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DISSABTE | 7/03 - 18h - MUSEU CERDÀ
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Manuel Casanovas, Assessors financers
d'Argenta Patrimonios.
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LOCAL D'ENTITATS
C/ MAJOR, 50BX.
PUIGCERDÀ - 606 89 75 30

Sumari
4

Obriu la porta, que venim!

5

Els orígens del projecte Incorpora’m

6

Encesa de llums de Nadal
Voluntariat a la VII cursa Sant
Silvestre

7

Demostració canina
L’ADIS dona suport a l’Eric Morente

8

Bellver pensa en l’ADIS
L’Epai ADIS visita la biblioteca
Sortida al Museu de Llívia

9

La memòria dels cerdans: Bor

10

Elles

12

Arielle Fernández:
La diversitat fa que tot brilli

14

Vull ser mare

16

Biblionews

17

Els cabells i els ocells
Fem agasalla

18

Mariona Gastó:
Parla’m bé, que no t’entenc

20

Trementinaires: les dones sàvies de
la muntanya i l’ús de les plantes

7

8

12

OBRIU LA PORTA, QUE VENIM!
Autor: Redacció Colors

s'han escapat els biaixos de gènere i classe social per sota la
porta amb la cua dreta.

Fa unes setmanes, l'il·lustrador Javirroyo publicava a
Instagram el dibuix d'un taxista assassinat al seu taxi.
Acompanyant el dibuix, aquesta pregunta: T'imagines que
en les sis primeres setmanes de 2020 en comptes d'haver estat
assassinades setze dones haguessin assassinat setze taxistes?
T'ho imagines? T'imagines que haguessin estat setze
directors de banc o setze polítics? Segurament avui
estaríem parlant d'emergència nacional. Sí, la vida de les
dones val menys. Ningú ho diu però tothom ho sap perquè
naixem en aquest codi.

I és que Cristina Genebat fa diana: Som iguals, o no? Lluny de
radicalismes, Genebat proposa trencar marcs i llençar
etiquetes per reivindicar-nos conjuntament en equitat.
Només avançarem quan la causa de les dones sigui la causa de
tothom i remem tots junts cap als mateixos horitzons.
Sortim, sense por. Parlem, diem el que pensem. Deixemnos d'estereotips. Deixem de jutjar-nos les unes a les altres
per com som, com anem vestides o què fem. Sentim-nos
lliures. Respectem-nos les unes a les altres i quan n'hi ha
una de nosaltres que és oblidada, alcem la veu i reclamem la
seva presència. Lluitem per la vida que ens pertany. Parlem,
amb veu ferma o a cau d'orella. No ens conformem amb la
vida que ens han inventat, fem la nostra.

Aquesta darrera tardor, José María García gosava dir que el
futbol femení no era futbol ni era femení. Es va retractar amb
la boca petita d'un pensament que no deu haver esborrat.
Mentrestant, la Generalitat promou una campanya per
visibilitzar l'esport femení. Sobta que, el que governa el món
dels homes hagi de ser reivindicat per les dones. Les
esportistes demanen justícia en les seves condicions laborals.

Encara avui les dones fem per primer cop alguna cosa.
2020, encara avui les dones patim discriminació. Enguany,
per primer cop, Eímear Noone, directora d'orquestra i
compositora irlandesa ha dirigit l'orquestra durant la
cerimònia dels Òscars. I, no cal anar tan lluny, fa uns dies
Oriol Puig Taulé escrivia a Núvol que encara avui cap autora
catalana viva ha estrenat a la Sala Gran del Teatre Nacional
de Catalunya.

“El que em fa mal és que no ho vegis”. Aquest era l'eslògan
del dia de les síndromes de sensibilització central:
fibromiàlgia, fatiga crònica, malaltia de l'intestí irritable,
sensibilitat química múltiple. El Dr. Joaquim Fernández
Solá parlava sense embuts a la cadena SER fa menys d'una
setmana. Per aquest conjunt de síndromes, que afecten
majoritàriament dones de classe social mitjana baixa, no es
preveu cura ni a curt ni a mitjà termini. Per què? Perquè no
s'està investigant. Per què? Perquè aquestes afeccions no
maten. Per què? Perquè és car. I, afegim, per què no es fa la
pregunta del milió? Perquè, amb la consciència molt neta
encara hi ha qui creu que aquestes afeccions són qüestió de
fe. Perquè resulta car investigar per millorar la qualitat de
vida d'afectades d'una malaltia que no mata però fa
malviure. Fa malviure dones. Dones pobres. Ai, altre cop

Comencen per un: les nenes no fan aquestes coses i acaben
per la llista eterna que ens persegueix: ja tens nòvio, quan us
caseu, i els fills i quan tindràs fills serà una altra cosa... Una
check list, un enfilall, la cançó de l'enfadós que ja fa massa
que dura. Ningú ens donarà un premi per haver acabat la
llista perquè, després d'aquesta, n'hi ha una altra que ens
convertirà en esclaves.
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ELS ORÍGENS DEL
PROJECTE INCORPORA’M
Autor i fotografies: Esther Dalmau
L'any 2016 un grup de pares, familiars i tutors de persones
amb diversitat funcional es van adreçar a la Fundació ADIS
per posar de manifest la necessitat de dinamitzar l'entorn
per possibilitar el futur laboral de les persones amb
diversitat funcional.
Davant d'aquesta necessitat social, la Fundació ADIS va
engegar el Projecte Incorpora'm en el marc de l'àmbit
laboral i formatiu amb la missió d'oferir una integració
laboral digna i equitativa per al col·lectiu de persones amb
diversitat funcional així com vetllar per tal que aquesta
integració contribueixi a l'autonomia de la persona i
n'afavoreixi el creixement personal i professional.
L'objectiu principal del projecte Incorpora'm és facilitar
que les persones amb diversitat funcional puguin
integrar-se al món laboral amb una ocupació de qualitat,
ja sigui a l'empresa ordinària o fent la transició en un centre
especial de treball.

Ÿ
Ÿ

Aquest projecte pivota sobre eixos fonamentals que són:
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Formar les persones amb diversitat funcional perquè
puguin participar al mercat laboral amb els
coneixements oportuns (formació inicial i continuada).
Acompanyar i oferir una orientació integral a les
persones amb diversitat funcional per tal que es puguin
inserir a empreses de la Comarca.
Crear nous llocs de treball de qualitat des de la
Fundació ADIS per a aquest col·lectiu, tenint en compte
les seves capacitats i buscant sempre aportar un valor
afegit al territori.

Evolució d'Icorpora'm
Des de l'any 2017 s'han promogut diverses línies d'acció
des de la Fundació amb l'objectiu d'oferir possibilitats
d'inserció laboral a persones amb diversitat funcional.
Per decidir quines línies iniciàvem, hem partit de la
necessitat expressada per part de diversos agents del
territori (famílies, ens públics, associacions...), per tal
d'oferir accions que hi aportin un valor afegit.

El Projecte Incorpora'm va dirigit a totes aquelles persones,
majors de 16 anys, amb discapacitat física, psíquica,
sensorial o malaltia mental que tinguin un grau reconegut
igual o superior al 33% de discapacitat.

Alhora, sempre procurem que els nostres projectes no
entrin en competència directa amb el sector privat del
territori i que, en tot cas, sigui la qualitat i la singularitat del
que oferim el que provoqui la diferència davant d'empreses
amb activitats similars.

Els objectius generals d'Incorpora'm són:
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Impulsar l'economia social i solidària.
Fomentar valors com la sostenibilitat i l'ètica
mediambiental.
Fomentar el compromís amb el territori i la natura.
Impuls ar la cooperació transfronterera amb
associacions/fundacions de França que treballen per a
aquesta integració laboral.

Fomentar l'autonomia personal i facilitar el creixement
personal i professional.
Formar persones amb diversitat funcional per tal que
adquireixin els coneixements necessaris per a la seva
integració en el món laboral.
Oferir orientacions laborals individuals i personalitzades
per tal d'impulsar l'inici o ampliació del currículum
professional.
Promoure i facilitar la integració laboral en empreses de
la Comarca.

L'any 2018 la Fundació ADIS va contractar la primera
persona amb diversitat funcional per a la realització de
diverses tasques i a dia d'avui el Projecte Laboral dona
ocupació a persones amb diversitat funcional que,
juntament amb l'Equip de formació, acompanyament i
supervisió sumen un total d'onze persones.
Línies d'ocupació creades des de la Fundació ADIS
Activitats en actiu:
Servei d'econeteja
Servei de distribució de publicitat
Servei Dina en companyia

Ÿ
Ÿ
Ÿ

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

Pròximes activitats
L'Agrobotiga Cerdanya

Ÿ

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

Incorpora'm vol esdevenir el pas previ a la integració laboral
d'aquestes persones treballadores. És un projecte formatiu
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i pedagògic on la promoció del treballador en el seu lloc de
treball és primordial i l'objectiu ﬁnal del qual és la
integració en empreses de la Comarca.

Per aquest motiu estem treballant per convertir-nos en
Cooperativa de Treballadors i Usuaris Incorpora'm; una
cooperativa on, mitjançant una participació democràtica i
dinàmica dels socis i les persones treballadores, es generin
espais participatius i col·laboratius per al desenvolupament
del Projecte vetllant pel desenvolupament integral de la
persona amb unes condicions laborals dignes i de qualitat.

A dia d'avui són múltiples els agents i institucions que han
facilitat l'expansió del Projecte (ja sigui mitjançant la
contractació dels serveis, oferint subvencions o donacions
per a la realització del Projecte). Des d'aquí volem agrair la
conﬁança dipositada de: Diputació de Girona, Ajuntament
de Puigcerdà, Ajuntament de Bolvir, Ajuntament d'Alp,
Ajuntament de Prats i Sampsor, Ajuntament de Das,
Ajuntament de Fontanals, Consell Comarcal de La
Cerdanya, CaixaBank, AUCER, Club Poliesportiu de
Puigcerdà, empreses i particulars de la Comarca. Gràcies a
tots vosaltres, Incorpora'm està esdevenint un pilar
fonamental per a la integració de les persones amb
diversitat funcional en el món laboral.

Ÿ

Perspectives de futur d'Incorpora'm

Ÿ

Incorpora'm vol fer un pas més enllà pel que fa a la
participació i compromís dels seus treballadors i usuaris.

Ÿ

Sumant esforços
Si et vols sumar al Projecte Incorpora'm no dubtis a posar-te
en contacte amb nosaltres, segur que hi pots contribuir de
la manera següent:
Ÿ

Si ets una persona amb diversitat funcional, demanant
ocupació.
Si ets una empresa de la Comarca, participant en la
integració de les persones amb diversitat funcional.
Si ets particular, empresa o institució, contractant els
serveis oferts pel Projecte.
Si vols formar part de la Cooperativa de Treballadors i
Usuaris, fent-te soci de consum.

ENCESA DE LLUMS DE NADAL
Autor i fotografies: Equip Professional ADIS
Els usuaris de la Llar-residència vam assistir a l'encesa
d'enllumenat nadalenc de Puigcerdà per donar la
benvinguda a les festes de Nadal. Seguidament vam fer un
tomb per pel mercat artesanal i vam acabar sopant en un
restaurant. No podíem començar les festes de millor
manera.

Els usuaris de la Fundació ADIS han participat com a
voluntaris a l'avituallament de la VII Cursa Sant Silvestre
que es va celebrar el passat 28 de desembre de 2019
organitzada per l'Àrea d'esports de l'Ajuntament de
Puigcerdà. Enguany els beneﬁcis s'han destinat al centre de
dia de la Residència de Puigcerdà.

VOLUNTARIAT
A LA
VII CURSA DE
SANT SILVESTRE

Vam cooperar amb l'Àrea de Joventut de Puigcerdà i els
voluntaris i voluntàries de l'INS Pere Borrell i de l'Escola
Vedruna de Puigcerdà. Tots i totes ens ho vam passar d'allò
més bé; tant que tenim ganes de repetir l'any vinent!

Autor i fotografies: Equip Professional ADIS
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DEMOSTRACIÓ CANINA
Autor i fotografia: Equip Professional ADIS
Els usuaris de la Fundació ADIS, juntament amb els de la
Fundació Tallers de Cerdanya, van poder gaudir d’un taller
a càrrec de la Unitat de la Policia Canina dels Mossos
d’Esquadra.
Els agents han fet una demostració en què els gossos han
buscat explosius, drogues i diners i han explicat com
s’ensinistren els gossos per a aquesta tasca. Aquests gossos
també estan preparats per buscar persones desaparegudes
en catàstrofes o accidents.
Un dels gossos que ha participat al taller és una gosseta
recollida del carrer la qual ha estat ensinistrada per detectar
explosius.
Els gossos de la unitat canina treballen vuit anys, moment
en el qual es jubilen.

L’ADIS DONA SUPORT A
L’ERIC MORENTE
Autor i fotografies: Equip Professional ADIS

El dissabte 14 de desembre, l'Eric Morente va poder
complir un dels seus somnis. Després de molts mesos
assajant, va presentar el seu repertori a la mítica sala
Campari Milano, al centre de Barcelona, acompanyat a la
guitarra pel seu cosí.
Aquest esdeveniment va formar part de la gravació del
programa Auténticos presentat per Alberto Chicote.
Chicote, va sorprendre l'Eric donant-li l'oportunitat de
cantar amb el seu ídol: el cantant Álex Ubago que es va
afegir al concert.
Des de la Fundació ADIS es va dinamitzar els usuaris per
poder acompanyar l'Eric en aquest dia tan especial. Una
representació de set usuaris i dos monitors es van desplaçar
a Barcelona per gaudir de l'espectacle i donar tot el seu
suport a l'Eric.
Agraïm a l'Eric a la seva família per haver comptat amb
nosaltres i fer-nos sentir part de l’acompliment d’un somni.
Grande, Eric!

S OM A DI S
7

BELLVER PENSA
EN ADIS
Autor i fotografies: Equip Professional ADIS
Des de la Fundació ADIS i, especialment, des de l’Espai
ADIS, volem agrair a l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya
les darreres donacions que ens ha fet. Es tracta d’una cadira
de rodes i diversos caminadors en molt bon estat que
podrem aproﬁtar per millorar el nostre servei.
Accions com aquesta s’adiuen amb la nostra manera de fer
que vetlla constantment per la reutilització de materials
que encara estan en bon estat per tal d’evitar així que
aparells com aquests acabin a la deixalleria. A l’Espai ADIS,
els donarem una segona vida.

L’ESPAI ADIS VISITA
LA BIBLIOTECA
Autor i fotografies: Equip Professional ADIS
Des de l’obertura de l’Espai ADIS, ara fa un any, la
Biblioteca Comtat de Cerdanya forma part del nostre dia a
dia. Gràcies a la biblioteca, podem comptar amb novetats
editorials, llibres vinculats als tallers que realitzem i
revistes d’interès general.
No obstant, de tant en tant amb els usuaris de l’Espai ADIS
ens desplacem a la biblioteca per participar en tallers de
lectura o escollir noves publicacions.

SORTIDA AL MUSEU DE LLÍVIA
Autor i fotografies: Equip Professional ADIS

El passat 17 d'octubre, el director del Museu Municipal de
Llívia, Gerard Cunill Costa, ens va acompanyar en una
visita guiada a l'exposició permanent del museu. Al llarg de
la visita, ens va explicar cada sala amb un discurs adaptat als
nostres usuaris. De la mateixa manera, tot el personal del
museu ens va oferir totes les facilitats en l'atenció dels
usuaris.
Tot seguit vam dinar a l'Hotel del Prado on la família d'un
dels nostres usuaris, el Miquel Bosch Bernades, ens va
servir un àpat exquisit. Volem agrair l'acollida propera i
familiar de tot l'equip de l'Hotel del Prado.
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LA MEMÒRIA DELS CERDANS

BOR

Autor: Jesús Bosom Fotografia: fons Josep Maria Arderiu
girava gaire bé tal com anàvem de panxa a terra.
Algú es va quedar una mica encallat, però vam
seguir. Algú cridava dadme luz, i tot seguit deia
me cagum cony. Les maleïdes estalactites del
sostre ens picaven sense pietat els caps si els
aixecàvem massa, mentre que les estalagmites
del terra ens fregaven tot el cos; i realment són
molt dures! De fet vam intentar trencar-ne
algunes, però allà es van quedar.

Congesta a la canal del Cristall, 1942

Faré alguns articles que corresponen a una etapa més avançada de la
meva vida; els primers anys seixanta, quan jo era un nen, sinó un
adolescent que descobria, amb els seus amics, el món dels adults.
- Escolta, Jesús. No t'agradaria anar a visitar les coves de Bor?
- I tant! Però qui ens guiarà? Com hi anirem?
- No pateixis, tot està previst! Ja em diràs alguna cosa.
- D'acord; hauré de demanar-ho als meus pares.
- Sí, jo també.
Recordo, de fet ho recordem tots els qui hi van anar, una excursió a les
coves de Bor. Algú ens en va parlar i de seguida tots ens hi vam apuntar;
era una experiència nova, diferent i un punt arriscada i aventurera. Al
final vam ser una bona colla, potser una dotzena, els qui vam anar fins a
Bor o fins a Bellver, no ho recordo, amb algú que ens hi devia portar.
Anàvem “ben equipats” amb unes piles casolanes, les sabatilles
esportives que teníem per tot i la roba de diari; això sí, algú va portar un
cabdell de ficel·la, per lligar-la a l'entrada i anar deixant-la anar fins
que sortíssim; així, si calia, podríem tornar enrere.
Per fi, vam arribar i ens vam disposar a entrar a les coves guiats per qui
ja les havia resseguides. Realment resultava molt emocionant; anàvem
en fila índia i fèiem uns comentaris entre humorístics i divertits,
encara que en el fons ens feia força respecte i més anava com més
avançàvem. Tot era nou, fosc, però tremendament espectacular, amb
les seves estalactites i les seves estalagmites. El camí resultava cada
vegada més incòmode, perquè ens havíem d'ajupir, arrossegar i mirar
de preservar la testa de les estalactites; era estret, humit, desigual. En
un moment vam arribar a una sala relativament gran amb un pendent
pronunciat. Va semblar que havíem conquerit les coves; podíem estar
drets, veure'ns les cares i riure una mica. El qui anava a davant va dir
que havíem de continuar i tots vam mirar una escletxa fosca però que
convidava a entrar-hi; quin error! Havíem de seguir a través d'un forat,
que amb prou feines deixava passar el cos d'un noi, i que, a més a més,
era elevat i ens hi havíem d'enfilar; vam ajudar-nos els uns als altres i
vam penetrar per aquell passatge que ens envoltava com si fos una
camisa estreta; el terra era ple d'un fang molt líquid que, amb els
nostres cossos, vam anar apartant; en un moment determinat el túnel
girava gairebé noranta graus i costava de passar perquè el maluc no

L'aventura anava continuant i vam trobar alguns
indrets realment complicats; bé, de fet, ara
pensant-hi, hom no sap com ho vàrem fer. Com
per exemple en aquell pas (o potser hauria de dir
en aquell mal pas), que tenia una paret ben molla
i fent una corba cap al mig i, a diferent alçada de
l'altra paret del pas, que tenia una forma
semblant; les parets no es tocaven i deixaven
entreveure una escletxa profunda, negra i
misteriosa; qui ens guiava va recolzar-se en una
banda fent força amb les cames a l'altra paret i la
resta vam passar posant els peus als seus genolls;
algú va deixar anar una pedra a l'esvoranc i va
caure i caure... fins que vam sentir el soroll que
va fer quan va tocar l'aigua. Hi havia un punt de
la ruta, quan ja semblava que tornàvem, que
tenia bastant desnivell. Feia com una mena
d'escala amb uns graons gegantins, de fet ens hi
havíem d'anar enfilant amb compte de no
relliscar.
Finalment vam tornar al punt de partida, tot i que
per una altra boca i vam trobar el cap de la ficel·la
que havíem lligat abans d'entrar. Quan finalment
vam sortir a la llum, per als nostres ulls
acostumats a una mitja foscor perquè les piles
que dúiem havien fallat molt, va ser una sensació
d'amplitud, de respirar a fons, de mig aclucar els
ulls, de satisfacció pel que havíem fet i
d'alliberament de certes pors, que aquelles
grutes feien néixer en nosaltres. Això sí, fèiem
una fila realment de pena, perquè vam quedar
arrebossats de fang, plens de fang, de cap a peus i
el cos, sobretot el cap, adolorit pels cops. Havien
passat unes tres hores des que havíem entrat. Va
ser una excursió que sempre més recordarem
tots plegats, per la novetat, per l'aventura, per
una certa por, per una experiència única i
diferent, per una jornada de convivència, de
gaudi i de satisfacció compartida.
- I si mengem alguna cosa?
- Potser ens hauríem de rentar la cara abans.
- D'acord. Ens vindran a buscar cap a les cinc.
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ELLES
Autor i fotografies: Enric Coll

Portem anys, dècades i segles, havent de construir la nostra vida en una
societat clarament patriarcal; una societat que ha destrossat sense miraments
el somni de milers i milers de dones i també de molts homes que no sentien ni
senten una identificació amb el model establert de mascle. Des dels diferents
poders que ens han anat dominant al llarg de la història, s'han encarregat de
castrar-nos en molts sentits; s'han esforçat en fer-nos el màxim de diferents
entre uns i altres per tal de poder seguir reproduint un model relacional que
va en contra de tota natura.
I, per què?
Aquesta és la gran pregunta que podria tenir una infinitat de respostes. Com
molt bé diu la saviesa popular: tants caps, tants barrets. Però no escric aquest
article per deixar-ho tot en mans d'un refrany o una dita. La meva resposta a la
pregunta més bàsica és, i perdoneu que em repeteixi, igual de bàsica: per por.
La por és l'emoció primitiva per excel·lència; aquella emoció que portem
impregnada a totes les cèl·lules del nostre cos i que, sovint, fa que
sobrevisquem en aquest món ferotge. Segurament, sense ella, la humanitat ja
no existiria. Però la por, manipulada als cercles de poder, ha fet que centenars
de milers de persones hagin estat sotmeses, controlades, torturades i
assassinades durant segles a totes les cultures del món i sense una oposició
clara i ferma a aquestes atrocitats. La por de les malalties, de les guerres, del
foraster; de tot allò que pot atemptar contra el que ens agrada dir “la nostra
llibertat” s'ha anat reproduint sense aturador... I és que, quan la por domina,
només pretén una sola cosa: seguir dominant amb tots el mitjans que calguin
per aconseguir-ho.
La por necessita més por.
Des del meu punt de vista, em costa d'entendre que la por també s'utilitzés en
contra de la dona. Quin sentit tenia i té utilitzar aquesta emoció contra elles?
La resposta torna a ser de calaix: no donar cap opció al poder de l'amor.
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L'amor, si. Però no entès com l'emoció que
els humans ens esforcem, un dia rere
l'altre, a posar-li l'etiqueta pertinent
distorsionant-la fins a límits insospitats
sinó l'amor entès com la gran emoció que
és, amb la seva complexitat i lliure
d'esclavatges que el facin inaccessible.
L'amor, amb el seu implacable poder, és
capaç de desfer totes les cadenes fosques
que teixeix en nosaltres la por.
Amb això no vinc a dir que l'amor no pugui
venir de la figura masculina perquè, si ho
fes, aniria en contra de mi mateix. Ja
parteixo de la base que dins nostre,
existeixen tant l'energia femenina com la
masculina i que, per tant, tots som capaços
de donar els diferents matisos amb més o
menys intensitat.
Però sí que aquesta emoció, malgrat la
repressió que han patit, flueix de manera
més lliure i natural de la figura femenina.
Només cal veure-ho a les nostres pròpies
famílies. És en aquest àmbit on vull posar
l'èmfasi: en les dones de la meva família.
Quants/es de vosaltres una mare, una àvia
o, fins i tot, una germana, us ha desfet una
por amb la seva simple i poderosa
presència?
Recordo amb especial afecte aquelles nits
en què el meu cap creava un munt
d'històries enmig de la foscor de la nit i, una
simple acotxada o unes paraules suaus de la

comprendre amb el cor. Només així serem dignes de
compartir una emoció tan valuosa.

mare vora el llit tenien el poder de posar llum on no n'hi
havia. Fins i tot aquell amor vestit de paciència quan, com a
infant (i també ja de més ganàpia), l'ego em descontrolava
per dins i per fora i elles, mare i àvia, s'ho miraven amb
aquell somriure dolç. O quan la meva germana, la gran
protectora de les protectores, evitava que el dolor
m'abracés més del compte.

Elles, m'ensenyen a ser comunitat, a arrelar-me en els meus
orígens, a ser família acollidora en molts àmbits de la meva
vida, a tenir present que no hi ha un sol camí per avançar, a
entendre que som part d'un món molt més gran que
nosaltres mateixos i que, l'amor, eix d'aquest article en el
seu fons, sempre és la millor opció per desfer pors i,
sobretot, per viure amb dignitat, calma, honestedat i
felicitat.

Són petits moments que podria descriure en més pàgines si
calgués però crec que, amb dosis petites també es pot
contemplar l'amor grandiós que amaguen.

Gràcies, Martina. Gràcies, Lola. Gràcies, Teresa. Gràcies,
Irene.

Les dones del meu llinatge, i estic segur que també les del
teu, han lluitat sobre mesura per tirar endavant la família
contra vents i marees. A vegades, amb moments d'encert i
d'altres, amb no tant. Tot i així, han sabut desfer-se, sovint
en silenci, de tots aquells prejudicis i judicis que els queien
com lloses pesades i han sabut treure l'orgull necessari per
dir prou al món. I què coi, que ho han fet tant bé com han
sabut amb les circumstàncies en què s'han trobat en el seu
moment. Només per això, ja cal honrar-les.

Gràcies, Rosalia.

Com a home, mai m'he sentit especialment orgullós del
meu propi gènere. És cert que estic generalitzant i que es
poden trobar exemples clars de persones, en un gènere i
l'altre que canvien tots els patrons que els són esperats.
Però com a home, sempre estàs temptat al judici fàcil i a
reduir-ho tot a un reflexió excessivament racional i l'amor
que ha mogut la meva mare, la meva germana, la meva àvia,
i el que veig en els ulls de la meva neboda, aquest amor que
les impulsa a ser qui són lliurement s'ha d'entendre i
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Arielle Fernández:
La diversitat fa que tot brilli
Autora: Cesca Casadesús

Fotografies: Cesca Casadesús i Arielle Fernández
agraïda. També mostra gratitud i admiració per totes les
persones transexuals que abans que ella han obert camí,
com la Bibiana Fernández i la Veneno a Espanya. Tot i les
dificultats, es considera privilegiada per totes les
facilitats de què ara disposa i que l'ajuden com ara,
Youtube.

L'Arielle és una noia transexual que se sent molt
orgullosa de ser de Cerdanya tot i que en molts moments
ho ha passat malament aquí per raó de gènere. Va néixer
noi i ha fet la transició per visibilitzar la dona que és. Ara
es reconeix al mirall i considera que ha aconseguit una de
les fites més importants per a una persona: conèixer-se,
reconèixer-se i ser qui s'és. I no és fàcil; per poder ser
t'has de conèixer, deixar-te ser i evitar que t'arrossegui la
riuada del que s'espera de tu. Deixar-se arrossegar pel
corrent és un parany; i ella ho té molt clar: si haig de viure
amb mi tota la vida, doncs millor que hi estigui d'acord, sinó
quan els meus pares no hi siguin jo no sabria qui soc.

Ens adonem que encara n'hem d'aprendre molt ja que,
per ignorància i desconeixement, no sabem com parlarhi amb ella i ens fa por ferir-la per no fer servir els termes
adequats, no semblar retrògrads, etc. La nostra societat
té tot de prejudicis i de vegades ens cal fer un esforç per
adonar-nos dels matisos de la persona que tenim a
davant, de les seves particularitats que la fan especial i
única. De fet ara podríem parlar de cadascun de
nosaltres; llavors, perquè ens plantegem tants dilemes
pel fet de ser transexual. És clar que posar etiquetes és
molt fàcil: ens simplifiquen la vida però, per contra,
rebutgem tot allò que surt del nostre sistema de valors.
Aquesta és una reacció molt fàcil però també fa molt mal.
L'homogeneïtat ens encasella a tots i no ens permet ser
lliures.

L'Arielle sembla una persona forta i coratjosa; a més a
ella també li agrada definir-se com egoista perquè vol el
millor per a ella. Ha defensat la seva identitat al seu poble
fins que s'hi ha fet el seu lloc. Reconeix que té la gran sort
de tenir un entorn de família i amics que, tot i no estar
educats per viure aquesta situació, sí que l'han acceptada
tal i com és. El camí no és fàcil quan ets diferent, passes
per molts dubtes i incerteses que l'entorn ha d'anar
encaixant per poder integrar els canvis. Ella els està molt

«De vegades em queixo que m'han fet molt bullying i no tinc en compte totes les
persones que m'han ajudat. Sempre tendim a pensar en el que ens fa mal i no a
agrair i celebrar el que aconseguim»
H E ROI S Q U O T I DI A N S
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Va ser el dia de cap d'any 2017-18 que es va posar un vestit i
uns talons i es va fer una foto amb la seva millor amiga. La
van penjar a les xarxes i hi va haver moltes reaccions: des de
comentaris de quina dona més guapa, a travola i maricon, etc.
Tots els seus amics i amigues van bloquejar els comptes dels
qui li feien bullying. Es va sentir molt acompanyada i això li
va donar molta força. També aquell dia va sorgir l'Arielle,
amb els seus amics. Es visibilitzava una nova identitat i ella
li posava nom. A partir d'aquell dia va vestir-se de dona amb
vestits i talons. Amb el temps, la gent del poble s'hi va anar
acostumant. No s'amaga de ser transexual i en parla amb
normalitat perquè forma part d'ella. Ho celebra i en fa
bromes si li diuen que és alta o si la repten a fer un pols
perquè te força... Des del seu punt de vista no és que sigui
valenta només és la seva manera de ser.

L'Arielle te divuit anys, va néixer a Puigcerdà, ha viscut a
Llívia i ara viu a Barcelona on està estudiant dret. Quan va
néixer li van posar Oriol; li agradava anar amb vestits per
casa. A casa dels avis no tenia pijama, anava amb el seu
vestit de princesa i li feien fotos. No tenia amics, només
amigues i se sentia com elles sense ser-ho. Això la feia
sentir diferent. Es va arribar a sentir un monstre perquè no
veia persones com ella i creia que no n'hi havia. Això devia
ser quan tenia cap a tretze o catorze anys. No tenia referents
per entendre's. Aleshores la vida li va portar un ﬁl per on
començar a estirar. A classe de català llegien El mètode
Grönholm on hi havia un personatge que volia fer el canvi
per ser la dona que sempre havia estat. Allà va despertar del
seu neguit. Va explicar als seus pares que no era ni noi ni
noia i els va dir que preferia que la tractessin en femení tot i
que no ho tenia clar.

Li agradaria que un dia el típic home blanc visqués un dia
d'una persona trans, negra, homosexual, o una dona.
Afegeix: pateixo el masclisme, soc bisexual i tendeixo a tenir
parelles masculines. Estic més sexualitzada perquè tinc
caràcters femenins però també genitals masculins i això fa que
sigui una fantasia per al públic heterosexual normatiu. És una
fantasia ser diferent i això és una merda perquè et fa sentir
objecte. És una de les pegues de ser una dona trans. Les dones
no fan això, només els homes i no tots. Jo combato, no em
quedo malament i arraconada. També m'ha passat el contrari:
que nois totalment deconstruïts i respectuosos es fan enrere i
em demanen perdó per si s'han avançat. Als homes, ara, se'ls
ha trencat la masculinitat tòxica i van perduts. He estat amb
nois que no m'han acceptat perquè no s'acceptaven ells. No
entenien que la seva nòvia, amiga, o el que sigui, pogués ser una
dona i tenir penis i que la societat els reconegués com a homes
igualment. A la meva generació ja comença a ser habitual,
almenys a ciutat, tenir un amic, un familiar, o un conegut que
és transexual. Jo vull quedar-me aquí. Aquest és el meu poble
tot i que sé que abans n'havien de marxar. És indiferent com
siguis o com te sentis, has de ser tu mateixa sempre perquè amb
tu és amb qui conviuràs tota la vida, els altres aniran venint i
desapareixent. Ningú t'ha de dir com has de ser perquè ningú
et coneix més del que et coneixes tu.

Tenia una amiga que es maquillava. A ella li encantava i
també es volia maquillar. Es preguntaven per què no ho
podia fer? Qui deia que no podia? A casa seva no la deixaven
però ella es maquillava igual. Era una adolescent i aquesta
era una font de conﬂicte. Més endavant, enmig d'un
conﬂicte amb els pares per un altre tema, ella ja no podia
més. Va donar un cop sobre la taula i va dir als seus pares soc
una dona. Ells li van respondre és antinatural...

«Per a moltes persones ha fet falta que el meu
cos canvïi perquè m'entenguin, que em creixi
el cabell, que em creixin els pits...»
La situació no va ser fàcil. Explica que va necessitar dos
anys per posar-se d'acord amb la seva ment, ella sola. No va
fer teràpia perquè creia que era ella qui ho havia d'aclarir i
s'havia d'ajudar a ella mateixa a deﬁnir el seu gènere. En
aquest procés es va descobrir com un individu. Ja no era la
ﬁlla dels seus pares, era l'Arielle. Tenia quinze anys.

No vol acomiadar-se sense deixar clar un missatge: si algú
veu que algú que per la raó que sigui és diferent i està en un
apuro ajudar-la és molt important. És molt important que la
persona se senti reforçada perquè: Quants suïcidis hi ha de
persones que no concorden amb la societat? Aquestes persones
han de tenir dret a la vida que és el més important dins el nostre
ordenament jurídic i, ja que a vegades no se'ls pot donar, els
hem d'ajudar tant com puguem. I demanaria als pares amb
ﬁlls diferents, que no pensin en ells i que pensin en els seus ﬁlls.
Que deixin de banda el prestigi i el que han d'aparentar i que
pensin en els seus ﬁlls que per això els han tingut. Que els
estimin tal i com són que per això són els seus ﬁlls.

La següent decisió important va ser la d'hormonar-se. Se li
feia gran a setze-disset anys ja que volia dir prendre
decisions transcendents com el fet de renunciar a tenir ﬁlls
biològics. Va demanar ajuda i va trucar a un psicòleg perquè
la derivés als metges que tracten qüestions de gènere. Així
és com va arribar a Transit, a Barcelona, al CAP de
Numància. Hi va anar amb els seus pares. La seva mare ho
va acceptar més ràpid que el pare, potser perquè és home,
potser perquè és més gran.
Ara ja fa un any i mig que s'hormona, des del 23 de juliol del
2018. Aﬁrma que hauria pres la decisió sense el
consentiment dels pares si ells no hi haguessin accedit ja
que havia llegit la llei i sabia que a partir de setze anys ho
podia fer. A casa li deien que es feia molt pesada però ella
insistia perquè necessitava posar les coses a lloc. A casa li
deien que sí però no se sentia recolzada. Entén que va ser
difícil per a la seva família perquè no estava preparada per
això i pensa que potser encara ara no ho acaben d'entendre.
Parlem de les adaptacions al canvi físic i ella explica que no
ha estat un procés que li hagi costat, més aviat és el millor que
m'ha passat a la vida perquè m'he deixat de sentir diferent i
sentir-me jo. Sento que és com un miracle. Em miro en
fotograﬁes fa dos anys i no m'hi trobo; en canvi veig fotos d'ara i
sí que m'hi reconec.
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VULL SER MARE
Autora: Aina Serra Fotografies: Freepik

Els dies bons, aquells en què gairebé som invencibles, vull
demanar hora a la unitat de reproducció de l'hospital on no
treballo per començar l'estudi i posar-me en llista d'espera
per un tractament de reproducció. La meva estabilitat
laboral, que va de tres mesos en tres mesos, es pot acabar de
cop si saben que vull ser mare, i encara més si qui m'ha
d'embarassar és una companya de feina o un dels meus
caps. Els dies bons em sé capaç de gestionar-ho
pràcticament tot, des dels fracassos repetits de les quatre
inseminacions artiﬁcials (amb semen de donant) o una
fecundació in vitro, ﬁns a un puerperi després d'una cesària
de bessons que ploren, clivelles als mugrons i visites amb
opinions no demanades, ﬂors i bombons. No sé pensar més
enllà del puerperi, els plans a llarg termini mai han estat el
meu fort.

És dissabte vespre, estic tirada al sofà després de sopar un
bol de llet amb cereals amb massa sucres, però un dia és un
dia. Rebo un missatge que fa vibrar el mòbil a sobre la taula.
La Mireia m'envia una foto d'un embrió de seixanta coma
set mil·límetres, dotze setmanes i tres dies d'embaràs i una
data probable de part per al dia tretze de juliol. A sota, vuit
caretes que riuen però a mi em fan plorar una mica per dins,
perquè les llàgrimes no sempre surten quan fan falta. Ser
ginecòloga té el privilegi de ser de les primeres persones en
saber que algú espera un ﬁll i poder ser còmplice d'un gran i
bonic secret. Contesto amb nou caretes somrients i tres
caretes amb ulls de cor i quina monada, enhorabona, i tu, com
et trobes? La darrera pregunta és el què en realitat més
m'importa. No vull que la Mireia deixi d'existir perquè s'ha
transformat en la mare d'algú i que quan li demani com està
m'expliqui les mil proeses d'un nadó perquè ella ja ha
desaparegut. De fet, un dia li vaig fer prometre que si mai
tenia un ﬁll, ella no desapareixeria.

Però ni tan sols aquests dies més bons em sento capaç de
gestionar que he esgotat totes les possibilitats de
tractament de la sanitat pública i que els meus ovaris no han
respost a les dosis més altes de les estimulacions o que
després de mesos d'injeccions i punxades no he aconseguit
un test d'embaràs amb dues ratlletes. Tampoc em veig prou
forta per un embaràs que no va bé. Per haver de decidir que
el vull interrompre per una malformació o perquè s'ha
trencat la bossa massa aviat o per qualsevol altra merda.
Perquè sí, els embarassos poden anar malament. Els
embrions, els fetus i els nadons es poden morir, de fet,
alguns es moren i amb ells moren totes les expectatives
dipositades en la nova etapa de què havien de formar part.

Ploro per dins també perquè voldria ser ella. Vull ser mare.
No sé ben bé què vol dir tenir instint maternal, però suposo
que deu ser una sensació semblant a un desig irracional que
passa per sobre els altres desitjos i converteix les renúncies
aparents en inversions. Si és això, diria que sí que en tenc, a
dies més intens i altres no tant, però fa anys que es passeja
pel meu dia a dia. No, no tenc parella, però tenc úter i tenc
ovaris. Biològicament parlant, només em falten els
espermatozous per poder quedar embarassada. Si parlem
de la realitat, em falta, sobretot, el coratge per fer-ho.
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Quan s'han cansat de la gimcana, passem a les lloances de
les No Mothers, les NoMos. Les vaig conèixer llegint un
article de la Sònia Moll, Ni NoMo ni hòsties, que forma part
del llibre Beneïda sigui la serp, un recull dels seus articles
publicats a La Directa. Les NoMo són una espècie de dones
que es veu que l'única cosa que les deﬁneix és que han
decidit que no volen ser mares. El més important de la seva
vida és la carrera professional, llegeixen més, tenen un
major nivell cultural, tenen temps per anar al cine i al teatre
i viatjar, o això diuen els articles que en parlen. I clar, no
està malament ser una NoMo. Jo els dic que sí, que ni tan mal
ser una NoMo. Només falla una cosa, resulta que aquesta
espècie de dones no es poden deﬁnir pel que són, el més
important, justament, és allò que han decidit deixar de ser.
Quan els dic això, deuen deixar de veure tots els avantatges
que deu tenir ser una NoMo perquè em diuen que no
pateixi, que ja trobaré algú per tenir un ﬁll (perquè l'opció
mare soltera, per a ells, no existeix). Jo penso que no
tornaré a cap d'aquests dinars. Però sé que no és vera, hi
tornaré perquè són els de sempre i me'ls estimo i els estimo
així com són. Aniré al proper dinar disposada a tenir les
mateixes converses i escapar-me per jugar amb els nens a
tirar-mos els novios a l'esquena i que el més content sigui
aquell qui després de la batalla té menys novios enganxats al
jersei. Jo, que ja tenc una edat, em posare una jaqueta de pell
per jugar, així el dilluns no em trobaré cap novio despistat
enganxat a l'esquena.

Si són molt petitons, es converteixen en un secret que
intentem ignorar, com si la seva importància fos
proporcional a la seva mida. Si són més grans, els intentem
tapar amb una capa ben gruixuda d'oblit i un silenci
immens.
Els dies aquests que necessito desaparèixer una mica del
món, veure una pel·lícula de plorar tapada amb la ﬂassada
grisa, menjar xocolata amb llet i avellanes, llegir un
missatge bonic o escoltar aquella cançó; em bastarà la
mirada d'un company de feina, d'un anònim d'un passadís,
o d'una mare de les classes de preparació al part per
enfonsar-me. Sí, aquella mirada que arrodoneix la cara que
se'ns escapa quan pensem que ningú ens veu, però resulta
diu a crits “ai, pobret aquest infant, només tendrà una
mare” perquè em senti la pitjor mare del món i una
completa irresponsable per no haver estat capaç de trobar
una mare o un pare per convertir la maternitat en un
projecte comú.
Em trobo parlant dels dubtes existencials de ser mare amb
un grup d'aquests de l'amiga d'una amiga i d'una altra amiga
d'una amiga que és amiga de la primera amiga. D'entrada,
només tenim en comú estar desenfeinades un matí
diumenge davant un cafè amb llet i una ensaïmada coberta
de sucre en pols. En realitat ni tan sols això, perquè jo
m'estic menjant un croissant (però cobert de sucre
d'ensaïmada). Xerrant xerrant descobrim que tenim una
altra cosa en comú, ens hem sentit expulsades del grup
d'amics de sempre, dels amics com cal amb parella, com cal
que ja tenen ﬁlls o un projecte de futur proper que els hi
inclou. Tenim dret a tornar-hi, però haurem de pagar el
peatge de les converses en bucle de consells d'embarassos,
caques de colors, bolquers i lactàncies i acceptar que trobar
la nostra futura parella es converteixi en l'objectiu d'un
intent de gimcana adulta on les proves són presentacions
d'amics desaparellats i cosins que ho han deixat amb la
nòvia i mirar perﬁls de Tinder que et poden agradar.

Una companya de cafè amb llet i l'ensaïmada ensucrada,
que a mesura que ha anat passant el matí s'ha convertit en
vermut amb patates i olives a una terrassa amb sol d'hivern,
em diu que per prendre una decisió he de pensar en què és
el pitjor que em pot passar i valorar si em sé capaç
d'assumir-ho, en cas que passi. El que podria passar si
decideixo intentar ser mare, sola, el pitjor que em podria
passar, és que no ho aconsegueixi i no tengui un ﬁll. Ara, em
sembla un fracàs immens, prou gran per saber que no el
sabré gestionar. Si no ho intento, no tendré ﬁll però no tenc
clar si m'estalviaré la sensació de fracàs.
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Una cambra pròpia

La corresponsal

Mujeres de ciencia

Virginia Woolf

Peter Weir

Mary Hoffman i Ros Asquith
Rachel Ignotofsky

Text fundacional del pensament
feminista que noranta anys després
manté la seva vigència. Woolf es fa,
ens fa, les preguntes adequades per tal
que la societat es qüestioni un estat de
coses, uns costums i una organització
social que beneficia clarament un
gènere en detriment d'un altre.
Senzill, clar i brillant.

Pel·lícula que explora la vida de Marie
Colvin, periodista de guerra nordamericana. Colvin va cobrir durant més
de trenta anys conflictes a Orient Mitjà,
Àfrica, Àsia i Europa Oriental. Les seves
cròniques eren les millors: valentes,
incisives, crítiques i ben documentades.
Va morir a Síria, el 2012, en plena guerra
civil per l'impacte d'un artefacte explosiu.

Als Estats Units només un de cada
quatre científics és dona. Una manera
de millorar aquesta ràtio és tenir
models femenins en ciència i
tecnologia. Aquest llibre mostra als
infants cinquanta científiques. Algunes
són molt conegudes i ja han fet història,
d'altres no són famoses però amb els
seus descobriments van camí de ser-ho.

DEL PIRINEU

SABIES QUE...

Dones que anaven pel món
Joan Frigolé
Les trementinaires eren dones del
Pirineu que fins a mitjan segle passat
es dedicaven a recollir herbes,
elaborar remeis i recórrer Catalunya a
peu per vendre els seus productes.
Independents, sàvies i molt decidides,
contribuïen a l'economia domèstica i
milloraven la vida de les comunitats
on feien estada.

El 2019 la Biblioteca ha prestat 27.305 documents? Més de 17.000 llibres, més de
8.000 pel·lícules i més de 1.500 revistes? Que els mesos de més activitat han estat
juliol i agost? Que hem augmentat el fons amb més de 2.000 documents? I que
6.121 persones han utilitzat els nostres ordinadors i 6.158 s'han connectat a la
nostra wifi?
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ELS CABELLS I ELS OCELLS
Autor: Marc Artigau Il·lustradora: Tània Manzanal
molta cura l'he deixat al balcó perquè vinguin els ocells,
com si fos una cançó del Serrat. I a vegades sento com
volen a prop de casa i com venen abrigar-se al niu. Em
fan companyia quan ella no hi és. Però m'espanta
explicar-li un dia a la Mireia i que pensi que estic tarat. Jo
voldria tenir el meu exèrcit d'ocells. I quan arribi l'estiu,
obrir les ﬁnestres, sortir al balcó i fugir volant amb ells i
la Mireia, i que ens portin molt lluny, molt més lluny de
les lleis de la lògica.

Cada nit que ve la Mireia a dormir a casa soc feliç, com la
Nit de Reis. Però l'endemà quan marxa corrents, em
deixa el pis ple de cabells. “Perdo molts cabells, però no
em quedaré calba”, em va avisar la primera nit. Deu tenir
un superpoder. Perquè quan vaig al bany, veig com els
cabells per terra, per la dutxa, per la pica s'acomiaden de
mi... N'he recollit uns quants, em diu per WhatsApp.
Recull tu els que falten. I jo, obedient, els recullo. Però
no li he dit que he fet un niu amb els seus cabells. I amb

FEM AGASALLA

L’EMPODERAMENT DE LA DONA
Autor: Manel Figuera
per tant, hi va haver a Cerdanya un empoderament femení,
si més no en alguns aspectes de la vida familiar:

La societat cerdana ha estat patriarcal durant molts segles,
des que la casa de pagès, al segle XIV, va adoptar una sèrie
d'estructures d'origen feudal, com la ﬁgura de l'hereu o la
de la casa com a element uniﬁcador de la família. Qualsevol
desaﬁament a aquesta estructura es veia amb mals ulls,
sobretot perquè cadascú —homes i dones— tenia assignada
una sèrie de tasques i no dur-les a terme comportava
problemes familiars. Dites com Si tenes nens ja vinran les
nenes, Del bac o del torrent de la dona sigues parent, De
Martinet en avall ni dona ni cavall o Buscà-se una pubilla
gopa, rica i ruca, de què ja s'ha parlat en altres articles,
donen fe d'aquella realitat. De tota manera, hi ha
excepcions que denoten un cert empoderament de les
dones, com aquesta dita eminentment femenina, Boig per
boig, que tingui cortos, de la qual també s'ha parlat.

Ser un sergento de primera: Es deia a la dona que manava
molt a casa, que no parava de donar ordres i que a tots els
qui hi vivien feia anar com un ciri, se li donava un galó més
alt que a la resta de Catalunya. Collons, aquella dona, quins
alberanys! És un sergento de primera.
Ser una bandolera: Se solia dir quan una dona era rebel,
que sempre duia la contrària o que tenia un tarannà
aventurer. Tu ets una miliciana! Ah, quina bandolera que
tenim aquí!
Ser una batxillera: Es deia a una noia amb estudis i que
intervenia en converses considerades només per a homes
amb cultura o amb experiència. I tu què en sabes, d'aqueixes
coses? Va, vés a escurar l'einam, que s'escurarà pas sol! Ah,
quina batxillera que tenim aquí!

N'hi ha que manifesten un clar temor dels homes cap a
dones que tenen un caràcter fort i inclús autoritari. Abans,
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Niagara falls

MARIONA GASTÓ:

PARLA’M BÉ, QUE NO T’ENTENC
Autor i fotografies: Mariona Gastó
conèixer una parella britànica amb qui vaig intercanviar les
meves primeres paraules en aquesta llengua, suposo que
defensant-me com podia. Segurament, l'estima que sento
pels idiomes troba les seves arrels en aquells estius. L'amor
pels viatges? No ho sé. Podria parlar de diverses
experiències i diversos països, però penso que per poder
transmetre millor el que m'agradaria dir-vos avui, em
centraré en les dues estades a l'estranger que més m'han
marcat ﬁns ara. Pot ser que tot comencés als meus catorze
anys, quan vaig viatjar per primera vegada sola a
l'estranger. El que sí que sé és que aquesta il·lusió de viatjar
es va intensiﬁcar quan tenia setze anys i vaig passar part de
l'estiu als Estats Units, amb una família d'acollida.

No sé quan va començar la meva passió per les llengües, ni
tampoc per viatjar. La primera, potser perquè vaig néixer
en una societat que podríem deﬁnir, segons com, com a
“bilingüe”. Potser també perquè, quan jo era petita, de
vacances, els meus pares van conèixer una família belga
amb qui parlaven en francès i, de tant en tant, la meva mare
es dirigia a mi en el mateix idioma. Jo era tan petita que, ara,
pocs records em queden, d'aquella època; la meva mare,
però, diu que sempre responia dient: “mama, parla'm bé,
que no t'entenc!” Quan tenia al voltant de cinc anys, vaig
Ottawa

Un any abans havia conegut una noia estatunidenca a qui
vaig preguntar com era ser ciutadana dels EUA. Suposo que
esperava que em digués que era increïble; al cap i a la ﬁ, era
el que jo pensava, allò que m'havien fet creure les
pel·lícules. Va contestar-me amb un: “la veritat? És com no
ser d'enlloc”. En aquell instant no la vaig entendre, però es
referia a la cultura. En un país que des de fa dècades ha estat
tan multiètnic i multicultural com els Estats Units, et pots
sentir estatunidenc però, per sobre de tot, vaig entendre
que molta gent se sent un ciutadà del món amb residència
als EUA. Durant les meves setmanes allà, vaig entendre què
era sentir-se d'aquella manera, ser una ciutadana del món. I
és que això, com els sentiments, no es tria: se sent. Més
enllà de perfeccionar l'idioma, aquell viatge va canviar la
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meva percepció del món i dels seus ciutadans. Des d'aquell
estiu, viatjar s'ha convertit per a mi en una manera de
sentir-me part d'una única societat: la del món. Va ser
aquell estiu quan em vaig adonar que és cert allò que diuen
que “viatjar és l'únic que compres que et fa més ric”.
La llengua i la cultura estan molt més interrelacionades del
que creiem. Només cal que pensem en el francès: un idioma
elegant, sempre respectuós, formal. De seguida podrem
visualitzar una persona de nacionalitat francesa que
comparteixi les mateixes característiques. Ara pensem en
l'anglès: una llengua respectuosa, innovadora, on la gran
majoria dels adjectius no tenen gènere i resulten, per tant,
en un llenguatge inclusiu. I, seguint aquest mateix ordre,
aquestes qualitats em duen a pensar, recíprocament, en un
britànic (potser un Sir o una Miss amb el seu te
perfectament servit en una tassa de porcellana), un
estatunidenc (sempre a l'última moda amb l'últim model
d'iPhone o qualsevol aparell electrònic d'última tecnologia;
això sí, que probablement no ha estat fabricat als EUA, tot i
que, inventat, potser sí) i un canadenc (podríem pensar,
per exemple, en el president del país i les polítiques
progressistes que segueix). Va ser a partir d'aquell viatge
que vaig començar a veure que allò que deﬁneix -en partuna cultura, no és només la llengua en què parlem, sinó com
parlem.

Québec

que això anava més enllà de la personalitat de cadascú i
venia donat, en gran part, per l'idioma en què parlem, el
país en què creixem i la cultura que ens envolta.
Les estades a l'estranger, curtes o llargues, sempre ens
ensenyen alguna cosa. Jo vaig adonar-me que allò que
separa les persones no són les fronteres ni és la distància.
Allò que ens separa i ens allunya és la cultura, i, dins
d'aquesta, la llengua. Era d'esperar, oi? La llengua. És clar,
perquè cadascú parla en un idioma diferent i, si no trobem
una llengua comuna per comunicar-nos, ja estaria tot dit. La
qüestió és que cal buscar més enllà. Les bromes que fem en
un idioma deﬁneixen la nostra manera de ser, la societat i la
cultura del lloc d'on venim. I és que, conèixer la llengua i la
cultura d'un altre país ens permet desxifrar allò que de
vegades no acabem d'entendre lingüísticament, podem
encaixar-ho pel context, per com ens ho han dit, per
l'expressió que han fet servir… I, a poc a poc, aquestes
expressions aniran teixint el nostre coneixement de la
cultura estrangera, ens deixaran entreveure la manera de
pensar d'aquelles persones que es comuniquen en l'idioma
en qüestió (el que sigui) i contribuiran a una millor
comprensió no només de la llengua, sinó de la manera de
fer de la gent.

Més endavant, l'any 2015, vaig passar quatre mesos al
Canadà, d'intercanvi universitari. Aquella experiència no
va fer més que reaﬁrmar que llengua i cultura estan
entrelligades. Allà vaig conèixer una persona increïble: una
noia d'origen libanès nascuda al Canadà, on ha viscut tota la
vida. Amb ella solem fer broma d'una realitat com la que es
presenta aquí: que les llengües que parlem ens fan ser qui
som i com som. A partir d'aquell viatge vaig tenir la
possibilitat de conèixer moltes més persones d'altres països
i, per tant, conèixer una mica millor les seves cultures. De
vegades, segons amb qui parlava, em deien que era “massa
directa”. Primer no els entenia, després intentava entendre
la seva manera de fer i veia que tot es basava en la llengua; és
veritat que, de directa, en soc bastant, però vaig adonar-me

Que aprendre idiomes és important ens ho han dit des de
petits. Hem crescut en una societat pràcticament bilingüe
on podem apreciar certes diferències en la manera de fer de
la gent, diferències perceptibles en els seus comportaments
i en la seva manera d'expressar-se. Ara bé, aprendre
idiomes no és només essencial perquè ens permet viatjar i
conèixer món, sinó perquè és una eina que ens permet
crear vincles amb altres persones i fer noves amistats, l'eina
que ens obre la porta a altres cultures i que ens omplirà -a la
llarga- d'un coneixement que només podem adquirir
plenament si hem començat primer per interessar-nos per
l'idioma. Si em demanessin què penso quan sento la paraula
“idioma/llengua”, diria que, per a mi, és allò que uneix a
totes les persones d'una societat i que va més enllà de temes
com la religió, la política o el patrimoni d'un país. I és que la
gent pot tenir diferents opinions polítiques, seguir o no una
religió, meravellar-se de la riquesa material del seu país,
però allò que els uneix a tots és l'idioma que comparteixen.
És per aquest motiu que saber parlar diversos idiomes és
fonamental per poder entendre el món i els seus habitants;
per poder ser més humans; per poder ser més comprensius;
per sentir que formem part d'una altra cultura, d'un altre
país, i que, per tant, som més ciutadans del món. Cada
viatge ha anat transformant una miqueta la meva persona,
la meva manera de ser i la meva manera de pensar. Cada
país m'ha recordat que la vida és un creixement personal
constant, que sempre hem de seguir buscant el nostre nord
i trobar qui som realment. Cada experiència m'ha marcat de
manera única. Per a mi, els viatges són tatuatges a l'ànima.

Toronto
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Corona de rei

TREMENTINAIRES:
LES DONES SÀVIES DE MUNTANYA I
L’ÚS DE LES PLANTES
Autora i fotografies: Núria Tomàs
(herbes, arbres i arbustos) molt diferents. Eren plantes que
podien obtenir del seu entorn i, per tant, molt especíﬁques
de la mateixa vall de La Vansa i el Cadí. En detallem algunes
i les seves aplicacions.

Les trementinaires
Parlar de dones al Pirineu passa per parlar de les
trementinaires, les dones sàvies de muntanya. Trasllademnos al s. XIX, a la vall de La Vansa, als peus del vessant sud
del Cadí. La saviesa popular sobre remeis i plantes
medicinals es transmetia de mares a ﬁlles ﬁns a fer-ne el
principal motor econòmic de la vall. Les trementinaires
preparaven ungüents, pomades i olis amb propietats
guaridores a partir de plantes del seu entorn natural per
vendre-les arreu del territori. Acostumaven a fer dos
viatges a peu a l'any seguint rutes ja ﬁxades. Viatjaven de
dues en dues i venien els seus productes a masies i mercats,
on ja se les esperava. Recorrien les comarques de gran part
de Catalunya però també a l'Aragó i la Catalunya Nord.
Alguns dels seus productes, com la trementina, d'on deriva
el nom de trementinaires o la pega negra, eren molt preuats
i esperats. Els últims viatges de les trementinaires van tenir
lloc ben entrada la segona meitat del segle XX.

Orella d’ós

Les plantes i els remeis de les trementinaires
Ja hem dit que el nom de trementinaire ve de la trementina,
el seu remei més preuat. Però no només venien trementina
sinó molts altres remeis extrets de tot tipus de plantes
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Orella d'ós
De l'orella d'ós (Ramunda myconi) se n'utilitzen les fulles
per tractar les hemorroides. Se'n fa un pegat amb les fulles,
cera d'abelles i llard que s'aplica sobre les hemorroides.
Aquesta planta creix entre les roques calcàries de la serra
del Cadí i era molt preuada a les masies i mercats per on
passaven les trementinaires en els seus viatges.

Milfulles
Les ﬂors del milfulles (Achillea millefolium) s'utilitzen per
fer infusions. Es considera un remei anticatarral però
també per problemes circulatoris i indigestions. També
se'n fa rataﬁa.

Corona de rei
La corona de rei (Saxifraga longifolia) també és una planta
típica de terrenys calcaris i força comuna a la serralada del Cadí.
Amb les fulles se'n fan tisanes que s'utilitzaven per les seves
propietats abortives. A la vegada la ﬂor té usos oftalmològics
per guarir la conjuntivitis si s'aplica com a frega a l'ull.
Aquest és un petit recull del que preparaven i duien les
trementinaires. Carregaven molts farcells amb diversos
tipus d'herbes: sàlvia, timó, espernallac, sajolida, espígol,
menta, cua de cavall, te de roca, hipericó... Segons l'època
de l'any en què viatjaven duien unes herbes o unes altres.
La història de les trementinaires perdura en el record i les
tradicions més arrelades de la vall de La Vansa i el Cadí en
una època en què el Pirineu quedava molt aïllat i els
medicaments eren difícils d'aconseguir. Eren dones fortes i
valentes, amb una saviesa envejable. Elles ja no hi són però
el llegat botànic i remeier que han deixat mereix ser
conservat durant molt de temps.

Ginebre

Trementina
La trementina s'elabora a partir de la resina dels pins, en el
cas de la vall de La Vansa de pi roig (Pinus sylvestris).
Aquesta resina es destil·la i s'obté una pasta que es pot
reelaborar i obtenir-ne textures com líquids, ungüents,
pomades... Com a remei s'utilitza en pegats contra els
dolors, els cops, les picades d'insectes o les llagues, entre
altres usos.

Pi roig

Oli d'avet
De l'avet (Avies alba) se n'utilitza la resina però també les
pinyes verdes. Amb la resina se'n fan oli, ungüents i
pomades i amb les pinyes xarops i licors. L'oli d'avet
s'utilitza per fer pegats per dolors reumàtics, esquinços i
lumbàlgies. Les pinyes verdes recol·lectades generalment a
l'agost es tallen i es posen en pots de vidre cobertes de
sucre. Es deixen 40 dies a sol i serena per obtenir-ne xarop.
S'utilitzen per constipats i afeccions broncopulmonars.
També es pot barrejar amb ginebre per fer-ne licors
expectorants i anticatarrals.

Pega negra
Quan es fa destil·lació seca de la fusta del pi roig se n'obté la
pega negra. Es barreja amb cera d'abelles o oli d'oliva i
s'utilitza per immobilitzar les extremitats del bestiar quan
es disloquen.

Oli de ginebre
De la fusta del ginebre (Juniperus communis) també se'n fa
destil·lació seca i se n'obté oli de ginebre. Amb aquest oli i la
pega negra de pi roig i llard de porc se'n fa un emplastre per
al tractament de contusions, dolors, inﬂamacions i
eliminació de pus. S'utilitzava molt en animals com les
ovelles i cavalls abans d'obtenir el seu principi actiu a partir
de medicaments. També és usat com a repel·lent als horts.
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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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