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TOT ALLÒ QUE ERA I NO
ERA L’ESTIU
Autor: Redacció Colors

Revetlla de sant Joan; un final, un principi. Desitjos i foc. 
Cremem la negror de l'hivern i saltem a l'altra banda: als dies 
llargs, al sol lluent, la roba fina i les converses llargues. Per 
sant Joan tot està per fer i tot és possible; obrim la porta als 
desitjos i les finestres als primers rajos de sol. Al setembre, 
només en guardarem els souvenirs.

Amb la caiguda de les fulles gaudirem de l'estiu que va ser, 
de l'estiu que ens hem fet a mida. Estius de primeres 
vegades: primers amors, primers viatges, primers comiats; 
estius de projectes: des de la descoberta del cau fins aquell 
pla de cooperació que ens fa sentir una mica més útils, 
menys culpables; estius de vacances: viatges trepidants, 
col·leccions de monuments emmagatzemats en una targeta 
SD que potser algun dia miraràs, i estius de badoqueria 
infinita: sota el para-sol, davant d'una cervesa, al voltant 
d'una taula, sota l'ombra d'un pi.

Arribarà setembre i, mentre desfem les maletes, enfilarem els 
records i veurem aquell primer petó perfecte, de cine, quan de 
fet va ser un barreig maldestre de dents, nassos i un garbuix 
d'ulleres. Recordarem aquell viatge a Grècia i aquell blanc tan 
blanc i aquell blau tan blau; fins i tot aquell vermell tan 

vermell que no tapava la samarreta serà entranyable. 
Recordarem els amics del poble, els plans de futur, els pactes 
de sang, les llàgrimes de comiat. Ens crèiem llavors amics per 
sempre. En un rampell de nostàlgia pensem en la retrobada i 
ens adonem que només recordem tres, cinc, deu noms de pila. 

Desem a l'armari les motxilles dels nanos: la dels 
campaments del cau -què petita ens queda- i la del camp de 
treball al Perú. De les butxaques en rescatem dos bitllets 
d'autobús i tornem a l'àlbum amb poques fotos, cartes que 
mai vam enviar i dibuixos que no valen tant la pena si no fos 
per la pàtina del record. Per atzar veurem les diapositives 
dels primers viatges, ordenades amb precisió d'arxiver. Al 
costat, un disc dur titànic ple de cadenes de zeros i uns que 
esperen ser teixides, que esperen ser relat, que esperen la 
tardor per ser record d'un estiu dolç. 

Amb el full del calendari arrancarem el desfici de ballar 
descalços, dels riures sense raó, la placidesa de converses 
amb rellotges de sorra molla. Tocarem de peus a terra i 
recordarem que Chanquete ha muerto. D'una estrebada, 
arrencarem la vida i engegarem la màquina de córrer voltant 
la sínia seca.
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EXCURSIÓ DE PATRIMONI 
DIADA FAITES DE LA RANDONNÉE 

A ÈGUET

Des de fa quasi vint anys, la Communauté de Communes de 
Pyrénées-Cerdagne amb seu a Sallagosa organitza una festa 
de l'excursionisme que sempre ha estat un èxit. La 
Fundació ADIS hi ha participat des de les primeres 
edicions. Molts dels membres de la Fundació formen part 
dels qui fan tota la caminada i és per això que, al final, 
mereixen un àpat de qualitat: enguany una fideuà. 

En aquest marc s'organitzen tres excursions diferents. 
Nosaltres triem l'excursió de descoberta del patrimoni per 

conèixer com han estat mil anys d'evolució social, 
arquitectònica, artística i tecnològica. Comencem per 
l'església de Sant Esteve d'Èguet que data de 1864 ja que al 
segle XIX es va fer desaparèixer l'antiga església romànica. 
Hi podem observar l'evolució de l'art sacre cerdà amb un 
retaule barroc de sant Esteve del segle XVIII i, més 
endavant, dos retaules neoclàssics del S.XIX. L'aparició de 
la ratlla a l'art esdevé evident el segle XX amb une sainte 
Jeanne d'Arc molt francesa que no es pot veure a cap poble 
de la Baixa Cerdanya. 

Pugem després a una torre medieval impressionant: la torre 
dels Moros, l'única que recorda el castell medieval que el rei 
de Mallorca va reparar a la fi del segle XIII. Èguet, en aquell 
moment, va restar fídel a la seva vocació agrícola. Font-
Romeu encara no havia nascut. L'arribada del tren groc, la 
construcció dels Chalets d'Odeillo i del Grand Hôtel van 
suscitar un canvi important que descobrim amb l'evocació 
del paper de Font-Romeu, destinació de moda entre 
benestants francesos, anglesos, catalans… a l'època 
d'entreguerres. 

Vam passar a la vora de l'institut Pierre de Coubertin que va 
néixer per a la preparació i entrenament per als jocs 
olímpics de Mèxic. Ara dona servei als alumnes de l’Alta 
Cerdanya, del Capcir i de l'Alt Conflent però també als 

Autor: Jean-Louis Blanchon    Fotografies: Equip Professional ADIS
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futurs campions esportius de tota França i més enllà. Hi van 
esportistes d'alt rendiment per entrenar-s'hi. 

Vam tenir la sort d'entrar a la capella de la marededeu de 
Font-Romeu on vam poder apreciar el retaule de Josep 
Sunyer, obra mestra de l'art barroc del començament del 
segle XVIII a la Cerdanya. Vam travessar el cambril voltats 

de les quatre grans estàtues de músics que ens esperaven. El 
museu sense parets en completa la riquesa artística amb 
una trentena d'obres disseminades en un bosc de pins. 

Vam acabar amb la descripció de tres monuments de 
l'energia solar: El forn d'Odelló, que durant molt temps fou 
el més gran del món; aquest forn rep savis d'arreu del món. 
Vam veure la torre de la central Thémis, un experiment de 
producció d'energia solar dels anys vuitanta. I per últim, la 
recent construïda central solar de Llo, és impressionant ja 
que té la peculiaritat de poder emmagatzemar la calor i de 
produir electricitat quan es vol. 

En definitiva, vam poder observar com el poble d'Èguet va 
adaptar-se a tots aquests canvis i fins i tot va crear un centre 
comercial i industrial al coll de Fau que va modificar-ne 
profundament el paisatge i la població. 

Va ser un dia ple de riquesa en què vam gaudir del 
patrimoni així com de la companyia d'un centenar de 
participants que tenen intenció de repetir a la propera 
edició.

Autor i fotografies: Equip Professional ADIS

L’ESPAI ADIS VISITA
LA SEU D’URGELL

El passat vint-i-cinc de juny, els usuaris de l’Espai ADIS, van 
realitzar una sortida a la Seu d’Urgell. 

Durant la sortida, varen poder visitar el Museu Diocesà  
d’Urgell i el conjunt catedralici. Va ser un autèntic goig 
poder veure totes les obres d’art del museu i poder passejar 
pel claustre romànic de la Catedral. Gràcies a la Charo 
vàrem poder aprendre moltes coses que desconeixíem. 

Un cop a fora del recinte cultural, vam fer un passeig pel 
mercat dels dimarts i un bon dinar de germanor. 

Aquesta activitat es va poder dur a terme gràcies a tots els 
voluntaris que van acompanyar els usuaris. 
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FIRA MULTICULTURAL
Autor: Equip Professional ADIS   Fotografies: Puigcerdà Som Tots i EPA

FeMAP SOCIAL
Autor i fotografies: Equip Professional ADIS

Un any més, l’organització del Festival de Música Antiga 
dels Pirineus (FeMAP), ha demostrat el seu compromís 
amb el món que l’envolta. El dia quatre de juliol, a dos 
quarts de quatre de la tarda, els usuaris de l’Espai ADIS 
van rebre la visita dels Músics a domicili. En aquest cas, 
un quartet de corda excepcional ens va fer viure una 
experiència sensorial única. 

Moltes gràcies a FeMAP per compartir l’experiència amb 
nosaltres i felicitats per la vostra gran professionalitat. 

El passat catorze de juliol es va celebrar la tretzena edició de 
la Fira Multicultural de Puigcerdà. Hi participen diversos 
residents de La Cerdanya originaris d'altres països. Són els 
mateixos residents qui presenten la seva cultura, les danses 
típiques, la gastronomia i els costums tradicionals. Una 
diada plena de descobertes i intercanvis culturals ben 
enriquidors que permeten conèixer-nos millor els uns als 
altres.

Com cada any, la Fundació ADIS també hi va participar 
donant a conèixer les tasques que realitza com a entitat 
social de la Comarca. 



L’HOME LITERAL
En Pere és literal, massa literal, i quan s'ho passa bé 
i es pixa de riure, després del tràngol ha de canviar-
se de pantalons i calçotets. Creu que lligar caps és 
una aberració i mai no trenca el gel per conèixer a 
ningú. Quan s'enfada amb la seva parella s'enfila 
per les parets i després els veïns han de trucar als 
bombers, perquè, com si fos un gat qualsevol, l'han 
de rescatar. Les nits que surt de festa amb els amics 
de la feina després del tercer gintònic es beu també 

l'enteniment i passa pel zoo per dormir la mona. És 
complicat ser tan literal. Tothom li diu que faci 
servir la metàfora, però en Pere és tossut. I quan va 
voler comprar-se un cotxe nou, va ser molt clar 
amb el venedor: "Sé el que em demanarà". Dies més 
tard, com un pirata, dins d'una caixeta li entregava 
un ull de la cara. Pobre Pere, el literal, ara viu 
atemorit, perquè té por que la seva història se 
sàpiga i un dia qualsevol mori de vergonya. 

Autor: Marc Artigau   Il·lustradora: Tània Manzanal
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DESCONNECTEM O CONNECTEM?

Necessito desconnectar. Quantes vegades heu escoltat això 
al vostre entorn? O, és més, quantes vegades vosaltres ho 
heu pronunciat? La resposta d'una i altra segur que és la 
mateixa: moltes.

Però per què tenim aquesta necessitat?

Segurament perquè vivim en una societat, en un entorn que 
ens empeny a donar més i més de nosaltres; a fer totes les 
activitats possibles; a arribar on ningú mai ha arribat i a 
intentar demostrar que podem amb tot. Un tarannà que ens 
va cremant per dins i ens acosta a aquell enemic silenciós 
que fa tota la feina per dins: el distrès. 

I aquí faig un petit apunt per explicar que, quan parlem, fem 
un petit error. L'estrès, que és el mot que utilitzem tots quan 
ens trobem enmig d'una conversa (sobre la feina, un 
projecte o la situació familiar, d'entre d'altres) és el que 
defineix la reacció que pateix el nostre cos davant d'una 
situació que ens activa els mecanismes de defensa. 
D'aquesta reacció, se'n poden derivar efectes negatius però 
també positius. I en aquesta diferenciació és quan parlem 
del distrès o l'eustrès. 

Aquest últim, l'eustrès, l'hauríem de fomentar entre els 
adolescents proposant petits reptes que cada cop siguin 
més complicats, que poden ser una gran font 
d'aprenentatge i superació. Aquesta és una bona manera de 
fer créixer la llavor de la resiliència. En canvi, el distrès, és 
el que ens pot arribar a fer emmalaltir i sortir del seu cercle 
viciós no és gens fàcil. També és el responsable que acabem 
dient en un moment o altre: necessito desconnectar. 

D'acord. Desconnectar, sí. Però per a què?

Ara és quan us diré que més que desconnectar, el que 
hauríem de fer és tornar a connectar. 

Si, ho sé. Ara ve quan esteu pensant: però a què ens 
connectem? 

El repte és connectar-nos a nosaltres mateixos, a les nostres 
necessitats, a la calma, a la tranquil·litat i a tots els sinònims 
que hi van associats i que se us puguin ocórrer. 

Però m'agradaria anar una mica més enllà. Normalment, 
durant les vacances trenquem moltes rutines que tenim 
durant la resta de l'any. A mi també em passa, i crec que és 
un fet generalitzat entre els éssers humans. Però crec que és 
també aquí on cometem un dels nostres errors. 

L'estiu hauria de ser un període per cultivar i adquirir petits 
hàbits que ens aportin calma, pau i/o benestar. Hàbits que 
després, amb la tornada a la feina, siguem capaços d'encabir 
al nostre horari habitual; hàbits que no generin una gran 
despesa de temps però que esdevinguin efectius a les 
nostres vides. Si no ho fem així, aquests petits moments de 
cura personal perdran la batalla contra els grans enemics, 
els: és que. 

Un és que és aquella excusa que genera la nostra ment per 
lluitar en contra de la constància d'un hàbit. Estic segur que 
amb només un parell de minuts, la llista que podríeu fer dels 
és que seria prou llarga com per esgarrifar-vos i veure els 
obstacles que teniu al llarg del vostre dia a dia per estar millor. 

També us haig de dir que cal una gran força de voluntat i una 
bona focalització dels vostres objectius per fer front a la 
màquina imparable del vostre cervell, que adora fer tots els 
torns de treball. 

Autor i fotografies: Enric Coll
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Tots tenim circumstàncies que ens poden frenar aquests 
moments que són beneficiosos per al nostre benestar: 
excés de responsabilitats a la feina, (que de vegades es pot 
solucionar utilitzant la paraula màgica, no),  les rutines dels 
fills/es, la cura de familiars (de totes les edats) i centenars 
de coses que ens omplen el cap. Precisament les rutines de 
què parlo van encarades a això, a aturar aquesta dinàmica 
que fa que el nostre cervell segueixi amb tots els motors 
engegats. 

I quines són aquestes rutines que podem convertir en 
hàbits aquest estiu?

Les que us explicaré són tres activitats, cada una encarada a 
un àmbit: una per al cos, una per a la ment i l'altra, per a les 
nostres emocions. Si m'atreveixo a proposar-vos-les és 
perquè un servidor les practica. Evidentment, vull deixar 
molt clar també que cadascú se les pot personalitzar segons 
els seus gustos i aficions, però hem de tenir en compte que 
han d'anar encarades a promoure el benestar – i no a posar-
nos més pressió ni més nervis -. 

PER AL COS

Una activitat tan senzilla com anar a caminar (o fins i tot córrer). 

És sabut per tothom que fer esport és molt necessari per 
mantenir el nostre cos en un estat de benestar i equilibri. 
No cal convertir-nos en grans senderistes o maratonians 
per trobar la calma corporal. 

L'exercici que proposo pot implicar-vos de mitja hora a una 
hora. La clau de tot plegat, però, és a on realitzeu l'activitat. 
Seria ideal que durant el temps que hi dediqueu pugueu 
estar en contacte amb la natura. L'escolta dels sons que us 
envoltin (exceptuant els sons urbans) amb la combinació 
del moviment us pot aportar un espai de pau per al vostre 
dia a dia i, alhora, és molt beneficiós per al vostre cervell.  

Aquí també podem incloure-hi altres activitats com fer una 
estona de ioga, bici, etc. 

PER A LA MENT

Fer-nos amb algun llibre de lectura lleugera que ens faci 
passar una bona estona i no requereixi gaire reflexió. 
Aquest pot ser un bon moment per estar amb nosaltres 
mateixos. Com més silenci us pugui acompanyar en aquesta 
activitat, més efecte tindrà, ja que us permetrà concentrar-
vos millor i estar en el moment present. Viure l'aquí i l'ara. 

PER A LES NOSTRES EMOCIONS

De vint a vint-i-cinc minuts de meditació.
 
M'imagino que deveu estar pensant: I com ho faig per 
meditar? És molt més senzill del que us imagineu. Cal que 
trobeu un espai on pugueu estar còmodes i on no tingueu 
cap distracció durant el temps que hi dediqueu. 

La consigna a seguir és tan simple com focalitzar-vos en la 
vostra respiració. Si noteu que la nostra ment no para de 
llançar-vos pensaments, keep calm, observeu aquests 
pensaments i simplement deixeu-los passar com si es 
tractés de l'aigua d'un rierol. La clau en tot això és 
l'observació. Observar i tornar a connectar amb la 
respiració. Si fomentem aquesta virtut, en situacions on les 
nostres emocions ens portin de corcoll, aconseguirem 
–amb el temps-, donar una resposta diferent que no sigui la 
de reaccionar impulsivament.
 
Heu pensat alguna vegada com de diferent seria el món si 
tots responguéssim amb més calma i reflexió?

Si heu arribat fins aquest punt de l'article i el vostre cervell us 
continua dient és que, tranquils, no passa res; de fet és normal. 

Però sí que us animo perquè les activitats que us he 
proposat abans, aquestes rutines a fomentar en el nostre dia 
a dia, les compartiu amb els vostres fills i filles. Si ho 
compartiu, poc a poc, aniran desapareixent els és que i, 
potser, comencen a crear-se espais de tranquil·litat a les 
vostres llars. 

Recordeu: constància, paciència i amor!
Que tingueu molt bon estiu. 

11
SENTIR- SE BÉ



El Gorka va tenir un paper protagonista a l'obra Hoy no 
me puedo levantar, que es va estrenar al 2018 a Puigcerdà. 
És una obra ambientada als anys vuitanta a Madrid. 
Sense conèixer de primera mà 'La movida madrileña' ni 
l'època en què està ambientada, els temes que toca l'obra 
(homosexualitat, sida, drogues, amor, amistat), en algun 

racó ens commouen... Qui no es va emocionar en veure 
l'obra? I a qui no se li va escapar la llagrimeta o, 
directament, va plorar? Molta gent sortia del teatre amb 
els ulls vermells. I no és maco? Això és el teatre: la 
representació en un escenari de petits retalls de vida. El 
teatre és comunicació, et fa veure la vida d'una altra 
manera, més personal. Tothom necessita expressar-se i 
deixar sortir les emocions; som persones i sintonitzem 
amb les emocions del que passa al nostre voltant. 

Aquest noi se sent bé a l'escenari, no te cap vergonya; li 
agrada tant que s'hi vol dedicar professionalment. 
Agraeix la confiança que li han fet fins ara, donant-li des 
de petits papers a papers principals. Està començant a 
veure resultats de la seva trajectòria i se li estan obrint 
portes on ell ha anat a picar. Sap que fer-se un lloc com a 
actor professional no és fàcil però no vol estar-se de 
provar-ho. També li agrada la música i, d'oïda, toca 
diversos instruments. Aquestes aptituds són un valor 
afegit al seu perfil artístic.
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Gorka Peñarroja: 
El més important és gaudir del que estàs fent, 

per tu i per la gent que t’ha vingut a veure

« »No t'esperes que t'emocioni tant, el fil de l'obra et porta i et commou

Autora: Cesca Casadesús   Fotografies: Cesca Casadesús i Gorka Peñarroja
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El Gorka és un noi de Puigcerdà de vint-i-quatre anys. Va 
estudiar a l'escola Alfons I i després va començar el cicle 
d'esports a l'Institut; no el va acabar perquè ja va veure que 
l'esport no li agradava tant com el món de l'espectacle. La 
seva carrera artística comença de ben petit. La seva mare i 
el seu germà cantaven en una coral i, seguint la saga 
familiar, cap als sis anys, ell també va començar a cantar a la 
coral Els Petits Cantaires de la Coral Cerdanya Canta. Quan 
va tenir nou anys, uns amics de la família van dir que 
buscaven gent per fer una companyia de teatre a Llívia i el 
Gorka va fer un petit paper com a venedor de diaris a Sota 
els estels de París, una obra sobre la biografia d'Edith Piaf. La 
seva mare l'animava molt ja que veia que, tot i ser petit, no 
tenia gens de vergonya de pujar a un escenari i actuar. Més 
endavant va participar en diverses obres de teatre de 
companyies de Puigcerdà (Inestable Ceretana i Cerdanya 
Musical) així com a la companyia de Llívia (Ja som aquí 
teatre). Enguany ha fet de professor de teatre a les alumnes 
del Gimnàs Carme per preparar l'espectacle de fi de curs. 
Ho qualifica de nova experiència, molt enriquidora i 
divertida.

Per altra banda, toca la guitarra acústica, elèctrica i clàssica, 
el baix i també li agrada la percussió i toca el cajón. Ha estat a 
la banda de majorets, als diables i timbalers i en diversos 
grups de música de la vila. Actualment està molt engrescat 
en un nou projecte, un grup de música que ja té nom: Kalima 
rain i estil: garage rock i blues. El Gorka n'és la guitarra 
principal i la segona veu i toquen versions des dels setanta 
fins al dos mil i també cançons pròpies. De moment han 
tocat en bars del barri del Raval i es volen donar a conèixer a 
tot Barcelona. Està instal·lat a Barcelona i compagina les 
activitats artístiques amb la feina en una botiga i el 
management d'un grup de musica de punk californià 
Changing our name. Enguany s'ha estat formant en teatre 
musical a l'Escola de Teatre Musical Aules i, de cara a l'any 
vinent, té la intenció de continuar formant-se en 
interpretació. Ha fet càstings a Madrid per a les obres Annie, 
Dr. Jeckill i Mr. Hide i Grease i, tot i que finalment no l'han 
agafat, per a ell ha suposat un aprenentatge veure com 
funciona el món del teatre professional i les productores, 
etc. Assegura que seguirà anant a tots els càstings que pugui 
per donar-se a conèixer, també s'ha fet fer fotos 
professionals per a promocionar-se a les xarxes socials. 

Aquest jove ha sentit la força i els ànims de sortir de 
Cerdanya per mirar de dedicar-se professionalment al 
teatre gràcies a la bona resposta del públic a les darreres 
obres on ha actuat. Per a ell fer teatre no és una feina, és una 
afició. Quan veus el públic que ha pagat la seva entrada i està 
allà assegut, pendent de tu... Al principi tens nervis, saps que 
tot anirà bé i comences. Estàs en un altre estat en què ets meitat 
tu i meitat el personatge. Creixes i surts amb moltes ganes, et 
passa volant. I comences de nou a cada sessió. És una sensació 
de buidar-se i omplir-se a la vegada. I si és amb música en 
directe encara és més intensa, a l'actor l'ajuda molt; només per 
escoltar música en directe ja ets un privilegiat. En Gorka 
explica que gaudeix molt fent sessions llargues tot i que 
també pensa que actuar en una obra que porta anys en 
cartell deu ser psicològicament molt cansat.

L'estrena i les representacions són la cirereta i la resta del 
pastís són els assajos. Les persones que fan una obra de 
teatre amateur assagen després de dies de feina, cansades, 
amb nens que es troben malament o fins molt tard, 
requereix entrega. Admira totes aquestes persones que 
tenen un extra d'energia per anar a assajar durant tres o 
quatre hores, tres o quatre dies per setmana. Per altra banda 
no li estranya que ho facin i explica com ho viu ell: A l'assaig 
se't passa tot, serveix de via d'escapament després d'un dia dur 
de feina, per desfogar-te. Esperes anar a teatre per cridar, 

cantar i ballar. És genial i del tot recomanable! No li estranya 
que els psicòlegs diguin que el teatre és terapèutic. I a més a 
més, hi ha el vincle d'amistat amb la gent de la companyia, 
que fa molta pinya.

Aquest noi apassionat de la música i el teatre recomana que 
anem a veure teatre per riure, desconnectar i passar una 
bona estona. Afegeix que estem en un bon moment, hi ha 
els mitjans, han abaixat l'IVA cultural i no és tan poc 
assequible com diuen. Podem anar-hi a Puigcerdà, a Bellver, 
Llívia o Alp, als monòlegs, etc. Afegeix que encara seria 
millor si ens apuntem a fer teatre. Potser et fa molta 
vergonya, o tens por de quedar-te en blanc damunt de 
l'escenari, la mandra de conèixer gent nova, etc... Si hi vas uns 
quants cops t'hi quedes enganxat!

Confident, ens explica que a ell, dalt de l'escenari, li fa més 
vergonya tocar el 'cajón' o la guitarra que actuar. Quan toca 
és el Gorka, no es pot amagar darrere d'un personatge i se 
sent despullat. Es posa nerviós i li tremolen les mans, pensa 
que si alguna cosa surt malament es notarà molt... 
Emocions que el poden dominar tant que considera que a 
vegades no ha tocat com podia fer-ho pels nervis.



 
RICARD VILADESAU: 

CENT ANYS DEL 
PRÍNCEP DE LA TENORA
El gener de 1918 naixia a Calonge Ricard Viladesau i Caner. Ara que fa 
cent anys del seu naixement, és un bon moment per recordar-ne la 
trajectòria professional. 

Viladesau es formà inicialment a Calonge. Entre el cor de l'església i les 
cobles del poble va aprendre solfeig, piano i violí. Als set anys cantava, 
als dotze tocava el flabiol i als catorze s'inicià en l'aprenentatge de la 
tenora. Començà a treballar com a músic professional en diverses cobles 
com ara La Principal de Calonge, Els Guíxols o La Principal de Palafrugell. 
De fet, entre 1942 i 1949, ell mateix impulsà una cobla-orquestra: la 
Caravana. 

Fou compositor de sardanes i havaneres i és considerat un dels millors 
instrumentistes de tenora de Catalunya. De fet Pau Casals, després 
d'observar com tocava Viladesau, el va batejar el “Príncep de la tenora”. 
Destacà per la seva carrera com a músic a la cobla de la Principal de la 
Bisbal on va entrar a formar part l'any 1950. Durant vint anys fou el 
solista per excel·lència i se'l considerava el millor músic en aquest 
instrument. No només dominava, però, la tenora sinó que tocava el saxo, 
el clarinet, el violí i la viola i se'l presentava com a compositor i 
arranjador. Viladesau era l'únic capaç de tocar determinades peces per a 
tenora. El 1970, s'integrà a l'Orquestra Simfònica Ciutat de Barcelona 
dirigida per Antoni Ros-Marbà, on fou viola titular i tenora ocasional. 

Autor: Marcel·lí Irla    Fotografies: ARV
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Malgrat que no ho sabem del cert, és probable que Ricard 
Viladesau toqués la tenora durant la ballada de sardanes de 
la festa major de Bellver de l'any 1969.

A part de la seva vida dalt dels escenaris, Viladesau treballà 
com a agent d'assegurances i impartia classes particulars de 
tenora i tible per a arribar a final de mes. Les classes el van 
dur a publicar el Mètode per a tenora. D'altra banda, Ricard 
Viladesau va deixar dues-centes quaranta-quatre 
composicions de sardanes, algunes de gran èxit com les 
titulades Arenys de Munt o Colometa però cal destacar 
sobretot la sardana Girona m'enamora, estrenada al Teatre 
Municipal de Girona durant el Concert de Sant Narcís de 
l'any 1989. Aquesta composició va arribar a tot Catalunya i 
encara avui gaudeix de molt d'èxit. Com a anècdota 
significativa, cal destacar que Viladesau escrigué la lletra 
del cant del Club de futbol Palafrugell que porta per títol: 
Endavant!

Desprès de tocar al Palmarium de Perpinyà, 
Viladesau rebé una fotografia amb una 
dedicatòria que li va arribar a l’ànima: «A 
Ricard Viladesau, Príncep de la tenora, amb 
l’afecte i l’admiració de Pau Casals». 

Entre totes les sardanes va treballar tant en sardanes de 
concert com en les considerades només per al ball. També 
n'escrigué per al lluïment d'un instrumentista concret, 
sobretot per a tenora i en alguns casos el seu bon amic Josep 
Martí Clarà “Bepes” les completava amb lletra. Al llarg de la 
seva trajectòria com a compositor, foren moltes les 
sardanes que reberen algun premi arreu del país. 

Com a compositor, també compta amb un gran nombre 
d'havaneres, boleros, valsets, fox o cançons de bressol. 

L'any 1991 va rebre la Creu de Sant Jordi amb què se li 
reconeixia el mèrit per les seves aptituds per a la 
interpretació de la tenora, la seva prolífica producció com a 
compositor i l'estada durant tants anys a La Principal de la 
Bisbal. Encara avui Ricard Viladesau és considerat el millor  
músic sardanista de Catalunya. 

Viladesau va morir l'any 2005, catorze anys sense un 
instrumentista que encara no s'ha superat. L'any 2018, en el 
marc del centenari de la seva mort, es van celebrar multitud 
d'actes en reconeixement de la seva figura; conferències, 
xerrades i concerts però, sobretot, ballades de sardanes a la 
plaça. Aquest estiu, estigueu atents. Segur que a sardanes, 
un bocinet de Ricard Viladesau serà present. 



BIBLIONEWS

Si un grup ha ofert espectacle, 
provocació i art a parts iguals són els 
Rolling Stones. Tot el que volies saber 
i més d'aquesta banda explicat per ells 
mateixos: cadascun dels Rollings ens 
regala la seva història particular, 
sensacions, anècdotes i records de 
tota una vida dedicada al rock and 
roll.

A finals del s.XIX, als Estats Units, 
el Sr. Barnum es queda sense feina i 
compra un museu de figures de cera 
per convertir-lo en “l'espectacle 
m é s  g r a n  d e l  m ó n ”  i  h o  
aconsegueix; pel·lícula musical 
basada en fets reals dirigida per 
Michael Gracey i premiada per les 
seves cançons. 

Qui vol ser mag? Doncs haureu 
d'acompanyar l'Elliot, un noi boig per 
la màgia, a buscar el Millor Mag del 
Món. En aquesta increïble recerca 
descobrireu històries fantàstiques, 
trucs al·lucinants i personatges 
extraordinaris. Només recomanat per 
a persones interessadíssimes en la 
màgia, la resta absteniu-vos-en. 

DEL PIRINEU SABIES QUE... 
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Biblioteca Comtat de Cerdanya

El millor mag del món

Matt Edmondson i Garry Parsons

El gran showman

Michael Gracey

La gresca i les celebracions a la 
Cerdanya i el Pirineu han estat 
tradicionalment austeres: mitjans 
escassos i recursos limitats. Malgrat 
tot l'espectacle no hi faltava, ni que 
només fos un acordió a la plaça. En 
aquest dossier de “Cadí Pedraforca” 
recordem com s'ha divertit la gent de 
muntanya al llarg de tot el s.XX.

According to the 
Rolling Stones

The Rolling Stones

Des de principis de juliol disposem d'un nou servei i que som els primers a oferir-lo 
a tota Catalunya. Estem parlant de l'autopréstec de tauletes. Tenim sis tauletes 
col·locades en un suport que les manté carregades i a punt, quan un usuari en vol una 
introdueix un codi i pot agafar la tauleta, utilitzar-la durant dues hores i quan acabi 
retornar-la al suport. Còmode, ràpid, pràctic i divertit. Ah! I és totalment de franc. 



17
LA MEMÒRIA DEL S CERDAN S

ESTIU A BARCELONA
LA MEMÒRIA DELS CERDANS

—Iaia, iaia, puc anar a baix amb el iaio? 
—Sí, però no surtis al carrer! I si surts i no sabessis tornar què has de dir? 
A veure, repeteix: «Em dic Jesús Bosom i visc al carrer Aragó, número...»  
—Em dic Jesús Bosom i visc al carrer Aragó, número...  
—Ja pots baixar i t'estàs amb el iaio.

Sí, ho heu endevinat: quan era nen m'enviaven uns dies a Barcelona, 
per fer el canvi d'aires, que en deien, amb els meus avis materns. 
Vivien al carrer Aragó i es cuidaven d'una porteria on l'avi feia la 
feina de sabater (fer sabates o arreglar-les, principalment). 
L'habitatge era al cinquè pis. Evidentment, si sortia al carrer havia de 
ser a la vorera, que era prou ampla, especialment la del passeig de 
Sant Joan.  

Pel carrer Aragó passaven els trens a l'aire lliure i deixaven anar una 
fumetèrnia i un polsim que embrutava totes les cases del carrer; 
passava soterrat però era visible i ben audible perquè, quan en 
passava un, les cases tremolaven de dalt a baix. Va ser més tard que 
van cobrir les vies i van fer una via molt ampla per als vehicles.  

Els meus avis tenien un terrat ple de plantes que em deixaven regar 
amb l'aigua del safareig; recordo especialment unes olles velles amb 
menta. L'avi em va ensenyar a posar-me'n una fulleta als llavis i anar-
la llepant. L'àvia em preparava un cossi amb aigua que el sol escalfava 
per poder-m'hi banyar; tot s'acabava un cop fregat el terra. Ara bé, el 
més emocionant de tot era mirar el carrer; la cruïlla del passeig de 
Sant Joan i el carrer Aragó. Per a un nen de poble, allò era un 
espectacle únic: l'udol de les sirenes, gairebé constant, dels camions i 
cotxes dels bombers, de la policia o de les ambulàncies; la varietat de 
cotxes i vehicles: els taxis, els cotxes particulars, els vehicles militars, 
els camions, les motos, les bicicletes, els tramvies (al carrer Consell 
de Cent), els autobusos, els autobusos de dos pisos, els tròleis... però 
també vehicles de tres rodes, uns tricicles de transport i fins i tot 
algun carro. També es veia una desfilada constant de persones de tota 
mena, de tota edat i condició. 

Podria recordar que la cruïlla era feta de llambordes; havia vist unes 
colles d'homes que amb uns perpals i altres eines treien algunes 

Autor: Jesús Bosom    Fotografia: Barcelofília

llambordes, posaven sorra i tornaven a 
col·locar-les. Així mateix hi havia els jardiners 
que regaven i arreglaven els plantes i l'herba del 
passeig. De fet, a Barcelona, hi havia moltes 
persones que feien unes feines concretes que, a 
Puigcerdà, sabíem que existien. En general, 
portaven una gorra característica o una 
vestimenta apropiada per a la feina que havien 
de fer. 

Al carrer de sota de casa hi havia unes vies per 
als tramvies i allà mateix hi havia una desviació: 
si tombaven cap a la dreta anaven, cap avall, pel 
passeig de Sant Joan; i si seguien recte, anaven 
pel carrer Consell de Cent. M'encantava mirant 
els tramvies, de vegades plens a vessar amb 
gent penjada i tot, pel soroll que feien, pel color 
cridaner que tenien, pels elements propis com 
ara l'antena per on agafava el corrent, les eines 
per canviar la desviació si no es podia fer a 
distància, amb la manovella del conductor, que 
feia anar a dreta o esquerra, si volia agafar 
velocitat o si volia parar. El cobrador tenia com 
un seient especial i portava una peça metàl·lica 
amb una mena de pinça que agafava els 
diferents tipus de bitllets (fins, petits i 
rectangulars amb el preu i indicacions escrites; 
l'avi, per exemple, com altres persones, 
guardava els bitllets capicua) i un fil de cuir que 
anava des de darrere -on hi havia el cobrador- 
fins a davant -on hi havia al conductor, que 
estava dret. El fil servia per tocar una 
campaneta i indicar així una parada 
sol·licitada. 

La visió del carrer, dels vehicles i de la gent; 
l'amplada dels carrers, la grandària de les cases i 
la quantitat de monuments singulars, els llocs 
emblemàtics, els parcs i els mercats i, per 
descomptat, el mar, el port i tot el seu entorn, a 
més de moltes altres coses que no acabaria 
d'anomenar, despertaven l'interès, la curiositat 
i les ganes d'aprendre dels nens, sobretot dels 
de poble. 

—Va, anem cap dalt, que ja és l'hora de dinar.
—Sí, iaio.    

L'autor, fill de Puigcerdà, va néixer l'any 1949 i, per 
tant, la seva infantesa va transcórrer  entre el 1954 i 
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.  
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Em dic Edwin Evangelista Frías, sóc de Puigcerdà i tinc 
trenta-dos anys. Vaig néixer a República Dominicana, en un 
petit poble de l'interior del país anomenat Bonao. La meva 
mare, la Júlia, va emigrar cap a la Cerdanya l'any 1987 i em 
va anar a buscar quan jo ja tenia uns set anys d'una vida que 
amb prou feines recordo. És raonable pensar que la història 
va començar llavors amb l'oportunitat d'un futur ni millor 
ni pitjor però sí, diferent. I tot gràcies a la meva supervivent 
preferida: la mare. 

Sí. Aquell fou un gran inici; tanmateix, el meu inici 
particular va arribar anys més tard, quan vaig aprovar la 
selectivitat i vaig marxar a viure a Piera amb la il·lusió de 
cursar estudis de filologia catalana, independitzar-me i fer 
de cambrer els caps de setmana al Casal de Masquefa. 

Què gran que és el món! Aquesta exclamació agrupa tots els 
horitzons que he vist més enllà de la serra del Cadí. Llavors, 
alçava la mirada i topava indefugiblement amb Montserrat, 
amb camps de vinyes aquí i allà, i amb l'abraçada de tota una 
colla de gent bonica.

Aquell primer any fou una bogeria: trens amunt i avall, 
m'equivocava sempre de direcció de la via que havia 
d'agafar per arribar, o tornar d'una universitat a quasi dues 
hores de viatge d'anada, i de tres, com a mínim, de tornada 
fins a Martorell. En aquells anys no disposava d'una parada 
entre els FGC i la RENFE i havia de fer uns vint o trenta 
minuts a peu cada dia i, és clar, no sempre hi havia 
correspondència d'horaris. Imagineu, doncs, les aventures 
per a algú que com a molt havia agafat el tren per anar fins a 
Alp pensant que estava fent una gran trapelleria.

El millor de tot, però, fou la gent bonica que vaig tenir el 
plaer de conèixer. Han compartit amb mi tantes 
experiències, vitals i no tant, que m'és complicat descriure-
les totes en poques línies. Aquells van ser els temps dels 
primers concerts a l'aire lliure, del teatre de carrer, dels 
festivals culturals i artístics que el teixit associatiu jove -i no 
tant jove-, dels pobles de la comarca organitzava cada estiu. 
Ai, mare! Mai oblidaré el Cerka'l Festival de Piera, ni el 
primer concert de Che Sudaka, ni el primer de la Kinky Beat. 

Molt important va ser també l'experiència universitària. Va 
ser clau per molts aspectes però, sobretot, perquè vaig 
fracassar estrepitosament. En fi, fou l'any en què més coses 
vaig aprendre d'una vida que acabava de descobrir i amb la 
qual m'identificava. 

EDWIN EVANGELISTA: 
GRENOBLE I EL GRAN VIATGE

Autor i fotografies: Edwin Evangelista
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Després d'un any i mig, la decisió de deixar els estudis em 
va semblar la més raonable. Vaig trobar feina de comercial 
de telefonia i Internet a Igualada. Van ser temps complicats; 
no em sentia del tot a gust fent una feina que, curiosament, 
semblava que se'm donava prou bé. En arribar la crisi, el 
sector va embogir fins al punt d'obligar-nos a fer una sèrie 
de barbaritats només per obtenir una venda i, és clar, per 
allà no hi estava disposat a passar: petó de la mort i adéu. 

Recordeu la gent bonica? Doncs mai els podré agrair prou 
tot el recolzament i l'amistat, perquè sempre que ha calgut 
m'ha ajudat a arribar, ensenyant-me i compartint uns valors 
difícils de trobar, que no s'ensenyen a cap institució; 
s'aprenen de l'experiència, de l'errada, de l'assaig i de la 
perseverança en els objectius o els somnis. Per cert, quin 
era el meu, de somni? Ah, sí: volia ser professor de català. 

Un amic, un violoncel·lista excepcional, en Pan de Nut, em 
va deixar viure amb ell al Poblenou, a Barcelona. Sempre 
m'havia fet por la gran ciutat. Tanmateix, llavors s'obria un 
nou inici al meu trencaclosques particular, al qual faltaven 
encara moltes de les peces però la ciutat oferia moltes 
perspectives i noves oportunitats. 

Llavors era l'estiu de 2010; recordo la Rambla i la platja del 
Bogatell amb revetlles de Sant Joan inesgotables i 
meravelloses. Ras i curt: imagineu-vos les sensacions de les 
primeres experiències viscudes per l'Anoia, ara 
multiplicades per mil. A poc a poc em vaig acostumar al 
bullici, a les males olors en tombar qualsevol cantonada, a la 
calor enganxifosa del metro, a la ciutat que no dorm mai -si 
així es vol-, i vaig trobar feina de comercial, gestionant un 
dels petits establiments de Movistar, a tocar de la rambla del 
Poblenou. 

El desig de reprendre els estudis, m'acostà a la UB un any 
més tard. Tenia, si no m'erro, uns vint-i-tres o vint-i-quatre 
anys i havia conegut una dona increïble: en bellesa, saviesa, 
somnis i joia d'esperit, com poques n'he conegut al llarg del 
camí. 

Els anys següents vaig aprendre, encara més, de l'amor. I, de 
mica en mica, vaig conèixer com cal la meva llengua, els 
secrets de la seva literatura, la història i tots els seus 
perquès. No tot va ser senzill. Així com m'absorbien Kafka, 
Carner, Benedetti, Voltaire, el mestre Calders o la 
Rodoreda; m'avorrien enormement Chomsky, Jakobson, el 
mestre Fuster, el Manual d'Estil o els misteris aparentment 
indesxifrables de la fonologia de la llengua. Certament, no 
fou fàcil, tanmateix, no caminava sol. Aquella dona 
increïble... No hi havia res impossible. 

Així doncs, a base de paciència, d'estudi i d'amor, vaig 
arribar al segon semestre de tercer de carrera. Finals de 
tercer de carrera, senyors. Novament em va agafar el 
cangueli, la incertesa, els dubtes i la por en veure com 
s'acostava la projecció d'un futur que -ara ho entenc- em 
superava encara per diverses coses; no en totes, certament. 
Però la maduresa és un fil d'Ariadna: mai ningú neix sabent-
ho tot, només es té a l'abast l'opció d'equivocar-se i 
d'aprendre'n. Això sí, mentre tot això passava, la vida es 
plantejava rica en bones i males experiències. Prometo 
haver-les viscut totes apassionadament.

Vaig arribar al punt de no saber què carai en faria, d'una 
filologia catalana. I aquell mateix semestre de tercer, em 
vaig col·lapsar. Treballava, per cert, venent gorres i barrets 
en un petit estand al centre comercial de l'Illa Diagonal. 
Aquesta va ser la millor feina de totes en comparació amb 
les dels anys anteriors perquè em feia feliç. Aquest va ser un 

altre dels axiomes per ponderar a la meva trajectòria vital. 
El meu cap era el millor del món i em vaig sentir molt 
afortunat i agraït. Per això, va ser una decisió molt difícil la 
que vaig prendre: deixar la feina i, a l'atur, concentrar-me 
en el TFG i el darrer any de carrera. Vaig acabar per fi les 
darreres assignatures abans de graduar-me, a la vegada que 
completava un Postgrau, a Mundet.

Em salto tot un capítol, ben apassionant, des de llavors fins 
a l'actualitat. Qui sap si mai l'escriuré. Han passat vora 
quatre anys i he tornat a aprendre a caminar sol; quatre anys 
en els quals he après més que en tota la resta de la meva vida 
junta. I, per fi, malgrat el patiment de totes les cartes del 
castell que van caure, un pilar s'havia mantingut en peu: 
graduat i postgraduat, vaig fer les primeres classes i, de 
mica en mica, va començar la meva experiència docent i, 
amb ella, la meva resurrecció i tornada de l'infern. Qui sap 
si l'escriuré mai aquest capítol. Vés a saber... 

Ara faig de lector de català a la Universitat de Grenoble 
Alpes, a França. Formo joves universitaris francesos en 
llengua catalana i castellana com a llengües estrangeres, i 
també tinc el plaer de compartir amb ells tota la nostra 
riquesa cultural. Sobra esmentar que m'encanta. La nova 
situació també m'ha permès reprendre els estudis i 
l'oportunitat d'aprendre el francès comme il faut: 
compagino la meva feina de lector amb un master recherche 
d'études hispaniques et hispano-américains. Altre cop un 
nou repte, que ja després de dos anys vivint a Grenoble 
planteja un canvi de perspectiva. 

Grenoble té cosetes en comú amb el nostre poblet cerdà: 
passa un riu per la ciutat però no és com el Segre, no, aquest 
és enorme. Els Alps francesos i italians es dibuixen a 
l'horitzó i tres massissos sempre acaronen dia i nit, tota la 
vall: la Chartreuse, le Vercors i la Belledonne, serpentejats pel 
riu Isère, que, com us deia, travessa la petita localitat de 
Grenoble. Sempre havia desitjat conèixer la societat 
francesa i fer immersió en una llengua que m'havia seduït 
des de petit, visca. 

Crec que des del primer any en què vaig marxar de la 
Cerdanya fins a dia d'avui -diria que fa uns quinze anys-, he 
aconseguit trobar i encaixar moltes de les peces del meu 
trencaclosques particular. A més a més, ben aviat viatjaré 
per fi a República Dominicana. M'hi espera tot un món 
desconegut però estranyament familiar. M'hi espera 
moltíssima família que encara no conec i les olors dels 
paisatges i de la música tropicals. I, molt probablement, 
m'hi esperen moltes de les peces que encara em falten del 
meu misteriós, però apassionant, trencaclosques 
particular. 



MIRANT EL CEL: 
QUE COMENCI L’ESPECTACLE
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Autora i fotografies: Núria Tomàs

A qui no li agrada, durant les nits d'estiu, jeure a la gespa i 
mirar els estels? El Pirineu és un dels llocs ideals per gaudir-
ne perquè la contaminació lumínica és menor que a les 
grans ciutats; infinitat de punts brillants al cel que han 
fascinat la humanitat des dels inicis. Enguany, els més grans 
recorden un dels moments culminants de l'astronomia 
moderna: el dia en què l'home va trepitjar la lluna per 
primera vegada. Imaginem què hi pot haver més enllà. Què 
hi ha a les altres galàxies? Hi deu haver vida en altres 
planetes? Podrem viatjar per l'Univers? Quants universos 
hi ha? Arribarem a viure a Mart? 

Moltes d'aquestes preguntes no tenen encara resposta i, 
possiblement, tardarem molt a respondre-les; així que, ara 
per ara, el que podem fer és intentar identificar què veiem 
al cel com qui mira un espectacle de màgia.

Les constel·lacions

Ja les civilitzacions més antigues tenien un sistema peculiar 
per reconèixer els estels en un fons tan negre. El seu era un 
cel molt més net que el que hi ha ara i la quantitat d'astres 
que hi podien arribar a veure era molt més gran. Així doncs 
van començar a traçar dibuixos i figures que els servissin de 
guia per poder localitzar-los i identificar-los: les 
constel·lacions; en total, vuitanta-vuit. Val a dir que, 

d'imaginació, en tenien molta però no en tenim ara 
nosaltres? Ells hi podien veure animals i personatges 
mitològics. Potser ara nosaltres hi veuríem actors de 
cinema i jugadors de futbol. Així ells sabien que Antares era 
un estel que es trobava just al mig de la constel·lació 
d'Escorpí o que resseguint l'Ossa Major, el carro gran, i 
projectant en línia recta podien arribar a determinar quina 
era l'estrella Polar, que els guiava cap al Nord. Altres 
constel·lacions que es poden veure des de l'hemisferi nord 
són el Cigne, Lleó, Cassiopea, Sagitari o Orió.
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Tot el que brilla són estels? 

No, no tot el que brilla són estels. També hi ha planetes, 
satèl·lits, cometes i fins i tot avions. És fàcil diferenciar-ne 
uns dels altres, només cal que ens hi fixem una mica.

Estels: els estels són punts lluminosos del cel que, a més de 
brillar, pampalluguegen. Això és així perquè emeten llum 
pròpia. El Sol és l'estel que tenim més a prop i per això 
sembla més gran però en realitat és un estel mitjà. No tots 
els estels tenen el mateix color. Els estels més blavosos són 
els que s'han format fa menys temps. Són astres amb molta 
càrrega de combustible per gastar i de mida més aviat petita 
però brillen amb més intensitat. Els estels vermells o 
ataronjats, com Antares a la constel·lació d'Escorpí, són 
estrelles velles que ja han gastat gairebé tot el seu 
combustible. Antares és una de les més visibles dels cels 
d'estiu, una gegant vermella.

Planetes: a diferència dels estels, els planetes són astres que 
no emeten llum pròpia. Per això, els identificarem perquè 
no pampalluguegen, la seva llum és fixa. Júpiter, Venus, 
Mart, Mercuri o Saturn són els més fàcils de veure per la 
seva brillantor, depenent de l'època de l'any. Tots ells 
formen part del Sistema Solar.

Satèl·lits: de satèl·lits n'hi ha de dos tipus, els naturals i els 
artificials. Els naturals sempre orbiten al voltant d'un 
planeta. El més visible per a nosaltres és la Lluna, l'únic 
satèl·lit natural de la Terra. Tampoc emeten llum i per això 
aquesta també és fixa. Els satèl·lits artificials els ha fabricat 
l'home per orbitar al voltant del nostre planeta. N'hi ha de 
molts tipus i tenen utilitats diverses com emetre senyals de 
televisió, geolocalitzar o controlar la meteorologia. 
Aquests, els podem identificar perquè són punts de llum 

mòbils però tampoc pampalluguegen. Si estem una estona 
mirant el cel, és fàcil veure'n passar algun. Només cal una 
mica d'atenció.

Avions: qui no ha vist mai un avió al cel? Els avions són 
punts mòbils al cel però, a diferència dels satèl·lits 
artificials, els avions emeten llum intermitent i no pas fixa.
 
Estels fugaços: La pluja d'estels és un dels espectacles més 
increïbles de les nits d'estiu. La més coneguda són les 
Llàgrimes de Sant Llorenç o Perseides i es diuen així perquè 
tenen la seva màxima activitat al voltant del dotze d'agost. 
No són altra cosa que partícules que deixa anar el cometa 
Swift-Tuttle.

La Via Làctia, la nostra galàxia

La Terra, el Sol, tots els planetes del Sistema Solar i milers 
de Sistemes estel·lars més formen part d'una de les moltes 
galàxies de l'Univers. La nostra galàxia és la Via Làctia. 
Aquesta és una galàxia de forma espiral i, en un dels seus 
braços, es troba el nostre planeta. Justament part d'aquesta 
galàxia i el cúmul d'estels que la formen es pot veure des de 
la Terra en nits netes i fosques. Tenim la sort de poder 
observar-la des de gran part de les terres pirinenques. Els 
romans l'anomenaven Camí de la Llet, Via Làctia, pel seu 
color blanquinós i brillant que destacava al cel. Brilla tant 
precisament per la gran quantitat d'estels que hi ha en 
aquesta part de la galàxia.

Constel·lacions, galàxies, estels, planetes, pluges 
còsmiques... només hem de buscar un indret prou fosc i 
jeure mirant cap al cel. Les nits d'estiu són el millor 
moment per gaudir-ne. Que comenci l'espectacle!
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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




