com si fos la teva medicina, o hauràs de 
prendre la teva medicina com si fos el teu menjar. 

Els cinc millors doctors del món: Llum solar, descans, exercici, 
dieta i amics. 
La frase: ”tots els homes són iguals” va ser inventada per una dona 
xinesa que no trobava al seu marit. 

Contempla l’alba almenys un cop a l’any. 
No expliquis tot el que sentis, no diguis tot el que penses. 
Les fulles de la tardor no cauen perquè volen, sinó per que ha 
arribat la seva hora. 
Després de dinar el convidat diu cortesament: Mai havia menjat tan 
bé com avui. I el nen de la casa afegeix: Ni nosaltres tampoc. 
La crisi. Deu euros una costella?. Si senyora!, i si la vol amb 
carn el doble. 
La grandesa d’una nació es mesura en com tracta als animals. 
Mai privis a ningú de l’esperança. Pot ser l’única cosa que 
posseeixi. 
No dubtis a perdre una batalla si això et porta a guanyar la guerra. 

Era tan mal caçador, que els conills en lloc de fugir li 
demanaven autògrafs. 
És millor estar preparat per a una oportunitat i no tenir-la mai, que 
tenir una oportunitat i no estar preparat. 
En molts casos fem per vanitat o per por, tot el que hauríem de 
fer per deure. 
Les il·lusions perdudes són fulles, despreses de l’arbre de la vida. 

La nostra recompensa es troba en l’esforç i no en el resultat. Un 
esforç total és una victòria completa. 
Ningú pot fer el bé en un espai de la seva vida, mentre fa mal en un 
altre. La vida és un tot indivisible. 
Voldria un mocador de cap per a la meva dona. De quin color?. 
És igual. De totes maneres vindrà a canviar-lo. 
Ull per ull...i tothom acabarà cec. 
No deixis que es mori  el sol sense que hagin mort els teus 
rancors. 
M’oposo a la violència , perquè quan sembla causar el bé, aquest 
només és temporal, el mal que causa és permanent. 
Si vols canviar el món, canvia’t a tu mateix. 
======================================================== 



“LES VEUS DEL CASAL” DINAR A SANT HILARI EL DIA 8 DE JULIOL 

Cada vegada que tenim ocasió de delectar-nos amb les boniques 
cançons que la Coral del Casal ens dedica a tots nosaltres, quedem 
meravellats del lo be que sota la direcció del mestra Manel, sonen 
per la seva conjunció i esperit de musical. 
Una Coral ben conjuntada de la que en Pere Espada s’ocupa i es 
preocupa de que tot estigui en ordre i rutlli com quasi bé podríem 
dir uns bon professionals. 
Enguany per formalitzar encara més aquesta bona avinença que 
entre tots han aconseguit al llarg d’aquests anys que canten junts, 
han volgut fer com una petita festa en la que tothom ha pogut 
participar amb una petita mostra de voluntat culinària. 
Han tingut a be, convidar-nos als de la junta de la que sols hi hem 
anat dos com a representació de la mateixa. 
Cal dir que la festa consistia en fer un abundós dinar al recinte de 
Sant Hilari concretament dintre de la masia que l’ajuntament prèvia 
petició cedeix als qui ho demanen. 
La Milagros, una bona cuinera va fer un arròs per a llepar-se els dits 
per qual cosa la felicitem, i al ser l’aniversari de la Regina que va 
col·laborar també molt activament igual que les altres senyores dels 
cantaires i components del cor, va resultar una festa completa, 
animada per tots els assistents, uns recitant i els altres cantant com 
era d’esperaren una festa d’aquesta indole. 
L’alegria i l’animat bon companyerisme que va regnar al llarg de tot 
el dinar, fou lo més bonic d’aquest inoblidable acte. 
========================================================  
 



COSES DEL CASAL 
 
Dintre de les moltes activitats que es desenvolupen dintre del Casal, 
una de les més actives, són les partides de billar que regularment és 
veuen concorregudes per una bona part dels socis que lliurement 
poden esplaiar-se en aquest afer. 
No cal dir que hi ha diferents nivells, entre els que en saben molt, 
els que no en sabem gaire i d’altres que menys o poc, però tots 
juguem entre tots i guanya el qui està més encertat.Sempre amb 
tota la voluntat del món i procurant aprendre dels que son 
professionals. 
Al organitzar com cada any un campionat d’estiu, en acabar el 
mateix, el que calia era fer un dinar de germanor i per això ens 
reunirem els catorze que som a la foto i el dia 14 de juliol ens 
encaminarem amb els cotxes vers el restaurant anomenat Can 
Canela per gaudir de un discret dinar que ens va complaure. 

Can Canela, es troba entre el poble de Cànoves i l’embassament de 
Vallfornés, és una casa rural que abans era discoteca i ara l’han 
apanyada com a casa de menjars de caire casolà. 
L’àpat va transcórrer entre rialles, bromes. anècdotes i altres coses 
similars que feren que passéssim una bona estona sempre amb 
bona avinença i bones formes. 
======================================================== 



HEM ANAT A QUERALBS 
 

Aquesta pintoresca població està situada a 1236 m. d’altitud i al peu 
del mític Puigmal (2913m.), la muntanya més alta del Pirineus 
Orientals. 

Una altra sortida que ens ha agradat tan per les vistes com per els 
menjars (esmorzar a La Gleva i dinar a Ventolà). 
Després de visitar aquest típic poblet, hem fet una passejada per 
Ribes de Fresser abans d’anar cap a Ventolà per a gaudir de un bon 
àpat. Camí de tornada i a l’alçada de Vic, ens va sorprendre una 
tempesta bastant forta de la qual vàrem veure per la tele en l’apartat 
del temps, que per aquell indret caigueren 53 litres. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


