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EDITORIAL - “LA MEMORIA”
…. es la verdad que vivimos, sin memoria no hay VIDA.
Hace ya algunos años que soy socio de l’Espai de Gent Gran de
S.F y a la vez voluntario, salvo algunos años sabáticos.
El ser voluntario lleva consigo algunos disgustos, pero también satisfacciones que son compartidas con otros socios/as. Una de ellas
empezó cuando la Comisión de viajes nos llevó a Colliure, a visitar
la tumba de Antonio Machado, el poeta. Entre los que fuimos había
un socio que me comentó su historia en nuestra última guerra civil.
Su exilio en Francia, su estancia en los campos de las playas y
otros campos y su regreso a España, todo ello sin haber cumplido
los 20 años.
Le escuché y le animé a que lo escribiera. Se negó, alegando que
no sabía redactar, le convencí diciéndole que yo le ayudaría a ello.
Me dio el borrador y poco tuve que hacer con él; se publicó en
nuestra revista casi tal como me lo entregó. Entre mis papeles, me
aparece que aún guardo el original.
Para mí fue muy gratificante poder ayudar a un socio a que expusiera sus vivencias para los demás; algunos tenemos edad para
recordar estos hechos y otros. Esto es parte de mis satisfacciones.
Hoy he asistido a su sepelio. Espero que donde estés, sigas dibujando y bailando y tan alegre como siempre.
Esta evocación es parte de la Memoria de l’Espai de Gent Gran
S.F. y de su “archivo” que existe, sólo en el recuerdo.
Un socio de tantos
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LA COMUNICACIÓ, UNA QÜESTIÓ DE SINTAXI.
La vida no es pot concebre sense ordre. La organització dels
elements que formen qualsevol entitat viva és una condició necessària perquè és pugui produir. Si les cèl·lules que formen el
nostre cos es desorganitzen sorgeix el caos. Tots hem sentit dir
alguna vegada als metges, biòlegs i científics en general que el
creixement incontrolat i desorganitzat dels nostres teixits produeix el càncer. De fet, la curació ve donada per la capacitat de
posar en ordre el descontrol. Aquest ordre és necessari tant en
el funcionament intern individual com en la diversitat de la vida
que molt sovint requereix el concurs de diferents espècies per
tal d’aconseguir els objectius existencials de qualsevol ser viu:
nàixer, créixer i reproduir-se. Què seria de moltes plantes sense
el concurs dels insectes? I què seria dels insectes sense les
flors?
Aquesta reflexió ens porta al sentit que li hem donat a l’encapçalament d’aquest escrit “La Comunicació i la Sintaxi”. Pel que veiem l’actuació conjunta dels components vitals requereix l’acceptació de les “normes de joc”. Això comporta la comunicació
que vol dir posar les idees en comú. Que els nostres missatges
arribin als altres només depèn de la claredat de la nostra exposició. La flor amb els seus colors i perfums indiquen clarament a
l’insecte que està disposada a rebre’l. És la seva manera de comunicar-se. Mantenint el fil de l’argumentació, el perfum i els colors són eines de comunicació.
Els humans, com a éssers superiors
en la escala de la vida, tenim una capacitat única i perfecta per comunicarnos: el Llenguatge. Aquest sistema tan
perfecte només és efectiu si està estructurat d’una manera intel·ligible. Si
les paraules, els signes ortogràfics i
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l’entonació no respecten les normes establertes, el missatge
serà confús i no produirà l’efecte comunicatiu. Un dels elements
més importants en la organització dels components significatius
és la seva ordenació. Un conjunt de paraules desorganitzat i
aleatori no té funcionalitat comunicativa. No ens diu res. Es fa
incomprensible. Una eina fonamental per organitzar els nostres
missatges ja siguin orals, escrits o gestuals es la Sintaxi, paraula grega que vol dir “amb ordre”. Distingir qui fa el que es diu,
què diu, amb quina finalitat i en quines circumstàncies és tot el
que la Sintaxi ens proporciona quan elaborem una comunicació. Quantes vegades hem sentit, “però, què està dient?”, “de
què parlem?” La manipulació del llenguatge principalment ve de
la manipulació de la Sintaxi. Quan un escrit no s’entén és perquè hem amagat o manipulat l’ordre dels seus elements. És allò
que en llenguatge periodístic diem les cinc W per les seves inicials en anglès: What > Què, Who > Qui o quins, When > Quan,
Where > On, Why > Per què, How > Com.
Tenint clars aquests conceptes i ordenant-los d’acord amb els
recursos de la Sintaxi aconseguirem una comprensió del text
molt més clara i una comunicació fluida i eficient.
R. Jiménez
Solucions als entreteniments
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NEIX UNA FLOR CADA DIA
Neix una flor cada dia
d’una esperança que nia.
Al camp de l’adolescent
ple de sol, rialla i vent
tota la sembra és forment

i de planter d’alegria
neix una flor cada dia.
Allà a la feixa del vell
la llavor rau al cistell
entre el bastó i el capell
mes del record que s´hi cria
neix una flor cada dia.
El moribund veu marxar
el goig de la vida enllà
mes defugint el demà
al besllum de l’agonia
neix una flor cada dia.
I allà a la cel·la del reu
un home besa la creu
mentre li sembla que veu
seguint l’esperança que el guia,

que una flor neix cada dia.
“Recordant al seu autor”
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EL MODERNISME (II)
Parlar sobre modernisme en arquitectura és molt extens. Com
que som veïns de Barcelona, ens centrarem en la gran riquesa
modernista de la ciutat, i ho acotarem en els tres arquitectes
més emblemàtics, encara que n'hi va haver molts més de molt
brillants.
Per tant, esmentarem aquí Antoni Gaudí i Cornet, Lluís Domènech i Montaner i Josep
Puig i Cadafalch.

El Modernisme va tenir un gran ressò a tota la ciutat. A Passeig
de Gràcia, una illa de cases, va ser molt conflictiva, la Mansana
de la discòrdia, on es van realitzar remodelacions especialment
importants a tres edificis: les cases Batlló (Gaudí), Amatller
(Puig i Cadafalch) i Lleó Morera
(Domènech i Montaner).
Antoni Gaudí i Cornet
(Reus o Riudoms, el Baix Camp, 1852 - Barcelona, 1926) arquitecte màxim exponent del modernisme català.
Va dissenyar la Sagrada Família, la Casa Batlló, la Casa Milà
(o La Pedrera), el Parc Güell, etc. Molts d'aquests projectes
són considerats per la Unesco Patrimoni de la Humanitat.
El primer arquitecte contractat pel llibreter Josep Maria Bocabella, impulsor del temple de la Sagrada Família, va ser el murcià
Francisco de Paula del Villar. Els desacords de Villar amb Bocabella van fer que Villar deixés la direcció i se li oferís el 1883
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a Joan Martorell i Montells, però aquest ho va rebutjar i va recomanar a Gaudí, que havia treballat per a ell com a ajudant.

Gaudí canviava sovint els seus projectes i treballava més amb
maquetes que amb plànols, per anar modelant l’aspecte i les
estructures. Si visiteu alguna de les seves obres en podreu
veure de maquetes.
Gaudí s'inspirava en els volums de la Natura i en aspectes de
la història:
A la Casa Milà (la Pedrera) El
Projecte de Gaudí era posar
una gran verge dalt de l'edifici,
però va desistir arrel dels fets
de la Setmana Tràgica, per
l'augment de l'anarquisme i la
crema d'esglésies.
La revista L'Esquella de la
Torratxa considerava que la
forma de la Pedrera era massa moderna per Barcelona i a més
un edifici inútil...
El nebot del sultà d'Egipte i nét del Pachá Ismail, Ibrahim Hassan va ser president de la Cairo Electric Railways, entre d'altres societats. Va arribar a Barcelona el 1911 per emprendre
negocis al Tibidabo i, enamorat de la ciutat, s'hi va quedar a
viure. Va llogar un pis a La Pedrera, on va morir el 1918. Vivia
amb 14 serfs, tenia un Alfa Romeo i el visitaven una infinitat de
dones, que convivien amb ell en el pis de la Pedrera com en un
harem.
Maribel Magrans
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HARMONITZAR
Davant d’un moment tan convuls, com el que ens toca viure,
aquesta paraula em suggereix esperança. Intento raonar-ho.
En primer lloc m’aflora a la ment una frase del compositor barceloní Jaume Pahissa : ”L’orquestra Simfònica és el més alt
grau d’espiritualitat d’un poble”.

L’orquestra Simfònica, està formada per tres famílies d’instruments (corda, vent i percussió)
cadascuna amb el seu nombre
d’individualitats que abans de
començar el concert afinaran
amb la nota “La” que n’és el referent. (concert, del llatí concertare, vol dir posar-se d’acord).
Cada instrument fa el seu discurs amb llibertat, però subjecte al
patró tonal indicat prèviament.
Tots diferents, alhora faran un so: el so de l’orquestra simfònica.
Tots són un. Ambiciós però veritat.
El dia 12 de febrer Mª Rosa Pons va presentar la seva obra de
composició a l’ESMUC amb el títol ”Un sol píxel forma part d’un
gran quadre”. Ella explica que es va inspirar en la teoria dels
fractals, en què tot depèn del punt de mira i que un element pot
ser un univers o estar format per molts.
Així, ella comprova que el so d’una nota està format per diferents harmònics però a la vegada els harmònics són un so concret.
Una vegada més les parts són individualitats amb personalitat
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pròpia i al sonar juntes formen UNA UNITAT, la nota de la qual
en són part.
El dia 13 jo havia de parlar de la veu a la Biblioteca. Explicava
que la veu és un so complex format per un to fonamental i un
nombre considerable de sobretons o harmònics.
De veu només en tenim UNA i marca la nostra personalitat per
ser única i intransferible.
Ella projecta l’essència de la nostra veritat, és un reflex del nostre estat intern i dels nostres sentiment més íntims i el seu poder
va des de dormir un infant (nana) a calmar les fúries infernals o
encoratjar un poble.
Són els harmònics els que juguen el seu paper. Són molts però
de veu només n’hi ha una.

Sempre m’apareix la Unitat i la pluralitat alhora.
Va dir Pau Casals: que la Música
hauria de ser una font de comunicació. Utilitza el temps verbal hauria
per que ho deuria veure possible.
Jo també, per això sento en mi l’esperança de poder cantar junts per
ser un sol poble amb una sola veu.
La Humanitat la conformem una pluralitat d’ éssers però és
UNA.
En nosaltres està arribar al grau d’espiritualitat de l’Orquestra
Simfònica, arraconant l’ambició, l’egoisme, l’avarícia... i donant
pas a la generositat, l’altruisme, la solidaritat... que ens permetran sonar afinats amb un sol so.
Herminia Carbó
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EL CAMÍ DE SANT JAUME
O Camino de Santiago, és un Camí de peregrinació.
Al món hi ha molts de camins de peregrinació.
Per què?
Doncs perquè són camins iniciàtics o per pensar. Et posen en
contacte amb la natura, amb la
gent dels pobles pels que passes
i amb altres pelegrins de tot el
món.
A Espanya hi ha molts camins que porten a Santiago, on, la
tradició diu que esta enterrat un apòstol de Jesús.
El Camí més transitat cap a Santiago és el que comença a
Roncesvalles i es diu Camí Francès. Aquest Camí es la trobada de molts camins que venen d’Europa. Altres camins molt
coneguts són: el de la Costa, la Via de la Plata i el Primitiu. Hi
ha una prolongació des de Santiago fins a Finisterre per veure
amagar-se el sol a l’oceà.
El Camí Francès te molta infraestructura: bars, allotjaments de
tota mena, farmàcies, metges, empreses que et porten les motxilles
o les maletes d’un lloc a l’altre. Això fa que sigui un camí que pot fer
qualsevol persona de qualsevol
edat i de qualsevol pes. Més ràpid
o més a poc a poc.
Per fer-ho bé la pelegrina o el pelegrí han de portar una
“credencial” que és una llibreteta on cada dia es posa al menys
un segell que demostra que s’ha fet el Camí. Si es fan com a
mínim els últims cent kilòmetres, a peu, en arribar a Santiago
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es pot demanar un certificat d’haver fet la peregrinació que es
diu “Compostela”. S’ha d’ensenyar la “credencial” correctament
segellada per a obtenir-la.
El Camí Francès es ple d’albergs,
pensions, cases rurals, hotels,
(per dormir).
Allò més tradicional és dormir en
albergs “oficials” que de vegades
són municipals, de l’església, de la
Comunitat Autònoma, etc. Però també hi ha albergs privats on
es pot reservar un llit.
Els albergs oficials son més barats, entre 7€ i 15€ per nit, de vegades hi ha una cuina disponible que et permet fer-te el dinar, el
sopar i l’esmorzar.

Els albergs privats són lleugerament més cars però generalment
permeten reservar i per tant fer unes jornades molt més relaxades.
Animeu-vos doncs a viure l’experiència encara que sigui només
la dels últims cent kilòmetres i en jornades de pocs kilòmetres.
BUEN CAMINO!
Josep Lluis Ferran
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UNA BIBLIOTECA CURADORA
Si li preguntéssim a aquella dona gran que ara entra a la biblioteca quantes persones ha cuidat en la seva vida, segur que
obtindríem respostes similars.
Quan era jove va haver d’ajudar
a la seva mare, mentre que els
germans estudiaven.
Quan ella va ser mare va aixecar
els fills i va haver de deixar la seva feina fora de casa.
Quan els infants van marxar de casa, el sogre va patir un ictus
i se’l va portar a casa. També va passar una temporada un oncle solter amb el fetge una mica tocat.
I ja fa uns anys, el seu Manel va començar a oblidar-ho tot, un
moment que ella no oblidarà mai.
Ara, encara va a buscar als nets quan fan
extraescolars, els porta a casa del seu fill i
mentre l’espera fa el sopar i passa el drap
per treure la pols.
Tot ho va fer sense pensar que allò que
feia era una feina, que podria haver cobrat
un sou, però ara, quan el dia 25 l’ingressen la pensió no contributiva, tots pensem
que no hi ha ningú que hagi contribuït tant
com ella. Que aquest país no seria el mateix sense la seva
contribució.
La Biblioteca Sagrada Família també vol ser curadora i està
oberta a totes les persones, més enllà de la seva edat, gènere
o condició social. Aquest any treballarem conjuntament amb la
resta d’entitats del barri, coordinats pel Pla Comunitari, al voltant
de l’àmbit de les cures, des de la
perspectiva de l’economia feminista.
Mercedes Biniés
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EL CARRER GRASSOT
Vaig néixer, ja fa alguns anys, al carrer
Grassot; un carrer que sempre vaig sentir
dir que era l’últim tram de Gràcia abans
d’arribar a l’Eixample.
Podies jugar al carrer mentre arribava el
vespre; veies encendre els fanals amb un
pal tot allargat que duia “el Farolero” com
deien sempre les targetes que felicitaven
“Las Pascuas”.
Per vacances sorties amb un entrepà de
truita que menjaves asseguda a la vorera
de casa. Uns quants cops per setmana passava la furgoneta del
gel, i només havies de sortir amb una galleda on n’hi posaven un
bon tros per poder refredar la nevera.
També recordo l’escombriaire amb un carro i un cavall. Vestia
una camisola blava i un “tortell” rodó al cap que aguantava un
gran cabàs on hi posava la brossa, mentre anava tocant la trompeta a cada portal de l’escala.
Per la nit de Sant Joan, a la foguera s’hi arreplegaven trastos
vells que recollia la canalla. Arribada la foscor, s’encenia el foc, i
ja tens aquí a la meva gossa, la Violeta – la més tronera de la
casa –donant voltes, tafanejant i ensumant tot allò que li arribava, fins que; Ai Senyor!: un coet petava, i aquí ja tens a la Violeta tot agafant embranzida fins arribar a la porta
de casa on segur que s’hi estimbava.
També pel carrer Grassot han passat
els anys, però ell no es fa vell, només
va fent canvis.
Avui amb aquest nom s’anomena tot un nou barri: El Camp d’en
Grassot i Gràcia Nova , just abans d’endinsar-nos a l’Eixample.
Marga Delgado
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L'EXAMEN
T'odio,
no saps quant t'odio...
Fas de la meva vida, un patiment,
m'amargues els dies,
no puc dormir per les nits,

la meva pau, em deixa
i el neguit entra en el meu interior.
T'odio,
no saps com t'odio...
Quan es decideix el meu destí,
t'interposes al meu camí,

i amb preguntes incongruents,
les meves mans tremolen, damunt del paper.
T'odio,
t'odio tant...
El temps va passant,
el rellotge va contra meu,
els nervis m'atrapen.
En tan sols unes hores,
tot s'haurà acabat.
Però... guanyador en sortiré,
o de res hauria servit,
l'haver patit
i els esforços fets.
De tota manera, et seguiré odiant... SEMPRE.
Joan
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¿HABLAMOS UN POCO DE OPERA?
Soy simplemente un buen aficionado a la ópera desde hace
muchos años, puesto que la descubrí muy jovencito, y voy a decir cómo y porqué. Digo ópera, por no decir música, ya que, al
decir música, se engloba todo lo que se refiere al ámbito musical y en mi opinión no es así, yo prefiero separar lo clásico de lo
moderno que en mi caso se refiere a la música clásica y en particular a la ópera.
¿Cómo la descubrí?, es muy sencillo de
explicar. Tenía unos 10 años, cuando mis
padres me llevaron a cantar a la escolanía de mi parroquia y allí empezó a gustarme la música.
¿Y por qué ópera?, pues también es sencillo de explicar. Ya de mayor fui al Gran
Teatro del Liceo de Barcelona, donde asistí a varias representaciones operísticas y quedé embriagado de las voces que pude
escuchar, de la manera de interpretar este instrumento que tenemos todos los mortales que es la voz, y usarla de una manera tan perfecta, que nos puede transportar a límites insospechados. Así es como aprendí a amarla.
Pero vayamos al principio: la palabra «ópera»,
significa obra de teatro, y en este caso, obra de
teatro con música. Sin embargo, nos gusta recortar frases, por ejemplo, el instrumento que
conocemos como piano, en su principio se llamó
«clavicémbalo» o «pianoforte» y nosotros que
somos más listos le llamamos «piano», así pues,
opera con música, termina por ser OPERA.
El espectáculo de ópera íntegra, es un esfuerzo común de gran
número de personas: solistas de canto, masas corales, orquesta, cuerpo de baile comparsas, tramoyistas, electricistas, sastres, peluqueros y maquilladores, además de director de or15

questa, el director artístico, el escenógrafo, el diseñador, etc.
etc. La voz es el elemento esencial e inalienable. Por lo tanto,
en lugar de ópera con música, acabó llamándose sencillamente
ópera.
Resultó ser un espectáculo revolucionario, no solamente porque era una obra de teatro cantada íntegramente, sino porque
era cantada a una sola voz, y que, según los expertos, su nacimiento se sitúa poco antes del 1600, en Florencia.
Según unos apuntes del gran maestro y profesor
de Historia de la música y de Historia de la ópera,
Sr. Roger Alier, en su larga historia, la ópera recibe varias denominaciones, tales como: drama serio, drama bufo, drama cómico, melodrama, granópera, ópera cómica, drama jocoso, bel canto, et.
etc.
Fraduco
¿COMO FUNCIONAN NUESTROS RIÑONES?
Los riñones son un par de órganos vitales que realizan varias
funciones para mantener la sangre limpia y químicamente equilibrada de los productos de desecho y tóxicos que tenemos en
nuestro organismo junto a otras funciones.
Están localizados a ambos lados de la columna vertebral, con
forma de alubia y del tamaño de un puño. Miden entre 10 y 12
cm con diferencia de tamaño entre ambos lados. Su peso en el
hombre es de unos 146 g en el dcho. y 147 g el izdo. 120 g
drcho. y 121 g izdo. en la mujer.
Los riñones son avanzadas máquinas de reprocesamiento y
de “lavar” nuestra sangre. Cada día, por los riñones de una persona pasan aproximadamente 190 l de sangre para eliminar alrededor de 2 l de productos de desecho, toxinas y agua en exceso, que se convierten en orina, fluyendo a través de unos conductos llamados uréteres hacia la vejiga. La vejiga almacena la
orina y la elimina al orinar a través de la uretra.
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Todo el trabajo de separación de desechos ocurre en unas minúsculas unidades dentro de
nuestros riñones llamadas nefronas. Cada riñón tiene alrededor de un millón de nefronas, en
la nefrona un glomérulo que es
un pequeño vaso sanguíneo o
capilar como un ovillo entrelazado con un minúsculo tubo que
recolecta la orina llamado túbulo.
El glomérulo actúa como colador o filtrado del torrente sanguíneo, manteniendo las proteínas y células normales en el torrente sanguíneo. Un complicado
intercambio químico se lleva a cabo mientras los materiales de
desecho, toxinas y agua dejan la sangre y entran en el aparato
urinario.
Al inicio los túbulos reciben una combinación de materiales de
desecho y compuestos químicos. Los riñones calculan la cantidad que hay de compuestos químicos como sodio, potasio, fosforo, regulando la cantidad necesarias de estos y del agua que
el organismo todavía puede utilizar mediante un intercambio de
solutos a través de la membrana capilares, normalizando los
niveles corporales necesarios, pasando lo innecesario a la orina.
Los riñones liberan tres importantes hormonas:
Eritropoyetina o EPO, que estimula la médula ósea para
producir glóbulos rojos.
Renina, regula la presión arterial
Calcitriol, la forma activa de la vit D, que ayuda a mantener el calcio para los huesos y para el equilibrio químico
normal en el organismo.
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Los riñones sanos funcionan al 100%, hasta el 30-40% es
difícil de detectar. Con una función renal menor del 25% se
dan problemas graves de salud y si disminuye al 10% necesita terapia de Reemplazamiento renal o Diálisis. Existe una
prueba de detección en sangre, la tasa de filtrado glomerular, mediante la determinación de EGFR (filtrado glomerular
estimado). También el control de volumen de orina diario es
muy orientativo en cantidad, pero no claro está en calidad,
el volumen de orina y las determinaciones seriadas de urea
o BUN y creatinina son también fundamentales.
Causas de la insuficiencia renal:
Diabetes
Hipertensión arterial
Enfermedades autoinmunes glomerulares
Enfermedades renales hereditarias y congénitas como la enfermedad renal poli quística, que con el crecimiento de los
quistes remplazan la masa renal y lentamente reducir la
función renal.
Traumatismos, venenos, tóxicos, neoplasias, hemorragias,
disminución glóbulos rojos, deshidratación, quemaduras,
litiasis, fármacos,
Enfermedades autosómicas renal que se desarrolla en el útero materno entre otras causas.
Hortensia Villar
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VERITATS O ENGANYS?
A)
Avui plou, em truca la meva filla: Pare, que podries anar a
buscar els nens a l’escola amb el cotxe i portar-los a casa?
Vaig amb el cotxe i tinc sort, els deixo exactament davant la
porta de casa seva; mentre segueix plovent suaument però
sense parar.
Quant vaig a arrancar el cotxe, al
costat de la meva finestra, una
dona, amb la mà, em truca al vidre: “Perdoni tinc un greu problema. Què em podria ajudar?”
L’escena: la dona a fora sense
paraigües mullant-se i jo còmode
dintre del cotxe.
Li dic que entri, ella dona la volta
al cotxe, entra i m’explica. “Miri, jo
venia a fer un encàrrec amb el
meu cotxe, com que no trobava pàrquing, l’he deixat mal
aparcat; he anat a fer l’encàrrec a peu i quan he tornat, la
grua municipal se l’havia emportat.
Com que tot ho tenia dintre,
ara em trobo sense diners ni
documents, ni tan sols no
puc anar a rescatar el vehicle, no he dinat; què em pot
ajudar?”
La dona no semblava beguda ni drogada i sí molt angoixada.
M’estarà ensarronant?
Penso que li puc donar uns euros, un bitllet petit, miro la cartera, sols hi ha un bitllet de 50 euros. Li dono?
Diu que li faci confiança, m’ho tornarà a la adreça de la meva
filla.
Dec ser un innocent. Li dono el bitllet.
No n’he sabut res més. Em cal conformar pensant que només
soc l’enganyat; i què fotut que deu ser, haver d’enganyar a
altres per necessitat.
Queda clar que la meva economia passarà una setmana complicada.
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B)
La meva dona i jo som al carrer
davant la porta del Mercat, una
persona adulta, neta, molt educada ens diu: “Perdonin, dormo al
carrer, no tinc res, si em poguessin ajudar?”
No en fem cas; passem de llarg,
anem a comprar en una botiga de
mes avall, però caminant la meva dona em diu: “Pobre, i si és
veritat?”
De la compra havien sobrat 5 euros, la
meva dona els portava a la mà; tornem
a passar per la porta del mercat, aquella persona encara està pidolant.
Expliquis: “He perdut la feina, m’han fet fora de casa, dormo al
carrer, la meva germana viu a Madrid, i m’està buscant un lloc
per dormir, però en aquest moment , no tinc res...”
Li diem que de poc li serviran 5 euros que li donem, ell respon:
“Gràcies, ja que el fet més important és veure que algú em vol
ajudar; fins 20 cèntims agraeixo, això em dona l’esperança que
mentre hi hagi gent que m’ajudi, el meu problema se solucionarà”.
Dues experiències: Què serà veritat?; què serà mentida o engany?
Com a conclusió, una cosa és ben certa, dec fer cara de BABAU i dec ser molt fàcil d’enganyar. Però, ben mirat no em fa
res!.
Andreu
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LA RECEPTA - XATONADA
Ingredients:
2 escaroles
300gr. bacallà dessalat
200 gr. ventresca de tonyina amb oli
12 filets d'anxoves salades
100 gr. d'olives arbequines
100 gr. d'olives negres
Per la salsa:
4 tomàquets madurs
2 cabeces d'alls
4 nyores
40 gr. d'ametlles i avellanes torrades
200 ml. d'oli d'oliva verge
10 gr. vinagres de xerès
sal i pebre
Elaboració:
Unteu amb oli els tomàquets i els alls i i escaliveu-los al forn 20
minuts a 180 graus.
Partiu les nyores per la meitat i poseu-les en remull amb aigua
tèbia 30 minuts. Passat aquest temps amb un ganivet podreu
separar amb facilitat la polpa de la pell
Tritureu els tomàquets i els alls escalivats i pelats, les nyores,
les ametlles, les avellanes, l'oli, sal i pebre fins que n'obtingueu
una salsa cremosa. Rectifiqueu de sal si convé.
Netegeu les anxoves, separeu-ne els filets i deixeu-los 5 minuts en remull amb aigua. Les escorreu i reserveu en un plat
amb oli.
Renteu les escaroles, escorreu-les i talleu-les a trossos. Les
amaniu amb la salsa.
Esqueixeu el bacallà, i repartiu-lo per sobre l'escarola amb la
tonyina, el filet d'anxova i les olives
Pilar
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POLIM L’IDIOMA
REFRANYS USUALS EN CATALÀ.

Sobre el menjar i beure

L’aigua fa la vista clara
Les penes amb pa fan de més bon passar
Menjant, menjant, ve la gana
On en mengen dos, en mengen tres
Pa per a avui, fam per a demà
Pardal que vola, a la cassola
Qui menja sopes, se les pensa totes
Qui no té un all, té una ceba
Qui oli remena, els dits se n’unta
Qui té gana, somia pa
Tot bon català té fred després de menjar
Tranquil·litat i bons aliments, tenen sanes a les gents
Un bon dinar fa de bon esperar
A cada porc li arriba el seu sant Martí
A la taula d’en Bernat, qui no hi és, no hi és
comptat
A qui no vol caldo, dues tasses
Al pa, pa, i al vi, vi
Al pot petit hi ha la bona confitura
Amb el pa a les mans hi ha qui es moriria de fam
Bon pa i bon vi escurcen el camí
Caldera vella, bony o forat

El dinar, reposat; el sopar, passejat.
De banquets i bons sopars n’estan plens els fossars
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ENTRETENIMENTS

Solucions a la pàg….

1. Món en què vivim.
2. Tasca.
3. Indecisió. Vacil·lació.
4. Quadrúpede, mamífer, ungulat, gran,
fort, amb crineres i llarga cua, domesticable i útil a l'home (Equus caballus).
5. Succés, esdeveniment.
6. Que no té el necessari per viure. Sense recursos.
7. Persona o animal masculí respecte del
seu pare o mare.
8. Final. Terme, o consumació d'alguna
cosa.
9. Puntada, assumpte en qüestió.
10. Producte intel·lectual en ciències,
lletres o arts, i amb particularitat el que
és d'alguna importància.
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