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Editorial
Benvolguts socis i amics,
Espero que ni vosaltres ni les vostres famílies hàgiu patit els efectes de la covid19 i que, si fos el cas, ja ho hàgiu superat totalment.
Aquest curs 2019-2020 ha estat molt especial a causa d’aquesta pandèmia. Des
de l’11 de març, que vàrem suspendre totes les activitats per imposició legal, la
Junta Directiva i el Comitè Executiu s’han mantingut actius per trobar la manera
de poder continuar treballant dins del marc de les disposicions que les autoritats
sanitàries anaven dictant. Malauradament no vam poder acabar el curs amb la
normalitat que tots hauríem desitjat.
Les Aules d’Estiu es van programar en format de videoconferències. Les hem
fetes obertes i gratuïtes per a tots els socis, els quals les han pogut gaudir durant
els mesos de juny i juliol.
Nosaltres hem programat les activitats del curs 2020-2021 amb absoluta normalitat. El nostre plantejament és que, un cop superada la pandèmia, puguem continuar les activitats amb normalitat, evidentment d’acord amb les mesures de
contenció que disposin les autoritats sanitàries o governatives. Si això no fos
possible, per les condicions que ens vinguin imposades, tindrem solucions alternatives preparades, cosa que no vàrem poder fer el tercer trimestre del curs
passat, atès que el confinament fou disposat de manera sobtada i vam haver de
suspendre totes les activitats.
Aquest any es compleix el 40è aniversari de la nostra Associació i creiem que,
malgrat els problemes que comporta el confinament actual, hem d’estar joiosos
d’haver aconseguit aquesta fita, la qual ha estat reconeguda per la Generalitat de
Catalunya atorgant a l’entitat la Creu de Sant Jordi com a reconeixement a l’activitat cultural duta a terme envers les persones grans.
Aquest guardó ha estat guanyat, pas a pas, durant 40 anys en què les diferents
juntes directives han impulsat la tasca d’aquesta Associació amb generositat,
optimisme, esperit obert i fidelitat al nostre país, fins arribar als nostres dies.
Esperem que a partir d’ara, les augg bcn ub puguin continuar complint la seva
tasca 40 anys més, adaptant-se permanentment als canvis que els temps requereixin.
Desitjant-vos un profitós curs 2020-2021, rebeu tots una salutació cordial,

Joaquim Fortino Viadé
President
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Activitats curs 2019-2020

Inauguració del curs
Rosa Chinchilla
Grup 2n

E

l dia 3 d’octubre de 2019 va tenir lloc
l’obertura del curs 2019-2020 de les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran (augg bcn ub) al Paranimf de la Universitat
de Barcelona.
L’acte va ser presidit per la Dra. M. Teresa Vilalta,
vicerectora d’Igualtat i Acció Social de la Universitat de Barcelona, pel ponent Dr. Salvador Claramunt Rodríguez i pel Sr. Joan Lluís Giralt i el Sr.
Bonaventura Bellot, vicepresidents de les augg
bcn ub.
La Dra. Vilalta va obrir la sessió donant la benvinguda a tots els assistents i agraint la seva presència. Tot seguit passà la paraula al Dr. Salvador
Claramunt, que va impartir la conferència magistral titulada El naixement dels estudis generals o
universitaris en el cas de Catalunya.

El Dr. Claramunt és catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, historiador especialista en
Història Medieval, doctorat al Reial Col·legi d’Espanya de Bolonya el 1969 i catedràtic de la Universitat de Barcelona des de 1983. Va ser vicerector d’Activitats Culturals i Patrimoni de la ub del
1998 al 2008.
En la seva conferència, el Dr. Claramunt va començar recomanant dos llibres per conèixer el
naixement de les universitats, per saber què és
una universitat: els dos volums de la publicació
de la ub del 2008 Història de la Universitat de
Barcelona: del 1450 fins avui, en el qual va participar ell mateix, i el llibre Les universitats de la
corona d’Aragó, ahir i avui, publicat el 2002.

A
U
L
E
S
4

El Dr. Claramunt inicià el seu parlament amb una
frase que resumeix l’esperit de la seva xerrada:
No hi ha res de nou a la història de les universitats; sabem de la importància del seu precedent
principal, les escoles monàstiques a diversos indrets d’Europa, impulsades teòricament per
l’amor a saber i a ensenyar. A les escoles monàstiques religioses d’Alemanya, França o Itàlia, va
explicar el ponent, no interessava la cultura, ja
que molts dels que hi assistien tan sols pensaven en l’ambició i en com obtenir càrrecs. I va
prosseguir afirmant que això passava als segles
xii, xiii i xiv i, malauradament, va dir, també ho

veiem massa sovint avui dia. Després de les escoles monàstiques, l’ensenyança segueix a les
escoles catedralícies, per exemple París o Bolonya, juntament amb altres ciutats italianes sobretot, que van tenint escoles. I és sota el govern
de les ciutats, a les escoles urbanes, quan es comença a fer dret i filosofia, en els anomenats collegium (no es coneixen encara com a universitats)
Bolonya, la Sorbona de París, Salamanca, Oxford
i Cambridge són les primeres universitats d’Europa, que continuen en funcionament avui, que
agruparen els coneixements en quatre blocs o facultats (arts, dret, teologia i medicina). El Dr. Claramunt va explicar àmpliament molts detalls de
les escoles i universitats de l’època.
Pel que fa a les universitats catalanes, la més
antiga és la de Lleida, del 1300; la de Girona,
creada el 1446 com Estudi General; i la de Barcelona, fundada també com Estudi General l’any
1450. Al segle xviii, amb els Decrets de Nova
Planta dictats per Felip V, es van clausurar totes
les universitats catalanes per crear-ne una de
nova ubicada a Cervera. L’any 1816 es demanà el
trasllat de la Universitat de Cervera a Barcelona,
però aquest no es va fer efectiu fins dues dècades després, un cop suprimida la de Cervera. És
llavors que s’inaugura la nova universitat ja amb
el nom d’Universitat de Barcelona, i se situa al
convent del Carme (avui desaparegut i que estava al carrer del Carme número 40, on ara hi ha la
seu de l’Institut d’Estudis Catalans). Durant el
regnat d’Isabel II, s’inicien les obres de l’actual
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edifici històric de la Universitat de Barcelona, que
s’inaugura oficialment el 1874. Per acabar, el Dr.
Claramunt ens va il·lustrar amb un repàs sobre
els canvis de l’escut actual de la Universitat de
Barcelona.
La Dra. Vilalta va donar les gràcies al ponent per
la seva intervenció, tot comentant que aquell
acte no era el lloc ni el moment adient per encetar
un debat sobre el paper i el funcionament de la
universitat actual. La vicerectora d’Igualtat i Acció
Social va recordar que la inauguració del curs de
les augg bcn ub és un bon motiu per celebrar la
seva existència, recalcant que a les Aules s’imparteixen coneixements, però també s’hi fan relacions, tan importants per aquest col·lectiu.
Tot seguit va donar la paraula al Sr. Joan Lluís
Giralt, vicepresident de les Aules.
El Sr. Giralt va donar les gràcies a la Dra. Vilalta i
al conferenciant Dr. Claramunt. A continuació, el
vicepresident va voler agrair als socis, a la Junta
Directiva, als voluntaris, al personal contractat de
l’oficina i a la Universitat de Barcelona el seu suport. En el seu parlament va ressaltar els quaranta anys d’existència de les Aules amb una continuïtat sempre creixent, ja que durant aquests
anys s’han obert 12 aules i l’any passat, a causa
d’aquesta demanda en augment, les inscripcions
de nous associats es van haver de limitar per haver arribat a un punt de saturació. Va presentar
estadístiques del curs 2018-2019, detallant els
diferents grups d’alumnat, el professorat, les hores lectives, etc. També va fer una presentació
del programa del curs 2019-2020, que incloïa les
diverses temàtiques de les conferències setmanals i els seminaris d’història, literatura, història

de l’art, cinema, ciència, música, etc. La Junta Directiva espera que tots aquests temes siguin ben
rebuts i agradin a tots els socis.
Per acabar, el vicepresident de les Aules va voler
fer esment especial d’un soci, el Sr. Montoliu,
que, amb més de 90 anys, ha estat molts anys
membre de la Junta Directiva, col·laborador, i encara delegat d’una aula.
La Dra. Vilalta, que va presidir l’acte com a representant del rector de la ub, va dirigir unes paraules finals per agrair a tot l’equip humà de les Aules la feina que fan i va dir que si aquest projecte
s’ha mantingut viu durant quatre dècades, és
gràcies tant a les persones que el van iniciar com
a les que l’han continuat. A més, des de la Universitat, va afegir, estem molt contents d’un suport que contribueix a fer que les Aules segueixin
endavant.
Ens va dir que li agrada molt que a la Universitat
de Barcelona hi hagi aquests espais que poden
compartir els joves i la gent gran: això ens enriqueix a tots, perquè s’hi imparteixen coneixements, però també s’hi fan relacions. En aquesta
Universitat, va concloure, de la qual soc docent,
hi ha un equip de professors i professores molt
compromesos i amb moltes ganes de poder seguir fent aquesta tasca tan bonica que és l’ensenyament. Va donar per inaugurat el curs 20192020, tot rebent un fort aplaudiment per part dels
assistents.
Per finalitzar l’acte d’inauguració, la Coral de les
Aules va oferir un concert sota la direcció del
mestre Víctor Frigola, interpretant de manera esplèndida peces de Sibelius, Bach i Verdi, entre
d’altres.n
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Assemblea General Ordinària
Marilao Castejón
Secretària augg bcn ub

D

e nou, el dia 11 de desembre, l’Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història
de la Universitat de Barcelona ens acull
per dur a terme l’Assemblea General Ordinària de
les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent
Gran de Barcelona.
És un acte important perquè permet ratificar totes
les iniciatives que des de l’equip de direcció
s’han treballat al llarg de l’any amb l’ajut inestimable de tots aquells socis que, de manera voluntària, contribueixen a fer que aquesta tasca
sigui possible, sense oblidar-nos del fantàstic
equip que tenim a secretaria, que no escatima
esforços amb la voluntat que aquesta associació
funcioni perfectament organitzada.
Treballem amb el millor escenari, sota l’aixopluc
de la Universitat de Barcelona, en un ambient
amable i gratificant i amb el desig de servir els
socis seleccionant conferenciants i conferències,
intentant que les matèries donin resposta als temes que sabem que satisfaran les seves preferències i també que ens mantindran informats
de l’actualitat del dia a dia.
Aquesta tasca, juntament amb la resta d’activitats que programem, és la que volem compartir
amb l’Assemblea i demanar la seva aprovació.
Presideix l’acte el Sr. Joaquim Fortino Viadé, en
qualitat de president, i comparteixen mesa la
Sra. Carme Romero Andreu, tresorera, i la Sra.
Marilao Castejón Pérez, secretària.
El Sr. Fortino obre la sessió donant la benvinguda
als assistents, als quals agraeix la seva presència.
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En aquest moment el president aprofita per destacar la figura del Sr. Montoliu, amb motiu del
seu 95è aniversari, a qui vol agrair la seva dedicació a les Aules en els últims 27 anys, durant els
quals ha exercit diferents càrrecs com a voluntari.
Finalitza demanant un fort aplaudiment per a ell,
cosa que l’Assemblea fa i que el Sr. Montoliu
agraeix.
El president passa la paraula a la secretària, que
demana l’aprovació, si escau, de l’Acta de l’Assemblea anterior, que és aprovada per majoria.
Continua l’acte amb la projecció de les memòries
financera, acadèmica i administrativa exposades
per la tresorera, el president i la secretària respectivament i referendades per l’Assemblea.
Al llarg de l’acte queden aprovades diferents iniciatives de les Aules, com són l’adaptació dels
Estatuts a les noves lleis, la remodelació de la
Junta Directiva, amb la incorporació del Sr. José
Luis Bou com a nou membre, i l’adequació del
termini de caducitat de permanència a l’equip directiu de la secretària i la tresorera per igualar-les
a la resta dels components de l’equip directiu.
Dins el torn obert de paraules intervenen alguns
dels assistents, a qui es respon aclarint dubtes o
escoltant les seves reivindicacions.
Finalitzada la sessió, el Sr. Fortino, en nom de la
Junta Directiva, agraeix als assistents la confiança dipositada en l’equip directiu, lamentant
únicament que aquesta assistència no sigui més
nombrosa.n
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Activitats acadèmiques
Detall dels temes impartits en conferències i seminaris

MATÈRIES

HORES

%

SEMINARIS

HORES

%

ANGLÈS – 3 professors amb 7 nivells en
total (Sra. Wolton, Sr. Hernàndez i Sr.
Ortells)

251,0

45,14

CICLE D’HISTÒRIA – Grups matins i tardes
(Dr. Claramunt, Dr. Casals i Dr. Casassas)

41,0

7,37

APROFUNDIMENT DE LA HISTÒRIA +
NACIONS (diversos professors)

38,0

6,83

6,0

1,08

HISTÒRIA DE L’ART – Grups matins i
tardes + Seminari Belles Arts
(Dra. Camañes)

22,5

4,05

DOCUCLÀSSICS – 3 seminaris fets en 2
grups (Sr. Jariod)

34,0

6,12

HISTÒRIA DE LA MÚSICA – Grups matins i
tardes (Sr. Chavarria)

22,5

4,05

24,0

4,32

ALTRES ARTS

27

2,81

ARQUITECTURA

14

1,46

ART

69

7,17

ASTRONOMIA

34

3,53

BIBLIOTECONOMIA

21

2,18

BIOLOGIA

82

8,52

CIÈNCIA

58

6,03

CINEMA

25

2,60

9

0,94

DIVULGACIÓ

28

2,91

DIVULG. CIENTÍFICA

25

2,60

DRET

42

4,37

ECONOMIA

22

2,29

FARMÀCIA

10

1,04

AUDICIONS ÍNTIMES – 8 sessions en 3
grups (Sr. Chavarria i diversos músics)

FILOSOFIA

6

0,62

SEMINARI D’ÒPERA (Sr. Chavarria)

6,0

1,08

FINANCES

12

1,25

LITERATURA EUROPEA (Dr. Gilabert)

9,0

1,62

GEOGRAFIA

9

0,94

HISTÒRIA DE LES RELIGIONS (Dr. Garí)

14,0

2,52

GEOLOGIA

14

1,46

CIÈNCIA CONTEMPORÀNIA (Sr. Lozano)

12,0

2,16

HISTÒRIA

113

11,75

HUMANS (Sr. Lozano)

12,0

2,16

LITERATURA

109

11,33

LA TEORIA HOLÍSTICA DEL TOT (Sr. Lozano)

6,0

1,08

MEDI AMBIENT

14

1,46

MATEMÀTIQUES – Iniciació i ampliació (Sr.
Lladó)

20,0

3,60

MEDICINA

48

4,99

QUÍMICA – Iniciació i ampliació (Sr. Lladó)

10,0

1,80

MÚSICA

43

4,47

FINANCES PERSONALS (Sr. Sullà)

10,0

1,80

PERIODISME

48

4,99

AULES D’ESTIU (6 professors) / online

18,0

3,24

PSICOLOGIA

9

0,94

556,0

100,00

QUÍMICA

12

1,25

SOCIOLOGIA

26

2,70

TEORIA POLÍTICA

12

1,25

8

0,83

13

1,35

963

100,00

COMUNICACIÓ

VETERINÀRIA
VIATGES
TOTALS

PENSAMENT POLÍTIC (Dr. Roca)

TOTALS
Coordina: Sr. Joaquim Fortino.
TOTAL D’HORES ENTRE CONFERÈNCIES A LES
AULES I ELS SEMINARIS

1.518
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Creu de Sant Jordi 2020
Rosa Chinchilla
Coordinadora Creu de Sant Jordi

E

l passat mes d’abril, la Generalitat de Catalunya va anunciar l’atorgament de la
Creu de Sant Jordi d’enguany a les entitats i ciutadans mereixedors d’aquesta distinció.
El 23 d’abril, diada de Sant Jordi, la consellera de
Cultura Maria Àngela Villalonga comunicava al
president de les Aules d’Extensió Universitària
per a la Gent Gran de Barcelona augg bcn ub,
Joaquim Fortino, la concessió d’aquest preuat
guardó.
La Creu de Sant Jordi és una distinció de la Generalitat de Catalunya creada el 1981 amb la finalitat de «distingir les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis
destacats a Catalunya en la defensa de la seva
identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural».
Aquest any, la nostra associació compleix 40
anys d’activitat, motiu pel qual es va demanar el
reconeixement públic de la Generalitat de Catalunya amb aquesta concessió. Per optar-hi, augg
bcn ub va haver de preparar un extens dossier
explicant els seu propòsit, funcionament i objectius. Així mateix, es va recollir més d’un miler de
cartes d’adhesió del professorat, els socis i les
entitats que han avalat la tasca de servei que fa
a les persones grans.
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En el dossier, es va especificar que «durant quatre dècades, les augg bcn ub ajuden milers de
persones a accedir als coneixements universitaris
de la llengua i la cultura del nostre país, que durant dècades van ser discriminades, ocupant el
seu temps lliure amb conferències, seminaris, diverses activitats, relacions humanes, etc. Utilitzant el català com a llengua vehicular, contribuint d’aquesta manera a la difusió de la cultura
i la llengua del nostre país».

Lliurament ajornat
Malauradament, la situació causada per la covid-19 ha trastocat, com tots sabem, el món sencer, i ha fet que s’hagués de cancel·lar tota l’activitat de les Aules: conferències, seminaris,
concerts, visites culturals, etc. L’activitat pública
cultural, en general, ha hagut de ser posposada
mentre duri la maltempsada. Les recomanacions
de les autoritats sanitàries van fer suspendre
l’acte d’entrega de la Creu de Sant Jordi durant
un temps. El que havia de ser un ajornament
“temporal”, que finalment s’havia programat per
al 20 de juliol (amb un acte presencial restringit
al Teatre Nacional de Catalunya, primer, i al Pati
dels Tarongers del Palau de la Generalitat, després), ha quedat suspès també pel nou brot de
coronavirus a la ciutat de Barcelona.
Sigui com sigui, l’equip de persones que conforma la junta directiva, el personal administratiu,
els quatre mil associats, els professors i els
col·laboradors, és a dir, les augg bcn ub al complet, donem les gràcies per aquesta distinció que
ens anima a seguir buscant l’excel·lència de continguts i a continuar treballant amb tota la il·lusió.n
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Altres activitats

D

urant els curs 2019-2020 les activitats de
la nostra associació s’han vist molt reduïdes atès que el dia 11 de març van
quedar suspeses per la covid-19. Les activitats
han estat:

Concerts de la Coral de les Aules
· Acte d’inauguració del curs 2019-2020 – Paranimf de la ub (03/10/19)

· Concert de Nadal – Església Sant Gaietà
(20/12/19)

· Missa i concert – Aniversari Coral de les Aules
– Església Mare de Déu dels Àngels (15/02/20)

Viatges culturals
· Viatge musical a Sant Petersburg
· El Laci i Viterbo, un itinerari pels feus dels Papes de Roma

· Jerusalem, els orígens del món modern
· Nova Zelanda, el paradís a la Terra

Sortides culturals
· Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
· Monestir de Montserrat
· Casa Vicens
· Palau Mornau

Sortida al teatre
· Testimoni de càrrec

Trobada anual de voluntaris

E

l mes de novembre de 2019 vam celebrar la Trobada anual de voluntaris.
Amb aquest acte volem agrair l’esforç
de tots els voluntaris, equip de coordinació,
delegats de grup, de seminaris i de viatges,
persones que col·laboren en tasques d’oficina, equip de redacció de la revista i tants altres, sense el treball dels quals seria impossible que les augg bcn ub funcionessin tan bé.

És una trobada que organitza la Junta Directiva en nom de tots els socis. En aquest dinar
de germanor estrenyem vincles; hem de pensar que molts dels voluntaris no es coneixen
entre ells, per tant és un acte d’unió.
En aquesta trobada es va homenatjar el senyor Mario Montoliu amb motiu del seu 95è
aniversari, aprofitant que fa més de 25 anys
que és voluntari de la nostra associació.

Per aquest motiu el president, Joaquim Fortino, li va lliurar una placa commemorativa.
Us animem a participar com a voluntaris; entre tots farem que les augg bcn ub continuïn
sent les Aules de referència al Barcelonès.n
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Projecció internacional
de les Aules
M. Carme Romero
Tresorera d’augg bcn ub

E

l curs 2019-2020 vam veure amb sorpresa
i satisfacció que les augg bcn ub són conegudes internacionalment en països tan
diferents i distants com Brasil i Corea del Sud.

D’una banda, la Dra. Maira Rozenfeld, coordinadora de la UNAPI/UFRGS (Universidade Aberta
para Pessoas Idosas), de la Universitat de Rio
Grande, Brasil, va demanar de poder entrevistarse amb algun responsable de la nostra entitat
perquè li interessava conèixer el funcionament i
l’estructura de la nostra associació, com estava
organitzada, quines activitats realitzàvem, quines matèries s’impartien als nostres associats,
etc.
Durant l’entrevista, que per cert va ser molt agradable i planera perquè ella parlava perfectament
el castellà, em va explicar el treball que ells duien
a terme, el qual és molt diferent del que fem nosaltres.
La Dra. Rozenfeld es va mostrar satisfeta de les
explicacions que va rebre i se’n va dur informació sobre les conferències trimestrals, el programa de Cursos, Seminaris i Altres activitats i un
exemplar de la revista Aules.
D’altra banda, també va contactar amb nosaltres
per demanar una entrevista i assistir a una conferència la senyora Jung A Park, directora de la
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Forest Green Division, de la municipalitat de
Chungcheongnam-do, de Corea del Sud.
Aquesta municipalitat està preparant unes polítiques socials per a les ciutats amigables amb la
gent gran Age friendly cities.
A la Sra. Park l’acompanyaven dues col·laboradores seves a més d’un intèrpret coreà resident a
Barcelona, el qual parlava perfectament català i
castellà. Van comentar que eren una municipalitat dedicada majoritàriament a l’agricultura i a
l’estudi de nous projectes per millorar els sistemes de conreu. Estaven estudiant com millorar la
forma de vida de la seva gent gran i per això buscaven idees. No van explicar gaire el que ells estaven fent ni com era la seva població de gent
gran.
Els vaig explicar el funcionament de la nostra
associació, el tipus d’activitats que fem, etc. Malauradament, no van poder complir el seu desig
d’assistir a una conferència, perquè la seva visita
va coincidir amb un dia de vaga i la ub estava
tancada. Els vaig donar tots els programes de la
nostra activitat.
Va ser una gran satisfacció poder representar la
nostra associació i veure que les augg bcn ub
tenen projecció internacional.n

Filologia

Josep Carner, poeta (I)
Ferran Gadea Gambús
Llicenciat en Filologia Catalana

L

a poesia de Josep Carner, publicada entre
1904 i 1968, amb esbossos anteriors, descriu un camí de llarg recorregut, més de
cinquanta anys, més d’una vintena de poemaris,
bastit damunt segments ben diferenciats a cavall, i reflex, de la peripècia vital i els corrents de
la poesia europea.
Els inicis de Josep Carner es corresponen amb
l’ambient literari de la primera joventut, gairebé
adolescència, del poeta. Malgrat que l’autor
s’inscriurà en el noucentisme, moviment del qual
n’esdevé durant vint anys la figura emblemàtica,
les primeres experiències amb el vers es vinculen
amb el modernisme; primeres experiències que
es fan ressò dels corrents europeus del tombant
de segle: simbolisme, prerafaelitisme, decadentisme, parnassianisme…

Adscripció al noucentisme
(1906-1924)
L’any 1906 suposa l’arrencada del moviment que
a Catalunya ha configurat les institucions polítiques i culturals del segle xx, el noucentisme. Any
inaugural, el moviment ve definit per la publicació de dos llibres, La Nacionalitat Catalana d’Enric Prat de la Riba i les glosses1 d’Eugeni d’Ors.

Una dualitat que confirma el caràcter bidimensional del moviment: estètic i ideològic, cultural i
polític. Textos doctrinals que doten el noucentisme de programes a partir dels quals desenvolupar un pla ambiciós, modern i de qualitat. Si els
noucentistes van triomfar, i és evident que van
reeixir, és perquè van maldar pel poder, el van
aconseguir i el van exercir. Des de l’Institut d’Estudis Catalans, des dels Estudis Universitaris,
des de la Biblioteca de Catalunya… i sobretot des
de la Mancomunitat de Catalunya van lluitar per
dur a la concreció real els projectes dissenyats.
Per conduir l’obra a l’èxit, mancava que algú dotat de capacitat artística i d’un domini de l’idioma
prodigiós traslladés els plantejaments anteriors
a la creació artística. La resposta arriba puntualíssima; el mateix 1906, Josep Carner dona forma
als postulats anteriors a Els fruits saborosos.
L’estructura dels divuit poemes respon a un joc
de correlacions, amb major o menor precisió, visible en cadascun d’ells: un estat de la vida/una
estació de l’any, i síntesi simbòlica de tot plegat/
un fruit. Les correspondències es reiteren: infantesa-joventut/primavera: Les peres de Sant Joan,
Com les maduixes; maduresa/estiu: Aglae i les
taronges, Les llimones casolanes; vellesa/hivern:
Els codonys tardorals, Les serves endreçades…
Un teixit de correspondències al servei d’una visió conservadora de la societat, en sintonia plena
amb els principis d’ordre, harmonia, raó… els valors burgesos defensats per la Lliga regionalista.
Llevat del darrer poema, mig narratiu, mig líric on
el poeta s’identifica, la resta se centra en figures
femenines. A Les llimones casolanes, rere una
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baralla innocent entre infants, Metina, amant de
l’equilibri: l’aigua mesurarà amb ciència/ el raig
de la llimona, la mel de romaní, i se sentirà satisfeta perquè ha restablert pau, que amen els déus.
A Aglae i les taronges, la protagonista, que travessa la maduresa, es bressa en l’esperança
d’una maternitat anunciada i s’identifica en la
fruita, que fou bella: I veu la piadosa taronja que
fou bella/ i jeu abandonada del rec vora l’espill.
A la cloenda, el missatge transparent: De la muller la sort li transpareix en ella: fer-se espremuda
i lassa per la frescor del fill. Una projecció directa
de la Catalunya ideal, emmarcada en la Grècia
clàssica, que remet però a la Catalunya contemporània, l’Arcàdia catalana com la definí amb
exactitud Esther Centelles2.
Aquests objectius poètics es reafirmen al volum
immediat, Segon llibre de sonets (1907), col·lecció de setanta mostres del gènere, resolts amb
autoritat. El poeta reprèn la visió clàssica del
país: La Catalunya mediterrània prescrita per Ors,
referenciada en el llegat monumental romà, La
Torre dels Escipions; en la vegetació mediterrània, Les oliveres i en episodis paisatgístics de
Catalunya o de Mallorca, Garraf, Retorn a Mallorca, Record de Sòller. Un poemari que li valgué el
reconeixement del pontífex d’Ors, que en una
glossa el proclamava membre del moviment: Josep Carner, noucentista3.

Aproximació al món del cançoner
El 1911 Josep Carner publica un nou recull: Verger
de les galanies. El títol anuncia una aproximació
al món delicat del cançoner. Obre el poemari,
Cançó d’un doble amor. El poeta entreobre una
nova dimensió per al seu vers: la cançó. En el
llibre, hi conviuen dues poètiques; una, ben coneguda, d’arrel noucentista, resolta majoritàriament en sonets, algun amb valor de manifest,
Camperola llatina, que enllaça amb el poemari
anterior. I una segona, tot just esbossada, una
aproximació al món del cançoner, Cançó del goig
perdut, Cançó voluble… que tindria continuïtat en
volums posteriors.
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La cançó és una de les àrees poètiques del poeta
amb resultats més espectaculars. Carner s’atansa al món tradicional per recrear-lo; des d’una
actitud de mimesi, amb la saviesa i la traça del
poeta culte, tot imitant la ingenuïtat i senzillesa
de la veu del carrer. Poesia popular tradicional i
poesia de cançoner amorós, consagrat per la tradició trobadoresca, i la inspiració dels poetes
d’àmbit cortesà dels segles xv i xvi. Carner copsa

ràpidament la poètica, n’assimila els trets estilístics: ocultació de l’estimada (amiga, aimia…) tendència al vers menor, ambigüitat expressiva, economia lexical, el·lipsi. I també els recursos:
hegemonia de les figures de reiteració, al·literació, anàfora, paral·lelismes, On és anat el goig
que jo tenia/ on és anat? rima interior, una rosa
mai reposa… elements que doten el text de ritme
i musicalitat.
El poema sorgeix del refrany, cèl·lula poètica que
anuncia el tema, delimita la mètrica i determina
parcialment la rima. Tot l’exercici poètic no és res
més que el comentari del refrany. Amb llibertat
de moviments: la cançó permet un ventall de
morfologies que tenen en comú el cant de l’amor,
l’optimisme i el desenvolupament temàtic del refrany. Amb aquesta operació Carner rescatava un
patrimoni cultural genuí, mig oblidat durant els
períodes obscurs. I recuperava un repertori d’estrofes, formes i gèneres; cançó, glossa, villancet,
romanç, auca… Com sintetitzà Albert Manent:
Carner val per tota una tradició4.
Cançó d’un doble amor
L’amiga blanca m’ha encisat
també la bruna.
Jo so una mica enamorat
de cadascuna.
Estimo l’una, oh gai atzar!
estimo l’ altra, oh meravella!
Bella com l’una ni m’apar
fora de l’altra, cap donzella.
L’amiga blanca m’ha encisat
també la bruna.
Jo so una mica enamorat
de cadascuna.
A Les monjoies (1912) perllonga el to del Verger.
L’any 1914 Josep Carner sorprèn públic i crítics
amb dos llibres, totalment diferents, operació
que posa de manifest les dimensions de l’autor.
Auques i ventalls perllonga la línia popular amb
un biaix accentuat per la narrativa en vers, auca,
romanç, amb un sentiment burleta i irònic, grotesc, de caricatura dolça, en la línia molt posterior de les Sàtires de Guerau de Liost (1928) i els
dibuixos del ninotaire Xavier Nogués, trets presents a L’auca de la coblejadora, Auca del Sr.
Gaudí… que alternen amb altres gèneres del
cançoner tradicional: glossa, romanç, villancet,
cançó…
De costat, un llibre serè, de maduresa, lluny de
la frivolitat humorística: La paraula en el vent. De
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títol manllevat a una de les veus més cultes de la
poesia europea, Francesco Petrarca, La paraula
en el vent preludia l’autor dels llibres més celebrats: El cor quiet (1925), Nabí (1938). La imitació
del cançoner es perllonga a Bella terra bella gent,
amb composicions patriòtiques, que inclou les
Cançonetes del Déu nos do.
Un darrer llibre, L’oreig entre les canyes, clou
aquesta segona etapa del poeta, vinculada al
noucentisme, sense perdre mai la independència
creativa.

Fi del noucentisme
Vers els anys 20, la societat europea i també la
catalana han viscut processos de gran convulsió
des de 1906. Europa concentra els seus esforços
a refer-se del daltabaix causat per la Gran Guerra,
la Primera Guerra Mundial. Es qüestionen els programes dels governs conservadors que han conduït Europa al desgavell. Veus crítiques propugnen alternatives, emmirallats en l’Octubre rus de
1917 i el triomf de la revolució.
A Catalunya el cicle 1917-1923 és molt diferent de
la primera dècada del segle, els inicis del poeta.
A la mort d’Enric Prat de la Riba la direcció del
partit, la Lliga, la lidera un polític ambiciós, Francesc Cambó, mentre que la presidència de la

Mancomunitat resta a mans de Josep Puig i Cadafalch. Puig no gaudeix de les habilitats polítiques del seu antecessor i les tensions esclaten,
també amb Carner. Eugeni d’Ors, rere un seguit
de conflictes amb el partit, és desposseït dels
seus càrrecs, abandona el país, trenca amb la
llengua i amb l’obra anterior i s’estableix a Madrid (1920). Cansat d’estretors econòmiques,
Carner decideix opositar al Cos diplomàtic.
Guanyada la plaça serà destinat a Gènova en
qualitat de vicecònsol.
L’agitació anarquista, la resposta brutal de la patronal i les forces de repressió, pistolerisme
blanc, llei de fugues… omplen la ciutat d’atemptats. El moviment nacionalista mobilitza els
carrers i pren força. La inseguretat, el catalanisme, els atemptats, la convocatòries de vagues…
sumat al malestar dels militars per la situació a
Àfrica és el pretext argüit pel general Miguel Primo de Rivera per donar el cop d’estat del 1923,
l’endemà de l’Onze de setembre, amb l’assentiment de la Lliga, el directori militar els ho agrairà
amb la dissolució de la Mancomunitat. A més, la
Lliga, en crisi des de la mort de Prat, viu una escissió amb la fundació d’Acció Catalana (1922),
liderada per l’amic íntim de Carner, Jaume Bofill
i Mates, el poeta Guerau de Liost. Carner segueix
el passos del seu amic.
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posta crítica i demolidora des de moviments alternatius, les avantguardes. Els nous plantejaments interpel·len artistes i escriptors que es
veuen forçats a triar entre l’obra acadèmica i burgesa i la revolta transgressora de l’avantguarda.
No cal afegir que Carner tirarà pel formalisme i la
tradició, no per la ruptura i l’experiment.
Josep Carner clou una etapa, el vincle amb el
noucentisme. I publica una antologia de contingut amorós, prologada per l’autor, de títol significatiu: La inútil ofrena (1924). Conscient del
moment, a Europa enceta un nou camí, el postsimbolisme, present en el llibre immediat: El cor
quiet (1925).n

Notes
1 L’any inaugural, 1906 i el següent, 1907, apareixen algunes de
les glosses amb més pes doctrinal, a través de les quals Ors
formula l’ideari estètic: Emporium (19-i-1906), La Nacionalitat
catalana i la generació noucentista (29-vi-1906), Enllà i la generació noucentista (29-vi-1906), En resum (30-vi-1906), Catalunya… Orient (3-x-1906), Horacionisme (21-v-1907) … Una antologia assequible. Eugeni d’Ors, Glossari. A cura de Josep
Murgades. molc, 74. Edicions 62 - La Caixa, Barcelona, 1982.
2 Josep Carner, Els fruits saborosos. Edició i notes a cura d’Esther
Centelles. L’Alzina, 1. Edicions 62. Barcelona, 1984.
3 Eugeni d’Ors. Josep Carner, noucentista a Glossari… a cura de
Josep Murgades. molc, Edicions 62.

Des de l’angle de la cultura aquest malestar i el
rebuig de les formes burgeses articula una res-
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4 Albert Manent: Josep Carner i el noucentisme. Llibres a l’abast,
Edicions 62. Barcelona 1968.
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El sistema immunitari
De la lluita contra les infeccions a la lluita contra el càncer
Dr. Enric Contreras Barbeta
Banc de Sang i Teixits. Director dels Serveis Hospitalaris
Universitat Autònoma de Barcelona. Professor associat
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Professor associat

El sistema immunitari

L

a Immunitat és el conjunt de mecanismes
de defensa que protegeixen un organisme
contra les malalties.

La paraula Immunitat deriva del llatí “Immunis”,
terme que s’utilitzava per designar les persones
que estaven exemptes de prestar un servei o de
pagar un tribut.
El primer cop que es fa servir la paraula Immunitat com a terme mèdic és a Farsalia, un poema
èpic de l’any 60 aC escrit per Marco Anneo Lucano, que la fa servir per descriure la resistència
d’una tribu al verí de les serps.
Les primeres formes de vida que van aparèixer a
la Terra ja disposaven de sistemes de defensa
rudimentaris. La Immunitat ha evolucionat paral·lelament amb l’evolució de les espècies i ha
anat adquirint una complexitat creixent (fig. 1):

· els éssers vius menys complexos, els bacteris
i les plantes, disposen únicament de barreres
externes com a mecanismes de defensa.

· els animals invertebrats, a més de les barreres
físicoquímiques, tenen sistema immune innat.

· els animals vertebrats, a més dels dos anteriors, incorporen el sistema immune adaptatiu, un mecanisme de defensa d’alta complexitat.

Tipus d’Immunitat
Barreres externes
Protegeixen les possibles portes d’entrada dels
agents infecciosos.
Barreres físiques
Bacteris i plantes
Animals invertebrats
Animals vertebrats

· Físiques. Constitueixen un impediment físic
que dificulta l’entrada dels agents infecciosos.
La barrera física més important és la pell, formada per tres capes: la més externa és l’epidermis, la del mig és la dermis i la més interna
és la hipodermis. Una altra barrera física important són les mucoses, que envolten i protegeixen els orificis que ens comuniquen amb
l’exterior. Tenen la capacitat de secretar moc,
que atrapa les partícules i microorganismes,
dificultant la seva entrada a l’interior de l’organisme.

· Químiques. Són substàncies fabricades per
l’organisme que afecten directament els microorganismes, dificultant la seva penetració o
creixement. Les més importants són:

– Lisozima. Es troba a les llàgrimes i a la saliva.
– Secreció de les glàndules sudorípares i sebàcies a la pell.
– Suc gàstric.
– Secrecions vaginals.

Immunitat innata
Quan un agent infecciós aconsegueix superar les
barreres físiques i penetrar a l’interior del nostre
organisme, es posa en marxa la immunitat innata.
La immunitat innata desencadena una resposta
immediata i inespecífica contra la infecció. Podríem dir que constitueix la primera línia defensiva davant de les infeccions.
Els responsables de la immunitat innata són uns
tipus de glòbuls blancs, concretament els granulòcits i els macròfags, que, gràcies a una proImmunitat innata

Immunitat adaptativa
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Figura 1. Evolució de la immunitat.
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Quimiotaxi i Adherència

Ingestió
Digestió
Eliminació

Figura 2. Etapes de la fagocitosi (modificada de De Mango Slices).

pietat anomenada fagocitosi, desenvolupen una
veritable lluita cos a cos amb els microorganismes que penetren a l’interior del nostre organisme.

Immunitat adaptativa

La fagocitosi es desenvolupa en diferents fases
(fig. 2):

Els limfòcits, un tipus de glòbuls blancs especialitzats, són els principals responsables de la
immunitat adaptativa.

· Quimiotaxi. És la capacitat dels glòbuls blancs
de detectar els agents invasors i desplaçar-se
cap a ells.

· Adherència. Un cop els glòbuls blancs arriben
al lloc de la infecció, la seva membrana té la
capacitat d’adherir als microorganismes infecciosos.

· Ingestió. Quan l’agent infecciós està adherit a
la superfície del glòbul blanc, aquest, mitjançant moviments de la seva membrana,
aconsegueix envoltar el patogen i introduir-lo
al seu interior.

· Digestió. Gràcies a unes substàncies que es
troben al seu interior, el glòbul blanc és capaç
de destruir el patogen.
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· Excreció. Un cop destruït, el glòbul blanc elimina les restes de l’agent infecciós.

És un sistema defensiu d’alta complexitat que
només està present en els animals vertebrats.

El funcionament de la immunitat adaptativa es
basa en la capacitat que tenen els limfòcits de
diferenciar el que és propi del que no ho és.
Quan un limfòcit detecta la presència a l’organisme d’elements estranys (no propis), desencadena la resposta defensiva amb l’objectiu de destruir l’invasor.
A diferència de la immunitat innata, la seva resposta no és immediata, ja que requereix un
temps per activar els diferents mecanismes de
defensa. La resposta de la immunitat adaptativa
és específica, el que significa que es dissenyarà
en funció de les característiques de l’agressor.
La resposta de la immunitat adaptativa davant
d’una infecció és doble: per un costat es produeix una resposta humoral, que consisteix en la
fabricació d’unes proteïnes anomenades anti-

Immunitat innata

Immunitat adaptativa

Temps

Immediata

Diferida

Especificitat

Inespecífica (igual per a tots els
agressors)

Específica (diferent per a cada
agressor)

Memòria

No

Sí

Figura 3. Diferències entre immunitat innata i immunitat adaptativa
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cossos que tenen la capacitat de destruir l’agent
infecciós, i per l’altre costat es produeix una resposta cel·lular, amb la participació de limfòcits
especialitzats en la detecció i destrucció de
l’agent causant de la infecció.
Una de les principals propietats de la immunitat
adaptativa és la memòria immunològica. Un cop
el sistema defensiu ha elaborat una resposta
contra un agressor concret, unes cèl·lules especialitzades que reben el nom de limfòcits T memòria guarden les característiques de la resposta
defensiva, de manera que, si es produeix un nou
atac per part del mateix agressor, la resposta
serà instantània.

Funcionament coordinat de la immunitat
La immunitat innata i l’adaptativa es complementen i actuen de forma coordinada. La primera és
la responsable de la resposta inicial i facilita que
la segona elabori la resposta defensiva específica que acabarà eliminant la infecció.
El principal nexe d’unió entre ambdós tipus
d’immunitat té lloc durant la fagocitosi, concretament en l’última etapa, que és la de l’eliminació.
Els macròfags, quan eliminen les restes dels

agents infecciosos fagocitats, porten aquestes
restes als limfòcits, que les reconeixeran com estranyes (no pròpies) i posaran en marxa tots els
mecanismes propis de la immunitat adaptativa:
resposta humoral amb fabricació d’anticossos i
resposta cel·lular amb atac directe de limfòcits
als agents infecciosos (fig. 3).

Immunitat i càncer
Com hem vist, la clau de la resposta contra les
infeccions és la capacitat dels limfòcits de diferenciar les cèl·lules del propi organisme de la resta. Així, quan detecten una cèl·lula o un agent
infecciós que no pertany a l’organisme es desencadena una resposta defensiva que acabarà destruint l’invasor.
Doncs bé, en el cas del càncer passa una cosa
semblant. Quan una cèl·lula normal es transforma en cancerosa, també es modifiquen les seves
característiques, de manera que els limfòcits, en
detectar aquest canvi, les cataloguen com “elements no propis” i també posen en marxa la resposta immunitària amb l’objectiu de destruir les
cèl·lules canceroses.
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El paper del sistema immunitari en la lluita contra
el càncer es coneix des de fa molt temps, però en
els últims anys s’han fet avenços molt importants
en aquest camp de la Immunologia que han permès desenvolupar diferents estratègies terapèutiques contra el càncer, basades en el sistema
immunitari, que s’agrupen sota el nom d’Immunoteràpia contra el càncer.
Podem dir que la Immunoteràpia contra el càncer
es basa en estimular les pròpies defenses del pacient perquè ajudin a la destrucció de les cèl·lules canceroses.
Hi ha diferents tipus d’Immunoteràpia contra el
càncer, però probablement els dos més avançats
són els anticossos monoclonals i la immunoteràpia basada en Limfòcits-T, que rep el nom de
CAR-T Cell.

L’any 1997 es va aprovar el primer anticòs monoclonal, el Rituximab, dirigit específicament contra alguns tipus de limfoma, un càncer que afecta
precisament cèl·lules del sistema immunitari.
Actualment hi ha molts medicaments, basats en
anticossos monoclonals, que s’estan fent servir
per tractar un ampli ventall de càncers.
2. Immunoteràpia basada en cèl·lules CAR-T
Els limfòcits T tenen la capacitat de detectar,
unir-se a les cèl·lules canceroses i destruir-les. La
teràpia amb cèl·lules CAR-T es basa en aquesta
propietat.
La teràpia amb cèl·lules CAR-T comprèn diferents
fases (fig. 4):

· Obtenció de limfòcits T del pacient diagnosticat de càncer.

· Modificació genètica d’aquests limfòcits T al

1. Anticossos monoclonals
Quan el nostre sistema immunitari detecta una
cèl·lula cancerosa i la reconeix com “estranya”
pot produir unes proteïnes, anomenades anticossos, que s’uniran a la cèl·lula cancerosa i la
destruiran.
Avui es poden sintetitzar al laboratori aquestes
proteïnes, que reben el nom d’anticossos monoclonals, les quals tenen la mateixa capacitat destructiva que els anticossos humans o fins i tot
millorada.

laboratori per incrementar la seva capacitat de
destruir les cèl·lules canceroses.

· Multiplicació dels limfòcits T modificats
genèticament mitjançant bioreactors.

· Reintroducció dels limfòcits-T al pacient.
La primera malaltia que es va beneficiar del tractament amb cèl·lules CAR-T va ser un tipus de
Leucèmia, concretament la Leucèmia Limfoblàstica aguda. L’Hospital Sant Joan de Déu va tractar
el primer nen a l’estat amb aquesta modalitat
d’Immunoteràpia l’any 2019.n
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Ciència

Com fer front a la COVID-19
Carles Martínez-Romero, PhD
Viròleg del Departament de Microbiologia de l’Hospital Mount Sinai de Nova York (eua)
Doctorat en “Ciències de la Salut i de la Vida” per la upf

A

finals de novembre del 2019, les autoritats sanitàries xineses alertaven d’un
brot altament contagiós de pneumònia
severa entre els habitants de la regió de Wuhan.
La quantitat alarmant d’hospitalitzacions que
van registrar-se als hospitals de la zona en pocs
dies, combinat amb què la majoria de casos es
van originar en un únic mercat de marisc de
Wuhan, tot apuntava que podia ser una nova
onada de la síndrome respiratòria aguda greu
associada a coronavirus (SARS-CoV), que va afectar el continent asiàtic a principis dels 2000. Diversos experts en malalties infeccioses van iniciar una ràpida i exhaustiva recerca per descobrir
el patogen responsable dels contagis. Sorprenentment, estaven davant d’un nou coronavirus,
molt semblant al seu antecessor: el SARS-CoV-2.
La malaltia, que com tots sabem acabaria afectant tots els racons del planeta, va ser oficialment anomenada per l’Organització Mundial de
la Salut (oms) com a covid-19. Des del principi
de la pandèmia fins a principis de juliol del 2020,
s’han registrat més de cinc-centes mil morts confirmades per la covid-19, d’un total de més de 10
milions de casos a nivell mundial. Moltes evidències apunten que la quantitat de casos reals sigui
deu cops més, perquè una gran quantitat de les
persones afectades no presenten símptomes,
però són portadores de la malaltia i, en conseqüència, possibles transmissors.
El SARS-CoV-2 pertany a la família dels coronavirus i malgrat ser un patogen completament diferent del virus de la grip, tots dos tenen certes
similituds, en estructura i contingut, en els mecanismes d’infecció de les vies respiratòries i en els
símptomes que provoquen (fig. 1). El SARS-CoV-2
es transmet entre persones per mitjà de la tos,
esternuts, contacte directe o fins i tot parlant en
espais tancats i amb poca distància. Un cop el
virus comença a infectar les cèl·lules del sistema
respiratori, s’inicia un període d’incubació on les
defenses naturals del cos intenten frenar la
disseminació del patogen. A causa que el SARSCoV-2 és un virus nou, les nostres defenses no
estan entrenades per plantar cara a la infecció.
Per això trobem tanta variabilitat entre les perso-

Figura 1. Morfologia d’una partícula de SARS-CoV-2. El virus
té un diàmetre variable de 50-200 nanòmetres. Té moltes
similituds amb el virus de la grip humana, ja que és un virus
arn, amb embolcall lipídic i utilitza les proteïnes de la membrana (com la coneguda com “espiga”) per reconèixer la
cèl·lula de l’hoste, iniciar la entrada del virus i posterior
replicació.

nes afectades pel virus i en la simptomatologia,
que pot anar des d’una lleugera tos i dècimes de
febre, fins a la coneguda síndrome del destret
respiratori agut, insuficiència respiratòria greu i
disfunció multiorgànica.
Sense la presència d’anticossos específics per
combatre el SARS-CoV-2, la immunitat natural intenta aturar la infecció com pot i al final es torna
en contra nostra, reacciona amb una inflamació
exagerada destruint els propis teixits i les cèl·lules sanes del cos. Això provoca que les persones
d’edat avançada presentin símptomes més greus
i nivells més alts de mortalitat, així com les persones que pateixen malalties cròniques i, per
tant, tenen les defenses més baixes.
Malgrat les mesures de control i prevenció que
s’estan portant a terme per verificar la disseminació de la malaltia, la covid-19 va agafar a la
majoria dels països completament desprevinguts
i sense una estratègia clara (fig. 2). Mesos després, tenim tres fronts oberts per encarar la pandèmia: 1) aturar la transmissió mitjançant mascaretes, distanciament entre persones i rentar-se
les mans; 2) utilitzar fàrmacs per fer front als
símptomes més greus i reduir la mortalitat; i
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Figura 2. Evolució dels casos
confirmats de covid-19 a diferents regions del món des del
principi de la pandèmia. El nombre de casos confirmats és menor al dels casos reals, a causa
de la falta de diagnòstic a nivell
global.
Dades obtingudes del Centre Europeu de Control de Malalties
(cdc) i representació adaptada
de https://ourworldindata.org/
coronavirus.

3) crear una vacuna per tal de donar immunitat
específica contra el SARS-CoV-2 a la població.
L’ús de mascaretes i guants és el mètode més
eficaç per frenar la transmissió del virus. Tenim
el cas de Corea del Sud que, malgrat tenir zones
amb una alta densitat de població, van poder
contenir els primers brots perquè tenien un pla
de prevenció molt ben establert i la població estava molt conscienciada des de molt abans: havien tingut l’experiència d’haver d’enfrontar-se a
la greu epidèmia que van patir amb un altre coronavirus, el MERS-CoV, durant el 2015. A causa
de la ràpida transmissibilitat, combinada amb
una mortalitat molt alta, el govern sud-coreà va
prendre mesures de quarantena i aïllament que
van ser molt criticades en el seu moment, però
van poder frenar els brots i, el més important de
tot, els va preparar pel que havia de venir cinc
anys més tard. És molt curiós que en lloc d’aprendre de l’experiència del país sud-coreà, hem
comès els mateixos errors que ells durant el
2015, però a escala mundial.
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Pel que fa al tractament de la covid-19, centres
de recerca i hospitals d’arreu del món, inclòs el
de l’hospital Mount Sinai a Nova York, del qual jo
formo part, estan posant tots els seus esforços
per trobar mètodes efectius per afrontar el SARSCoV-2. Sortosament, els coronavirus són patògens més estables que el virus de la grip humana, així que les possibilitats d’assolir un nou
fàrmac que redueixi els símptomes més greus o
una nova vacuna que protegeixi durant més
temps són molt altes. Malauradament, els coro-

navirus s’assemblen més al virus de la grip que
al virus de la verola o al virus de la poliomielitis.
Per tant, la protecció proporcionada per la vacuna no durarà tota la vida i s’hauran d’administrar
dosis addicionals passat un temps per reforçar la
immunitat davant de noves infeccions.
De totes maneres, aquesta situació excepcional
que estem vivint tots ens ofereix la possibilitat de
trobar nous mètodes per reinventar el concepte
de “vacuna” i poder assolir noves estratègies
més efectives que no només funcionin per a un
virus en concret, sinó que puguin enfrontar-se a
un gran ventall de malalties utilitzant un sol medicament. Molts fàrmacs que s’estan provant a
l’actualitat per lluitar contra la covid-19 no només combaten el SARS-CoV-2 amb efectivitat,
sinó que també poden actuar contra altres virus.
I les vacunes de nova generació que s’estan posant a punt són molt més efectives i més ràpides
de produir.
El nostre equip de recerca al Mount Sinai està
preparant nous fàrmacs i noves estratègies per
plantar cara al virus i esperem que estiguin disponibles cap a finals d’aquest any. Però no serviran de res si abaixem la guàrdia i ens oblidem
de continuar portant mascareta, rentar-nos les
mans i evitar aglomeracions. Tenim un repte davant nostre com a col·lectiu, com a societat i com
a éssers humans que solament el guanyarem si
la gran majoria de nosaltres, tots plegats, fem un
esforç que pot semblar petit i sense repercussió
de manera aïllada. Però que, en conjunt, pot fer
que la covid-19 desaparegui per sempre.n

Història

La complicada relació entre
Història i mite
Àngel Casals
Prof. Departament d’Història i Arqueologia
Àrea d’Història Moderna
Facultat de Geografia i Història

Els mites, particularment els mites
d’origen, han tingut un paper important en la construcció d’identitats nacionals i en la legitimació d’estats i dinasties, així com d’altres formes de
règims polítics. (Ola Svein Stugu,
2003)

L

’any 1941 l’historiador japonès Sokichi
Tsuda va ser jutjat a
Tòquio, acusat de lesa
majestat. El seu crim
era haver posat en
dubte l’existència de
l’emperador Jimnu,
que es diu que va fundar la dinastia imperial l’any 660 aC, i dels
seus successors i desafiar, per tant, els mites de
l’ascendència divina de la família imperial. Tsuda
va argumentar que no es tenia constància de
l’existència d’aquests primers emperadors i que
els testimonis més antics sobre Jimnu eren les
primeres històries escrites del Japó, Kojiki i Nihon
Shoki, que es van produir a la cort imperial a principis del segle viii dC. Aquestes obres tenien la
funció principal de legitimar el sistema de govern
existent mostrant les seves profundes arrels històriques. No s’havia de descartar que les històries antigues continguessin certa veritat, va
mantenir Tsuda, però no es podien acceptar literalment. Com a japonès amb mentalitat nacional
potser fins i tot li agradava pensar que fos així,
però com a estudiós havia de prendre una posició escèptica.
La seva prevenció metodològica era argument
per acusar Tsuda de traïdor? L’any 1940 es va
commemorar el 2600 aniversari de la unificació
nacional del Japó. Es va obligar els historiadors
japonesos, malgrat les dificultats metodològiques, a acceptar un relat que servís per enfortir

ideològicament l’estat japonès. Oportunisme o
convenciment ideològic dels historiadors? El cas
és que l’únic de qui tenim constància que va ser
denunciat i va perdre el seu lloc a la universitat
és Tsuda.
Pot haver-hi la temptació de pensar que això va
passar al Japó, que el 1940 era un país totalitari
i imperialista i que és un cas extrem. Però gairebé
totes les nacions han cercat un origen històric
més o menys dubtós i han demanat als historiadors que, en nom de la consciència nacional, ho
ratifiquessin com a cert, com si això fos també un
certificat de realitat nacional.
El dimoni s’amaga en els detalls, segons una vella dita que els historiadors hauríem de fer nostra. Ni les adhesions ni els rebutjos ajuden gaire
a entendre per què els pobles necessiten crear
mites, que és el realment important. És més, la
mateixa història com a disciplina científica ha estat descrita com l’evolució de la narració des dels
mites, que feien els cronistes de l’Edat Mitjana,
al mètode històric.
La frontera entre el mite i la història no es pot
definir de forma definitiva. Pensem en personatges històrics reals que han esdevingut mites.
Napoleó podria ser definit sense massa problemes com un dictador militar i, en canvi, ha exercit
una fascinació que l’ha convertit en símbol nacional a França, i un personatge habitual a la literatura i al cinema (de vegades heroi, de vegades
tirà). Podríem afegir altres personalitats com la
reina Maria Stuart d’Escòcia, o Alexandre VI, el
Papa Borja, que han assolit el nivell d’arquetips
com Faust, Hamlet o el Quixot, però vistos com a
herois i com a malvats al mateix temps, però per
grups nacionals diferents.
Els mites fundacionals són una categoria específica. La majoria s’ubiquen en un espai temporal
gris, on no hi ha gaire documentació o les cronologies són confuses. Per això abunden als inicis
de l’Edat Mitjana. És fascinant el cas d’Artur, rei
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El segle ix és fèrtil en l’aparició de mites: Alfred
el Gran, rei de Wessex, Guifré el Pilós, comte de
Barcelona, o Carlemany, entre d’altres. Personatges reals als quals van canviar amb el pas
dels segles per acostar-los a la societat que els
adoptava com a propis.

L’altra característica dels mites és l’anacronisme.
L’única forma d’aconseguir la identificació amb
un personatge o un fet és fer-lo comprensible i,
per tant, usar el presentisme i reelaborar-lo una
vegada i una altra. L’any 9 dC un cabdill teutònic,
Arminius en les cròniques romanes i Hermann en
alemany, va derrotar tres legions romanes al
bosc de Teoteburg. Fins al segle xvi el personatge
i el fet no van ser recordats a Alemanya quan Martí Luter el presentà com un alliberador del jou de
Roma pels alemanys, oportuna interpretació per
part de qui pretenia estar fent el mateix des de la
vessant religiosa. Durant el govern de Bismarck
va esdevenir un precursor de la unificació alemanya i el 1875 se li va fer un monument on a la
fulla de l’espasa es pot llegir: Deutschlands Einigkeit meine Stärke, meine Stärke Deutschlands
Macht (La unitat d’Alemanya, la meva força; la
meva força, el poder d’Alemanya).

La vida i els fets dels mites són tancats, no permeten anàlisi ni interpretació: Pelai va vèncer els
musulmans a Covadonga amb un miracle de la
Mare de Déu, però no hi ha cap constància que
es produís mai cap batalla, ni tan sols és clara la
filiació de Pelai. Són històries simples que no
permeten gaires preguntes. Per això el mite s’ha
fet servir perillosament en l’àmbit escolar com
una forma senzilla d’explicar una història atractiva i entenedora.

La feina de l’historiador no és atacar els mites,
però quan se li demana per la veracitat d’un personatge o esdeveniment ha de fer de Sokichi Tsuda, no com un atac ideològic sinó com aplicació
del mètode històric. També ha d’estudiar el mite
com allò que és, un símbol perquè una societat
s’identifiqui a si mateixa i, que per tant, evoluciona amb ella. I això no és ni bo ni dolent, és, prenent-li la frase al gran historiador italià Giuseppe
Galasso, simplement història.n

d’Anglaterra, en una època en què no existia Anglaterra. El suposat personatge històric es data
en el segle vi, un líder brità previ a l’arribada dels
saxons. La seva biografia va ser escrita en el segle xi per un cronista, Geoffrey de Mommouth,
sense cap mena de prova i malgrat això s’han fet
recerques sobre la seva existència.
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Les espècies en la gastronomia
i la farmàcia
M. Carme Romero
Grup 2n

L

a conferència impartida a les Aules pel
professor Joan Simón Pallisé, en què va
tractar a bastament de l’ús que fem de les
espècies, tant pel que fa a la salut com per al
consum en la nostra dieta, em va semblar interessant i vaig cercar informació per ampliar-ne
els coneixements.
A l’antic Egipte les espècies eren emprades per a
l’embalsamament, però també per a la preparació d’ungüents i perfums. Són moltes les representacions de plantes d’espècies en la iconografia i els papirs dels egipcis.
Els pobles semites (israelites, fenicis i àrabs) comerciaven amb espècies entre Orient i Occident.
Al segle iv aC, Ezequiel parla de les espècies a
l’Antic Testament, quan a Ezequiel 27 19-22 escriu sobre Tirs: […] Amb tu comerciaven Judà i la
terra d’Israel i et pagaven amb blat de Mennit,
perfums, mel, oli i bàlsam. Damasc mercadejava
amb tu per l’abundor de tota riquesa; amb vi
d’Helbon i llana de Sahar et pagaven. D’Uzal et
donaven ferro forjat; canyella i canya olorosa a
canvi de les teves mercaderies […].

Des del segle x les espècies estaven en mans
dels àrabs i fins al segle xv el comerç es feia per
via terrestre en caravanes que arribaven a Europa
passant per territori àrab. Des dels ports d’Acre,
Antioquia o Alexandria les mercaderies eren enviades als de Venècia, Gènova i també a Barcelona, que era el centre difusor d’espècies i altres
mercaderies durant els segles xiv i xv a la Península Ibèrica, al Llenguadoc i al sud de França.
D’aquesta manera, les espècies passaven per
molts intermediaris fins que arribaven a destí, on
el preu final es veia incrementat en més de cent
vegades el preu original.
Per aquest motiu va sorgir la idea d’una ruta marítima per la qual es pogués arribar als països
productors de pebre, canyella i nou moscada per
poder-ne obtenir més beneficis sense intermediaris.

El valor i la importància de les espècies queden
palesos amb les ofrenes que els tres Mags
d’Orient li van fer al Nen Jesús: l’or representa la
sobirania, la dignitat, el regal per a un Rei de
Reis; l’encens és l’ofrena que es feia als déus,
encara avui l’església catòlica, l’ortodoxa i el budisme l’usen en la seva litúrgia; i la mirra, que és
una substància aromàtica i medicinal utilitzada
a Orient per embalsamar els morts i que per això
era considerada el Perfum de la Immortalitat.
Les espècies ja es comercialitzaven a Europa des
de feia segles gràcies a les campanyes d’Alexandre el Gran, que va portar de les Índies el pebre i
la canyella, que cada vegada esdevenien més populars.
A finals de l’Edat Mitjana les espècies procedents
d’Àsia eren molt cares, motiu pel qual es van començar a buscar camins més econòmics per durles i així fou com va néixer la Ruta de les espècies.

Aigua del Carme. Batejada com l’elixir de la vida pel metge
i alquimista suís Paracels, als segles xviii i xix la recepta
original va passar als carmelites fins que Amédée Boyer en
va adquirir els drets el 1838. Avui dia continua sent molt
popular a les farmàcies franceses.
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La corona portuguesa va enviar una expedició,
que va salpar de Lisboa al juliol de 1497, sota el
comandament de Vasco de Gama. Després de sobrepassar el cap de Bona Esperança va arribar a
les Índies Occidentals i d’aquí continuaren navegant al voltant de l’Índia i Ceilan fins arribar finalment a l’Illa de les Espècies. Quan els vaixells de
Vasco de Gama, al 1498, arribaren a la costa índia de Malabar es convertiren en la primera expedició europea que ho aconseguí. Vasco de
Gama, després de fer acords comercials, va tornar a Lisboa el juliol del 1499 amb els vaixells
totalment carregats.
Aquesta expedició, que circunnavegava Àfrica,
va revolucionar el transport de les espècies
(1498-1515). Els portuguesos van mantenir-ne el
monopoli, el qual els donà molts guanys, fins
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que al segle xvii se n’emparà la Companyia de les
Índies Orientals. Això va ser un dels factors desencadenants que altres potències europees emprenguessin la colonització. Als Països Catalans,
el comerç de les espècies es va mantenir fins al
segle xvi i no es va reprendre fins que al segle
xviii es va obrir el mercat americà a la navegació
catalana.
Usades des de temps remots als fogons de les
diferents cuines del món per reforçar el sabor
d’una gran varietat de plats, les espècies han estat també reconegudes pels seus efectes terapèutics que alleugen o milloren diverses malalties, algunes tan rellevants en l’actualitat com el
càncer o l’Alzheimer.
Darrerament els mitjans de comunicació parlen
sovint de la cúrcuma, el gingebre i la nou moscada, per les seves extraordinàries propietats medicinals. Excel·lents com a antiinflamatoris,
immillorables com a anticancerígens o insuperables com a antioxidants… Són només alguns dels
beneficis (reals o no) que ens prometen amb el
seu consum habitual, sobretot entre la gent gran.
Agraeixo al professor Simón tot el material que
va facilitar-me per a la preparació d’aquest article.n

Dret

Testaments i llegítimes en
aquests temps
extraordinàriament difícils
Míriam Anderson
Professora Agregada de Dret Civil (ub)

E

scric aquestes línies una esplèndida tarda de primavera. Les mallerengues que fa
dècades que nien en un càntir al terrat
han covat unes cries precioses i ara s’afanyen a
alimentar-les. És temptador pensar que aquest
és el preludi d’un estiu bonic i ple d’alegria, però
goso dir que per a tots res no tornarà a ser com
abans i les pèrdues d’aquest període ens marcaran per sempre.
Per això és bo recuperar els bons records, que
dissenyen els colors més vius de les nostres existències, i en trobo molts si repasso mentalment
les xerrades amb vosaltres: quan rèieu, quan us
enrabiàveu (amb raó) amb les lleis, quan em
fèieu preguntes sempre encertades, quan no em
funcionava el micròfon.
En certa manera, és una llàstima que el tema que
se’m va encomanar preparar per a aquesta publicació tingui a veure amb les successions. No tinc
ganes de parlar de la mort, sinó tot el contrari.
Però ho enfocarem de manera positiva, perquè el
dret, tan fred, tan tècnic, de vegades té la virtut
de proposar solucions fins i tot en temps tan difícils com els que estem vivint i, en aquest sentit,
pot contribuir a proporcionar-nos tranquil·litat.
Durant aquests mesos de confinament i de risc,
en què molts ens hem sentit vulnerables, gairebé
tothom ha pensat en algun moment que convindria deixar les coses arreglades per al dia que un
falti. Fins i tot si ja s’havia fet testament, potser
durant aquesta època han aparegut altres persones a les nostres vides que ens han ajudat i ens
han demostrat afecte, i voldríem fer-los un darrer
regal. O tal vegada han canviat les circumstàncies de la família i convindria modificar les darreres voluntats que es van fer pensant en circumstàncies diferents.
L’opció d’anar a la notaria a atorgar un testament, tot i ser possible, no era recomanable. El
Codi Civil espanyol preveu diversos tipus de tes-

tament que es poden fer només davant de testimonis (per a casos de perill de mort o d’epidèmia, per exemple). Però, a banda del fet que
segurament no regeixen a Catalunya, si no podíem veure la família, d’on hauríem tret els testimonis?
La solució la trobem en el testament hològraf. Es
tracta d’un tipus de testament que es pot fer a
casa, i que només requereix que sigui escrit i signat de manera autògrafa, de puny i lletra del testador, i que s’hi indiqui el lloc i la data de l’atorgament. Si hi ha paraules ratllades, esmenades,
afegides o entre línies, el testador ha de signar
dient que valen les esmenes, afegits o que no val
allò que s’ha ratllat. No cal que es faci en cap
paper especial. Si es vol substituir un testament
anterior, sempre s’ha de nomenar un hereu, però
també és possible, senzillament, complementar
una disposició de darrera voluntat ja feta seguint
aquestes formalitats, cas en el qual el negoci
s’anomena codicil. Per exemple, si en un testament anterior s’havia instituït hereu el cònjuge i,
per al cas que aquest faltés, els fills, en codicil
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Dret
les donacions realitzades en els darrers anys i
també aquelles considerades imputables a la llegítima, sigui quina sigui la data en què es van fer.
S’inclouen com a donacions imputables a la llegítima, entre altres, i tret que la persona hagi establert el contrari, les realitzades per tal que els
fills puguin adquirir un primer habitatge o emprendre una activitat que els permeti assolir la
independència personal o econòmica, així com
també quan, en el moment de donar, s’hagi dit
expressament que es fa a compte de la llegítima.
es podria llegar un determinat be a un fill concret,
o a un net o a una altra persona.
L’inconvenient dels testaments i codicils hològrafs rau en el fet que no queden registrats enlloc i, per tant, quan es demana la certificació
dels actes de darrera voluntat d’una persona, els
hològrafs no hi apareixeran. Per això, convé desar-los en un lloc determinat i informar una o diverses persones d’on els poden trobar. Atès que
no hi haurà intervingut cap notari que certifiqui
que efectivament el testament o codicil va ser
atorgat per la persona en qüestió, un cop aquesta falti caldrà aportar el document autògraf a la
notaria per tal que se’n comprovi l’autenticitat i
s’inclogui al protocol notarial. Aquest tràmit s’ha
de dur a terme dins dels quatre anys següents a
la mort. Altrament, el testament o codicil hològraf
caducaria i no hauria tingut cap efecte.
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Tal i com vam tenir l’oportunitat de veure durant
les conferències, tant si es fa testament notarial
com hològraf, i també si es mor intestat o havent
realitzat un pacte successori (els anomenats heretaments), la llibertat de disposar es troba limitada per la llegítima dels parents propers. Per a
persones que morin subjectes al dret civil català,
tenen dret a la llegítima els fills (o els nets si un
fill ha premort, per exemple) i, si no hi ha descendents, els progenitors. La llegítima és d’una
quarta part (25%), a repartir entre els legitimaris,
de la suma dels bens que es deixin en morir (relictum) més els que s’haguessin donat en vida
(donatum). Ara bé, cal tenir en compte que, com
a regla general, només s’inclouen en el donatum

D’altra banda, convé tenir present que, en el dret
català, la llegítima dels progenitors sempre es
pot renunciar anticipadament, i també es pot
pactar amb els fills que, a canvi de pagar-los en
vida una quantitat almenys igual a la meitat del
que en aquell moment els correspondria per llegítima, renunciïn a reclamar-la amb posterioritat.
A més, és possible i molt freqüent en successions catalanes que els fills renunciïn a la llegítima un cop falta un dels seus progenitors, especialment si el testament beneficia l’altre
progenitor comú, sense que això tingui costos
fiscals suplementaris.
Com les mallerengues del meu terrat, el millor
regal als fills ja els hi vau fer. Ara es tracta bàsicament d’evitar que sorgeixin problemes quan no
hi siguem, perquè la tranquil·litat i la serenor
—tal i com hem confirmat durant aquests temps
tan durs— no es paguen amb diners.
Espero retrobar-vos ben aviat i continuar discutint i, sobretot, rient.n

Divulgació

Ja es parla de la quarta edat…
Clara del Ruste
Directora i actriu de teatre

Q

uan busquem a Internet la paraula edat
ens trobem aquestes paraules: L’edat és
el nombre d’anys o temps que té un
ésser viu, tot i que de vegades s’usa amb el sentit
de període històric. Aquesta edat se sol indicar
des del moment del naixement; per tant, una persona que tingui un any vol dir que ja ha passat el
seu primer aniversari i que fa més d’un any que
ha nascut.
Segons l’edat, la vida de les persones es divideix
en aquestes etapes (condicionades culturalment):

· embaràs (l’edat és «negativa» perquè encara
no s’ha produït el naixement)

· infància
· preadolescència (pròpia de la cultura occidental)

·
·
·
·

adolescència
joventut
etapa adulta
vellesa (o tercera edat)

Les Aules Universitàries va trobar l’expressió
Gent Gran i d’aquesta manera s’allunyava d’una
classificació numèrica que comença a la vellesa.
Sabem tots i totes, els qui anem creixent, que en
nosaltres conviuen, amb major o menor grau, totes les edats.
Hi ha moments durant el dia que una olor ens
transporta a una vivència breu i intensa, a un
passat que es fa present, ens sentim menuts; altres moments una expressió, un gest, ens reafirma com a una adolescent, pensaments que ens
acompanyen des de la joventut i transitem amb
consciència i inconsciència per edats… És per
això que, de vegades, quan ens mirem al mirall
ens sorprenem: la nostra cara amb arrugues i
plecs! Com pot ser? Quan ens mirem en una foto
veiem una persona gran i potser se’ns escapa en
veu alta l’expressió: si soc una vella!
Potser no ho sabeu, però hi ha una aplicació al
mòbil on ensenyes la teva cara actual i pots demanar veure-la com serà dintre dels anys que vulguis, els que siguin… Quan ho vaig fer va ser increïble! Em va emocionar! Em vaig reconèixer i

Clara del Ruste interpretant el personatge de la besàvia
Margarita, dona sàvia i treballadora que practicava cures i
pràctiques fetilleres.
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Divulgació
L’ànima de pallassa expressa totes les edats en
una presència física.
Clara del Ruste exerceix també de pallassa en
diverses propostes per a públic de totes les
edats!

amb mi vaig veure la meva mare de 90 anys, el
pare als 83. L’emoció va ser perquè vaig veure
tendresa. Bonic moment. Vaig veure i sentir que
era un bell rostre.
Ja ho veieu! No calen sessions de maquillatge
que t’envelleixin; en qüestió de minuts una aplicació et dona el resultat. L’Infant, l’adolescent, el
jove es pot veure convertit en una persona gran!
Quin joc!
Una cosa és veure’t i una altra, com sabeu, és
viure’t!
Vivim una edat, gent gran, que ens permet observar, gaudir de l’observació i dels vincles d’una
nova manera… Naixem també de nou, podríem
dir, no responem a un ritme laboral, a una
dinàmica vital de respostes diàries amb la feixuguesa de responsabilitats que sovint ens allunyava del contacte amb un mateix. Ara, potser,
molts de vosaltres permeteu que us ressoni ben
endins el que us arriba i, si esteu envoltats/envoltades de persones de diverses edats, les perspectives són més riques. Podeu transitar de forma personal i única per totes les edats que us
han fet el que sou. És l’edat de ser totes les
edats, amb consciència i reconeixement!
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Resulta que tinc cert avantatge respecte a vosaltres perquè l’aventura de fer teatre, de ser actriu,
m’acosta als personatges, a edats diverses a través del cos, de la veu, del ritme, de les paraules.
La meva cara i el meu cos reflecteixen el pas dels
anys d’una forma dolorosa, però també poden
expressar un pas dels anys alliberador. L’actitud
corporal pot ser d’obertura al món o, en canvi,
mostrant una ferida mai tancada, les paraules
poden ser dinàmiques o censuradores a tota
hora… En fi, variants d’un ventall de vides de diverses edats que he viscut amb tots els matisos

i d’altres que, en la font de la literatura, dels artistes, he pogut alimentar-me i, d’alguna manera,
reviure professionalment.
Sempre seré partidària de les trobades amb gent
de totes les edats amb qui compartir il·lusions i
projectes. Un bon exemple seria el teatre amateur i amb ell els autors que entenien que calia
escriure obres amb personatges de totes les
edats perquè així era possible que, durant els
assajos, els nervis, la concentració, les decepcions, les frustracions, els somnis fossin compartits, viscuts per tots i totes, fos quina fos la seva
edat, per després culminar el treball, buscant hores durant la setmana, amb una estrena i així tots
rebien aplaudiments i un record compartit.
Aquestes activitats, com el teatre, que permetien
també un variat d’oficis, de la tramoia a decorats,
disseny i confecció de vestuari, músics creant i
interpretant…, també crec que acostava a un fluir
emocional més ric i més humà de tots els participants.
Quan ens volen encasellar en rols que han de
donar resposta als tòpics a la nostra edat, o que
ens utilitzen, ara que som més grans, sols per
fer-ne una caricatura, em revolta!
Proveu un dia d’explicar el conte de la caputxeta
vermella amb edats canviades! Hi havia una caputxeta de setanta anys que el dia que la seva
neboda o la seva millor amiga… de 14 es va posar
malalta… Un exercici divertit que ens acosta a un
joc sa de descobertes que si podeu compartir
amb d’altres persones us reportarà moltes sorpreses!, no donar per fet certes dinàmiques, certs
rols vinculats a les edats i als gèneres.
Som gent gran en procés d’esdevenir grans en
sentiments, emocions i humanitat revolucionària.n

El Racó del Soci

Sis mini seminaris
Gemma Castells i Barberí
Grup 2n

D

esprés d’aquests més de tres mesos de
“pandèmia”, i que encara estem vivint,
agraeixo en gran manera a les augg bcn
ub la bona pensada de donar-nos, en les Aules
d’Estiu, via online, els “sis mini seminaris” que
han estat molt profitosos per refermar i incrementar, aportant novetats, el contingut del nostre bagatge cultural i, sobretot, fer passar una estona
molt agradable.

Literatura Medieval
El poder de les paraules en la literatura. Tot el
que no és escrit, no és literatura? Les tradicions
i les llegendes, no seria literatura?
La importància del text escrit a l’època medieval,
el seu desenvolupament, la tècnica emprada i el
valor material a través del temps…

Medicina
La resistència natural o adquirida ens permet ampliar coneixements i experiències que deriven en
respostes, una de les més importants: els nivells
d’immunitat.
Qüestions, inquietuds i esperances que evidencien l’encert d’aquest seminari.

Història de la Música
I final feliç i animat! El títol del tot encertat, ja que
Barcelona, la nostra ciutat, va ser la porta d’entrada del jazz al país. De fet, semblaria que ja
l’any 1919, els primers jazz-men van interpretar
aquest tipus de música entre nosaltres. Barcelona i Catalunya “l’exportarien” a la resta de l’estat,
sense perdre aquest referent original català.
MOLTES GRÀCIES, AULES! He gaudit i fruït plenament d’aquests sis mini seminaris.n

Història
Descobrint camins, pobles on potser hem estat,
amb la seva cultura i tradicions, la seva religió…

Geriatria
Fer camí amb un envelliment saludable. Tots i totes hem viscut tot enriquint-nos en experiències,
en amor i sapiència. No cal que ens planyin, també ho recorda l’Homenot de Llofriu, (Homenatge
del poble a la gent gran 2019): S’ha d’acceptar la
vellesa tal com és i amb bona jeia. No hi ha altre
remei si no es vol perdre el temps.

Història de l’Art
La majoria dels grans pintors i escultors que s’esglaonen fent història de l’art van començar com
a petits pintors i escultors.
Retratar i autoretratar-se, com molts de nosaltres
reconeixem, ens plau i no pas ens reca.
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El Racó del Soci

La meva anada a Montserrat
Maria Sanfeliu
Grup 2n

A

nant per la carretera, entre les giravoltes
del camí, van aparèixer, sobtadament,
les puntes indefinides de la serralada de
Montserrat, envoltada d’una densa boira, com
amagada en un infinit. Semblava una aparició,
quasi irreal, entre unes agulles de sol que s’hi
infiltraven i donaven una visió de llum i d’ombres
que meravellaven en veure-les. Em va sorprendre
i emocionar.
Quan vaig arribar a les portes de la Basílica, a la
gran plaça, banyada pel sol matinal, tot era llum
i serenor.
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No vull detallar la bellesa de l’edifici, ja conegut
arreu, però sí vull dir la pau que s’hi respira i que
va entrar molt dins meu, un quelcom màgic que

se’m fa difícil d’explicar… Quan entres dins,
aquesta màgia es fa més densa, més contundent, com si les oracions, tantes, estiguessin en
el mateix aire, com si aquest s’hagués fet material, dens, que es pot sentir, palpar, fa la sensació que estàs en una altra realitat, en contacte
amb el Diví.
A més de la meravella que és la Basílica, cal destacar el cor de veus blanques, l’Escolania, coneguda a nivell mundial.
I Ella, tranquil·la, immutable, presidint l’altar, enlairada, des de dalt, ens dona la benvinguda a
tots. La nostra estimada Verge de Montserrat, la
Moreneta, patrona de tots els catalans, que ens
acull i ens protegeix.n

Poesia

La bella dama del tramvia
Josep Carner

Si ran de la parada veieu el “tram” passar
tot ple de “smarts” o gent de la pescateria,
sota un gran feix de plomes eternament hi ha
la bella dama del tramvia.
La nua el seu ermini gelós com un serpent;
sa gorja mal coberta la voluptat exhala;
deurà parlar, quan parli, melodiosament:
és de París o Guatemala.
Tot d’una que l’heu vista, s’allunya a l’infinit
dins el brogit del tròlei i de la baluerna,
i es decandeix llavores la flama del sentit.
Mes, si poguéssim, ¿fóra eterna?
¡Oh, no! La bella dama, de plomes sota un feix,
val més que amb sa llegenda s’allunyi benaurada;
si gaire l’escatíem, no fora tanmateix
com la copsà la llambregada.
Car la beutat, o baixa quan hem pujat —ço és…
la nostra maniobra subtil resulta vana—,
o resta, i és de Gràcia i de segur diu “pues”,
sollant la parla catalana.
I no hi ha més manera: la dama corre avall
o bé de dispesera tot d’una pren la fila.
Anem a peu, poetes, car la beutat defall
en el topant on hom enfila.
Jovent, ¿oh tu que cerques la joia o el renom!,
no siguis mai fantàstic, que el dol et colpiria.
Totes les esperances de l’avenir són com
la bella dama del tramvia.
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Mític Viatges parteix de
la il·lusió d’un equip de
professionals amb més
de 30 anys d’experiència
creant un estil diferent,
innovador i exclusiu
de turisme.
A dia d’avui, la nostra
major garantia és la
fidelitat i la confiança
dels nostres clients.

GRUPS CULTURALS
GRUPS TEMÀTICS
MITIC VIATGES S.L. (GC1042)

Tel. 93 217 17 39
www.mitic.es
info@mitic.es

Arquitectura
Gastronomia
Jardineria
Turisme industrial

GRUPS FAMILIARS
Aniversaris
Celebracions noces d’or

VIATGES A
LA SEVA MIDA!

