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GASPAR HAUSER II
Autor: Blai Bonet

Que cadascú, a partir dels divuit anys,
es deixi créixer els cabells durant dos anys,
es deixi créixer la barba durant cinc anys, 
es deixi créixer les ungles durant set anys,
abans de dir salvatge a un home
i abans de dir salvatge a un salvatge.

Que cadascú sigui titular de la seva vida.
Que cadascú sigui aguantat just pels seus dos-cents ossos.
Que cadascú visqui sense demanar permís per a viure.
Que cadascú, si no fa comptes de tenir un fill,
faci l'amor amb qui sigui, sia per la geografia que sia, 
abans de dir home a un salvatge
i abans de dir salvatge a un salvatge.

Que cadascú aboqui l'odi damunt tothom qui odia.
Que cadascú defensi just el que li és rendible.
Que cadascú sigui el seu propi emperador.
Que cadascú decideixi fins quan, quan, ha de durar la guerra.
Que cadascú decideixi fins quan ha de durar la pau,
abans de dir home a un salvatge 
i abans de dir salvatge a un salvatge. 

Que, quan et moris d'amor, t'hagis de casar.
Que, per a poder viure, t'hagis de fer una assegurança de vida.
Que, quan tinguis set d'aigua, et facin fer un clot.
Que, quan siguis lliure, hi hagi un bombardeig.
Que, quan a l'hivern et vegin nu, et donin un tassó d'aigua.
Que, quan demanis notícies, t'enterrin.
Que, del pa, just en coneguis el forner,
si dius home a un salvatge
i si dius salvatge a un salvatge.

Que ningú no digui “l'altre” a un altre.
Que ningú no digui “jo” al seu nom.
Que ningú no posi el seu nom sota un acte que l'obliguen a 
fer.

Que ningú no digui “seu” al seu amo.
Que ningú no digui “seu” al seu amor.
Que ningú no digui “teu” al seu amor.
Que ningú no digui “pare” a ningú.
Que tothom digui “mare” a la seva mare,
abans de dir salvatge a un home
i abans de dir salvatge a un salvatge. 

Cap moble no té permís per a dur pols.
Cap home no està autoritzat per a deixar de ser la bellesa.
Ningú no està autoritzat per a no tenir autoritat pròpia.
Cap abric no té permís per a prescindir ni d'un sol botó.
Cap home no és tan indigne com per aguantar-se recolzat 
en un altre.
Ningú no té permís per semblar un altre.
Tothom és prou document com per a poder anar 
indocumentat.
Ningú no té permís per a creure que sigui veritat 
el que un carnet d'identitat diu d'una persona.
Cap home no està autoritzat per a dir “llibertat” a la seva 
llibertat.
Ningú no té permís per a encendre un ciri quan fa sol.
Tothom està obligat a dir que la creu és un instrument de 
tortura
i a no dir home a un salvatge
i sobretot a no dir salvatge a un salvatge.
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Autora i fotografies: Esther Dalmau

El passat mes d'abril, Reclam va oferir una altra línia 
d'ocupació per als usuaris del Projecte Incorpora'm. Des 
d'aleshores, usuaris del projecte estan duent a terme la 
distribució d'aquesta publicació al centre de Puigcerdà. 
Dues persones amb diversitat funcional, supervisades, van 
distribuir la revista per diversos establiments de la 
població.

INCORPORA’M 
COL·LABORA AMB RECLAM

Per a més informació i pressupostos podeu 
contactar-nos per telèfon o correu electrònic:

972 88 01 06 / 690 314 551  
esther@fundacioadis.org

Ja fa deu mesos que el projecte Incorpora'm va començar 
amb el servei d'Econeteja. Estem molt satisfets de les 
oportunitats que ens estan brindant particulars, empreses i 
institucions de la Comarca que han permès ampliar el 
servei. Actualment portem a terme neteges de domicilis, 
comunitats de veïns, locals comercials, edificis públics de 
les poblacions, etc. 

Ara ampliem el ventall de servei i oferim Econeteja de 
garatges, duta a terme amb maquinària elèctrica que 
permet fer la tasca de manera que no es produeix un excés 
d'humitat ni de pols.

Autora i fotografies: Esther Dalmau

EL SERVEI D’ECONETEJA 
AMPLIA L’OFERTA

Paral·lelament a aquesta tasca hem pogut treballar a nivell 
cognitiu i motor, habilitats socials i la comunicació; aspectes 
imprescindibles en el desenvolupament de la persona.

En definitiva, Reclam ha ofert una nova oportunitat a 
persones amb diversitat funcional per aconseguir la seva 
integració social i laboral. Gràcies a Reclam per confiar en el 
Projecte Incorpora'm i oferir la possibilitat de dur a terme 
aquesta tasca en la qual s'ha ofert ocupació a tres persones.

Incorpora'm promou la creació d'ocupació, la 
promoció de la responsabilitat social corporativa, la 
sostenibilitat i l'ètica mediambiental i fomenta i 
ajuda a la integració social i laboral .
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ADIS PROMOU LA SOLIDARITAT 
I LA COL·LABORACIÓ ENTRE 

ELS ALUMNES DE L’ESCOLA ALFONS I

Durant el mes de maig, la Fundació ADIS ha dut a terme a 
l'Escola Alfons I unes Jornades sobre la diversitat funcional 
amb l'objectiu principal que la diversitat funcional no sigui 
una diferència discriminatòria sinó que creï un lligam de 
col·laboració i empatia amb la persona que necessita ajuda 
per desenvolupar-se íntegrament a nivell personal, social, 
laboral, etc.

Al llarg d'aquests dies, alumnes de tots els cicles (des de P-3 
fins a 6è) han pogut conèixer les tasques que realitza la 
Fundació ADIS per a persones amb diversitat funcional. 
Mitjançant xerrades i dinàmiques, els alumnes han pogut 
viure en primera persona les sensacions que es perceben 
quan es té limitada la visió i es necessita ajuda, col·laboració i 
acompanyament per dur a terme les tasques del dia a dia.  

Volem agrair a l'Escola Alfons I l'oportunitat d'acostar als 
nens/es el món de la diversitat funcional i la tasca de la 
Fundació ADIS, dedicada a la integració sociolaboral 
d'aquest col·lectiu.

Autor i fotografies: Equip Professional ADIS
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L’ESPAI ADIS VISITA ANDORRA

FEM PUNTS DE LLIBRE
Autor i fotografies: Equip Professional ADIS

Aquest any els usuaris de la Fundació ADIS han participat al 
Primer premi infantil i juvenil de punts de llibre d'Òmnium  
Cerdanya. Ens vàrem trobar un dia al local de la Fundació 
per fer els punts de llibre i, el dia deu de maig, vam anar a 
l'entrega de premis on va guanyar el nostre company Javi 
González. El premi consistirà en l'edició dels punts de llibre 
guanyadors per part d'Òmnium Cultural Cerdanya. Aquests 
punts es regalaran a les biblioteques de la Comarca durant 
l'any 2019.

Autor i fotografies: Equip Professional ADIS

Els usuaris de l'Espai ADIS han participat a la Diada 
Esportiva de la Gent Gran de La Seu d'Urgell i Andorra que 
enguany s'ha celebrat al Prat del Roure d'Escaldes 
Engordany. 

Un total de vint persones, entre usuaris i acompanyants, 
vam sortir des de la Fundació ADIS de bona hora. A dos 
quarts de deu del matí es donà el tret de sortida amb l'acte de 
benvinguda i l'esmorzar. Tot seguit, es va dur a terme una 
masterclass de gimnàstica dirigida als padrins i padrines 
participants a la diada. 

Com a cada edició, la diada també ofereix la possibilitat 
d'inscriure's a les activitats esportives organitzades per a 
l'ocasió com ara un circuit multi-activitats, ioga, caminada i 
golf. Els usuaris de l'Espai ADIS, vàrem participar a la 
caminada i a l'activitat de ioga. 

Per finalitzar la sortida, se celebrà un dinar de germanor a 
l'Hotel Panorama d'Escaldes-Engordany. 
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ACOLLINT LA VIDA
Aviat farà deu anys que vaig arribar a La Cerdanya. 

Us sonarà tòpic però m'han passat volant. Per una part és 
molt positiu perquè vol dir que tot el que hi he viscut ha 
estat intens però, per l'altra, em deixa glaçat pensar com de 
ràpid ha passat aquest terç de la meva vida. 

Recordo perfectament el 31 d'agost de 2009. 

Aquella sensació punyent d'haver pujat -perquè els de 
Girona pugem cap a la muntanya-, a un lloc a viure 
completament sol. I no em refereixo només a la solitud 
que pots trobar en un pis desconegut del qual, de 
moment, no tens cap record sinó també a la solitud física 
que sents en trobar-te davant d'un territori i una comarca 
imponent i silenciosa. Aquell dia, no tenia ningú; només 
em tenia a mi. Tot el que havia conegut fins llavors 
(família, amics, rutines, espais...) havia quedat entre 
Celrà i Girona. 

'I ara què?', em preguntava. 

Doncs ara, a seguir endavant. No quedava altre remei. Per 
sort, aquesta solitud va durar poc. 

L'endemà, 1 de setembre, m'havia de presentar a les nou a 
l'Escola Jaume I de Llívia per conèixer els meus nous 
companys/es o, més ben dit, una part d'ells/es -ja que la 

resta m'esperaven a les escoles de Bolvir i Ger, components 
també de la ZER Cerdanya-. 

De seguida em vaig adonar que part del meu acolliment a la 
Comarca passaria per la institució escolar. Treballar en una 
escola, i més d'un poble petit, de seguida et deixa fitxat pels 
vilatans; fins i tot, per gent que no t'esperes. És aquella 
estranya sensació que tothom et coneix però tu no tens ni 
idea de qui és un o l'altre. És com si una part de la teva 
intimitat hagués estat entregada pel fet de ser mestre. 
Tampoc entenc què era el que m'estranyava aleshores quan 
gran part de la meva vida havia transcorregut en un poble 
essent el fill de la pastissera -imagineu-vos que poques 
possibilitats de passar desapercebut tenia-. 

Aquesta situació, i d'altres que s'hi van sumar, em van 
demostrar que l'escola és un gran espai d'acollida en molts 
més sentits dels que ens pensem. Però la meva pregunta és: 
Tots els agents educatius que formen l'escola, estan 
disposats a jugar aquest paper?

En el meu cas, i abans d'aprofundir més en la resposta 
d'aquesta pregunta, he de dir que vaig trobar (i trobo, de 
moment) un entorn, quasi idíl·lic on he tingut l'oportunitat 
de créixer en l'àmbit professional al costat de companys/es, 
persones d'una grandesa humil s'han creuat al meu camí, i 
on també he trobat persones que m'han marcat la vida i han 
passat a formar part del meu tresor vital.  

Autor i fotografies: Enric Coll

“Per ser acollit t'has de deixar acollir. En el fons, com tot, és un joc de forces i 
energies que han d'acabar essent recíproques”



Retornant a la pregunta plantejada unes línies enrere, tots 
els agents educatius que formen l'escola, estan disposats a 
jugar aquest paper? clarament responc que no. M'atreviria a 
dir que, la gran majoria de les vegades, és per una 
inconsciència que controla el nostre ego; la nostra 
necessitat imperiosa de mirar-nos el melic. 

Vull deixar molt clar que per ser acollit t'has de deixar 
acollir. En el fons, com tot, és un joc de forces i energies que 
han d'acabar essent recíproques. 

Quines són les circumstàncies que calen, doncs, perquè es 
produeixi una bona acollida? 

Des del meu punt de vista, la més essencial és l'escolta. 
Saber escoltar és bàsic per entendre el context de la 
persona que tenim davant, sigui un nen/a que acaba 
d'arribar nou a l'escola, una família que ve de lluny (ja 
siguin cent quilòmetres o mil) o aquell mestre/a que acaba 
d'aterrar a un nou ecosistema escolar.

La segona circumstància, i que va íntimament relacionada 
amb la primera, és la comunicació efectiva i afectiva. Amb 
la comunicació arriben les emocions, els sentiments, els 
estats d'ànim i arriben els lligams, per petits que siguin. 
Però també arriben les solucions, les ajudes i l'apropament 
amb les persones. 

I, seguint amb aquesta intimitat, trobem la tercera 
circumstància: la comprensió. Comprendre i estar-hi 
disposats ens ajuda a entendre un fet molt important: totes 
les persones d'aquest món, totes sense excepció, busquem 
el nostre benestar i el de la nostra família on les necessitats 
més bàsiques estiguin cobertes i on puguem viure en pau. 

I, finalment, tenim la quarta circumstància, l'arrelament. I 
és que, deixant de banda les idees polítiques que hom pugui 
tenir, tothom necessita sentir-se arrelat a algun lloc, encara 
que sigui per poc temps. I què afavoreix a l'arrelament? 

Sens dubte una societat que sigui capaç d'obrir els seus 
costums, que no faci diferències entre l'origen de les 
persones, una societat que aposti per la no violència, per 
deixar enrere el llast del racisme i podríem seguir 
enumerant un llarg etcètera. 

Vosaltres creieu que viviu en un entorn per acollir?

La resposta us la deixo per vosaltres. 

Si tots poguéssim aplicar al nostre voltant aquestes quatre 
circumstàncies estic segur que faríem dels nostres pobles 
un lloc molt millor. I ja sabeu que els petits canvis són 
poderosos. Per on comencem? Doncs, com sempre, per un 
mateix. Primer ens hem d'acollir a nosaltres per poder-nos 
obrir al món, però això, ho deixarem per a un altre article.

Sigui com sigui, La Cerdanya, amb les vostres escoles, amb 
la vostra gent i la vostra cultura m'ha fet sentir com a casa i, 
per uns moments -perquè la vida al final són això, 
moments-, sentir-me la Comarca com a pròpia; un bocí que 
portaré sempre més dins meu. 

Gràcies Cerdanya; gràcies cerdanes i cerdans (tant si en sou 
d'arrel com d'acollida). 
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UN TREN DE NIT

El tren surt de nit. I travessa tot el país, de punta a punta. 
Davant meu una noia amb un nadó en braços. Dos seients 
més enllà, un avi que llegeix una novel·la històrica. Al 
meu costat, un home de negocis que només consulta el 
telèfon i fa cares de fàstic. Diferents motius ens han 
portat fins aquí. Cadascú el seu. I allà, junts i allunyats, 
travessem la nit, com si algú ens esperés en alguna 
andana. A estones tanquem els ulls. A estones mirem per 
la finestra com els llumets de les ciutats semblen 

mosquits que es mouen lentament. La nit cada cop és més 
nit. I amb les primeres llums per estrenar el matí, encara 
que sembli mentida, el món ha canviat. És un dia nou i 
diferent de la resta de tots els dies que queden. Davant 
meu, un avi que consulta el telèfon amb cares de fàstic. 
Dos seients més enllà, una noia que llegeix una novel·la 
històrica. L’home de negocis del meu costat ja no hi és. Ha 
marxat no sé on. I jo m’he convertit en el nadó que tot ho 
mira per primera vegada. 

Autor: Marc Artigau   Il·lustradora: Tània Manzanal



 
LESVOS. NO SÉ NI ON ÉS... 

I, SI NO ÉS AMB PASTERA, COM S’HI ARRIBA?

Camp de Moria, illa de Lesvos, Grècia. Gener 2019.

Estic neguitosa. Tot i que sóc cooperant des de fa temps 
–metgessa formada en cooperació, salut internacional i 
urgències– i he estat en indrets amb molta misèria, és la 
primera vegada que una ONG m'insisteix (reiteradament) 
que tinc un psicòleg a la meva disposició a la tornada.

No em tranquil·litzen els articles que he llegit de l'ONG: són 
esfereïdors.

És hora, però, d'embarcar-se. Cap a on? A un camp de 
refugiats … a Europa.

Des del 2014 sento a parlar dels camps de refugiats a Grècia. 
Tothom pensava que seria una situació provisional però els 
anys han anat passant, la situació ha empitjorat i Lesvos 
(com altres illes del Mediterrani) ja compta tres camps. A 
tots ens queda lluny, això dels refugiats. N'hi ha per tot el 
món. Però això és Europa, casa nostra. No estem en una illa 
devastada per la guerra o la fam. Tenim recursos i no 
s'utilitzen. 

En aquesta illa preciosa del Mediterrani viuen 100.000 
grecs, que tenen bars, piscines, feina, supermercats... 
mentre en un racó de l'illa, darrere un mur, hi ha aparcats 
els refugiats en condicions pèssimes. Sempre havia estat en 
llocs «on tothom és pobre» i, potser és per això, que aquest 
contrast em xoca. El camp de Kara Tepe és al costat del Lidl.
A Lesvos hi ha dos camps importants: Moria i Kara Tepe. El 
Camp de Moria és el pitjor; diuen que és l'infern. Moria és 
un antic camp militar reconvertit en camp de refugiats, 

vorejat per un mur gris infranquejable amb doble filat de 
filferro… Em recorda els camps de concentració. 

Excepte amb un permís especial (que no obtindré mai), 
l'entrada al personal de les ONGs està prohibida (a 
l'entrada hi ha militars «simbòlics» que no resolen cap 
conflicte dins el camp). Al camp tot està fet perquè no 
sàpigues què passa dins del camp ni com funciona. El 
govern grec -que és l'encarregat de la gestió del camp- no 
vol que es denuncïi la situació. Les fotos estan 
prohibidíssimes, sota amenaça d'exclusió del país o 
d'empresonament. Em costarà dies obtenir informació (la 
paperassa oficial està en grec i em resulta il·legible, els 
refugiats tenen por de parlar, i a les ONG es parla en anglès, 
àrab i francès). 

He vingut a col·laborar -com a metgessa de família- amb 
l'ONG Rowing Together: una ONG de ginecòlegs espanyols 
que atèn exclusivament les dones del camp. Al camp només 
hi ha un metge grec per als 5000 - 6000 refugiats 
(afganesos, sirians, africans… la meitat són menors) i està 
desbordat. Al Hospital de Mitilene hi ha dos ginecòlegs per 
a tota l’illa i també estan desbordats.

Com que no podem estar dins del camp, la clínica de 
Rowing Together (una tenda gran) està instal·lada en un 
camp d'oliveres just davant de la porta del recinte militar. 
Metges sense fronteres tampoc pot estar dins el camp així 
que, per instal·lar les seves tendes i camions-consulta, 
lloguen aquest terreny a un pagès i en cedeixen un trosset a 
la ONG espanyola. Metges Sense Fronteres atèn 
exclusivament nens/es i embarassades; també tenen 

Autora i fotografies: Aurèlia Sans
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psicòlegs. Els refugiats tenen lliure circulació per l'illa i, per 
tant, poden venir a les consultes quan volen.

Moria té una capacitat per a 3000 persones i n'hi viuen 
6000; és a dir, el camp està saturat i s'han d'amuntegar els 
refugiats. Les organitzacions aparquen diverses famílies en 
tendes o «isobox» (aquells mòduls de les obres) dins o als 
afores del camp. A cada mòdul hi ha tres famílies que es 
desconeixen entre elles. Dormen a terra sobre una manta, 
amuntegats com sardines. Als mòduls no hi ha res més. Les 
dutxes són a l'exterior i n’hi ha una per a cada 150 persones. 
Es fa un sol àpat al dia, que s'aconsegueix després de fer 
dues hores de cua a la intempèrie. 

A l'hivern, a Moria fa fred; plou tota l'estona, hi ha 
inundacions a les tendes; també a la nostra clínica-tenda. 
Plou dia i nit. De vegades, neva. Quan plou molt, saps que 
les pacients no vindran perquè només tenen una muda i és 
amb aquella única roba mullada que hauran de dormir.

Hi ha ONGs que intenten donar roba o sabates però les 
gestions són molt caòtiques i els nouvinguts triguen 
setmanes per obtenir la informació.

Quan el mal temps amaina a alta mar, arriben persones al 
camp. Arriben de nit a la costa nord de l'illa, en  pastera (un 
bot inflable) i els que tenen més diners en una embarcació 
petita de motor on s'amunteguen trenta persones. Després 
de gastar tots els seus estalvis (de vegades el «viatge» dura 
anys) venen només amb el que duen i una armilla 
salvavides que no sura (la majoria no sap nedar i les màfies 
els enganyen). De vegades no hi ha prou armilles i lliguen 
ampolles de plàstic a la cintura dels nens. Aquesta és la seva 
única protecció.

Però estan desesperats. No us podeu ni imaginar el que han 
viscut als seus països o durant el viatge.
 
No saben, però, que aquí l'infern continua ni saben que la 
seva vida quedarà suspesa durant anys en aquesta illa, fins 
obtenir hora per «valorar si poden optar a la condició de 
refugiat ».

Perquè Lesvos? Aquesta illa de territori Europeu està 
només a deu quilòmetres de la costa de Turquia. Els 
refugiats són persones com nosaltres. Jo he atès persones 
de la meva edat, persones que tenien una vida -com la 
nostra- amb fills, escola, feina... i d'altres que sempre han 
viscut en situacions de guerra o violència ètnica.

A la clínica hi ha una coordinadora, un ginecòleg (amb 
ecògraf) i un metge de família que fa el triatge de pacients i 
administra tractaments. Depenent de les setmanes també 

hi ha llevadores espanyoles. Els nostres traductors de farsi, 
àrab o francès són refugiats que intenten sobreviure 
ajudant.

Les pacients que atenem tenen dolors abdominals, mal 
d'esquena (normal, si dormen a terra), infeccions urinàries 
(inevitables si gairebé no tenen dutxa), infeccions vaginals, 
tumors ginecològics, malalties de transmissió sexual o 
embarassos no desitjats deguts a violacions, i embarassos 
desitjats perquè si estàs embarassada se't considera 
«persona vulnerable» i pots guanyar punts per canviar de 
camp. Nosaltres no hi som per jutjar ningú. Tota noia/dona 
que ha viatjat sola ha sigut violada sigui afganesa, 
camerunesa o siriana; sigui professora d'institut, mestressa 
de casa, estudiant, o farmacèutica; sigui pobra o benestant 
(també fugen) ; amb família o sense.

Totes elles són dones a qui, de cop, els han pres la dignitat; 
que entren a la consulta amb el cap cot; que alcen els ulls per 
somriure tímidament quan et veuen i tornen a mirar-se els 
peus. Esperen encongides en un racó de la sala d'espera. 

He resat amb l'Armelle mentre esperàvem el resultat del 
test ràpid el VIH quan m'explica que uns homes la van 
assaltar i violar al seu país fa uns mesos. Em frustro amb la 
Hawa quan li intento explicar que no hi ha solució per a la 
seva vaginitis crònica tenint en compte les condicions del 
camp o explicant a la Sarah que, amb 43 anys i quatre parts, 
no es poden fer miracles per quedar-se embarassada aquí. 
He abraçat la Najya –té 30 anys- cada vegada que ha vingut a 
la consulta perquè està sola i els turcs la van violar en 
manada abans d'agafar la pastera; encara està en xoc. M'he 
quedat sense saber què dir quan li demano a la Nadia -que té 
la meva edat-: quants fills tens? (per omplir la fitxa) de cop, 
passa d'estar impassible i se m'ha posat a plorar 
desconsoladament dient que un havia mort d'infecció 
essent un nadó; l’altre l'havien matat els talibans.  

Amb elles no parlem gaire de tot plegat ni insisteixo quan 
em responen vagament sobre les cicatrius abdominals que 
descobreixo en aixecar la roba (ganivetades, tortures...). 
Moltes estan en mode «dissociació» ; intenten sobreviure al 
que han passat (no en sabem de la missa la meitat) i tiren 
endavant com poden. Es respira molt dolor, molt sofriment 



i no som qui per remoure'l. Ho han perdut tot i han patit de 
manera indescriptible però sempre et donen les gràcies en 
deixar la consulta. Saben que hi som i que poden comptar-
hi. Aquest és el motor de l'ONG.

També veiem nens i nenes sols als camps, desemparats, 
abandonats per tothom. Nens i nenes que han viatjat sols, 
adolescents enviats per les famílies «a provar sort», o nens 
que es troben sols de cop durant el viatge perquè han 
torturat i matat els seus pares, o n'han estat separats durant 
el viatge. Penseu com seria si haguéssiu de fugir i de cop els 
vostres fills es perdessin o es queden orfes durant el 
trajecte.

Nens i nenes comparteixen tendes amb adults o agrupats 
sols en tendes; adults no tots amables. Tenim «prohibit» 
anar caminant del poble (on hem llogat un pis petit) al 
camp. Ens desplacem amb cotxe. Quan veus grups d'homes 
refugiats sols que vaguen de camí al poble queda clar què 
han fet i quines són les seves intencions només amb la seva 
manera de mirar. El govern grec és clar: si et violen -siguis 
europea o refugiada- és el teu problema. 

Així doncs, aquests nens i nenes que viuen sols són violats a 
les nits. Els adults entren a les tendes o ho fan a les mateixes 
tendes mixtes. Hi ha prostitució infantil. Agressions a les 
dones, agressions entre homes (totes les ètnies i cultures 
estan juntes en condicions d'estrès)… De vegades les dones 
et demanen un bolquer per no haver de sortir de la tenda a 
la nit per anar al WC. Viuen atemorides. Els nens tenen 
atacs de pànic fins al punt que alguns intenten suïcidar-se. 
Totes les dones que he visitat tenen estrès post-traumàtic. I 
sé per Metges Sense Fronteres i altres ONG que hi ha molts 
afectats de patologies mentals. Molts; adults que tenen 

al · lucinacions,  brots ,  insomni,  atacs  de pànic , 
desesperança; adults que reviuen continuament imatges de 
saquejos, amputacions, tortures i violacions que han patit 
ells mateixos o els seus familiars i Moria no ajuda, és la 
selva. Aquest horror es coneix i el govern i les institucions 
europees no fan ni deixen fer res.

Què hi podem fer? No girar la cara. Col·laborar, aquí i/o 
allà. Denunciar. La Cerdanya no ha girat la cara per això 
agraeixo a la gent de la Comarca i de l'Hospital 
Transfronterer la seva ajuda. En un temps rècord vàrem 
poder recaptar una important quantitat de medicaments 
que m'han sigut de gran utilitat. 

Dedicat als qui no han pogut arribar i als que sí han pogut.
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Aquest noi de mirada clara i trets exòtics és d'origen 
etíop; ara viu a Puigcerdà. No ens coneixem de res i faig 
preguntes que, fins on se sent còmode, tímidament 
respon. I és que costa parlar de la nostra vida; no és fàcil...

Davant d'un te compartim una conversa i entre els 
silencis suren històries i reflexions. L'Atinkut és molt 
jove. Ho era encara més quan va venir d'Etiòpia, només 
amb tretze anys. Quan era a Etiòpia pensava a venir; tenia 
Europa molt idealitzada. Un cop instal·lat, ha vist que 
moltes de les imatges que s'havia representat no han 
estat certes. Somiava que, quan vingués, podria fer tot el 
que voldria i seria fantàstic; tampoc ha resultat així. 
Migrar vol dir canviar de vida però també vol dir 
encaixar en una realitat que mira el món de manera 
diferent de com se l'havia mirat fins aleshores. Les seves 
idees d'allà no funcionaven per viure aquí i ell es resistia a 
deixar-les anar. No era fàcil desprendre's de tretze anys 
de vida viscuda, records, educació, valors. La negociació 
entre la seva cultura i la cultura on s'ha integrat ha estat 
una tasca difícil. Reconeix que els primers temps varen 
ser caòtics; ho van passar malament tots: ell i la seva 

família. El procés d'adaptació va ser una 'negociació' 
interna i externa.

Ara ja sent que té les coses a lloc i es dona temps per 
estudiar i adaptar-se a viure a Puigcerdà. Entén els 
estudis com una via de superació i valora amb gratitud 
allò que aprèn. A diferència de la majoria dels seus 
companys d'estudis, diu que no té pressa per marxar a 
Barcelona valora el que té ara i es pren l'aprenentatge 
com un camí i és que, en el fons, és una part més 
d'aquesta negociació. Necessita entendre la cultura que 
l'ha acollit per trobar-li un encaix en el seu sistema de 
valors i se'n surt amb èxit. Explica que se sent ben 
integrat i en general no considera que hagi patit racisme. 
En arribar sí que li havien dit coses que el van afectar 
però ara ja no hi dona importància. Afegeix que la 
discriminació: Depèn de la persona, de com és, del seu cor... 
en el fons poca gent realment discrimina per racisme. La 
gent discrimina més per interès que per racisme. No veuen 
si ets negre o no, si veuen alguna cosa que els interessa, et 
valoren i s'estableix la relació.
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Atinkut Mas Company: 
Estic amb mi mateix, tirant endavant

Autora i fotografies: Cesca Casadesús

«Em vaig adonar que no sabia res i això que em pensava que ho sabia tot »
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L'Atinkut és un noi de vint-i-un anys i fa cinc mesos que viu 
a Puigcerdà. Quan tenia tretze anys, els seus pares d'aquí el 
van anar a buscar a Etiòpia on vivia amb els seus avis. Els 
pares de la Cerdanya es van estar quinze dies allà per 
arreglar la paperassa i se'l van endur a viure a prop de Bar, a 
l'Alt Urgell. El seu germà petit ja era aquí amb la mateixa 
família; l'havien portat quan tenia uns cinc anys. L'Atinkut 
feia cinc anys que no veia el seu germà i tenia moltes ganes 
de fer la retrobada. 

De molt petits van perdre el pare i, més tard, la mare quan 
l'Atinkut tenia uns vuit anys. Els seus avis i la seva família 
extensa encara viu a Etiòpia i ells no els han anat a visitar 
però no han perdut el contacte i de tant en tant hi parlen. 
Aquest jove, que té molt bona memòria, també es recorda 
de la vida al seu país d'origen i ens l'explica amb serenor. 
Vivia a Dessie, una ciutat que és bastant gran; allà anava a 
escola, considera que vivien bé. Està content de l'educació 
que ha rebut diu que, com aquí, l'educació és bona. Destaca, 
però, els valors que ha heretat de la seva cultura. Explica 
que, a la zona on ell vivia, més o menys la meitat de la 
població és cristiana i l'altra meitat és musulmana. La 
llengua oficial que s'hi parla és l'Amariña, una llengua amb 
el seu propi alfabet. Destaca que vivia en un país ric en 
llengües (se n’hi parlen unes cinquanta) i cultures. 

L'Atinkut va arribar amb tretze anys, una motxilla de 
records i un bagul d'expectatives. Perquè aquí, i menys 
encara a Etiòpia, una persona de tretze anys ja no és un nen 
petit. Vulgues que no, a Etiòpia ja tenia una idea sobre com 
era la la vida d'allà i havia fabulat sobre la vida d'aquí per les 
informacions que li arribaven. Amb la imaginació d'un jove 
de tretze anys també s'havia fet il·lusions del que esperava 
en arribar aquí. Quan va arribar explica que dintre seu va 
sentir un xoc, el xoc de dues cultures molt diferents. Li 
costava assimilar moltes coses. D'una banda, estava 
enganxat a la seva vida de sempre, la d'allà, on les maneres 
de fer i de viure estan condicionades fortament per la 
religió, que té un paper fonamental a la vida quotidiana. En 
arribar aquí va trontollar tota la seva escala de valors. 
Trobava que la realitat que havia conegut fins aleshores no 

encaixava amb la cultura d'aquí. S'aferrava als seus costums 
i al seu tarannà de l'Àfrica perquè era el que el definia. Era 
fidel a les seves arrels. D'altra banda, veia que aquí les coses 
funcionaven d'una altra manera, per a ell estranya, nova, 
diferent. Es trobava vivint aquí, amb els nostres codis 
culturals i, al mateix temps, aferrat a una altra cultura que 
l'havia definit com a persona però que ja formava part del 
seu passat. Sentir-se desarrelat amb un peu a cada banda no 
era gens fàcil.

Per posar un exemple, explica el paper que té la religió a la 
seva vida. Quan vivien, els seus pares eren cristians i ell, tot 
i que era molt petit, tenia molta curiositat per aprendre 
coses de la Bíblia; una curiositat que encara avui conserva 
en la mirada amb què aprecia l'entorn on viu. Més tard quan 
va viure amb el seu avi, que és musulmà, li va passar el 
mateix; volia saber-ho tot de la seva religió i les seves 
tradicions. La religió planava en tots els àmbits de  la seva 
vida, ho impregnava tot. Era la pauta que dirigia la seva 
manera de ser i de fer. Tot, a la seva vida quotidiana estava 
imbuït del més enllà i de veritats absolutes. En canvi, en 
arribar aquí, va veure que la religió no regeix la 
quotidianitat de les persones. La gent no hi està tan aferrada 
i això se li feia molt estrany. Li costava creure que es pogués 
viure sense tenir present el més enllà perquè és una qüestió 
molt profunda. Ara es mira ell mateix des de la distància que 
dona el temps i es veu molt petit i innocent quan, en aquell 
moment, es creia que ho sabia tot i s'hi aferrava fort. Ho 
recorda amb pena; s'adona que no sabia res i encara ara no 
sap res, això el va fer sentir desemparat i perdut. Fer aquest 
canvi de perspectiva  Explica que li ha costat molt i que ja ha 
posat moltes coses a lloc. Ara reconeix que està molt més 
tranquil i content i no se sent perdut. Considera que s'ha 
quedat amb el millor de cada cultura i això l'enriqueix molt. 

Ara està estudiant i vivint a Puigcerdà, comparteix pis amb 
un noi de Camerun i els caps de setmana treballa en una 
pizzeria. Encara se li fa molt nou viure, com diu ell, 'a ciutat' 
Puigcerdà, a ciutat. I sí, en relació amb Pont de Bar, 
Puigcerdà és una ciutat. Diu que de la Cerdanya li agrada 
tot: el paisatge, Puigcerdà, la gent... N'està enamorat.



BIBLIONEWS

Bauman és sociòleg i un intel·lectual 
preocupat per les persones. Analitza el 
“pànic moral” que genera l'arribada de 
refugiats, n'estudia les causes, l'impacte 
social i planteja solucions basades en la 
solidaritat, la cooperació, l'humanisme i 
la construcció de ponts mentre que 
bandeja les prohibicions i l'aixecament 
de murs.  

A Lampedusa no paren d'arribar 
vaixells amb persones que fugen de la 
guerra i la fam; volen salvar la seva 
vida i la dels seus fills. Samuel és un 
nen que viu a l'illa i que amb els seus 
ulls purs ho veu tot des d'un altre 
punt de vista. Documental de 
Gianfranco Rosi premiat a diversos 
festivals.

Les causes que porten les persones a 
marxar del seu país i el procés que 
suposa aquesta fugida vist amb els 
ulls d'una nena africana. Poc a poc la 
seva família, el seu poble i tots 
aquells elements que havien format 
par t de l a seva v ida es van 
transformant. L'exili és la única 
sortida possible. 

DEL PIRINEU SABIES QUE... 
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Biblioteca Comtat de Cerdanya

Lluny del meu país

Pascale Francotte

Fuego en el mar

Gianfranco Rosi

El dossier d'aquest número del “Cadí 
Pedraforca” es va dedicar a la gent que, 
per motius principalment econòmics i 
laborals, va deixar els seus llocs 
d'origen per formar part de la societat 
berguedana, cerdana o alturgellenca; 
testimonis de primera mà de persones 
que formen part del territori i que han 
contribuït a la seva prosperitat. 

Estiu a Puigcerdà vol dir bibliollac? Que estiu a la biblioteca vol dir que saltem les 
parets i ens n'anem al llac? Que transportem llibres, diaris, revistes i ocupem amb 
alegria i il·lusió la caseta de l'estany? Que us esperem a tots per llegir, per mirar, 
per passejar, per descansar ...? Que oferirem activitats pels més petits i lectura per 
a tothom? Que allà hi serem el juliol i l'agost, contents de tornar-vos a trobar a totes 
i tots... 

Desconeguts a la porta 
de casa

Zygmunt Bauman
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LA VIDA DE CADA DIA 
I EL PIS DE CASA

LA MEMÒRIA DELS CERDANS

– Ring, ring, ring. 
– Qui deu ser?
– Hola, bon dia, venia per provar-me un vestit que em fa la 
teva mare. 
– Passi, passi; aquí hi ha el provador. Ara aviso la mare. 

Sí, al pis del carrer Espanya, la mare tenia un taller de 
modista on treballaven cinc o sis noies o senyores. 
L'estança tenia una estufa (a l'hivern), la màquina de cosir, 
un taulell ample i alt amb espai de magatzem a sota, la fusta 
de planxar, una taula amb calaixos i amb vareta de ferro de 
cap a cap per als fils alçada a uns quaranta centímetres de la 
taula i un espai a sota per guardar-hi coses; era la taula de 
treball i sis o set cadires. Al costat hi havia una habitació que 
era el provador amb un armari, una taula petita, unes 
banquetes de quatre potes molt maques, un mirall triple i 
una bona il·luminació. 

Moltes cases, com la nostra, tenien els terres de fusta, una 
fusta ben polida i envernissada, que protegia del fred i a més 
permetia als nens jugar i jugar a qualsevol racó de la casa. A 
casa nostra només hi havia dues habitacions amb rajoles: el 
lavabo, que només tenia el wàter i un lavabo per rentar-se la 
cara i les mans, i la cuina, que tenia una taula, una pica de 
marbre, un armari i la cuina econòmica de llenya. La cuina 
feia de quarto de bany cada setmana. En aquells anys només 
ens rentàvem del tot un cop a la setmana. Quan érem 
menuts, la mare escalfava aigua a la cuina i, en un cossi, ens 

rentava de dalt a baix. Quan hom arribava a ser adult o, si 
voleu, una mica grandet ens rentàvem nosaltres mateixos, 
allà a la cuina amb el cossi.
 
La cuina també servia per rentar-hi la roba, a no ser que 
s'hagués d'anar als safaretjos públics (calia anar-hi per 
rentar llençols i peces grans). Una curiositat pels infants era 
veure com quedava la roba molla si es glaçava amb el fred; 
semblaven bacallans secs. Per això, a l'hivern, a casa 
estenien la roba al cosidor.
 
M'agradaria destacar la proximitat, la coneixença i la 
relació veïnal, que es manifestava, per exemple, quan no hi 
havia gaires telèfons i es rebia una trucada; la persona sortia 
al balcó i cridava el veí o la veïna perquè anés a respondre la 
trucada. Eren aquells temps en què els telèfons tenien tres 
xifres hi havia una centraleta (era a la plaça Cabrinetty) i 
havies de demanar el número amb el qual volies parlar (o 
demanar per la persona concret ja que la telefonista 
coneixia la majoria de números). Això sí, per demanar una 
conferència amb Barcelona, per exemple, calia esperar 
perquè hi havia demora. També recordo ara, el Doctor Pujol, 
seriós però proper quan venia a casa, perquè algú estava 
malalt. Quan apareixia a la porta, abans que t'examinés, ja et 
podia fer el diagnòstic. T'havia vist néixer i coneixia 
tothom. Per cert, quan hom estava malalt, sempre arribava 
el moment de la convalescència: el moment en què estaves 
bé, o gairebé, però encara estaves una mica dèbil per la 
febre. Era el moment en què et mimaven més: tenies 
berenars especials i fins i tot et compraven alguns tebeos, 
com a cosa extraordinària.
   
Per cert, a casa teníem un balcó ben llarg, que era una bona 
talaia d'observació: dels veïns, del carrer, de les processons, 
de les cavalcades, de qualsevol cosa que passés al carrer; 
també es podien observar els llosats, quan a l'hivern eren 
plens de neu i es feien unes candeles enormes a les 
canaleres o a les barbacanes dels llosats; la neu s'acumulava 
i, quan feia sol començava a fondre's per sota, començava a 
lliscar fins que queia de cop un bon paquet que espantava la 
gent que passava pel carrer. Cap al setembre, des del balcó 
es notava la presència d'abelles perquè sentien la dolçor del 
raïm moscatell de la botiga de fruita que hi havia davant de 
casa. 

La vida familiar, en aquells anys, venia marcada pel treball 
dels pares, per la proximitat dels veïns (les cases tenien 
sempre la clau a la porta, per exemple), per unes relacions 
properes i senzilles amb tothom i per una infantesa prou 
feliç, malgrat la mancança de moltes coses que avui ens 
semblen imprescindibles i per la pobresa de mitjans.  

L'autor, fill de Puigcerdà, va néixer l'any 1949 i per tant la seva 
infantesa va transcórrer  entre el 1954 fins el 1964. Ens vol recordar en 
tot moment que la memòria de les persones sempre és selectiva, en 
general, positiva, emocional, subjectiva i, a vegades, idealitzada.  

Autor: Jesús Bosom    Fotografia: Fons Conxita Isern
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Em dic Raquel, tinc trenta-dos anys i sóc de Llıv́ia. A divuit 
anys vaig anar a viure a Barcelona per estudiar psicologia. 
Sempre m'ha interessat però vaig adonar-me que no era lo 
meu. Aquell any, encara que ho suspengués tot, em va servir 
per emancipar-me i créixer. Vaig canviar la psicologia pel 
disseny d'interiors. Tenia curiositat pel disseny escandinau i 
volia marxar d'Erasmus, però no vaig tenir nassos de sortir de 
la meva zona de confort. Vaig començar a treballar en 
diversos estudis a Barcelona; m'encantava i em volia menjar 
el món. Somiava guanyar premis de disseny. Em veia a la gala 
dels O� scars, entre arquitectes famosos vestida de negre i 
ulleres de pasta…  Però, PAM! De cop vaig caure dels núvols 
per aprendre de què va la vida o per adonar-me que feia anys 
que ho estava aprenent a marxes forçades. 

Quan en tenia vint-i-cinc, en plena crisi econòmica, la mateixa 
setmana em vaig quedar sense feina i sense nòvio. Vaig passar 
dies tancada a casa; allò era el principi duna llarga i dura 
depressió (bé, hauria pogut ser més llarga i més dura; no em 
queixo). La feina i la parella van ser l'excusa. Portava a 
l'esquena una motxilla carregada de pedres (bullying a l'escola 
durant molts anys, una malaltia difıćil a la famıĺia que mai vaig 
saber gestionar i tot el que això genera en un mateix). Durant 
aquella setmana d'introspecció i temps per pensar vaig petar. 

Al cap d'un mes, el meu pare: el tio més enèrgic, fort, sensible i 
vital que he conegut mai va caure en una depressió molt forta. 
Aquesta sı ́que va ser forta. Suposo que la seva motxilla de 
pedres era més gran que la meva. Va estar hospitalitzat en un 
centre psiquiàtric; un lloc difıć il de descriure, de viure, i més 
quan un mateix no està bé. En una de les seves altes, un dia es 
va perdre i el vam trobar sense vida uns dies després a la 
natura, on ell era feliç. No em podia creure el que estava 
passant, semblava una pel·lıćula de terror.  

Aquell mateix any vaig conèixer el Genıś, a la feina. Ens vam 
fer amics; d'aquells imprescindibles, dels qui hi son per riure i 
per plorar; en aquella època va ser bàsicament de plorar. Ell 
marxava a Suècia a fer un any sabàtic i em va proposar si hi 
volia anar. Quan va morir el meu pare, el meu entorn em va fer 
decidir que era un bon moment per prendre distància.

Ens vam traslladar a Suècia sense casa, feina ni papers. (Avıś a 
navegants, NO és una opció gaire recomanable). Vam arribar-
hi a �inals de novembre; tot cobert per un metre de neu que no 
va marxar �ins a l'abril. Quin fred. Els primers sis mesos no 
tenı́em papers, treballàvem en negre, no tenı́em compte 
bancari… i treballàvem massa: vam fer d'au	pair, dog	walkers, 
cambrers, ajudants	de	cuina, rentaplats... Vam conèixer gent 
que no haurıém conegut mai; molts immigrants i pocs suecs: 
companys de feina de Ghana, Etiopia, Chile, Venezuela, Sıŕia… 
I vam viure i veure realitats difı́cils d'immigrants sense 
papers. 

Aquell primer any va ser de dol, d'introspecció, d'aprenentatge 
vital, de tirar endavant, de sortir d'una depressió tan poc a poc 
que no vaig ni ser conscient que me'n sortia. 

Va ser llavors quan vaig obrir-me un compte d'Instagram. Em 
passava hores seguint projectes d'artistes i creatius d'arreu 
del món. Vaig començar a cosir, pintar i venia les meves obres 
en un mercat. Al mercat hi havia un menjar... dolent, dolent. 
Em vaig obsessionar a comprar una caravana i muntar un 
food	 truck per ensenyar als suecs què és el bon menjar. El 
Genıś em mirava com si m'hagués tornat boja; no tenıém 
diners i no sabı́em per on començar. No sé com, vaig 
convèncer al Genıś  i vam comprar una caravana amb tots els 
nostres estalvis: 400 euros. Estava desballestada; no sé com 
s'aguantava dreta. Quan la van veure els amics i familiars 
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ningú en donava un duro. La vam anar remodelant a base de 
vıd́eos de Youtube, paciència i mans brutes.

El primer dia vam preparar dos litres de massa de crêpes. Ens 
vam mirar als ulls emocionats i ens vam dir l'un a l'altre: si 
venem això ens fem milionaris (quan es ve de la misèria…). En 
vint minuts vam fer sold	 out. La gent ens va començar a 
demanar si fèiem càterings privats, i… (només puc somriure 
quan penso en aquesta història) vam ser valents i vam tenir la 
il·lusió de somiar. Aquesta és l'experiència més bonica i de la 
qual em sento més orgullosa. Amb el Genıś vam deixar de ser 
nòvios per ser un equip. Viure en dinou metres quadrats i 
treballar en poc més de cinc metres quadrats, vint-i-quatre 
hores al dia només podia tenir dos �inals clars: tirar-nos els 
plats pel cap o unir-nos.

Ara, al mercat, preparem uns cinquanta litres de crêpes i fem 
càterings amb menjar mediterrani en casaments i 
esdeveniments corporatius. Ens ha caigut algun premi i 
alguna entrevista; la questió és que vivim del nostre propi 
projecte lluny de casa i és molt divertit.  

Aquests últims cinc anys hem estat fent una vida nòmada. 
Passàvem els estius a Suècia, i a l'hivern tornàvem a La 
Cerdanya per estar a prop dels nostres. Ara la vida ha canviat. 
La meva mare va morir a l'estiu i jo tenia ganes de tornar a 
provar de treballar en el món del disseny. Al gener vaig 
començar a treballar d'arquitecta, amb sou suec i privilegis 
suecs dissenyant botigues H&M i ho combino com puc amb la 
nostra empresa. 

Tıṕics tòpics suecs?

- Un cafè són 4€, una cervesa calenta mal tirada 8€; tallar-te 
les puntes a la perruqueria 100€ i la calefacció i l'aigua 
calenta són molt barates i estan incloses al lloguer del pis. 
Aquı ́Fecsa Endesa hauria de tancar l'empresa o reinventar-se 
i muntar un bar.
- Dinen a les 11h30 i sopen a les 17h30. Sı,́ és terrible.
- El mite de que les sueques son molt atractives és real, però 
les cerdanes no estem malament. 
- Això de “fer-se el suec” és tıṕicament suec. Personalment ho 
odio, però poc a poc començo a manejar-me. Supervivència, 
en diuen. 
- Fer un “�ika”, és quedar amb algú per fer un cafè i prendre 
alguna cosa dolça. Tıṕicament suec.
- Quan quedes amb un suec has de plani�icar-ho dies o 
setmanes abans. No hi ha opció a l'espontaneıẗat.
- Les baixes maternals són d'un any (compartit pares i 
mares). E� s bonic veure pares (homes) joves cuidant els �ills. 
- Els suecs es cuiden molt. Fan molt exercici fıśic. Quan vaig a 
córrer, els avis m'avancen. E� s molt frustrant i inspirador 
alhora.

-E� s molt difıćil trobar croissants de xocolata. Al principi ho 
vaig passar fatal, però aprens que la canyella i el cardamom no 
estan malament. (Supervivència, també.)
-No us espanteu si veieu un suec aturat al mig del carrer 
mirant el sol amb els ulls tancats i somrient. Al principi no ho 
entenıém; ara fem el mateix. Per entendre-ho: la claror del dia 
durant els mesos d´hivern és d’11h a 14h. Van tots faltats de 
Vitamina D. En venen complements al supermercat, al costat 
dels xiclets i de l’snus un tabac que es posen dins la boca com 
si fós una bossa de te. 
- A l´hivern fan un forat al gel i es banyen al llac gelat. Després 
van corrent a la sauna. Jo em salto la part del llac i em quedo a 
la sauna, molt millor.
- Molts passen l'estiu a la seva sommar	stuga (casa d'estiu). 
Són de fusta, vermelles, proveıd̈es d'aigua de la pluja i amb el 
lavabo a fora, en una comuna. Passen els dies en calma: 
rentant-se al llac, pescant, collint tots els fruits del bosc que 
saben i fent pastissos els dies de pluja. 
-Els encanta fer cua. Poden passar llargues estones esperant 
el seu torn encara que caigui el diluvi universal a -20 graus. 
-Els vianants esperen que el semàfor es posi verd encara que 
no hi hagi ningú a deu quilòmetres a la rodona. Respecten 
molt les normes. 
- Els pisos són molt més petits que aquı,́ n’hi pots trobar de 
quinze metres quadrats.
- Els nens no mengen dolços de tota la setmana. Per berenar 
els hi dones un plàtan negre ben madur i són feliços. Això sı,́ 
divendres poden menjar tots els godis (llaminadures) que 
vulguin �ins a rebentar. Aquest costum els dura quan son 
adults. Suècia es un dels principals consumidors de 
llaminadures del món. 
-No es pot comprar alcohol els dissabtes ni els diumenges. Hi 
ha un supermercat especial per a l'alcohol, System Bolaget. 
Has de planejar les borratxeres també. 
- Quan entres a una casa t'has de treure les sabates. Molt 
pràctic, sobretot a l´hivern amb els peus molls. Això sı,́ has de 
mirar de no portar mitjons foradats. Quedes fatal.
- Se saluden sempre amb una encaixada de mans (homes i 
dones) i dient el seu nom de pila. Els amics s'acomiaden amb 
una abraçada i dient tack	för	idag (gràcies per avui). Ho trobo 
genial. 

Això dels tòpics té un punt d'exageració, ho sé. Però la vida és 
això, riure i plorar. I, si pot ser,  més riure que plorar. Oi?
 
Ara, això sı́. Tenim clar que preferim banyar-nos al 
Mediterrani, fer un bon vermut espontani amb amics, creuar 
semàfors en vermell, i pagar factures de 200€ a Fecsa Endesa. 
Tornarem aviat a casa, amb una bona experiència a la butxaca.
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Què són les aus rapinyaires?

Àligues, falcons, arpelles, mussols... Les aus rapinyaires 
tenen unes marcades característiques físiques que els 
diferencien de la resta d'ocells. Totes elles tenen un bec fort 
i en forma de ganxo i unes potes prènsils amb urpes ben 
desenvolupades per agafar les preses. Són ocells 
espectaculars per la seva envergadura i el seu vol planador. 
A les comarques pirinenques és fàcil de veure'n, sobretot 
quan és època de migració. Hi ha rapinyaires que viuen a les 
nostres contrades tot l'any, com l'àliga daurada (Aquila 
chysaetos), el trencalòs (Gypaetus barbatus) o l'aligot comú 
(Buteo buteo). D'altres, només hi venen a criar a l'estiu o es 
veuen en grups nombrosos de pas ja sigui cap al nord, quan 
arriba l'estiu, o cap al sud a la tardor. És el cas de l'aligot 
vesper (Pernis apivorus), el milà negre (Milvus migrans) o 
l'àliga marcenca (Circaetus gallicus). 

L'home, amic o enemic?

Des d'èpoques ben remotes, l'home ha tingut una relació 
especial amb aquestes aus. Es té constància de la simbologia 
espiritual i de poder que representaven en moltes cultures 
d'arreu del planeta. Però el moment en què l'home canvia la 
seva relació amb el medi natural, amb indústries i 
ramaderia, la percepció dels rapinyaires canvia i passa a ser 

una amenaça per als seus interessos. L'aparició de les armes 
de foc afavoreix que l'home converteixi els rapinyaires en 
un blanc perfecte per a la caça. A tot el planeta hi va haver 
un descens tan espectacular d'aquestes aus que es va 
arribar pràcticament a la seva desaparició. Però a mitjan 
segle XX comencen a sorgir moviments de conservació de 
la natura que lluiten per a la seva conservació i recuperació. 
Avui dia, a Catalunya totes les espècies de rapinyaires estan 
protegides i se n'ha recuperat gran part de la població a 
partir de programes especials de conservació i 
reintroducció. 
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Per què migren els rapinyaires?

Igual que molts grups humans, la migració és un moviment 
de les poblacions d'una part del planeta a una altra per 
buscar millors oportunitats de supervivència. Les aus 
rapinyaires, gràcies a la seva gran capacitat de 
desplaçament, en són un bon exemple; el desencadenant 
sempre és la manca d'aliment i oportunitats de cria. A 
l'hemisferi nord, les aus rapinyaires migren de sud a nord a 
la primavera. És la migració prenupcial. Les terres del nord 
són més riques en aliment i les condicions per a la cria són 
més favorables. A finals d'estiu i principis de tardor refan el 
viatge en sentit contrari, de nord a sud. Tornen a les terres 
del sud que els proporcionaran més riquesa d'aliments. 

Rutes migratòries i terres d'acollida

Catalunya és un lloc estratègic per a les aus rapinyaires que 
venen d'Europa i han de creuar l'estret de Gibraltar fins al 
nord d'Àfrica. A la vegada, aprofiten el mateix trajecte per 
anar cap al nord. La vall del Segre, que comunica amb El 
Conflent pel riu Tet, és un dels camins de pas de migradors 
del Pirineu. Sobretot a la tardor és fàcil observar des de 
qualsevol lloc grans estols de rapinyaires que viatgen Segre 
avall des de França. Marcenques, aligot vesper, àligues 
calçades i milans són alguns dels rapinyaires que creuen en 
grup la nostra vall. A Lletó, dins el Parc Natural del Cadí-
Moixeró, hi ha un mirador, el turó Galliner, que es va 
construir justament per poder observar aquest tipus d'aus. 
Es troba situat estratègicament al costat de les imponents 
parets del Cadí i amb una visió àmplia de la vall del Segre. 
S'hi pot accedir des dels pobles d'Artedó i Vilanova de 
Banat, a l'Alt Urgell. Des de finals d'agost fins a mitjan 
setembre s'hi duen a terme seguiments anuals d'aquest pas 
de migradors rapinyaires i és fàcil trobar-hi grups 
d'ornitòlegs equipats amb prismàtics, telescopis, guies 
d'ocells i llibretes on hi apunten les dades del que han vist. 

A més, el mirador està equipat amb uns plafons que 
expliquen quin tipus de rapinyaires es poden observar en 
pas. El Segre els proporciona zones d'aturada prou àmplies i 
tranquil·les per reposar durant la nit o si la meteorologia els 
és desfavorable. Ben entrat el dia, quan el sol escalfa l'aire, 
aprofiten els corrents calents per pujar ben amunt, 
planejant, i reprendre el viatge cap el sud. 

Potser no us havíeu parat mai a pensar que pel nostre riu hi 
arribaven a passar tants ocells planadors a la cerca de 
millors oportunitats. Quan ens parlen de migració sempre 
pensem en grups de poblacions humanes que marxen dels 
seus llocs d'origen però realment és una pràctica molt 
estesa en el regne animal i les aus rapinyaires ho tenen molt 
interioritzat. I a casa nostra els oferim, com no, un pas 
digne, zones de repòs i menjar abundant. Com ha de ser. 
Pujar al turó Galliner de Lletó en època de migració és una 
bona excusa per poder gaudir d'aquest espectacle de la 
natura.
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Sala d’Exposicions

HORARIS
Dilluns-divendres 8-15h*
Dissabte 11-14h 16-18h

Diumenges i festius 11-14h

Visites escolars i tallers 
d’arqueologia*

* Contactar al 972.895.001
Fem visites Guiades

ENTRADES
Adults 3€

Infantils (5-15 anys) 1€

ESGLÉSIA SANT CLIMENT 
DE TALLTORTA

Pintures barroques

Entrada + visita guiada 2€
* Contactar 972.0895.192

Plaça dels Herois, 2 - 17520 Puigcerdà
Tel. 972880643




