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EDITORIAL
Joaquim Martínez Tomàs

DIRECTOR

És difícil escriure una editorial en aquests temps. 
Després de ratllar, refer i trencar diverses fulles de 
llibreta, inicio l’intent definitiu.

A la nostra revista sempre hem defensat la Lliber-
tat amb majúscula, i avui tenim raons per sentir-nos 
inquiets i contestataris davant d’inoperàncies políti-
ques que no paren de retallar drets.

Només som una revista d’arts i lletres, on gairebé hi 
cap de tot menys proclames i banderes, sense ànim 
de lucre però tampoc ganes de consentir la repressió, 
discriminacions o arbitrarietats socials.

En Joan Capdevila ens explicarà la història recent de 
Castellterçol. Amb Lluís Font descobrirem la màgia 
del dibuix a ploma. Quico Palomar ens tornarà a fer 
sentir el hippysme que encara portem a dins. Carles 
Bort ens permetrà compartir la seva matinal opinió 

sobre l’actualitat ‘normalitzada’ que vivim. Gaudi-
rem de poetes i poetesses com Coral, Antoni, Rosa, 
Pilar o Sole, il·lustradors com Xavi Bou o bruixes 
com Elisenda, artistes que venen la seva obra al ca-
rrer com Valérie, gent del poble, divulgadors cul-
turals, i pensants benpensants a l’estil d’en Miquel 
Reñé o Xavi Díaz.

Estimats amics, patidors però alegres com nosal-
tres, aquí teniu el número 7 de la revista “Òrbites 
existencials”, ara des del Moianès.

Celebrem-ho.

Bona sort i que us agradi el nou míssil.

Joaquim Martínez Tomàs
29-11-21

Súplica i lloança al cavaller Terçol

   Cavaller dels tres sols
que cavalques entre els prats de blat
i els boscos d’alzines i blades,
roures i pi roig,
vora les rieres cantarines
vigilat per senglars i cabirols,
caderneres i mallarengues,
garses, merles i rapinyaires,
defensant el teu poble encara,
mil cent anys després,
cavaller del Moianès lluent
que donares nom al meu poble,
defensa’ns encara,
com ja feres en altre temps,
de l’avar invasor 
que no ens vol lliures.

    Cavaller Terçol
que cavalques lluminós
del castell al Serrat de les Serps,
per Fontscalents, la Safaja i el Fai,
la Ginebreda i el Berenguer,
les Esplugues, l’Algemira i Sant Llogari,
de font en font,
defensa’ns senyor

en nom del rei Guifré i de Déu,
de les plagues, la pesta i les injúries,
de la misèria i la rancúnia,
de la maldat dels altres senyors del món,
defensa’ns Terçol,
oh, nostre noble senyor
del castell dels tres sols.

Anònim del segle XXI

Castell de Terçol (Foto: Prudenci Batalla.)
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Història recent de Castellterçol

  L’estiu de 2020 en Joan Capdevila 
i Oller, reconegut com cronista oficial 
de la vila, donava una conferència 
amb el títol “Història de Castellterçol 
(1940-2000)”.  

Joan Capdevila

Al programa de la Festa Major de Castellterçol de 
2019, en Joan Capdevila recollia del seu arxiu perso-
nal un escrit redactat per Prudenci Ribó i Bros, nét de 
Prudenci Bros i Reguant, on explicava la història del 
seu avi, de la família i de l’Hotel Prudenci, d’excels 
prestigi i notable categoria, ubicat a l’edifici de can 
Posas, enderrocat el 2003. Fem un resum.  

L’HOTEL PRUDENCI

Prudenci Bros i Reguant feia de cuiner de la reina 
Isabel II, i en ser destronada (1868), ell també va ha-
ver de marxar de palau i llavors es va traslladar a 
Barcelona, on es va posar al davant del negoci com 
a cuiner de la fonda Peninsular situada al carrer Sant 
Pau de la Ciutat Comtal, on va conèixer Maria Po-
sas Boada, filla de l’industrial Jacint Posas, amb qui 
va casar-se l’abril de 1877, venint a viure a la casa 
pairal de Castellterçol. Van tenir dues filles, però 
ella va morir aviat. Una de les filles, Dolors Bros, 
va casar-se amb Albert Ribó, cuiner de la Marquesa 
de Castellbell i el Vilar, Baronessa de Maldà. Un fill 
d’aquest matrimoni va ser el narrador Prudenci Ribó 
i Bros, qui explica: “Servíem més de cent coberts i 
durant tot l’estiu l’hotel estava completament ple.”

“Per l’Hotel Prudenci hi han desfilat un gran nom-
bre de personalitats, de les quals recordo el Doctor 
Torras i Bages bisbe de vic, Francesc Cambó, Enric 
Prat de la Riba, Puig i Cadafalch, Macià, el Compte 
de Montseny, el Baró de Víver, el Marqués de Fo-
ronda, i tots els Capitans Generals i Governadors 
d’aquells temps, d’entre els quals recordo al General 
Primo de Rivera, Martínez Anido, Milans del Bosch, 
Barrera, Solchaga, Orgaz, Moscardó, García Escá-
mez, Correa Verglison i molts d’altres.” 

  Professor, periodista corresponsal, locutor de 
ràdio, col·laborador amb la causa de conser-
vació de Sant Julià d’Úixols, amb un important 
arxiu propi de fotografies i documentació local, 
i des d’ara col·laborador d’aquesta revista.

En els grans banquets l’especialitat de la casa eren 
les guatlles desossades, “plat molt suculent i fi que 
es va servir en un banquet dirigit pel meu pare a 
S.M. el Rei Alfons XIII, el qual el feu felicitar per 
l’exquisidesa d’aquest plat.”

Bros fou nomenat alcalde de Castellterçol el gener 
de l’any 1906. El 17 de juliol de 1906 es publica 
aquest anunci:  “Castelltersol á ochocientos metros 
nivel del mar, fonda de Prudencio Bros, situada en la 
plaza Mayor de dicha villa, con lujosas y bien amue-
bladas habitaciones donde el viajero y veraneante en 
con trará además de las muchas comodidades que 
reúne el local, amabilidad y esmerado trato”.

El 22 de juliol de 1907 Prudenci Bros va rebre a 
Cambó a Castellterçol. Aquell mateix any, el 27 de 
juny es publica un anunci al diari: “Castelltersol á 
800 metros de altura á la montaña. Itinerario: Cal-
das de Montbuy, San Feliu y Castelltersol. Fonda 
Prudencio. Nueva instalación, grandes comodida-
des, inmejorable cocina Precios 5 ó 6 pesetas dia-
rias, carruajes para excursiones. Informes: Ciudad, 
8, colmado, Barcelona”.

Una curiositat sobre la personalitat política d’Albert 
Ribó i Prats (gendre d’en Prudenci i succesor seu en 
el negoci) és que va ser alcalde de Castellterçol du-
rant la proclamació de la Segona República i també 
el primer alcalde franquista de la vila. El seu fill Pru-
denci Ribó i Bros va ser-ho durant 18 anys (de 1940 
a 1958).

Prudenci Bros i Reguant
(1840-1910) 

Terrassa de 
l’Hotel Prudenci (1913)
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Lluís Font Berenguer

 Nascut a Castellterçol el vint-i-quatre de febrer de l’any 1935. Va fer els 
estudis de primària (dels 8 als 12 anys) tenint en Joan Mercadé com a mestre, 
considerat, per ell, un gran model a seguir. De les hores d’estudi, va aprofitar 
satísfactórtament aquelles que es destinaven a fer exercicis de dibuix. 

 A l’edat dels tretze anys, més o menys, va iniciar-se a l’aprenentatge 
de l’ofici de sastre, a Barcelona, i fins als vint-i-un no va tornar a casa seva per 
dedicar-s’hi professionalment a l’any 1955. Va tenir un negoci propi de sastrería 
a mida, amb 23 màquines funcionant i cua a la porta, El negoci funcionava bé i 
va començar a treballar per detallistes, fins l’any 2016.

 Va ser regidor de Comerç i Indústria durant els anys del canvi de segle. 
Explica com a la Fira del poble hi hagué una parella d’ancians que venien ar-
tesaria peruana i no tenien lloc on pasar la nit, especialment freda, de set graus 
sota zero. En Lluís va buscar-los hospedatge pels voltants sense èxit, així que 

finalment els va trobar llits a la residencia d’avis, i 
aquest fet el va portar a ser criticat pels altres po-
lítics. També es considera responsable, juntament 
amb l’equip politic del moment, del  naixement 
de la zona industrial “El Vapor”, que actualment 
dóna feina a uns 400 treballadors. 

 Bona part de la seva obra gràfica la va re-
alitzar a l’edat d’entre els dotze i disset anys. El 
2015 va tornar a agafar la ploma amb entusiasme,  
fins al present 2021. I és en aquesta etapa recent 
on trobem la major i més important part de la seva 
producció.  

DIBUIX AMB PLOMA

 L’any 2016, durant la Festa Major de Cas-
tellterçol, es va organitzar una exposició antològica 
i col-lectiva d’artistes amateurs i jubilats nascuts al 
poble. “Una trobada, gairebé espontània, de dife-
rents disciplines, que unia en un sol aire, en una ma-
teixa melodia ... el valor i !’estima d’uns ‘entusiastes’ 
vers les seves própíes obres. Gent d’ofici que fugint 
de la seva rutina laboral ha estat capaç d’expressar, 
amb les seves mans, la seva veu, la seva saviesa, el 
seu coratge... Un repte plasmat en excel.lents obres 
d’art.”  

 L’exposició fou integrada per cinc artistes: 
l’Artur Bellver Picañol, amb cases en miniatura; en 
Lluís Font Berenguer, amb dibuixos a la ploma; en 
Ramon Roger Sert, amb ferro forjat; en Josep Vila 
Forcada, amb pedra esculpida, i en Francesc Villa-
rán Contreras, amb escultures d’elements reciclats.
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  Dues imatges dels vol-
tants de Castellterçol: A 
dalt, Les Esplugues de 
Castellcir; a baix a la 
dreta, poua de glaç amb 
el castell de Terçol al 
fons.
  A sota: dibuix d’un mus-
sol.

Lluís Font Berenguer
DIBUIX AMB PLOMA
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Lluís Font Berenguer
DIBUIX AMB PLOMA

Sant Julià d’Úixols
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Mas de La Noguera, visible des 
de la carretera de Barcelona, a 
l’entrada del poble. 

Lluís Font Berenguer
DIBUIX AMB PLOMA
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Quico Palomar
DIBUIX, MÚSICA, PERFORMANCE

Algunes de les cartes del Tarot de Quico Palomar.

En una entrevista de la periodista Gemma Tramullas 
per a El Periódico de Catalunya, el 3 d’octubre del 
2012, Quico Palomar es definia com una combinació 
de David Bowie i Xesco Boix.

“He actuat amb la meva mandolina a El Molino, 
al Palau d’Esports amb La Tribu de Santi Arisa, a la 
tele, al metro, a casaments, a festivals de rock, a focs 
de camp... Sóc medievalista, antisistema, anticonsum 
i antiindustrial.”

També recordava els seus inicis venent els seus di-
buixos, una activitat que ha continuat des de llavors:

“Vaig néixer a Moià”, deia a l’entrevista, “i quan 
vaig arribar a Barcelona,   als 70, feia enquestes, però 
estava fart de molestar les senyores parlant-los de 
compreses. Com que em feia bé dibuixar, vaig fer-me 
imprimir 500 còpies d’un dibuix i els venia a cinc du-
ros. Vaig vendre dibuixos a Manolo Vázquez Mon-
talbán, Adrià Puntí, Maruja Torres... Per a mi l’artista 
és com un pastor que porta la gent cap al seu terreny. 
El meu pare era pastor d’ovelles i em considero pas-
tor de persones. La meva missió és fer riure la gent, 
emocionar-los, allunyar-los d’aquesta ciutat decrèpi-
ta i transportar-los a un món de fantasia. Però ells em 
veuen d’una altra manera: veuen un oncle gros i calb 
que demana diners per emborratxar-se.”

Notícia del retrobament dels fundadors de La Fura 
dels Baus a Moià, el 14-07-19.

Foto d’El Periódico de Catalunya, 03-10-2012.
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Quico Palomar
DIBUIX, MÚSICA, PERFORMANCE

Performance del Quico, fabricació de la seva nau 
viquinga al terrat i trasllat a l’estany de l’Espanya 
Industrial de Sants (Barcelona). Aquesta nau va ser 
destrossada per una tormenta al pantà de Moià. 
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Carles Bort
El meu despertador

 No vull cap etiqueta. El camí cap a la llibertat vol dir 
alliberar-se de corsés, idees preconcebudes i principis estèrils. 
El futur és obert i davant de la insuficiència dels referents ideo-
lògics tradicionals, s’obriran nous reptes que caldrà interpre-
tar. Si m’he de quedar amb alguna cosa, em quedo amb les 
idees d’Igualtat i llibertat, i faré camí amb qui les comparteixi.

Carles Bort, 7-11-21

La Immaculada Transició...
 La Transició fou una autoamnistia dels re-
pressors franquistes, que alhora amnistiaren els 
d’esquerres i opositors. Els qui havien matat es van 
permetre el luxe de perdonar els qui havien perdut la 
guerra.
 Després van trencar l’espinada a l’esquerra 
marxista (dins de la qual hi havia una part de 
l’independentisme català), als llibertaris i finalment, 
també al moviment abertzale més radical.
 La responsabilitat històrica del PCE /PSUC i 
del PSOE/PSC en aquesta farsa és notable. Sobretot 
del PCE que va engatussar/controlar la gran massa de 
militants del partit i de les seves joventuts en una ma-
niobra desmobilitzadora descomunal i poc percebuda 
en el moment.    L’any 1978 tot estava lligat de nou, 
excepte alguns sectors militars i paramilitars que ens 
van donar més d’un ensurt. Començava l’anomenat 
“desencanto”, una operació programada des de les 
altures amb complicitat suïcida dels comunistes. 
 El temps dóna prou perspectiva per fer aques-
ta anàlisi, i més, a la vista de com van les coses ara 
mateix.
 El PSUC implosionava l’any 1981 i d’allí va 
néixer la socialdemocràcia verda, i el PCE moria des-
prés d’haver besat la Monarquia i la rojigualda. Ni 
que els esbirros de Fraga s’hi haguessin infiltrat.
 Havent desarticulat tota oposició al pacte, ex-
closa la CNT, la CSUT i altres sindicats crítics; ban-
dejada tota oposició marxista, el vell edifici franquis-
ta quedava repintat i maquillat amb una corona. 
 Els assassins podien morir tranquils al llit 
com el seu cabdill, i deixaven incòlume una estela 
de descendents ben col•locats a l’alta judicatura, exè-
rcit, alt funcionariat, polítics de dreta.... Tot lligat i 
ben lligat.
 Mentre continuï vigent l’autoamnistia del 77, 
no hi ha res a fer. I el temps passa...

Carles Bort, 12-11-21

Pornografia de la intimitat.
 De tant en tant em trobo a les xxss fotografies 
que em sorprenen i alhora em provoquen malestar, en 
un fenomen no menor  que defineixo com a porno-
grafia de la intimitat.  No em refereixo a la porno-
grafia clàssica, tan explícita i grollera sinó a una al-
tra. Alguns pares i mares ens obsequien constantment 
amb fotos de les successives ecografies del seu futur 
nadó, en una exhibició que em sembla pornogràfica 
perquè mostra una cosa tan íntima, intensa i impor-
tant com és la il•lusió indescriptible de ser mare o 
pare, amb una imatge mèdica que per si mateixa no té 
cap gràcia ni estètica. Em pregunto si el nadó quan en 
tingui consciència aprovarà aquesta exhibició d’un 
ell o ella que encara no és o hauria preferit veure’s 
en aquesta fase embrionària en un context familiar i 
íntim en el moment oportú. També és freqüent veure 
fotos contínues de la creixença de la criatura, a vega-
des abillada de tal manera que un sent vergonya alie-
na, o senzillament sèries de fotografies de cada detall 
de la vida d’un infant que no és conscient d’estar en 
un aparador.
 La pornografia de la intimitat inclou també 
els adults, de forma singular els adolescents, que  
s’exhibeixen amb un conjunt de gestos banals o este-
reotipats. I altres adults que ens expliquen amb pro-
fusió detalls que no generen cap interès.
 Som molts els qui pengem de tant en tant fo-
tografies de la nostra vida, però hi ha una línia, fina 
de vegades, entre una imatge d’àlbum fotogràfic i 
una exhibició absurda.
 Les xxss no són la vida real però sí un mirall.
 Vagi per endavant el meu respecte absolut per 
la llibertat de cadascú, que inclou també la llibertat 
de crítica.
 Felicitats als pares i mares que preserven la 
intimitat dels seus fills fins que, si més no, en tinguin 
consciència. 
 Que tingueu un bon cap de setmana!

Carles Bort, 5-11-21

I

CRÍTICA I OPINIÓ
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Tres temes.

 L’ estrès augmenta les pulsacions de mane-
ra crònica, desgasta el cos més ràpidament, provoca 
morts prematures i ens regala una mala qualitat de 
vida. L’estrès del segle XXI és superior al del segle 
XX segons estudis sociològics i antropològics, tot i 
que no cal ser savi per veure-ho. La societat del ma-
lestar està directament vinculada al mateix, i aquest, 
vinculat a ritmes, incerteses, precarietats i altres fac-
tors estructurals. Podem parlar d’estrès estructural. 
Les ciutats són com una mena de cau on nien tots 
aquests factors i el malestar psicològic i social es fa 
més evident. Fer la vida més senzilla és una urgència; 
fer-la més previsible a nivell laboral i material tam-
bé; renaturalitzar entorns urbans i fer una vida més 
física i menys virtual, també. Però digueu-me si això 
és possible amb l’actual sistema econòmic, el mateix 
que ens aboca al precipici del col·lapse. La pregunta 
queda feta...

 Els deures escolars tornen a estar a la pa-
lestra. Ahir vaig llegir una carta d’una mare gallega 
on descrivia la tristesa de la seva filla, que comença-
va a les 9 del matí l’escola i acabava les tasques ales 
9 de la nit- imagino que fent també alguna activitat 
extraescolar. Alguna cosa passa. Ho associo a la so-
cietat del rendiment on cada nen i nena es un projec-
te de persona competent i multitasques i els pares i 
mares hi projecten una mena de miniheroi o heroï-
na.  Els docents també viuen obsessionats pel com-
pliment del programa. Tot plegat, fruit d’una gran 
pressió, diguem-ho clar: una gran explotació i auto-
explotació. Recordo que jo estudiava el batxillerat i 
alhora entrenava tres hores diàries, tot perfectament 
compatible i sense sentir la pressió que senten ara els 
infants des de ben petits. Si robem la infància, robem 
la vida, i això és senzillament un crim. Tenim un bur-
nout col·lectiu. 

 I per últim --com tothom-- em consterna la 
notícia de la brutal violació d’una menor. Els únics 
culpables són els violadors. 
 La violència contra les dones no sembla min-
var. Les manades de mascles atàvics campen entre 
nosaltres i potser són els nostres veïns o amics, ves 
a saber. Els mascles que maltracten els podem tenir 
al pis de sobre ( que em perdonin els meus veïns, és 
només un recurs descriptiu) i no sé- ni sabem- què fer 
amb aquest problema. Els components de la manada 
o els individus violents són immunes als programes 
educatius.

La memòria col·lectiva, en singular o en 
plural?

 La reflexió de com s’ha de recordar, explicar 
o transmetre la memòria col·lectiva és pertinent.
 Els últims dies he estat en dues presentacions 
de llibres de memòria col·lectiva, una com a presen-
tador i per tant aportant reflexió, i una altra, ahir, com 
a oient. Parlo dels llibres Nosaltres no vàrem pactar, 
de Xavier Oller, i de Festa Major de la Vila de Gràcia, 
de Pep Fornés.
 Tots dos tenen en comú un enfocament sin-
gular: no són llibres de cronologia descriptiva ni 
canònics, sinó que la reconstrucció de la memòria 
col•lectiva es fa molt a partir de testimonis. Hi ha una 
historiografia molt influenciada pel marxisme que 
ens parla de ‘massa’, ‘classe’ ‘moviments’... i una al-
tra molt influenciada pel nacionalisme que ens parla 
de ‘poble’. Però ens podem preguntar en ambdues 
tendències on queda la gent, el singular, les paraules 
senzilles, o no, dels qui van viure en primera persona 
un determinat període històric. En història contem-
porània encara podem, per sort, trobar veus singulars 
que ens narrin allò que les generalitzacions ometen, 
sepulten en l’abstracció.
 Narrar, mostrar des de les veus dóna una di-
mensió càlida a la lectura, ens identifica amb perso-
nes que sentim properes. Ens parlen directament.
 No seré jo qui pontifiqui sobre com ha 
d’explicar-se la memòria col•lectiva, tot té un valor 
o altre, però agraeixo els enfocaments que fan parlar 
els anònims sense submergir-los en la despersonalit-
zació.
 Que tingueu un bon dia.
 Demà, més.

Carles Bort, 10-11-21

 Que una noia, una dona té dret a anar on vul-
gui i com vulgui sense patir és inqüestionable, de la 
mateixa manera que ho és l’existència de manades o 
individus malalts. 
 No sé si hi ha esperança; en tot cas l’estadís-
tica ens indica que hi ha països on aquests crims són 
més freqüents que al nostre, i altres on són menys fre-
qüents. Un bri d’esperança se’ns obre si considerem 
que l’entorn i la cultura influeix...
 Que passeu un bon dia.
 Demà, més

Carles Bort, 4-11-21

El meu despertador
Carles Bort

CRÍTICA I OPINIÓ
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Cori Cori Kora Coraline
PROSA POÈTICA

Els rics també ploren...

 Es diu Hèctor (nom fictici), té una feina qua-
lificada; és gerent d’una empresa, un executiu de ma-
nual, amb un sou que per a la majoria de nosaltres és 
astronòmic...
 Estava sol a casa després d’una jornada de 
treball d’11 hores..., va posar música, sonava Hey 
Jude, dels Beatles , i es va posar a plorar, de mica en 
mica es va arraulir al sofà en posició fetal.
 Els pensaments se li van fer foscos. la conclu-
sió és que la seva vida és una merda i que la pressió 
l’està destruint. Els últims dies ha rendit menys i la 
por l’envaeix.
 Sempre hem pensat que el sofriment estava 
en les classes treballadores, però el desenvolupament 
hipercompetitiu del capitalisme està fent estralls més 
enllà de les precàries classes treballadores, avui molt 
més depauperades que fa 30 anys.
 Parlem de la societat del malestar, tan lluny 
de les necessitats emocionals bàsiques de l’ésser 
humà, que aquest malestar és pertot, en una mena de 
tren sense frens que ens empeny a l’abisme psicolò-
gic, a l’autodestrucció en molts casos.
 Aquesta, entre moltes altres, és una de les 
raons per la qual hi ha persones que abandonen una 
vida d’ estrès i prenen decisions valentes: viure mi-
llor amb menys. Òbviament no tothom ho pot fer, 
clar.
 Però ens urgeix un canvi de civilització si vo-
lem sobreviure’ns. Ja ho deien els higienistes de prin-
cipis del segle XX, els naturistes, els nudistes... una 
colla de gent pionera molt arrelada aquí, a Catalun-
ya, que advocaven per un canvi de vida contraposat 
a l’embrutiment de la societat industrial. Llibertaris, 
humanistes, naturistes... albiraven una vida a mida 
humana i ja denunciaven el malestar. Ara vivim la 
continuació d’aquell model en forma de capitalisme 
financer i digital. La mateixa lògica.
 Hi ha molta gent fotuda...
 Que tingueu un bon dia.
 Demà. més

Carles Bort, 18-11-21

Carles Bort
El meu despertador

Llueven ojos del cielo, son más suaves que los re-
lámpagos y tienen nombre de lluvia. Quiero abrir la 
boca y llevármelo todo a los ventrículos del corazón. 
Nunca pedí la mano a la guerra. Pongo los dedos en 
mi boca y me callo, sabe a Blues tu beso y me en-
ciendo.

Hi ha una palmera de quinze metres prop de casa. 
Els incrèduls no s’ho creuen, per això s’atreveixen a 
mirar ara, per primer cop. Jo no l’havia vist mai, ni 
tant sols sé si ha crescut, com jo ho he fet des de la 
meva infància fins ara que m’he fet gran. Ara sempre 
m’hi fixaré. No vull perdre’m l’espectacle.

M’agradaria aparèixer amb el tors nu com a dona 
que sóc. Perquè vull, com Adam Clayton d’U2, al vi-
deoclip de “Los Angeles”  “Where the streets have no 
name”, ensenyar els meus pits. Natural. Mama, per 
què han polemitzat amb els meus pits?

Ahora espiro silencio,
En una pajita,
Ritmos sin ton ni son.
Me salen movimientos durante las orejas,
Mientras ejerzo mi derecho sentada,
Línea en labios límbicos.
Sincronía en la sinfonía del corazón con presentes.
El público pidió sangre. Matamos la música.

Cori Cori Kora Coraline 
coral.boix.1982@gmail.com
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Amb impostacions posturals
renegaves amargament
d´un passat
que creies superflu.

Buit, tancat dins la densa crosta.
Erm, asèptic, confabulat amb la derrota.

Però també amb pronunciades
impostacions orals
ens expressaves el desori intern
d´un neguit
que creies reviscolat.

Ple, esclatant els seus paràmetres,
Viu, sorollós, atrinxerat dins la victòria.

Jo sóc el meu llast, deies amb vehemència!
El tabú és l´ eina dels poderosos,
el corc de la llibertat dels pobres!!
cridaves pels remullats carrers de pedra tosca!

Però en realitat sabies
que tot era allà,
dins les més elevades magistratures
de nostra constant inconstància,
on raïa, sens dubte,
el subliminal i subliminat rampell
que ens assenyalava el camí.

I ho feia cada dia!

Antoni Garcia Iranzo ® i © 2019

Antoni Garcia Iranzo
POESIA

PARAULES

Teníem fal.lera
per les paraules,
eren la nostra dèria.

en elles construiem 
les nostres pròpies
andròmines mentals.

Terrabastalls subtils de mots 
i acepcions!

Escarrassar, masegar,
cotó-fluix, calaixera,
xiuxiueig, arrampellats.

Paraules que retronaven com crits atàvics
dins el nostre cori l´il•luminaven fins i tot.

Veire, Bot, figa-flor, senalla, enjogassats, agradós....!!!

Continuaven sent la nostra passió,
car de bell antuvi sabíem del cert
que algú voldria desfer-lis
el sentit al seu antull
i apropiar-se´n d´elles.

I nosaltres més tard hauríem
de salvar els mots 
i rertornar el nom de cada cosa.
Tal com ja va augurar el vell i gran poeta.

Antoni Garcia Iranzo ® & © 2019
<antonigarcia69@yahoo.com>

Antoni és poeta i cantautor, 
però també compositor mu-
sical, dibuixant gràfic, ani-
mador, etcètera. És, en de-
finitiva, un artista múltiple, 
quasi bé interminable. 
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Prudenci Batalla
FOTOGRAFIA

Santa Maria d’Oló L’Estany

Calders

Monistrol de Calders Moià
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Collsuspina Marfà

Castellcir Castellterçol

Granera Sant Quirze Safaja

Prudenci Batalla
FOTOGRAFIA
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Anhel de primavera

La terra s’apropa al sol, 
el dia s’allarga amb la llum 
que ressalta tots els colors, 
a la platja, al bosc, als camps.
...Als camps es dibuixa una catifa a quadres, 
grocs, marrons, verds.. 
el vermell de les roselles,
el groc de les ginestes, 
el lila de les Lavandes 
...Les flors que ajuden a guarir
i ha rentar ferides 
tant físiques com emocionals, 
el cel blau es va modificant amb els núvols 
que passegen ombres sobre els camps,
sobre les viles,  als carrer dels homes, 
vent apareix, transporta les llavors 
i crea vida deixant enrere 
dies grisos i la sensació d’ofec 
que ens porta a la depressió
cal defensar els nostres desitjos 
defensant els plaers a gaudir.

Rosa Grau Amorós
Abril 2018

Pilar Beltramí
(Artpilart)

Pilar Beltramí (Artpilart)
TENEBROSO CANDOR

Rosa Grau Amorós
POESIA DE CARRER



Kalda Kahlo
POESIA MANUSCRITA
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Elisenda Pardo Grau
POLIPOESIA

BRUIXES I BRUIXOTS

Un passat llunyà

 
Mentre fades cullen gírgoles, 
ballen al meu voltant 
un munt de gàrgoles 
girant i girant. 
Passes mullades 
cuinen les fades. 
Veus et criden: 
Un passat llunyá. 
Un gos udola 
al voltant d’una bola. 
Veus et criden 
el teu son etern.
 
Soc fadrina i sola,  
m’apropen a la bola.   
Segueixo endavant,  
la festa segueix rodolant. 
Un ocell està cantant, 
beuratges d’astracan 
sembla que reviuen 
un passat Ilunyá. 
Seuen en rotllana,
de foc i de llana. 
Sembla que reviuen 
el teu son etern. 

Ara em despullen, 
em donen les fulles,
ara ja sóc fada 
per la Prada.

S’aviva la foguera i res sembla el que era,
grans ombres s’avancen i giren i s’atansen. 
Veus et criden, sembla que reviuen 
la nit de Sant Joan, la nit de Sant Joan. 
S’eleva la nostra veu i la nostra dansa al vent. 
Perqué brillen les sabates als meus peus ca-
lents. 
Veus et criden, sembla que reviuen 
el teu cos color de sang, el teu cos color de 
sang. 
No interromp la festa cap lament 
si el teu cor obert el sents batent. 
Veus et criden i ja sents que reviuen 
a dintre com un cant el teu son etern. 
Veus et criden i sempre reviuen 
un passat llunyà, un passat llunyà.

Elisenda Pardo Grau

Fetillera Groa

Bona nit, sóc Groa, la fetillera. 
Faré un encanteri. 
Primer el foc purificador.
Barrejo la cendra dels somnis cremats, 
les llàgrimes perdudes dels infants, 
la sang de les dones assassinades,
la sal de la vida,
i la sorra del desert dels sentiments humans
Sóc Groa, la fetillera 
vinc a venjar a totes les bruixes, fades, fetilleres, dones  
que moriren, patiren i agonitzaren en vida 
en aquest món patriarcal,
JUSTÍCIA PATRIARCAL, 
ECONOMIA PATRIARCAL, 
SANITAT PATRIARCAL, 
AUTORITAT PATRIARCAL.
Reivindico la màgia
i convoco:
la revolució
la vida 
la mort 
l’estima
la solidaritat 
la imaginació 
la dignitat 
la ficció 
l’honestedat 
que es reencarnarà en nosaltres, dones 
aixequeu-vos, lluiteu 
mateu aquells que us volen esclaves 
indivisibles, sense diferències, nosaltres, les persones 
aconseguint 
sí, el cel 
la llibertat 
la vida 
l’amistat 
fins trobar a Acràcia. 
Jo, Groa, dic aquí i ara 
PROU! 
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Mengem-nos a petons. 
Brindem pel futur. 
Siguem el que siguem, 
vinguem d’on vinguem: 
Germanes, a la lluita! 

Vet aquí que veig el meu poble, vet aquí que veig la 
meva mare, el meu pare, les meves germanes i ger-
mans. 

Vet aquí que em criden. 
Em demanen que ocupi el meu lloc entre elles, 
al teatre del Valhalla, 
on viuen per sempre les valentes. 

Elisenda Pardo Grau

Elisenda Pardo GrauBRUIXES I BRUIXOTS

POLIPOESIA

BRUIXES

ELISABET I JOANA

…els processos de Castellterçol van anar precedits de 
les denúncies contra dues dones d’aquesta vila extretes 
dels judicis de Caldes de Montbui, Granera i Sabadell. 
Eren Elisabet Cerdà, o Cerdana, vídua de Pere Cerdà, de 
cinquanta anys; i Joana Carrera, vídua en segones núp-
cies de Joan Carrera, pagès del mas Pararol de Sant Julià 
d’Úixols, de 40 anys, a qui anomenaven Carreretes o Ca-
rrerona. La primera havia estat localitzada per la justícia 
en una cova, on era assetjada per diversos veïns, que li 
llençaven pedres. Totes dues van ser condemnades a mort 
i a tortura prèvia els dies 26 i 27 de febrer de 1620. 

“La cacera de bruixes al Vallès (1619-1622): processos locals i cau-
sa general”, Agustí Alcoberro (Universitat de Barcelona) 

A diferència d’altres territoris, a Catalunya no va ser la 
Inquisició l’encarregada de perseguir, interrogar, torturar 
i eliminar les bruixes, sinó que van ser els senyors i els 
tribunals locals. S’encarregava a un professional caçador 
de bruixes que determinés si una persona ho era o no. Per 
fer-ho la despullava, li tirava aigua beneïda a l’esquena i si 
a l’espatlla li sortia un senyal, la marca del dimoni, aque-
lla dona era acusada. Un altre mètode era titllar de bruixes 
aquelles que no tenien pèl a les aixelles, senyal inequívoc 
que havien usat ungüents per volar. Als interrogatoris es 
torturava fins a aconseguir la confessió i el següent pas 
era la forca.
Entre els anys 1616 i 1622, unes quatre-centes dones 
d’arreu de Catalunya van ser acusades i ajusticiades pel 
fet de ser considerades bruixes.

«La bruixeria a Catalunya», Generalitat de Catalunya, 2012.

Imatge:

https://harrypotter.fandom.com/
es/wiki/Cacer%C3%ADa_de_
brujas
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Antoni Bermejo i Dolors 
Marceló són els conduc-

tors del programa cultural 
“Seguim el fil”, a Ràdio 

Castellterçol.

GENT DEL POBLE

  La llibreria Yupi’s de Cas-
tellterçol té a la venda tots els 
exemplars publicats de la revista 
“Òrbites Existencials”, així com 
també diverses publicacions de la 
nostra editorial i d’altres que ens 
interessen concretament, com el 
recull “Brossa de foc, poesía crí-
tica en la Barcelona del diseño” 
(Crisopeya/Descontrol), un llibre 
on surten poemes d’una bona ma-
joria dels poetes col·laboradors 
d’aquesta revista en tota la seva 
existència.  

RÀDIO CASTELLTERÇOL (107.0 FM)

Ràdio Castellterçol va ser inaugurada per primera vegada el 21 de 
gener de 1989, coincidint amb la diada de Sant Fruitós, patró del 
poble. Després de dos anys amb una bona graella i un recolzament 
quasi íntegre de tots els vilatans de Castellterçol, es va haver de 
tancar, per tornar a posar-se en marxa a principis del 2017, gaire-
bé 30 anys després. A finals d’agost de 2018, la Ràdio va passar 
d’emetre “en proves” a ser totalment oficial. Actualment compta 
amb més d’una quinzena de programes propis.

LLIBRERIA YUPI’S
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Valérie Blanchard
PINTURA

Valérie al seu despatx habitual, 
a la Plaça del Pi de Barcelona.

JUGANT AMB LES CARTES DESCOBERTES
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El cervell d’una persona gran
ASSAIG CIENTÍFIC

EL CERVELL D’UNA PERSONA GRAN

El director de la Facultat de Medicina de la Univer-
sitat George Washington sosté que el cervell d’una 
persona gran és molt més plàstic del que es creu co-
munament. A aquesta edat, la interacció dels hemis-
feris dret i esquerre del cervell es torna harmoniosa, 
cosa que amplia les nostres possibilitats creatives. 
És per això que entre les persones més grans de 60 
anys es poden trobar moltes personalitats que aca-
ben d’iniciar les activitats creatives.
  Per descomptat, el cervell ja no és tan ràpid 
com a la joventut. Tot i això, guanya en flexibilitat. 
Per això, amb l’edat, és més probable que prenguem 
les decisions correctes i estem menys exposats a les 
emocions negatives. El pic de l’activitat intel•lectual 
humana passa al voltant dels 70 anys, quan el cervell 
comença a funcionar amb tota la força.
 Amb el temps, augmenta la quantitat de mielina al 
cervell, substància que facilita el pas ràpid de sen-
yals entre neurones. A causa d’això, les habilitats 
intel•lectuals s’incrementen un 300% en comparació 
amb la mitjana.
 I el pic de producció activa d’aquesta substància 
cau entre els 60 i els 80 anys. També és interessant el 
fet que després de 60 anys, una persona pot fer ser-
vir 2 hemisferis al mateix temps. Això li hi permet 
resoldre problemes molt més complexos.
 El professor Monchi Uri de la Universitat de Mon-
treal creu que el cervell d’una persona gran tria el 
camí que consumeix menys energia, talla allò inne-
cessari i deixa només les opcions correctes per re-
soldre el problema. Es va fer un estudi en què van 
participar diferents grups d’edat. Els joves es van 
confondre molt en passar les proves, mentre que els 
més grans de 60 anys van prendre les decisions co-
rrectes.
 Ara vegem les característiques del cervell a l’edat 
de 60 a 80 anys. Són realment color de rosa.

CARACTERÍSTIQUES DEL CERVELL D’UNA 
PERSONA GRAN

  1. Les neurones del cervell no moren, com 
diuen tots els qui les envolten. Les connexions entre 
ells simplement desapareixen si una persona no es 
dedica a la feina mental.
 2. La distracció i l’oblit apareixen per sobreabun-

dància d’informació. Per tant, no cal que concentri 
tota la vida en nimietats innecessàries.
 3. A partir dels 60 anys, una persona, en prendre 
decisions, no fa servir un hemisferi com els joves, 
sinó tots dos alhora.
4. Conclusió: si una persona porta un estil de vida 
saludable, es mou, té una activitat física factible i 
té plena activitat mental, les habilitats intel•lectuals 
NO disminueixen amb l’edat, només CREIXEN, 
aconseguint un pic a l’edat de 80-90 anys.
 Així que no tinguis por de la vellesa. Esforça’t per 
desenvolupar-te intel•lectualment. Aprèn noves ma-
nualitats, fes música, aprèn a tocar instruments mu-
sicals, pinta quadres! Balla! Interessa’t per la vida, 
coneix i comunica’t amb amics, fes plans per al futur, 
viatja tan bé com puguis. No oblidis anar a botigues, 
cafès, concerts. No et tanquis sol, és destructiu per a 
qualsevol persona. Viu amb el pensament: totes les 
coses bones encara estan per davant meu!

INFORMACIÓ!

Un gran estudi als Estats Units va trobar que:

• L´edat més productiva d´una persona és de 
60 a 70 anys;
• La 2ª etapa humana més productiva és l’edat 
de 70 a 80 anys;
• La 3ª etapa més productiva es troba entre els 
50 i 60 anys.
• Abans d’això, la persona encara no ha arribat 
al punt màxim.
• L’edat mitjana dels premis Nobel és de 62 
anys;
• L’edat mitjana dels presidents de les 100 em-
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New England Journal of Medicine
“El cervell d’una persona gran”

preses més grans del món és de 63 anys;
• L’edat mitjana dels pastors a les 100 esglésies més grans 
dels Estats Units és de 71 anys;
• L’edat mitjana dels Papes de l’església és de 76 anys.
• Això confirma que els anys millors i més productius 
d’una persona són entre els 60 i els 80 anys.
• Aquest estudi va ser publicat per un equip de metges i 
psicòlegs al NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE.
• Van descobrir que als 60 anys arribes al cim del teu po-
tencial emocional i mental, i això continua fins als 80.
• Per tant, si tens 60, 70 ó 80 anys, ets al millor nivell de 
la teva vida.

 
Font: New England Journal of Medicine

Més informació:
https://www.nejm.org

https://gammaknife.com.ec/cerebro-mayores/
https://www.frontiersin.org/journals/aging-neuroscience

Xavier Díaz Guinot
POLIPOEMA

 Porto un parell de dies dormint fatal i amb malsons (què després recordo). 
 Avui m’he posat a enumerar els que tenia més clars i m’ha sortit això. 
 Ho he treballat una mica per allò del “què diran”.

MALSONS
Els meus fills fugen en pastera a l’Àfrica.
VOX guanya per majoria absoluta.
5.000 simples ballant reggaetó.
Els àngels caiguts eren els bons.
Moren els Borbó, tornen els Àustria.
El porno és assignatura obligatòria.
Es legalitzen les drogues dures.
Reposen la Llei de ganduls i malejants.
Influencers de 20 amb followers de 60 en massa.
Les mares obren guarderies.
Hi ha overbooking a Oz.
Donen data de caducitat als nadons.
Em fan escac mat al parxís.

Els Quatre Genets són Cinc.
Des de la mesquita em criden a la pregària.
Des de la catedral em criden a la pregària.
Des de la secta em criden a la contemplació.
Torno a Mai Més i no hi ha ningú.
Em perdo el darrer coit.
Conec l’instant de la meva mort.
Sóc un poeta mediocre.
Sóc un poeta maleït.
Visc sense tu.

                                                   Xavier Díaz Guinot
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Fa un parell d’anys la meva companya i jo vam pas-
sar uns quants dies a la localitat costanera de Tama-
riu. Feia algun temps que no gaudíem d’unes vacan-
ces en solitud. Fa més de 40 anys que vam decidir 
formar una família. No era habitual en aquells temps 
que ella amb 24 anys i jo amb 30 tinguéssim tres fills. 
Com tampoc és habitual, avui dia, que ella amb 61 
anys i jo amb 68 tinguem quatre nét@s.

Recordo que una nit a Tamariu, mentre sopàvem 
en un petit restaurant a la vora del mar, pensava que 
havíem aconseguit d’assolir el nostre somni de jo-
ventut: tenir una família. A mi em preocupava, però,  
el seu futur al món complicat i canviant en què vi-
vim. Venien a la meva ment les imatges dels nostres 
meravellosos nét@s. Intentava imaginar com serien 
en el futur, com seria el món en què viurien, serien 
feliços? A la paret del restaurant hi havia penjades 
unes fotos, en blanc i negre, del poble als anys 40. No 
s’assemblava gens a l’actual. No hi havia hotels, tu-
ristes, restaurants, ni embarcacions d’esbarjo. Veient 
aquelles fotos recordo que vaig dir a la meva com-
panya: “M’agradaria viure 40 anys més per tornar a 
veure aquest poble. Estic segur que no s’assemblarà 
gens al que estem veient”. Pensava en el canvi cli-
màtic, en un poble sense platja, sense turistes. Potser 
esdevindria una comunitat autosuficient o potser un 
poble abandonat. Estava convençut que tot canviaria 
a Tamariu i per extensió a tot el nostre planeta, però 
no podia imaginar com seria realment la vida dels 
nostres nét@s i de tota la humanitat en el futur.

Han passat 2 anys des de la nostra estada a Tamariu, 
i de la nit al dia me n’adono que no necessito viure 
40 anys més per veure el futur. De cop i volta, en un 
instant, com una tempesta tropical, el futur comença 
a colpejar les nostres vides. Ens desperta per dir-nos 

que els nostres petits mons canviaran. Que ningú 
pensi que sóc un visionari, simplement intento guiar-
me pel sentit comú.

No vull entrar en teories catastrofistes o messiàni-
ques, les quals a la història sempre han anat molt de 
la mà. Ni vull pensar si el causant del Coronavirus 
és Déu, una nació, una societat secreta, el poder, el 
capitalisme o una puça que una rata li va passar a un 
ratpenat, perquè finalment un xinès es mengés al rat-
penat en un dinar de treball. Sobre aquest tema reco-
mano llegir informació sobre la pesta negra del segle 
XIV. Té punts de similitud a la crisi actual.

Molts historiadors consideren la Pesta Negra com 
l’origen del desenvolupament del Renaixement i la fi 
de l’Edat Mitjana. Seria meravellós que el Coranovi-
rus fos la base d’un nou Renaixement de la humani-
tat, però jo no m’ho acabo de creure.

Arribats a aquest punt i fent cas del sentit comú, 
què pot passar en els propers anys? Algú imagina 
la continuïtat d’aquest món globalitzat? Crec que 
l’única cosa que quedarà de la globalització, tal com 
l’entenem avui dia, és el PODER dels més forts sobre 
els més febles.

Efectivament, hi ha un punt en comú entre la pesta 
medieval i la infecció del Coronavirus: LA POR, i 
aquesta cal combatre-la amb una cosa que els me-
diambientalistes i sociòlegs vénen defensant des de 
fa temps: la RESILIÈNCIA.

“La resiliència és la capacitat dels éssers humans 
per adaptar-se positivament a les situacions adver-
ses. Tot i això, el concepte ha experimentat canvis 
importants des de la dècada dels 60. Al principi es 
va interpretar com una condició innata; després es 
va enfocar cap els factors no només individuals, 
sinó també familiars i comunitaris i actualment en 
els culturals. Els investigadors del segle XXI entenen 
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la resiliència com un procés comunitari i cultural, 
que respon a tres models que l’expliquen: un model 
«compensatori», un altre de «protecció» i, finalment, 
un de «desafiament». Així mateix, la resiliència és la 
capacitat de tenir èxit de manera acceptable per a la 
societat malgrat un estrès o una adversitat que im-
plica normalment un greu risc de resultats negatius. 
També es defineix com un procés de competitivitat on 
la persona s’ha d’adaptar positivament a situacions 
adverses.” 

(Wikipèdia)

Amics meus, carregueu-vos d’aquesta vacuna ano-
menada resiliència ja que el món tal com el coneixem 
serà diferent i les mutacions a la societat, l’economia 
i la política seran més ràpides que la del maleït Co-
ronavirus.

Aquests dos anys he viscut la mort de la meva tia, 
d’algun bon amic i la de milers de persones a cau-
sa del Coronavirus. He vist els carrers buits, sense 
nens, com si el Flautista d’Hamelí se’ls hagués endut 
per castigar els gordinflons i egoistes ciutadans pel 
seu mal comportament. Durant el confinament, com 
molts de vosaltres, la meva companya i jo hem fet 
vida comunitària des dels balcons. Cada dia a les 20 
hores punxàvem dues o tres belles cançons. El nos-
tre trosset de carrer ha estat el més animat del barri. 
Fins i tot, el darrer dia, ella va cantar el Summertime 
de George Gershwing i The Way You Look Tonight 
de Jerome Kern, acompanyada per la meva guitarra 
i dos potents amplificadors que utilitzem el grup de 
blues del que formo part.

Al llarg d’aquest temps el meu cervell ha estat bom-
bardejat per dades i més dades que rebia a través dels 
mitjans de comunicació. Aquestes dades em servei-
xen per fer algunes comparacions, per exemple: els 
Estats Units tenen en aquest moment 759.000 morts a 
causa del Coronavirus. Al Vietnam van perdre 58.220 
vides humanes. No és una ximpleria, la guerra del 
Vietnam va incidir en canvis al nostre planeta, i va 
provocar el naixement de la contracultura a la costa 
oest dels Estats Units, i sens dubte va incidir també 
en revoltes socials com va ser el Maig del 68, o els 
moviments contra la segregació racial, etc. etc. És in-
teressant veure la resposta que els Estats Units han 
donat a la crisi actual en el mandat de Trump. Més 
dades de les que no s’informa als mitjans de comuni-
cació: el Coronavirus, fins a aquest moment, al Reg-
ne Unit ha matat gairebé el doble de la població civil 
que va morir com a conseqüència dels bombardejos 

de l’aviació alemanya a la segona guerra mundial.

I això amics meus només acaba de començar. La pri-
mera onada del Tsunami es diu Coronavirus, la que 
ve al darrere es dirà crisi política, econòmica, social 
i la tercera serà la pitjor. Fa dècades, que els humans 
amb matèria grisa al cervell, ens vénen avisant i 
s’anomena canvi climàtic. Aquesta tercera onada pot 
ser la suma de les dues anteriors elevada al quadrat.

El nostre enemic no és el Coronavirus, som nosaltres 
mateixos. Hem acceptat la comoditat, el consum i el 
creixement econòmic, hem posat a tot això el nom 
equívoc de “qualitat de vida” per a la minoria, i a 
canvi acceptem la desigualtat entre els éssers humans 
i la destrucció del nostre propi hàbitat.

Globalització? És un acudit? Amb una veritable glo-
balització basada en els valors d’igualtat, solidaritat, 
col·laboració, ajuda mútua… això no hauria passat o 
hauria tingut un impacte i unes conseqüències dife-
rents.

Hem estat capaços d’adaptar-nos a mitjans hostils, 
de caminar sobre la Lluna i de comprendre cada cop 
més l’Univers i els Micro-Universos. Però seguim 
sense ser capaços de superar la nostra posició còmo-
da d’anyells bíblics liderats per pastors que no han 
evolucionat des de la Baixa Edat Mitjana.

Passet a passet el maleït bestiolet, anomenat Covid 
19, ens està demostrant que qualsevol tribu de caça-
dors perduts en la immensitat de l’Amazònia és més 
intel·ligent que la nostra súper civilització. Sens dub-
te la nostra tecnologia i l’estructura de la nostra so-
cietat són molt més avançades que les del Paleolític, 
però l’ús que fem del nostre coneixement és penós.

Al món actual ja gairebé no en queden tribus, tots 
formem part d’una tribu global. Tenim més semblan-
ces que diferències, malgrat que la immensa majoria 
d’éssers humans pensem que el nostre veí del cin-
què primer forma part d’una altra tribu. Em costa 
d’entendre el temps que perdem buscant les diferèn-
cies ja sigui pel color de la pell, el sexe, la classe 
social, la cultura, la raça o perquè els uns o els altres 
es netegen el cul amb un full, amb aigua o amb paper 
higiènic.

L’estratègia del Coronavirus demostra que la bestio-
la és una meravella de la natura. No entén de diferèn-
cies i quan els humans intentem contraatacar amb la 
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nostra tecnologia avançada en forma de vacuna, es 
disfressa a través de mutacions per demostrar-nos qui 
mana. Doncs bé, em dol admetre-ho però a la nostra 
meravellosa tribu no mana ni Déu. Perdó: mana el 
més fort. És a dir: qui acapara la tecnologia, el co-
neixement i la riquesa és qui té el poder. El sistema 
de repartiment de la vacuna al planeta així ho està 
demostrant.

Tot això em porta a un altre acudit: el “Lideratge”. 
En aquests anys hem pogut valorar aquest Liderat-
ge mundial. Centenars de pastors que no s’hi posen 
d’acord. Alguns acompanyats de gossos per si alguna 
ovella se surt de la cleda i cal mossegar-li una pote-
ta perquè s’estigui quieta. Això sí, cada pastor pensa 
que té la veritat absoluta i que la resta s’equivoca. Al 
món actual si no hi ha unió basada en l’objectiu comú 
de salvaguardar el nostre planeta per garantir el dret 
a la vida i l’hàbitat dels éssers humans, el lideratge és 
una pantomima.

La crisi medi-ambiental que se’ns acosta, amb les 
seves conseqüències socials i econòmiques, penso 
que provocarà un enfrontament social si la intenció 
dels pastors és que el sistema segueixi funcionant 
igual que abans, de cara als seus interessos. Davant  
la por i el conflicte, la resposta fàcil és la repressió.

Mentrestant ens seguim negant a mirar més enllà 
dels nostres nassos. Tornem a obrir els bars, els partits 
de futbol, els concerts de masses, les vacances a para-

disos perduts o a eixams turístics on poder omplir-se 
l’estómac de cervesa fresca. Els carrers i les carrete-
res tornen a estar a vessar de cotxes, i camions que 
transporten les mercaderies que ens arriben d’Orient 
en milions de contenidors que no sabem on ficar.

Com cada any escriurem la carta als Reis Mags 
d’Orient perquè ens portin milions d’objectes per 
continuar fent realitat els nostres somnis, i no ens 
adonem que el castell medieval on vivim s’està en-
fonsant.

Això sí, mirarem els ancians com si fossin els super-
vivents dels camps d’extermini nazis. Si això conti-
nua resoldrem el tema de les pensions, de les jubi-
lacions anticipades i el de la piràmide d’edat sense 
haver de recórrer a l’eutanàsia.

Com que jo pertanyo a aquest grup de la tercera 
edat, vaig decidir des de l’inici del confinament que 
no em donava la gana de quedar-me a la cleda. Per 
aquest motiu he estat acompanyat en el confinament 
pels meus nét@s. Prenent precaucions, evidentment. 
Quan s’arriba a una certa edat no importa tant quant 
et queda per viure, sinó més aviat com vols viure 
el temps que et queda. Per a mi, aquest temps és la 
meva família i els amics de tota la vida.

Pertanyo a una generació en què per sort o per des-
gràcia vam conèixer el que significava la manca de 
llibertat. Pertanyo a una generació que en molt poc 

Miquel Reñé Garaboa
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temps va tenir l’oportunitat de re-
emplaçar els nostres pares. Pares 
que havien patit a la seva pròpia 
pell un règim dictatorial i que arri-
bat el moment, en la seva gran ma-
joria, van acceptar un canvi gene-
racional. Pertanyo a una generació 
que va haver de sortir als carrers 
per reclamar una societat justa, 
igualitària i lliure.

No comparteixo els pensaments 
dels que diuen que vivim en un 
règim sense llibertats, però si estic 
convençut que si no som capaços 
de canviar el rumb, ens precipita-
rem al totalitarisme.

Observo el que està passant als ca-
rrers d’aquest país i em sento com 
si estigués veient una pel·lícula Miquel Reñé (dreta) amb Prudenci Batalla, a Les Esplugues, el 10 d’octubre del 2021.
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que comença pel final i que a marxa ràpida s’adreça 
al seu començament. Què hi ha en aquest inici? Quel-
com que els nostres joves no han viscut, encara que 
pensin el contrari: una manca absoluta de llibertats.

Crec que ha arribat el moment que la nostra gene-
ració reflexioni i assumeixi les seves equivocacions. 
Som una generació paternalista que seguim presu-
mint de les nostres conquestes, però alhora no som 
capaços de baixar-nos del carro i assumir els nostres 
errors i, sobretot, ser conscients que el nostre temps 
ja va passar. Crec que l’èxit més important de la 
meva generació --especialment a la meva ciutat: Bar-
celona--, va ser potenciar polítiques juvenils basades 
en la participació, en la crítica i en certa mesura en 
l’autogestió i la descentralització. Així va aparèixer 
un nou associacionisme a partir de nous col·lectius 
nascuts a casals, ateneus o associacions veïnals.

Una part dels nostres polítics havien nascut al cor 
de barris de treballadors o marginals. Quan hi havia 
un problema estaven donant la cara al mateix centre 
del conflicte. De mica en mica tot això va anar des-
apareixent.

Avui dia tenim la generació de joves més ben pre-
parada en moltes dècades, però també patidors d’un 
atur juvenil inacceptable i, a partir del maleït Coro-
navirus, estigmatitzats com a irresponsables. Hem 
d’obrir els ulls d’una punyetera vegada: el problema 
no són els nostres joves, som nosaltres. Apleguem 
forces per tal que, d’una maleïda vegada, la nostra 
classe política assumeixi la seva responsabilitat, dia-
logui, pacti i encari els problemes reals de la nostra 
societat. Els polítics de la meva generació ho van fer 
en moments molt complicats. Però ara cal sobretot  
exigir polítiques juvenils que floreixin en nous li-
deratges a partir de processos de participació i au-
togestió basats en promoure els valors i no pas els 
adoctrinaments.

Cal posar-se sota la pell d’aquests joves i recordar 
com érem nosaltres. No es tracta de dirigir, sim-
plement acompanyar, ser un més, però amb cabells 
blancs i arrugues a la cara. Si no ho fem, les nostres 
conquestes no hauran servit absolutament per a res, i 
estic convençut que tornarem al principi. Volem que 
els nostres fills i néts visquin en una societat sense 
llibertat?

Fa uns anys una persona sàvia em va dir: “Miquel, 
tu ja no hi pots pujar muntanyes, el teu paper no és 

ser el maquinista d’un tren. T’has de pujar al tren de 
la vida, ser un viatger més. Acompanyar, escoltar i 
parlar amb les persones i així arribaràs al teu destí i 
seràs feliç”.

Em nego a viatjar aïllat en aquest tren i seguiré amb 
la meva família i amb vosaltres fins a baixar-me al 
meu destí. Només demano no perdre el poc sentit 
comú que em queda i l’esperança en la Humanitat.

Miquel Reñé Garaboa
Ex Secretari del Consell Municipal de Medi Ambient 

i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona
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Xavier Bou Prenafeta
“NOVA NORMALITAT”

Aquesta il·lustració d’en Xavi és també 
la coberta del número zero de la revista 
“AGRÀCIA”, editada per l’Ateneu Llibertari 
de Gràcia (Barcelona). 
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Prudenci Batalla
PELS VOLTANTS DE CASTELLTERÇOL

Font de l’Àngel

Font del Prat del Pou

Collet de Sant Fruitós

Rentador de llana 
El Roquer

Església 
romànica de 
Sant Julià 
d’Úixols



Un altre dibuix d’en Quico Palomar

Col·labora:


