
CORONAVIRUS  

Al principi de la pandèmia covid 19 en que semblava que cada país feia el 

possible per evitar contagis, hi va haver una asseveració que hem va cridar 

l’atenció per part d’Alemanya, van dir que els països del sud d’Europa es 

contagiaven mes perquè es donaven petons i abraçades amb massa 

freqüència i així es contagiaven  més. 

En tots aquests dies que ja dura el covid 19, hi hagut moltes asseveracions que 

s’han anat desmentint, que no son certes, ningú s’hagués pensat que duraria 

tan de temps , ni que trobaríem a faltar les amistats i la família, pels 

confinaments i els tocs de queda tan sovint aplicats. 

S’ha donat molta importància el fet que amb la família era el que mes es 

trobava a faltar era els petons i les abraçades, i per sobre de tot els nets amb 

els padrins. I vaig pensar, quan érem petits no ens en donaven de petons i 

abraçades, mes aviat algun cop i càstigs. 

Volia dir això que no ens estimaven,  no ho crec que fos així , era una altra 

època i el que prioritzava era que tinguéssim el plat ple . No es donava 

importància a les relacions entre els grans i els petits´ 

Em va venir a la memòria una entrevista que van fer a l’Emili Teixidor sobre la 

pel·lícula, en que era autor de  la novel·la “ Pa negre”   i li van preguntar que li 

semblava l’adaptació que n’havien fet. Ell va respondre que li semblava bastant 

be, menys en una cosa, que els nens rebien petons i abraçades i això no 

passava. 

Això ara ha canviat, les relacions entre generacions es molt mes fluida, sigui 

perquè les mares també treballen i estan mes amb els padrins. Son la nostra 

il·lusió, i els enyorem molt pel fet de no poder veure’ls. 

Crec que aquesta pandèmia ens ha tocat a tots d’alguna manera, sigui per 

l’aïllament en que ens vist sotmesos, sigui per la prioritat que han donat els 

malalts d’aquest covid 19, en canvi hi ha persones que els hi han aplaçat   les 

visites mèdiques i han empitjorat o aplaçar la llista d’espera d’alguna operació. 

No critico que els hagin donat prioritat, però tampoc havien d’oblidar els altres 

malalts. 

Esperem que ho puguem vèncer, i poder retrobar-nos tots plegats. 

 

Ramona Capell Palau, Juneda 

 

 

 



FENT BALANÇ   

 Fent balanç de la pandèmia puc dir que ... Ens ha canviat la nostra 

perspectiva. Ens ha girat, de dalt abaix i d’un dia per l’altre, la nostra vida.  I 

encara, avui, ens la condiciona. Ens va agafar desprevinguts. Però, també, ens 

ha ensenyat a valorar altres coses.  

 Hem aprés a estimar els que tenim a la vora i els que estan lluny. De tots 

ells, hem descobert una nova necessitat:«Dir allò que es donava per entès»; 

hem enyorat els seus petons i hem descobert el gran valor d’una abraçada. 

Amb la pandèmia hem començat ha fer coses noves que ara ja són noves 

aficions. Hem trobat nous espais dins de la nostra llar: els balcons, patis, 

terrasses i  finestres han deixat de ser llocs per on entra la llum per omplir-se 

de vida. Hem descobert que existeixen les videocomunicacions i el teletreball. 

Hem recordat que era fer cua i demanar la tanda.  

 Molts s’han retrobat amb els orígens familiars i amb el poble on havien 

passat els estius de petits. Han vist que, potser, al poble no s’hi està tant 

malament. No té tants serveis però sí que les cases disposen de més espai ja 

sigui a dins o a fora. A més a més, no cal pensar en la distància de  seguretat, 

o ben poques vegades, perquè de fet al carrer no  et trobes ningú. Gràcies a la 

pandèmia ens hem adonat de la qualitat d’educar en grups reduïts i hem 

començat a donar un valor extra a les escoles e instituts rurals. Sobretot hem 

aprés a adaptar-nos als canvis. Alguns, fins i tot, potser, hauran descobert que 

l'ésser humà no és tan ponderós com creiem i que un ésser de mida 

microscòpica el pot  vèncer. 

 La natura també ens ha donat una lliçó. Durant el confinament,  ella ha 

anat per lliure. El riu ha brollat d’on sempre havia brollat i no per una 

canalització. L’herba ha crescut com i per on ha volgut; ningú la tallava o 

segava. Els ocells han fet els nius on sempre feien o descobrint nous forats o 

branques. Els animals no domesticats han fet seus carrers i places de pobles i 

ciutats. La natura recuperava allò que l’ésser humà li havia manllevat.  

 Fent balanç de la pandèmia del Covid’19 puc dir que, potser sí que, ens 

calia que un bitxo microscòpic ens poses als humans en el nostre lloc. Per 

adonar-nos que el món no està al nostre servei sinó que som nosaltres els que 

hem d’estar al seu servei. Tan debò durés. Però l’home sempre serà home. I si 

els peixos són animals de memòria curta, nosaltres som animals de memòria 

selectiva i tendim a recordar allò que volem.  

 

Montserrat Monné Marín, Les Borges Blanques 

 

 

 



RECORDS 

Recordo la llar de foc a casa dels padrins. Durant  els mesos que feia fred 

sempre estava encesa i  ens donava escalfor. Allí, el padrí ens explicava 

històries de quan era jove, mentre la padrina preparava el menjar als fogons. 

Aquella olor tan bona impregnava tota l’habitació. Ens agradava anar al corral a 

plegar els ous de les gallines o a donar menjar als conills. Quan una conilla 

criava, sempre miràvem com creixerien els petits. 

El pa torrat, sucat amb oli i sal o sucre i vi, que n’era de bo! Passàvem els dies 

a casa dels padrins ja que els pares anaven a collir olives. Jugàvem al carrer 

malgrat el fred, anàvem a l’escola, respectàvem els mestres, encara que ens 

castiguessin i si un dia ens queixàvem als pares dient que “el mestre ens ha 

castigat”responien “alguna cosa deus haver fet”. 

Els dies d’estiu -com que no teníem piscina-ens banyàvem a la bassa que tenia 

el Josep de cal Sec. No hi havia depuradora i no ens passava res. L’aigua es 

canviava quan el pare del Josep regava. 

No teníem gaires coses per jugar, però no ens calien. En teníem prou amb una 

pilota. Jugàvem al futbol o una roda per fer-la voltar pels carrers, als patacons, 

a les bales,  al boli i al pet i pam. Eren jocs que avui tan sols ens queden a la 

memòria.  

Aquella llar de foc ja no hi és. Ja no es cuina amb llenya, es fa amb gas o 

electricitat. No se senten gaires olors ja que l’extractor les fa fora. El corral no hi 

és; hi tenim el garatge. No podem anar a collir olives ja que som grans i les 

forces no són les mateixes d’abans. Però parlem d’aquells dies d’hivern que 

carregàvem el carro, els sacs i les borrasses, el foc en arribar al tros, el fred, 

les gelades...I quan arribàvem a casa després de treballar collint tot el dia 

havíem de triar les olives en aquells triadors de fusta, i portar-les al sindicat.  

Els temps de segar, les garbes, portar-les a l’era, el trill, la calor de la primera 

hora de la tarda, la satisfacció de la marinada, poder ventar el gra, els berenars 

a l’era. Quantes coses, semblen uns temps molt llunyans, però no en fa tants 

d’anys. 

Les nits d’estiu recorríem els carrers i en tots hi havia gent asseguda a la 

fresca. Ara estan tots plens de cotxes. Amb poc en teníem prou per gaudir. Ara  

tampoc necessiten gran cosa: un mòbil o una tablet i música ben forta. En pocs 

anys tot ha canviat. A nosaltres ens queden molts records. Els joves també en 

tindran, però potser els hauran de buscar al mòbil. 

Ramon Miró Bernat, L’Albi 

 

 



 



 

Francesc Sardà Santafè, L’Espluga Calba 



 



 



 

Jaume Moyà Moyà, Les Borges Blanques 


