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SOM TRAMA I ORDIT
Autor: Redacció Colors

Aristòtil ja ens va definir com a animals socials. Vivim
lligats pel fil de les paraules i potser això explica la
connotació civilitzada del socials. No podem passar per
alt, però, la primera part de la cita: som animals i,
intrínsecament, som gregaris per qüestions d'estricta
supervivència. Depenem els uns dels altres: ens
necessitem per qüestions logístiques i materials, això
és indiscutible; però són aquestes les úniques
necessitats que tenim? Són les més importants?

Pare, mare, fill, germà, sogre, cunyat, cosí, parent,
oncle, tia, tia valenciana, cosí segon, nebot, nuvi, núvia,
xicot, novia, parella, company, col·lega, amic, veí, amo,
treballador, conegut, saludat…
Ex, exsogre, excunyat, exnebot, exparella, excompany,
excol·lega, examic, exveí, examo, extreballador…
Pertànyer. Pertànyer a una família, a un poble, un
veïnat, una colla, una associació, un cau, un
agrupament, una classe, un sindicat. La vida és
inconcebible en singular.

El capitalisme i la noció de consum ens han dut a posar
el focus en productes que adquirim a canvi de diners
però, alerta al parany. Us heu fixat què hi ha darrere la
felicitat que desprèn aquell anunci de cervesa? I del
benestar que es respira d'una cafetera que fumeja a
l'altra banda del món? I d'aquells torrons que ens
venen aquella família que ens espera amb els braços
oberts quan tornem a casa per Nadal? I és que si una
cosa és certa és que pertànyer fa de mal ordir perquè és
un verb que no suporta negacions, imperatius ni
quantitatius.

Naixem lligats a la nostra mare. Tan aviat es talla el
cordó, fem el primer plor. Després el pell a pell, el
contacte. Diuen que un nadó que no és abraçat, que no
ha rebut mostres d'afecte en els primers temps de vida,
no es cableja; no coneix el vincle, se sent a la intempèrie
i per això percep el món com un lloc hostil. Costa
rescabalar aquesta primera solitud i és aquests casos en
què cal enfortir el vincle i el sentit de pertinença ja
entrada la infància, l'adolescència o l'edat adulta.

E DI T OR I A L
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PANERES DE NADAL AMB
PRODUCTES DE PROXIMITAT
Autor i fotografies: Equip Professional ADIS
Cerdanya, incentivar el consum del producte de
proximitat, divulgar la varietat de productes, promocionar
el sector primari, contribuir a la sostenibilitat
mediambiental amb l'ús dels mínims embalatges i, per tant,
minimitzar l'impacte negatiu en el medi i promocionar la
sobirania alimentaria.

El Nadal de l'any 2018 la Fundació ADIS juntament amb la
col·laboració dels productors i elaboradors de l'Associació
Agroalimentària de Cerdanya van dur a terme l'elaboració
de Paneres de Nadal amb productes alimentaris de la
Comarca.
Valorant l'èxit d'aquesta primera iniciativa, aquest any
tornem a oferir diversos tipus de Paneres o bé la
possibilitat de fer Paneres adaptades a les preferències dels
clients.

Aquest any les Paneres se serviran des de L'Agrobotiga de
Cerdanya (que obrirà les seves portes durant el mes de
desembre), amb la possibilitat de fer-ne distribució a
domicili. Si busques una Panera amb productes originaris
de Cerdanya des de L'Agrobotiga de Cerdanya t'oferim la
possibilitat de fer-la al teu gust.

Els objectius d'aquesta iniciativa són: ocupar persones amb
diversitat funcional, posar en valor el producte de

Per a més informació i pressupostos podeu
contactar-nos per telèfon o correu electrònic:
972 88 01 06 / 690 314 551
esther@fundacioadis.org
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PASSEJADA A
LA GUINGUETA D’IX
Autor i fotografies: Equip Professional ADIS
aproﬁtat els dies lliures dels usuaris per sortir a passejar, la
qual cosa ens ha permès mantenir una activitat física
adequada i conèixer millor els pobles del nostre entorn.

Als usuaris de la Residència Rosa Soler els agrada moure’s.
Una bona manera de fer-ho és caminant i, afortunadament,
de camins, a Cerdanya, no ens en falten. Així doncs, hem

APERITIUS D’ESTIU
A L’ESPAI ADIS
Autor i fotografies: Equip Professional ADIS
L’estiu és un bon moment per trencar les rutines, sortir i
gaudir del bon temps. Durant els mesos d’estiu, els usuaris
de l’Espai ADIS han pogut gaudir de diversos aperitius.
Aquesta activitat ha permès consolidar la cohesió de grup i
passar un moment ben agradable en diversos establiments
del poble.
Gràcies a tots aquells qui hi han participat i als voluntaris
que ens hi han acompanyat.

S OM A DI S
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ALBERT PLA
EN CONCERT
A LLÍVIA
Autor i fotografia: Equip Professional ADIS

El passat set de setembre va tenir lloc la cloenda del
Festival de Música de la Cerdanya d’enguany. Durant tot
l’estiu s’han dut a terme diversos espectacles entre els
quals s’han pogut escoltar els conjunts The Gospel Viu
Choir, Orquestra Simfònica del Vallès, La Pegatina, Mònica
Green o Oques Grasses.
Albert Pla fou l’encarregat de tancar aquest cicle amb un
concert que no va deixar indiferent ningú. En un escenari
incomparable, l’Església de Nostra Senyora dels Ángels de
Llívia, Pla va començar cantant la cançó Antònia Font i va
acabar amb l’èxit Papa, jo vull ser torero. Entre aquestes
dues, La colilla o Bona nit van completar el repertori.
Durant tot el concert, Pla va estar acompanyat per
l’excepcional guitarrista ﬂamenc Diego Cortés.
Gràcies a les invitacions d’un dels patrocinadors, alguns
usuaris d’ADIS van poder de gaudir d’aquest espectacle
sorprenent.

SOLIDARITAT AL MÓN DEL GOLF
Autor i fotografies: Fernando Polvorosa
Gambito Golf col·labora amb la Fundació ADIS durant
l’onzè memorial Albert Palau.

centre social, lúdic i cultural on es realitzen tota mena
d'activitats i tallers.

Durant l'XI Memorial Albert Palau del Circuit Premium de
Gambito Golf, celebrat a Fontanals Golf durant els dies 21 i
22 d'agost, s'ha aconseguit reunir més de 3.868€ de beneﬁci
per la Fundació ADIS.

A través d'aquestes donacions, Gambito Golf vol promoure
valors com la integració i la participació que formen part de
la seva cultura d'empresa; així, al llarg de l'any, organitza
diverses accions d'aquest perﬁl.

La recollida ha estat fruit de diverses activitats dirigides a
les jugadores i jugadors com ara la compra de pilotes o el
cop solidari.

El Circuit Premium celebra la seva setzena edició i hi van
participar més de 5.200 persones, amb un total de vint-inou jornades repartides en divuit camps de dotze
comunitats autònomes.

La Fundació ADIS és una associació civil sense ànim de
lucre que se centra a donar suport a persones amb
discapacitat, tant en casos de diversitat funcional natals
com adquirides proposant teràpies de rehabilitació física i
ajudant aquest col·lectiu en la integració a la societat. De la
mateixa manera, ADIS treballa per a la promoció i la difusió
de la cultura i educació de la societat per eliminar les
barreres que s'alcen entre persones mitjançant xerrades i
esdeveniments.

Com a patrocinadors principals, hi participen Mahou
Cervezas, Solan de Cabras, Cubical London Dry Gin i
Philips.
El circuit compta amb el patrocini de la Sociedad de
Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL-Turismo
Lanzarote) a través de l'European Sports Destination i
Promotur Turismo de Canarias.
Formen també part de l'equip de patrocinadors: American
Express, Coca-Cola, Ucalsa, Dos Maderas Ron Añejo, Royal
Bliss i Meliá Hotels International. Així com la col·laboració
d'Adidas, Medina del Encinar, Oriol Rossell, Enate,
Comedum, Srixson i Adidas Eyewear.

ADIS, amb seu a Puigcerdà, actua principalment a tota la
Cerdanya amb una xarxa de persones que,
desinteressadament, ofereixen el seu temps per canalitzar
una part de l'acció social. La seu de la Fundació, actua com a
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CASAL PROBITAS A LA MOLINA
Autor i fotografies: Play and Train
terme nous esports i tallers com el circuit de golf-frisbee de
La Molina, la jornada d'equitació a la Hípica de Prats i
Sansor i l'excursió al mirador de Cap del Ras.

Després de dues exitoses edicions del Campament Probitas
a La Molina, aquest any la iniciativa ha canviat de format per
convertir-se en casal. Des de Play and Train, impulsors del
projecte, es va voler apostar per aquest canvi amb l'objectiu
de poder arribar així a més infants. Gràcies al nou format de
casal els dies d'activitat s'han pogut ampliar d'una a dues
setmanes, durant les quals hi han pogut assistir un total de
vint-i-quatre participants.

Per últim, cal destacar la col·laboració de l'empresa
tecnològica TbKids, que s'ha desplaçat a La Molina per
portar a terme un taller de robòtica amb els participants: els
nens i joves s'han convertit per una tarda en creadors de
tecnologia jugant i descobrint. La jornada ha ﬁnalitzat amb
el desenvolupament del seu propi robot.

El projecte ha mantingut tota la seva essència promovent
un espai d'aprenentatge personal a través del joc i l'esport.
Des del casal es volen fomentar valors com la inclusió a
través de l'acceptació de la diversitat, la companyonia, la
solidaritat i el contacte amb l'entorn natural. El Casal va fer
servir com a campament base l'alberg Mare de Déu de les
Neus de La Molina, que es troba en un entorn privilegiat
envoltat de bosc i muntanyes.

Tant els participants com els organitzadors del Casal
esperen amb il·lusió el Casal Probitas del proper estiu 2020.
Fins aleshores.

Aquesta iniciativa neix de la col·laboració de dues entitats;
la Fundació Probitas, que té com a objectiu promoure el
desenvolupament saludable dels nens i joves més
vulnerables en l'àmbit físic, psíquic i emocional i Play and
Train, associació sense ànim de lucre que treballa a favor de
la inclusió social a través de l'esport de persones amb una
discapacitat.
Nou format, nous aprenentatges
El canvi de format a Casal també ha permès incloure-hi
moltes més activitats de diversa tipologia; hem descobert
així nous paratges, habilitats i, ﬁns i tot, tecnologies. Tot i
que s'han repetit activitats estrella com el piragüisme, la
bicicleta o el parc d'aventura als arbres, s'han pogut portar a
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QUÈ ÉS ENSENYAR PER A MI?
Autora: Cathy Carrera - Escola de Boulbon

Fotografies: Freepik

i jo, per la meva banda, també m'enfrontaré a nous reptes
que intentaré resoldre per poder progressar.

Per a mi, ensenyar no és només transmetre coneixements o
fer-los descobrir a través de diverses estratègies
d'aprenentatge.

Segons la meva opinió aquests reptes són arribar a entendre
l'infant i instaurar aquesta relació de conﬁança on el nen no
tindrà por d'equivocar-se ni de demanar ajuda, on el nen
sabrà que el meu objectiu és ajudar-lo a avançar i que
progressar i aprendre passa també per l'error.

Le pedagogia és important, per descomptat; la preparació
de la classe, l'organització de les sessions i la programació
dels diversos coneixements al llarg de l'any són la base de
l'oﬁci de mestre. Hi ha, però, també la tria dels mètodes
d'aprenentatge i el treball de grup del conjunt de mestres de
l'escola la qual cosa dona coherència i dinamisme, dos
elements positius per als nens.

Un cop s'estableix aquest vincle, el nen se sent segur, es pot
equivocar, pot no entendre alguna cosa, pot ser ell mateix i
estar feliç d'aprendre.

No obstant, per a mi, la clau de l'aprenentatge és la relació
de conﬁança. Primerament, aquella que s'estableix entre el
nen i el mestre; després, aquella que es dona entre els
alumnes de la classe i també aquella que es dona entre el
mestre i els pares.

Aquest equilibri és molt fràgil ja que la classe és una micro
societat i s'ha de vetllar constantment pel respecte entre
alumnes.
Poc a poc he anat agafant conﬁança en mi mateixa i vaig
instaurant petits rituals que contribueixen a crear un clima
d'harmonia dins la classe.

Per tal que el nen se senti bé el meu rol principal és
aprendre a entendre'l, a conèixer-lo, a veure com reacciona
i, de vegades, a adaptar el treball en funció de l'infant i dels
seus coneixements. Aquest lligam que es crea entre cada
nen i jo és primordial.

Al matí, hem decidit plegats diversos petits bon dia. Podem
saludar-nos fent el check amb el puny, amb les dues mans
juntes com si fos namasté o ﬁns i tot amb una abraçada.
Cada nen, quan entra a classe, tria com em diu bon dia.
Aquest petit ritual permet començar el dia de bon humor i
també permet que cada alumne rebi una mostra d'atenció
de bon matí.

Cada any, a principi de curs, parteixo del principi que
progressarem junts. Els infants s'enfrontaran a diﬁcultats,
les superaran i d'aquesta manera adquiriran noves nocions;

M'adono que, per a alguns, l'abraçada del matí és molt
important. Un dia em vaig oblidar de penjar el cartell per a la
salutació del matí i, de seguida, els nens van venir a dir-m'ho.
Un dels meus alumnes viu en una família d'acollida. Cada
matí, de les diverses salutacions, tria l'abraçada i sento que
li fa molt de bé perquè necessita sentir-se estimat.
Això és el més bonic d'aquest oﬁci: l'amor. Sí, ho puc dir:
estimo els meus alumnes.
Un altre petit ritual que faig quan veig que l'ambient està
carregat és fer cinc minuts de ioga o de meditació. Fem
alguns moviments de ioga centrant-nos en la respiració i
l'ambient es calma. La classe torna a estar tranquil·la, només
hem escoltat la nostra respiració i els sorolls exteriors.
Aquest moment és per a nosaltres un petit regal i permet
tornar-nos a posar a la feina en un clima calmat i serè.
Tots els mestres sabem que aquest oﬁci és més que un oﬁci.
Passar un any amb nens, acompanyar-los, ajudar-los,
escoltar-los, consolar-los, cuidar-los i alliçonar-los va molt
més enllà de les hores de presència que fem.
Per a mi, aquest oﬁci forma part de la meva vida;
m'enriqueix any rere any.
Quanta felicitat m'aporta veure els meus alumnes
progressar, superar les diﬁcultats, fer-se grans i
simplement veure'ls feliços.

APRENDRE
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EL VINCLE QUE SOM
Autor i fotografies: Enric Coll
És divertit observar com, sovint, la vida es posa juganera i
encaixa diferents situacions com si d'un puzle es tractés. I
crec que és el que ha succeït amb aquest article. Escriure
sobre un tema concret que et proposen no sempre és fàcil, o
millor dit, no sempre resulta un acte fluid. I en aquesta
ocasió, que parlarem sobre el vincle, les meves sensacions
van acompanyades d'una mar de fons intensa.

psicòleg John Bowlby, tots els éssers humans podem
establir relacions emocionals estables i intenses amb
diverses persones a la vegada. I quina és, doncs, la nostra
primera figura amb la qual establim un vincle? La nostra
mare.
Resulta que el nadó ja neix amb la capacitat innata d'establir
el seu primer vincle afectiu però és necessari que existeixi
una interacció entre el nounat i la seva mare (o cuidador
principal) perquè, aquest, es desenvolupi.

El vincle és el lligam o la unió que estableixen dues
persones. Si pensem en la nostra vida personal, en
trobarem un bon teixit al nostre món emocional. I és en
aquest espai on trobem la necessitat –podria dir quasi
imperiosa-, de construir bons vincles amb les persones que
tenim al nostre voltant tot fent una acurada gestió de les
nostres emocions.

A mesura que creixem, anem establint vincles amb totes les
figures significatives del nostre entorn: pare, avis/es,
germans/es, tiets/es, etc. A més edat, més ampli pot ser al
món al qual estem vinculats. És cert que, a l'adolescència,
podria semblar que hi ha un retrocés al intentar
desvincular-nos de les nostre dues figures de referència, la
mare i el pare, però si tot va bé, aquest el recuperarem a
l'edat adulta.

Tal com estableix la Teoria del Vincle (1969), originada a
mitjan segle passat gràcies a les aportacions fetes pel

Però, tots els vincles que establim són sans? Rotundament,
no.
Així, de què depèn que els nostres lligams siguin saludables
per al nostre benestar? Doncs del que passi en els primers
anys de vida, tant amb la mare –amb un pes important en
aquesta situació degut als nou mesos que passem al seu
ventre– com amb el pare.
De vincles, en podem trobar quatre diferents segons els
estudis realitzats per Mary Ainsworth (una de les deixebles
de Bowlby que va demostrar els postulats de la teoria amb
resultats empírics):
Vincle segur: es produeix quan els pares responen de
manera empàtica, responsable i propera a les emocions que
experimenta el seu fill, tant si aquestes són agradables com
si són desagradables.

SENTIR-SE BÉ
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La protecció i la seguretat, elements bàsics del vincle segur i
la primera situació que s'ha d'esdevenir per construir-lo.
L'infant necessita que es cobreixin les seves necessitats
bàsiques (gana, set, son, fred o calor, etc).

Vincle evitatiu: esdevé quan els pares no atenen el món
emocional del seu fill/a. Tal i com el propi nom indica,
l'eviten, fins al punt de negar-lo completament.
Vincle ansiós-ambivalent: en el qual els pares es mostren
imprevisibles davant les conductes i necessitats del fill/a.
De vegades poden respondre de manera exagerada, d'altres
de manera responsiva i, també, poden respondre sense fer
cap mena de cas del seu infant.

L'autonomia, a través de la confiança, que fomenti la
curiositat i l'exploració del món que els envolta.
La descodificació, que ens permet connectar amb el
llenguatge més adequat a l'infant en cada situació.

Vincle desorgantizat: on els pares solen ser negligents,
incompetents i, sovint, solen tenir algun transtorn
psicopatològic que fa que responguin amb conductes
agressives, violentes i imprevisibles davant de les
demandes del seu fill.

El fet de ser vist, treballant l'atenció i l'afecte cap a ells, però
també treballant les normes i els límits clars.
Ser capaços de ser responsius a les necessitats que ens
mostrin a cada moment, tant si són agradables com
desagradables.

El fet d'establir amb els nostres pares un tipus de vincle o
un altre, farà que gaudim d'una autoestima més forta o més
dèbil. I això no és una situació que podem deixar passar
així, com si res. L'autoestima és clau en la relació que
tindrem amb el món del nostre voltant. Quan infant té una
carència en aquest sentit, es poden produir diverses
respostes que poden anar des de l'aïllament total de la
persona, a respondre d'una manera violenta i agressiva.
Tant una resposta com l'altra, quan les traslladem en un
context d'interacció social (ja sigui l'escola, o qualsevol
altre àmbit educatiu), és quan l'infant pot esdevenir una
persona assetjada o, a l'altre extrem, convertir-se en
l'assetjador.

La construcció, doncs, d'un vincle segur és possible. Els
cinc punts esmentats anteriorment es poden treballar a
través de petites activitats i moments on l'infant, per
exemple, sigui conscient del nostre afecte; on trobi un espai
per practicar diverses eines de regulació emocional, on
gaudeixi també d'un temps de qualitat per part de l'adult,
amb la virtut de l'escolta com a referent. Altres activitats
poden anar encarades a la comprensió de les normes i
límits que hi ha al seu entorn. Cal recordar que és necessari
una estimulació adequada a cada infant sense arribar a cap
extrem per defecte o excés. També podem fomentar la seva
autonomia, la seva capacitat reflexiva, la seva identitat i
pertinença al grup, etc.

Per tant, arribem a la conclusió que la construcció d'una
bona autoestima és essencial en el nostre creixement
personal. Cal forjar un vincle segur amb els fills/es fent que
sentin la família com un lloc on expandir-se i créixer. Però,
atenció, en el cas que aquest vincle no es produeixi dins
d'aquest àmbit i l'infant transiti en els vincles evitatiu,
ansiós-ambivalent o, fins i tot el desorganitzat, aquest,
buscarà una segona oportunitat de construir un vincle
segur en la figura del mestre/a. Tenint clar que això passa
molt sovint a les nostres aules, cal que l'escola i els mestres
que en formem part siguem capaços de donar resposta a les
necessitats emocionals dels nostres alumnes. Una escola
aïllada de les emocions està destinada a ser un espai on els
conflictes campin lliurement.

Tenim una gran tasca per davant tots plegats. Però cal que
no ens oblidem d'un fet essencial: un dels passos que han
d'acompanyar aquest canvi ha de ser la pròpia reflexió del
vincle que un té amb els seus pares. Només entenent d'on
venim, podrem actuar de manera eficaç. Si ho
identifiquem, ho podrem treballar i, alhora, estarem
ajudant el nostre infant ja que el deslliurarem d'una càrrega
que no li pertany, i li deixarem el camí més lliure i planer
per fer les coses honestament i coherentment.
Tot es pot treballar, tot es pot canviar si acceptem escoltar
la mar de fons que sovint crea remor dins nostre. Perquè en
aquest regust, sovint amarg, hi ha una gran oportunitat per
respondre d'una altra manera, a les nostres circumstàncies.
Com deia Albert Einstein, “Si no vols aconseguir els mateixos
resultats, no facis sempre el mateix”.

Per tant, tant les famílies com els mestres què podem fer
per crear vincles segurs? Doncs fomentar les següents
característiques en el nostre dia a dia:

SENTIR-SE BÉ
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Montserrat
Colom:
Les cames
m’hi porten
Autora: Cesca Casadesús
Fotografies: Cesca Casadesús i Montserrat Colom

Els esquirols són els animalons objecte d'aquesta
entrevista; mamífers salvatges, petits, esquius i
tafaners que volten per les capçades dels arbres de
molts dels nostres boscos i també del parc
Schierbeck de Puigcerdà. És aquí on ens trobem
amb la Montse, una senyora de Puigcerdà que ha
trobat en els esquirols del parc el seu Ikigai (raó de
ser en japonès). Tant és així, que els seus fills per al
seu setantè aniversari li van regalar un penjoll molt
bonic d'un esquirol. Ella és la iniciadora d'aquest
grup a què es van afegint persones amb l'impuls de
compartir la il·lusió per l'observació i la cura
d'aquests petits rosegadors. Van al parc a veure si
els veuen i els porten fruits secs per menjar, cosa
que agraeixen molt sobretot a l'hivern.
Així han començat a interactuar humans i esquirols,
i aquest fet també ha creat una comunitat humana.
Pel que fa a l'efecte de la intervenció humana sobre
els esquirols es podria considerar una distorsió
perquè són animals salvatges. Ara bé, en aquest cas
estaríem en un límit d’ecosistemes ja que el parc es
tracta d'un lloc molt freqüentat i aquests esquirols
estan molt acostumats a la nostra presència i
aprenen, s'adapten i busquen a partir dels nostres
comportaments. Per exemple, van a tafanejar a les
papereres a veure què troben per menjar.

o no, el lloc de reunió d'aquests amics dels esquirols és un banc
del parc on acostuma a haver-hi algú.
Si passegeu pel parc i veieu algú que fa sorolls estranys i mira
amunt o cap a totes bandes potser és algú d'ells; els podeu
preguntar que us n'expliquin curiositats mentre passeu una
bona estona gaudint de la natura i l'aire lliure. Fins i tot podeu
tenir la sort que vinguin a veure-us, com ens ha passat a
nosaltres mentre fèiem l'entrevista. En aquesta curta estona
hem pogut viure la seva experiència. Han passat per allà la
Carme i la Maria amb els seus gossets, una altra Carme s'ha
assegut amb nosaltres i ha estat la primera en veure'n un (es
nota que hi estan avesades). Uns passejants s'han aturat a
parlar amb nosaltres i han aprofitat per explicar-nos històries
d'altres avistaments d'animals salvatges a la Comarca.
Finalment la Pura també s'ha aturat a parlar amb nosaltres
mentre hi havia un altre esquirol fent voltes.

Tot i això, segueixen essent fugissers i fan el que
volen. No sempre van a buscar menjar i de vegades
només se'ls veu passar o se'ls sent. Això encara fa
més emocionant el fet d'estar-ne pendents. Hi vagin

«És molt bonic sentir el soroll de quan trenca una nou»
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esperant i es fan companyia. Quan arriben els esquirols és
una festa; s'activen i s'emocionen, és molt gratiﬁcant. Han
fet una colla que, amb l'excusa dels esquirols, també estan al
cas els uns dels altres; saben qui hi ha anat i es passen el
parte de com ha anat el dia. El darrer dimecres va fer un
dinar tota la colla allà mateix, al parc; va ser el segon dinar
d'aniversari dels esquirols. Cadascú va portar quelcom per
menjar i, com que tothom es volia lluir, van portar més
menjar del compte i van convidar la gent que passava i s'hi
va voler afegir. La Rosa, que és una cuinera excepcional, va
portar una fusta molt bonica il·lustrada amb un esquirol.

Aquesta història va començar un dia de tardor de fa gairebé
quatre anys. La primera publicació a Facebook és de l'onze
d'octubre del 2015. La protagonista és la Montse Colom,
que tot passejant acostumava a arribar-se ﬁns al llac i seia
en un banc a llegir. Un dia es va ﬁxar en uns esquirols que
saltaven d'arbre en arbre i portaven una pometa.
Embadalida amb els esquirols se li va acudir deixar-los
nogues en diversos llocs a veure si les anaven a buscar. Es va
haver d'esperar uns dies ﬁns que les van trobar i va
comprovar que se les enduien. Encara va haver de passar
més temps i tenir molta paciència ﬁns que van arribar a
menjar de seva la mà els fruits secs que els portava. Amb tot
aquell enrenou ja se li havia girat feina i cada dia havia de
pujar al parc a veure si havien anat a buscar les nogues o no,
si els veia i l'anaven a saludar. Li feia tanta il·lusió que hi
anava cada dia diversos cops i quan s'estava al parc ja no
tenia ganes de llegir perquè estava pendent dels esquirols.
Diu que de vegades la gent potser pensa que està una mica
boja perquè mira o els crida i no es veu res. A la Montse tant
li fa les mirades de la gent ja que amb els esquirols del parc
ha trobat una il·lusió que la fa sortir de casa i passar temps a
l'aire lliure, a la natura, que és el que li agrada. Se sent en pau
i tranquil·litat. Quan s'està allà se li'n van les cabòries del
cap, cosa que l'ha ajudat a alleugerir-se després de
situacions de la vida que l'han preocupada i entristida. A
més a més, l'han ajudada en la recuperació de dues
operacions de genoll ja que al caminar fa exercici i poc a poc
va recuperant la mobilitat del genoll que encara li fa mal. A
banda, els esquirols han estat un incentiu per aprendre a fer
anar les xarxes socials. Ara és amiga del Facebook d'una
pàgina del Canadà: Squirrels of Oshawa.

Aquesta colleta gaudeix de compartir l'aﬁció pels esquirols
i els cuida a la seva manera. Van saber que dos dels esquirols
més habituals havien mort atropellats a prop del llac i els va
saber molt greu. Encara recorden com n'eren de grossos i
quines orelles més peludes tenien. Els que hi van ara
semblen més joves. Els esquirols no hi van sempre, de
vegades s'estan allà esperant per res. A vegades només els
senten amb el seu xiulet, que ja els és ben conegut. Altres
vegades només van a ﬁtxar, diu la Montse: es deixen veure un
moment i marxen a correcuita. I altres vegades sí que hi van i
s'hi estan. Juganers, volten pel tronc de l'arbre i tímidament
s'acosten per agafar d'entre els dits de la Montse un tros de
noga, cacauet o pinyó. Rabents, se l'enduen una mica més
enllà per menjar-se'l. I així ﬁns que se'n cansen o senten
algun perill que s'apropa que pot ser algun gos que entra al
parc o ves a saber què els passa pel cap... Els esquirols són
animals molt ràpids i amb un moment són al capdamunt de
la capçada. Més tard pot ser que tornin o no. A més, cal tenir
en compte les seves històries d'esquirol. Quan n'hi va
diversos a què els donin menjar alhora, menja qui té més
rang i l'altre s'espera o, si el vol fer fora, hi pot haver una
mica de batussa.

Amb el temps, ja no és només la Montse qui va a visitar
esquirols i donar-los gormanderies. S'hi han afegit algunes
amigues seves i altres persones amb qui ha fet amistat.
Passegen, observen i estan pendents de si els veuen.
Mentrestant parlen de les seves coses o s'estan en silenci

Amb tot això, sempre hi ha la mallerenga atenta i tafanera
que s'ho mira i espera que també li donin alguna cosa per
menjar. La veritat és que en aquest grup no li fan gaire cas...
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PENÉLOPE CLOT
L’EQUILIBRI ENTRE
VINCULAR-SE I DESVINCULAR-SE
Autora: Sandra Adam Fotografies: Penélope Clot i Sandra Adam
crear una base que després sotmet a un llarg procés de
capes d'esmalt i patinats per obtenir una textura clivellada
de colors que es degraden i es fonen els uns amb els altres
que recorden l'escorça dels arbres, com si fos una pell

És diumenge a la tarda i la Penélope Clot m'obre el seu
taller. Entrem a l'antiga quadra de la casa familiar de Das i
m'ensenya la seva feina. Una taula al centre i, al voltant,
textures de diversos colors. La Penélope és artista i viu amb
intensitat la seva feina.
Es descriu com a autodidacta per deﬁnició i per convicció.
La mou allò que l'apassiona i l'inquieta i no para de formar-se
en diverses disciplines artístiques. Laca japonesa, gravat,
dibuix i perspectiva però el que traspua en cadascun dels
seus quadres és la seva tècnica a l'hora de treballar els
diversos materials. El seu és un segell propi que ha adquirit
gràcies a l'experiència en el món de la restauració de mobles.
La Penélope treballa tres àmbits diferents: els vincles, els
diàlegs de desvincles i les identitats. A la sèrie dels Vincles,
Clot busca parlar d'allò que ens uneix, de les relacions i les
marques a la pell que ens deixen les experiències que vivim
al llarg dels anys. Als diàlegs de desvincles treballa tot el
contrari, la necessitat de desvincular-se per seguir endavant,
per evolucionar, per viure, per trobar l'equilibri. I per poderho fer, sempre cal dialogar. Vincular-se forma part de la
naturalesa humana, per desvincular-se cal dialogar.
Com ho fa? Tant a la sèrie dels vincles com als diàlegs de
desvincles, la tècnica és fonamental. Durant dotze anys,
l'artista ha experimentat amb el guix ﬁns que ha aconseguit
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rugosa o la fusta de les portes de les cases de pagès
cerdanes. La producció pròpia d'aquest material requereix
un treball físic important, la qual cosa el fa únic i irrepetible.
Un cop ha produït el material, treballa en la composició. Als
Vincles les textures i els colors entren i surten, es barregen i
esdevenen un de sol. Els traus s'omplen de colors i les
costures solidiﬁquen els lligams. Als diàlegs de desvincles,
les textures es diferencien, se separen, s'allunyen o s'obren
camí entre el color predominant per esdevenir autònomes i
expressar la força que cal per desvincular-se d'allò que ens
aporta tranquil·litat i estabilitat.
Amb una paleta de colors pròpia que va dels blancs ﬁns als
vermells passant pels turqueses i els blaus, Clot
aconsegueix crear obres úniques i impossibles de repetir ja
que a cada obra els drapejats i els clivellats s'han creat
naturalment, amb una bona dosi de tècnica però també amb
una bona part d'atzar. Gràcies al seu coneixement de la
química, la Penélope és capaç d'envellir qualsevol material i
l’utilitza per a la realització de les seves obres que durant el
procés de creació evolucionen. Sense miraments, poleix,
doblega i manipula ﬁns aconseguir escates que donen una
textura ﬁnal que es fa mirar i que atrau el tacte.

Per a ella, el més important és el diàleg que manté amb cada
peça. Deixa marge a la improvisació i a l'atzar, que el
material que treballa agaﬁ la forma que li convingui i que
esdevingui un element més del quadre, potser el
protagonista. Sap quan comença una obra i malgrat no sap
quin en serà el resultat, té clar quin és el moment en què el
quadre està acabat.

La tercera pota de l'obra d'aquesta creadora la conformen
les Identitats. El procés creatiu dels vincles i dels diàlegs de
desvincles és llarg i requereix diversos nivells d'assecatge, la
qual cosa deixa temps a l'artista per treballar en altres
obres. Normalment, treballa tres obres al mateix moment.
També és a les Identitats on Clot crea paisatges que ha
gravat en algun racó de la seva memòria i que reprodueix al
seu taller. A les Identitats parla de com el lloc on vivim i el
nostre entorn modelen la nostra personalitat i el nostre
caràcter. Es tracta d'una sèrie impulsiva, que no requereix
preparació prèvia i on la pintura sobre guix amb Nescafè té
total llibertat per evolucionar; el resultat? Paisatges
cerdans. De prop, sembla un taca, de lluny, un paisatge. Ella
assegura que deixa que les taques facin el seu camí però el
cert és que les Identitats de Clot tenen profunditat i
reprodueixen els paisatges de la nostra comarca com si
fossin escenes nòrdiques.

Tota la seva obra es crea al taller, no surt a pintar a fora, ni
tan sols els paisatges que la inspiren i que després pinta de
cap. Tal com el procés de creació, els paisatges no passen
gaire temps al seu taller i és capaç de vendre'ls amb facilitat.
Pel que fa als Vincles esdevé tot el contrari; un cop pintats,
passaran anys amb ella, al costat d'altres creacions que
reposen al taller ﬁns el dia en què podrà desvincular-se'n i
deixar-los marxar.
Penélope Clot és una artista que té tres ingredients
fonamentals: tècnica, estètica i discurs. Sí, busqueu-la a
Internet o al compte d'Instagram @penyclot però sapigueu
que qualsevol de les fotograﬁes que pugueu veure no fan
justícia a l'obra real. Busqueu-la a Barcelona o a Das, esteu al
cas perquè en sentirem a parlar ja que, des de fa ben poc, la
Penélope té galeria i galerista. La Pigment Gallery exposarà
la seva obra a Barcelona i la portarà arreu del món buscant
noves oportunitats. Així serà com les obres de la Penélope
Clot sortiran de Das per veure món.

Clot no té límits i treballa el guix en totes les seves formes.
Pinta les identitats també en frescos de 5m x 2m o en una
habitació sencera. La creació de frescos és l'únic moment
en què el suport l'obliga a treballar en vertical ja que la resta
de l'obra la treballa en horitzontal.
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BIBLIONEWS
Biblioteca Comtat de Cerdanya

El club de los viernes

El club de los poetas
muertos

El gran llibre de les
famílies

Kate Jacobs

Peter Weir

Mary Hoffman i Ros Asquith

Vuit dones, vuit maneres de teixir la
vida. Cada divendres un grup de dones
d'allò més variat es reuneix en una
botiga de llanes. Allà fan mitja però
també parlen, teixeixen complicitats,
s'expliquen secrets, es donen consells,
es presten ajuda i sobretot s'escolten.
Les seves vides, no sempre fàcils,
queden així unides per sempre.

Un nou professor de literatura, una
prestigiosa acadèmia, uns alumnes
adolescents i un lema que ho
impregnarà tot: Carpe diem. La
profunda relació dels nois amb el
professor i la camaraderia que
s'estableix entre tots ells serà una lliçó
de vida inoblidable. Òscar al millor
guió el 1990.

Així com hi ha molts tipus de persones
també hi ha molts tipus de famílies i
aquest llibre ple d'il·lustracions i
adreçat als més petits serveix per
comprovar-ho: petites i grans, de
països propers i de llocs llunyans, amb
altres costums i amb menjars
diferents. Totes són famílies encara
que no siguin com la teva.

DEL PIRINEU

SABIES QUE...

La família a pagès era fins fa unes
dècades una unitat de producció. Els
vincles de sang esdevenien també
laborals i econòmics, només així
podia preservar-se el patrimoni per
llegar-lo a la següent generació.
Aquest treball estudia la casa cerdana
com a exemple d'aquesta organització
social.

La biblioteca ha instal·lat un sistema d'autopréstec de tauletes pioner a l'estat
espanyol? Tens a la teva disposició una màquina amb sis tauletes. Per agafar-ne una
només has de marcar un codi. Pots navegar lliurement durant dues hores a
qualsevol lloc de la biblioteca. Vine a provar-les quan vulguis: és fàcil, gratuït,
ràpid, còmode i innovador.
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LA MEMÒRIA DELS CERDANS

LA FIRA

Autor: Jesús Bosom Fotografia: Martí Solé i Irla

- Té, aquí tens una pesseta. Guarda-la, que la posarem a la llibreta de la
Caixa d'Estalvis.
Sí, quan arribava la Fira de la Vila, em donaven una pesseta de paper,
nova, com acabada d'imprimir, planxada i sense cap arruga; d'un color
torrat amb la imatge d'un home amb aquell coll ple de punyetes (em
sembla que era en Cervantes). En aquells anys cinquanta, la fira era un
dia ben especial -com qualsevol festa- ja que trencava les rutines
diàries. La Fira es començava a preparar la setmana abans. A la Plaça
del Campanar i a la Plaça dels Herois, sobretot, es muntaven corrals
amb troncs lligats els uns a uns altres, clavats a terra; els vailets, tant
abans com després de la Fira (mentre no ho desmuntaven) hi jugàvem
com si fóssim cow-boys de pel·lícula i ens perseguíem per sobre dels
corrals, ens disparàvem i fèiem tot de coses de nens.
Quan arribava el dia, del llit estant ja sentíem el bestiar que pujava pel
carrer Espanya (troc-troc, clap-clap, xap-xap...); sí era el so de les
peülles de les egues si el terra era eixut, mullat o nevat. Frisàvem per
sortir al carrer i anar a veure la Fira. Era especialment admirable veure
el bestiar als corrals; veure algun animal més rebel que provocava
algun incident; veure aquells homes amb les seves bruses grises o
fosques i els bastons llargs; veure aquells pagesos encaixant les mans i
passant de mà a mà feixos de bitllets (perquè els tractes es pagaven
bitllo-bitllo, després de donar-se la mà).
Els infants entre la tafaneria, l'admiració i la curiositat resseguien tota
la Fira. A més del bestiar, hi havia tota mena de parades que oferien els
seus productes; algunes repetien any rere any i es col·locaven en un
lloc determinat. Recordo, per exemple, la parada dels torrons
d'Agramunt; aquells rodons fets amb avellanes, mel i pa d'àngel que
feien venir salivera i em sembla veure'ls als porxos de la plaça
Cabrinetty; la paradeta, al capdamunt del carrer Major, d'un home que
venia uns potets -no massa grans- amb ungüent de serp, que -segons
deia el venedor- curava multitud de dolències; cridava l'atenció,
evidentment, amb les serps que portava a sobre. També recordo un
any (em sembla que no era un habitual) un venedor instal·lat davant de
cal Segarra, que venia unes plomes estilogràfiques extraordinàries,
segons deia ell, amb un plomí d'un aliatge especial; de fet n'agafava una
i la clavava des de lluny en un tauler de fullola que tenia (hi tenia una
pinça metàl·lica que aguantava un plec de papers en blanc) i després la
desclavava i seguia escrivint com si res. Oooooh! Quina meravella!
Eren de colors cridaners i no sé si haurien aguantat tant com la que
tenia ell a les mans.

També m'agrada recordar la parada de les
mantes, que era un camió que es posava a la Plaça
del Campanar a l'entrada del carrer Major, a la
banda de l'hospital. El venedor estava en un lloc
elevat i tenia un micròfon penjat al coll, que
estava connectat a un altaveu d'aquells en forma
de trompeta. Es feia sentir per l'altaveu i també
per les coses que deia; de fet era un xerraire
compulsiu (en deien un xarlatà). Començava
oferint uns petits regals (un llapis, un globus...)
als badocs que feien una rotllana al seu voltant i
quan tenia una bona colleta de possibles
compradors, començava oferint una manta
d'una qualitat, segons ell, extraordinària, que
venia de no se sap on i hi afegia, tot seguit, una
segona manta més senzilla però igualment
vàlida, i una tercera i, fins i tot, una quarta (la de
menor qualitat) que servia per embolicar les
altres en un farcell; encara hi podia afegir un
paraigua de pastor que tenia unes qualitats mai
vistes (de fet no parava de parlar tota l'estona)...
Aleshores venia la qüestió del preu, dels diners.
Deia, més o menys, i no us vendré aquest lot de
mantes al preu de mercat de mil pessetes, ni noucentes, ni vuit-centes, ni sis-centes i tampoc per
cinc-centes. Us les deixaré només per quatre-centes
(podien ser tres-centes; les quantitats no són
ben exactes segurament) perquè veieu que us vull
ajudar us hi afegiré aquest paraigua de pastor, que
no en trobaríeu cap com aquest. Aleshores,
gairebé sempre, hi havia compradors
enlluernats per reguitzell de paraules d'aquell
venedor.
També hi havia les paradetes que en podríem dir
d'oci, alguna caseta de tir amb escopetes de
balins, i em cridava l'atenció una mena de ruletes
que tenien una reixeta metàl·lica tot al volt i un
braç que tenia una ploma a l'extrem i voltava fins
que s'aturava en el premi que s'enduia el client.
Hi havia premis que semblaven molt valuosos
(rellotges, botons de puny...) però rarament
ningú hi queia i, de fet, semblaven recremats pel
sol. N'hi havia d'altres de més modestos (unes
bitlleteres de plàstic, un broquet per als
fumadors...) que eren els que sortien gairebé
sempre.
Els dies de la Fira eren un esdeveniment esperat,
un esdeveniment festiu, ple d'estímuls, de coses
curioses i de coses noves. En aquells temps la
vida seguia unes pautes molt iguals cada dia;
només els diumenges trencaven la monotonia
dels dies, i, evidentment, les festes eren els
moments que esperaven petits i grans. Els valors
de les festes, a més del que ja he dit, eren la
convivència de la gent als carrers, la il·lusió de les
novetats i la possibilitat de comprar algun
producte poc habitual.
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ALBERT GRAU:
LA VIDA A PEDALS, ELS
PAÏSOS BAIXOS
Autor i fotografies: Albert Grau

descomptat, de tant en tant s'hi pot trobar algun molí i
multitud de botigues de ﬂors.

El meu nom és Albert i sóc de Puigcerdà. Tinc vint-i-set
anys i des del 2015 visc a Utrecht, als Països Baixos. Als
divuit anys vaig canviar Puigcerdà per Barcelona per
estudiar un grau en física. Un cop acabada la carrera, amb la
meva parella vam decidir fer el pas de continuar els nostres
estudis a l'estranger. Tots dos havíem estudiat carreres
cientíﬁques i fer un màster en anglès era ideal per iniciar
una trajectòria professional en ciència. Així doncs, i sense
pensar-ho gaire, un dia vam agafar un avió amb destí a
Utrecht. Dos anys després, i amb un màster a la butxaca,
vaig rebre una oferta de feina per fer un doctorat a la
mateixa universitat d'Utrecht. Les condicions per fer un
doctorat a Holanda són molt bones, així que la decisió va
ser fàcil. Avui, per tant, portem cinc anys a l'estranger dels
quals la major part han estat a Utrecht, amb uns pocs mesos
d'estada a Amsterdam.

Malgrat ser una ciutat propera, el xoc cultural és gran. El
primer contrast és, per descomptat, l'idioma. L'holandès és
una llengua entre l'anglès i l'alemany. Tot sona estrany i té
paraules llarguíssimes. Els holandesos tenen la mania
d'ajuntar paraules en lloc de fer paraules noves. Per
exemple, en lloc de dir “bon dia”, dirien “bondia”. De
l'holandès em quedo amb dues paraules clau per la
supervivència aquí: “lekker” i “borrel”. Lekker és la paraula
amb més usos que existeix, i es fa servir quan alguna cosa és
bona. Que fa bon dia, el dia es lekker. Que el menjar és bo, el
menjar és lekker. Que una persona es atractiva, la persona
és lekker. Tot és lekker! Borrel, per altra banda, refereix a
un concepte molt concret. A la cultura holandesa, és
habitual fer unes cerveses i un pica-pica amb els companys
de feina al ﬁnal de la jornada laboral. Això es coneix com a
fer un borrel. Jo mateix sóc part del grup de persones de la
meva feina a qui toca organitzar borrels i, sincerament,
aquesta és una de les millors eines que he vist mai per
generar bon ambient.

Utrecht és una ciutat relativament gran (dues o tres
vegades més gran que Girona) però molt tranquil·la que es
troba a uns vint minuts en tren de la capital holandesa.
Moltes persones es refereixen a Utrecht com la joia
oblidada dels Països Baixos ja que es una ciutat preciosa,
molt tranquil·la però poc turística. A més a més, en una
ciutat tan petita hi tenim dues universitats importants; per
tant la proporció d'estudiants i de gent jove és molt alta. Al
centre hi tenim diversos canals, alguns dels quals tenen
terrasses al nivell de l'aigua, on s'agrupen restaurants. És
l'única ciutat Europea amb aquest tipus de terrasses. Pels
canals, sobretot quan fa bon temps, hi passen tot tipus
d'embarcacions: caiacs, embarcacions esportives i molt
habitualment embarcacions llogades on s'hi fan festes. Per

Per altra banda, els holandesos també semblen sortits d'un
altre planeta. Són directes. Molt directes. Si un dia fas mala
cara, et diran: “Hola, fas mala cara”. Si un dia no els agrada
un detall de la teva feina, et diran: “Això està malament”. I ja
està. Mai ho diran amb malícia, sinó perquè des de ben
petits han crescut dient les coses clares i directes. Així
funcionen ells i així funciona també la societat holandesa.
Si a un empleat no li agrada que ha fet un superior seu,
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simplement entrarà a la seva oﬁcina i li ho explicarà. Sense
preocupacions que s'ho pugui prendre malament.
Al costat de la llengua i de de les persones hi tenim el temps.
A Holanda hi plou, i hi plou molt. A Utrecht, cada any, hi
plou cent noranta-vuit dies de mitjana. Més o menys un dia
de cada dos i molts dels dies en què no plou, fa núvol. Això
acaba signiﬁcant que, al cap d'un temps, passen dos
fenòmens. En primer lloc, aprens a valorar els dies de sol. Si
fa bon temps, tothom va als parcs, a les places, fan
barbacoes i beuen cervesa. Aquí es pot beure cervesa als
espais públics. I si no fa bon temps, la vida segueix igual. A
Catalunya estem acostumats a que quan plou ens quedem a
casa llegint o fent el que sigui. Als Països Baixos, en canvi,
res es para. Si paressin, la meitat de l'any estarien tancats a
casa. En segon lloc, hom s'adona del bon temps que ens fa a
la Cerdanya. Quan torno a Puigcerdà uns dies, sempre em
sorprenc al matí amb el sol. Sempre fa sol, es increïble. A
més, a Utrecht (i de fet a tot el país) no hi ha cap tipus de
paisatge: aquí no hi ha muntanyes com les que tenim a la
Cerdanya. Gran part del país es terreny guanyat a l'oceà, és
pla i es troba a alçades per sota del nivell del mar. Un seguit
de dics gegants, a la frontera entre la terra i l'oceà, són
l'única raó per la qual el país no es troba sota l'aigua a dia
d'avui.

La part que menys m'agrada, en canvi, es el menjar. No hi ha
una cuina genuïnament holandesa. Fan formatge, dolços i
poca cosa més. Els holandesos mengen molts fregits. A
l'hora de dinar el més habitual és que els holandesos
mengin pa, algun fregit i llet. Un altre clàssic és el pa amb
mantega de cacauet, que venen a tot arreu. El truc està a no
seguir la dieta holandesa i mantenir una dieta mediterrània.
Sorprenentment, poca gent te sobrepès. Deu ser la bicicleta
i el fet que els Països Baixos tenen la població més alta del
món. Els nois fan més de metre vuitanta de mitjana, i les
noies més de metre setanta.

La meva part preferida dels Països Baixos, i amb molta
diferència, és la cultura del transport. En concret, la cultura
de la bicicleta. Per cada ciutadà holandès aquí tenim més
d'una bicicleta. Més bicis que persones. Tots ens desplacem
pedalant. A la feina, d'excursió o per sortir de festa.
Absolutament tot es fa en bicicleta. Els pares porten els
nens (siguin un, dos, tres o quatre) a l'escola en bicicleta, i
els carrers són plens de bicicletes de tots tipus amb diverses
funcions. Jo mateix tinc una bicicleta de renting, amb la
qual mitjançant una app del mòbil puc avisar en cas de
punxada o avaria i un cotxe de la companyia es desplaçarà
on jo sigui i m'entregarà una bicicleta nova. En altres
paraules, hi ha servei d'assistència al carril bici. Per
descomptat tot el país està connectat per carril bici,
independent de les carreteres i completament asfaltat.
Aquesta cultura del transport no només es bona per al medi
ambient, a més a més pedalar és segur i relativament ràpid.
Això sí, les bicicletes també han de dormir en algun lloc i,
per això, les ciutats estan dotades d'aparcaments per a
bicicletes. Justament aquest any, Utrecht ha inaugurat el
pàrquing per a ciclistes més gran del món, amb espai per
12.500 bicicletes.

En resum, viure als Països Baixos és tota una experiència.
Les ciutats són molt maques i cuidades. Les universitats
tenen molts recursos i pressupost i com a estudiant això es
nota moltíssim. La gent és molt agradable, tot i que cal
adaptar-se a la seva manera directa de comunicar-se. El
temps podria ser millor, però també es part de l'encant. Al
ﬁnal és una experiència molt especial i positiva, i estic molt
content d'haver acabat estudiant i treballant aquí. I si algun
dia voleu venir, aquí teniu un guia.
Que tingueu un lekker dia!
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UN PIS AMB UN FANTASMA
Autor: Marc Artigau Il·lustradora: Tània Manzanal
viu amb mi i no paga lloguer, i li he demanat, sisplau, que
com a mínim faci les feines de casa, però es veu que
aquest fantasma només vol inquietar-me.

Quan vaig arribar en aquest pis no sabia que hi vivia un
fantasma. Bé, els experts en diuen una presència. I jo
sentia sorolls rere la porta -imaginacions meves,
pensava- o unes passes anant i venint pel parquet. Deuen
ser els veïns de dalt...

Així que hem arribat a un acord. Ell o ella es quedarà a
l'habitació dels convidats i jo l'invocaré quan em senti
s ol . P a s s a re m j u n t s le s t a rde s de d i u m e n ge ,
compartint sofà i manteta, ell aferrant-se a un viu, jo
aferrant-me a un mort, mentre mirem pel·lícules
lamentables i ens expliquem com és això d'existir en
un cantó i en l'altre.

Però una nit la presència es va estirar al meu costat. La
podia sentir. I vaig dubtar: és una presència femenina o
masculina? Perquè si és femenina podríem fer la
cullereta, per exemple. Però es veu que la sexualitat és un
tema molt banal pels fantasmes. I a mi em fa ràbia perquè

FEM AGASALLA

VINCLES
Autor: Manel Figuera

convenia estar-hi bé perquè feia la feina de casa, ajudava en
les tasques del camp, es cuidava de l'aviram, dels conills,
tenia cura dels nens i dels vells, portava l'economia... Un no
s'hi podia barallar.

Els vincles són diversos, però en aquest article tocarem els
familiars, ja que la família, a la societat cerdana, era vital per
al manteniment i la pervivència de la casa. Qualsevol
alteració d'un vincle familiar era censurada per la gent del
poble, que controlava cada família. El nostre parlar de
Cerdanya reﬂecteix aquest fet.

Els parents, lluny de la roba. S'usa en parlar de parents que
porten problemes.
—Diu que s'hi vol ﬁcar la Montserrat, en l'assunto.
—Ah, no! Els parents, lluny de la roba.

casori m. Casament, noces en sentit burleta, despectiu. Sí,
aqueixa famili, casoris i enterros de tercera.
pubill m. És el marit de la pubilla, la ﬁlla gran d'una casa on
no hi ha mascles i per tant l'hereva. Sovint el pubill havia de
treballar molt per la casa, on no tenia veu ni vot; per això
se'l veia com el “marit pobre d'una hereva rica”, com consta
al Diccionari català-valencià-balear d'Alcover-Moll. No
festegis cap pubilla perquè a seva casa te'n faràs un fart i no hi
seràs dingú. Se'n va nar de pubill en aquella casa i el pobrot
n'ha vingut sec com una post.

Qui els haigui fet el nas que els tingui al braç. Que
aguantin i criïn els ﬁlls els seus pares, i no els avis, els
oncles, els mestres o altres familiars i amics.
Boig per boig, que tingui cortos. Ho deien moltes dones
quan s'havien de casar per acord familiar o per
conveniència; era prioritari que el futur marit anés sobrat
de quartos.
—I amb aquest et fan casar? Pro si diu que no està acabat.
—Espia, nena: boig per boig, que tingui cortos.

Del bac o del torrent, de la dona sigues parent. Aquest
refrany té analogies en altres llocs catalans. Amb la dona
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ELS VINCLES
A LA NATURA
Autora i fotografies: Núria Tomàs

De vegades pensem que tots els animals viuen igual que
nosaltres; si més no com ens han fet creure que hem de
viure a la nostra societat: el pare, la mare i els ﬁllets. Però,
realment, tots els animals tenen la mateixa estructura
social?

Famílies
Quan els individus de la mateixa espècie viuen en família
tots tenen una raó de parentiu. La seva ﬁnalitat principal és
la de la cura de la descendència. Com a família podem
entendre diversos patrons: mares amb ﬁlls; pare, mare i
ﬁlls; ﬁlls sols... Cérvols, ossos, ocell... però també els
aràcnids en són bons exemples a les nostres contrades. Els
ànecs de la fotograﬁa són un exemple de mare-ﬁlls.

Anem a fer un cop d'ull al nostre entorn. Això de les
relacions dins d'una mateixa espècie no és gens fàcil, prou
ho sabem els humans. Són les anomenades relacions
intraespecíﬁques. De vegades els individus s'ajunten per
cooperar, per aconseguir el màxim de beneﬁci per a tots
però altres cops, sigui per aconseguir aliment o una parella
reproductora s'estableix una competència ferotge. Aquests
vincles que s'estableixen dins d'una mateixa espècie no han
de tenir la mateixa durada, poden ser temporals o
permanents.

Colònies
Les colònies estan formades per animals que viuen units
físicament. Formen un sol organisme amb molts individus.
De vegades poden tenir divisió de treball però altres cops
només viuen junts. En són exemple els coralls i d'altres
celenterats. Difícilment trobarem aquest tipus de relació a
alta muntanya, però sí a la zona més oriental del Pirineu, al
cap de Creus.

La competència

Societats

La competitivitat entre individus d'una mateixa espècie
sembla que és una condició força arrelada, en els humans
també. Es parla molt del win-win, tots hi guanyen, però
realment és així? Segurament, no. Sovint el beneﬁci que
adquireix un dels competidors produeix un perjudici en
l'altre. Un guanya i l'altre perd. Heu anat mai a sentir la
brama del cérvol? La tardor és l'època per fer-ho. Durant
uns dies els mascles de cérvols duen una lluita aferrissada
per aconseguir la millor parella per poder reproduir-se. Qui
guanya s'endú el premi, l'altre possiblement es quedarà
sense aparellar-se i, per tant, sense descendència. Aquesta
relació és intraespecíﬁca, per tant, té la seva ﬁnalitat
evolutiva. Però i si l'individu hi surt perdent però l'espècie
no? Es reprodueix el millor mascle, el que pot aportar una
millor descendència, els millors caràcters genètics per a la
supervivència. Un altre exemple de competència el trobem
en els voltors quan es tiren tots sobre d'algun animal mort
per menjar-se'l, com els de la fotograﬁa. Els més forts seran
els qui s'alimentaran i deixaran sense menjar els més febles.
Aquests primers seran els que es podran reproduir i, per
tant, la competència pel menjar també afavorirà la millor
descendència per a l'espècie.

Tots els individus viuen en un mateix espai però molt
jerarquitzats. Hi ha grups especialitzats en diverses tasques
i, ﬁns i tot, poden tenir diferències morfològiques. En
aquest cas, la divisió del treball fa que la comunitat sigui
molt més productiva. Formen aquest grup les formigues,
els tèrmits o les abelles.

Poblacions gregàries
Sovint és una condició temporal i no necessàriament han
de tenir un parentiu comú. En època de migració molts
ocells utilitzen aquest tipus de cooperació per viatjar junts.
Això els aporta protecció i guiatge. Els rapinyaires, tal i com
hem explicat en algun altre article, i també els
passeriformes en són un bon exemple en època de
migració. A la fotograﬁa de la pàgina tres es pot veure un
grup d'orenetes a punt d'emprendre totes juntes un llarg
viatge cap el sud.
És clar que hi ha moltes maneres diferents de viure de les de
la nostra mateixa espècie i totes elles aporten coses bones a
la comunitat. I tu, en quina o quines t'identiﬁques?

La cooperació
En general, però, les relacions s'estableixen per obtenir el
mateix beneﬁci per a tota la comunitat a l'hora: protecció,
millor reproducció, mobilitat o aconseguir aliment.
Bàsicament existeixen quatre tipus de relacions
intraespecíﬁques dins d'una comunitat d'individus de la
mateixa espècie: famílies, colònies, societats i
gregarisme. A la vegada, també es poden unir per una
funció de territorialitat.
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CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA
Plaça del Rec, 5. 17520 Puigcerdà
Tel. 972.884.884 - Fax 972.882.263
SERVEIS SOCIALS
Alfons I, 50-52. 17520 Puigcerdà.
Tel. 972.14.13.13 - Fax 972.88.33.11
OFICINA DE TURISME
Cruïlla N-152 amb N-260. 17520 Puigcerdà
Tel. 972.140.665 - Fax 972.140.592
OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA
Plaça de Rec,5. 17520 Puigcerdà
Tel. 972.88.03.11 - Fax 972.141.041

Pneumàtics
Rentat de vehicles
Mecànica ràpida

Ctra. Nacional 152 (Pla d’Arenes)
Tel. 972 88 24 60 Puigcerdà
Fax. 972 14 15 29
neticalcat@svt.es
www.neticalcat.com
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EL VILAR D’URTX - C/MAJOR, 9
17538 FONTANALS DE CERDANYA
TELF: 972 890 416

MUSEU I JACIMENT
ARQUEOLÒGIC
Sala d’Exposicions
HORARIS
Dilluns-divendres 8-15h*
Dissabte 11-14h 16-18h
Diumenges i festius 11-14h

Països Catalans, 26 nau nº10 - 17527 Llívia (Girona)
661 95 55 92 - 972 14 61 68
ribot@lacticsllivia.com

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

Plaça dels Herois, 2 - 17520 Puigcerdà
Tel. 972880643

Entrada + visita guiada 2€
* Contactar 972.0895.192
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