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La
vida...
... és una oportunitat, aprofita-la.
... és un somni, fes-lo realitat.
... és un repte, afronta’l.
... és un deure, compleix-lo.
... és amor, gaudeix-ne.
... és tristor, supera-la.
... és un misteri, desvetlla’l.
... és una promesa, compleix-la.
... és un himne, canta’l.
... és combat, accepta’l.
... és felicitat, mereix-la.
... és la vida, defensa-la.
Mare Teresa de Calcuta

Benvinguts!
Des de l’edició de l’últim butlletí, de l’octubre del 2016, s’han incorporat a Assís nous residents,
donem-los a tots la BENVINGUDA!
Agustí Blasi Salomó
Isabel Ossul Pino
Antoni Aixàs Muntó
Manuel Ruiz Martínez

Núria Mingot Claramunt
Martín Aulet Felani
Miquel Ausiró Blanch
Juana Jaime Montenegro

Concepció Pey Clotet
Ramón Salvat Torné
Maria Xamaní Romeu

Desitgem que Assís sigui la vostra segona casa!
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HISTÒRIA

Franco
en
català
TEXT | ÀLVAR MADUELL, resident

L’odi visceral del dictador Franco contra Catalunya
és un tòpic públic i va culminar-se amb l’execució
del seu president, Lluís Companys. També és prou
coneguda la seva tírria contra el català, llengua que ell
va prohibir i va intentar ofegar durant molts anys.

A

llò que no es diu ni consta gairebé enlloc és
que el mateix Franco, a
l’acabament de la seva
guerra, va signar un article publicat
en català. No arriba a firmar-lo com
a Francesc Franco, nom que consta
a la làpida encara visible al Castell
del Remei, però com a Francisco
Franco és autor responsable de l’article «Pel que lluita Espanya» que,
juntament amb un dibuix de Valentí Castanys, un altre article més llarg
de Ramon Serrano Suñer i unes cites també traduïdes de José Antonio, omplen el full de propaganda
El problema de Catalunya davant
el gran i universal problema de la
unitat d’Espanya, de gran format,
que les tropes vencedores havien
de repartir l’any 1939 entre els barcelonins en el moment d’ocupar la
capital de Catalunya.
Aquest full i altres fulletons de
propaganda en català, destinats
a guanyar-se les simpaties dels
vençuts, havien estat preparats
per membres de l’aparell de propaganda del nou règim —entre ells,
Dionisio Ridruejo i Joan Ramon
Masoliver—, s’havien imprès proweb.fundacioassis.org

bablement als tallers d’El Heraldo
de Aragón, de Saragossa, i arribaven
a Barcelona carregats en camions.
El 26 de gener de 1939, coincidint
amb l’entrada dels soldats franquistes a la ciutat, van començar a
repartir-se aquells fulls de propaganda per la banda alta de la ciutat,
però ben aviat va haver-se d’aturar
aquell repartiment per arribar una
contraordre per part d’autoritats
militars. Pocs exemplars d’aquells
fulls de propaganda amistosa van
salvar-se i conservar-se per a la
posteritat. I l’article en català de
Franco que hi era publicat, curiosament no va ser divulgat ni conegut per la gent per ordres de l’exèrcit del mateix Franco. A partir de
llavors, la repressió més obstinada contra el català no va tenir aturador: ni premsa, ni llibres, ni discursos, ni rètols, ni escola...
Per a la història ha de constar,
és bo que consti, que, abans de la
prepotència anticatalana de la seva dictadura totalitària, el militar
Francisco Franco s’havia sotmès a
la humiliació de publicar en català
per als catalans un escrit amb els
seus projectes i els seus objectius.

Un article que s’hauria de recollir
en la futura antologia de la història
de la llengua catalana perquè segurament esdevé una de les últimes peces publicades en català
abans d’imposar-se el desert estepari que s’iniciaria el 1939 i duraria
una eternitat, més de mitja vida de
molts infants.
L’any 2013, el redactor Jaime
Rubio Hancock volia fer broma i va
escriure en clau còmica l’article
«Franco era catalán», i deia d’ell
que ballava la sardana, que tocava la tenora i, per sucar-hi pa, que
«incluso publicó un artículo en La
Veu de Catalunya». El senyor Jaime Rubio es pensava ser graciós
i fer trencar de riure amb la seva
barrila, però l’encertava. Ignorava
que de debò, efectivament, el senyor Franco havia escrit un article
en català, amb o sense «conspiració judeomasònica espanyolista».
Per part nostra, el 26 de gener
de 1989, en ocasió del 50 aniversari del fet històric, vam publicar l’article «Franco va escriure en català»
al setmanari Plaça Gran de Granollers, el ressò del qual segur que no
va poder arribar fins al senyor Jaime Rubio. Com no ha arribat tampoc a tots aquells catalans i espanyols que encara no tenen ni idea
d’un esdeveniment tan sensacional com va ser que l’opressor més
obstinat dels catalans es rebaixés
un dia a signar ell mateix un article en català.
la família d’assís 45 // juny 2017
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TRESORS DE LA COMARCA

Tresors de la comarca (II)

Els rossinyols
TEXT
CAROLYN LAW,
resident

H

em d’estar
a l’aguait
perquè aviat tornaran! Els rossinyols! O ja hauran tornat
quan surti aquesta revista
—com que els ornitòlegs
de la Sociedad Española de Ornitología diuen
que «en anys recents
han observat aparèixer a
la península “més aviat
que normal” els ocells
que fan l’estada hivernal a Àfrica» (La Vanguardia,
28/02/2017). No s’ha de desplaçar per poder apreciar
aquests meravellosos tresors de la nostra comarca
—només abocar-se a la finestra
preferiblement entre la 1 h i les 5
h de la matinada— per sentir el
seu cant, un dels sons més bells
de la natura.
Aquest fenomen dura aproximadament tres mesos: d’abril a
juny. Primer arriben els mascles,
construeixen el niu i comencen a
cantar per atraure la seva femella, sovint la mateixa de l’any anterior, qui ve més tard (ara.cat,
11/05/2016). Però a partir de la
posta hi ha prou feina a fer i llavors no canten tant.
Parlant d’ocells, i de la vida en
general, tot porta cua. Per quina
raó vénen els rossinyols a Sant
Quirze fins no fa pas gaire? Estiue4
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gen als arbres a la vora de la Betzuca perquè els seus antics llocs,
com Sant Cugat, s’han tornat massa urbanitzats amb cases i parcs;
i el rossinyol vol bardissars i sotabosc per afavorir el camuflatge (La Vanguardia, 12/05/2016).
Hem tingut sort: si Sant Quirze
ha perdut els mussols que, segons

el resident d’Assís, Joan Fígols,
guaitaven cada nit des de gairebé
cada fanal del camí que pujava de
l’estació, ha guanyat en rossinyols.
Els mussols s’alimentaven dels animalets que vivien dels camps cultivats i de pastures. Els rossinyols,
però, viuen en els boscos que
s’han apoderat d’aquells terrenys.
web.fundacioassis.org

PUBLICACIONS

52 assaigs
periodístics
sobre el país
TEXT | CAROLYN LAW, resident

Àlvar Maduell
Fulls dels Dilluns
Col·lecció Maduixer, 21
Barcelona, 2016
215 pàgines

A

mb aquests articles en
català, publicats en la
seva columna a Hoja
del Lunes entre 1977 i
1981, Àlvar Maduell ens proporciona una vista d’ocell, amb punts
focals d’escrutini, de la problemàtica i assumptes de la recent i llunyana història de Catalunya. Cada
article s’apropa al seu tema tractant un esdeveniment, un fenomen o un escrit específic. Dóna al
lector informació concreta, documentada, i un context interessant.
Com que aquests temes són
encara sobre la taula, el lector sovint els compara amb la situació
actual. El llibre abraça una àmplia
gamma de matèries. Alguns exemples de títols són: «Sobre la nacionalitat catalana»; «El desprestigi
del seny»; «Les ciutats lletges»;
«Per la Catalunya ignorada, grans
rutes a peu»; «L’idioma de Jehovà»; «300 edicions catalanes abans
web.fundacioassis.org

d’Aribau»; «Partits bruts»; «La fluixa natalitat catalana»; «El pluralisme no és cap ideal»; etc. I el títol
de l’article censurat, no publicat
ni amb dos intents: «Enyorar les
cadenes. Una neoburocràcia sotja la premsa.»
Hi ha articles sobre catalans notables: l’assassinat polític de Manuel Carrasco i Formiguera (18901938), el possiblement assassinat
polític/eclesiàstic de Pau Claris
(1586-1641), el teòleg/metge Arnau
de Vilanova (1845-1311), l’escriptor/caputxí Miquel d’Esplugues
(1870-1934), l’arqueòleg Miquel
Tarradell (1920-1995), el poeta/prevere Jacint Verdaguer (1845-1902),
el periodista Joan Mañé i Flaquer

(1823-1901), el jesuïta a Bolívia Pere Basiana i Cornet (1929-1976).
Sobre el tema de la llengua catalana hi trobem uns deu escrits on
el lector pot apreciar un gran progrés des de la seva redacció. ¿Recordeu aquells anys, quan llegíem
articles que ens servien de petards,
per despertar-nos de la mandra i
començar a millorar i utilitzar el
nostre pobre català tan apallissat?
¿O aprendre’l des de zero? Doncs,
eren aquests articles! Responent a
situacions específiques, parlen de
la lentitud de la gent per emprar el
seu propi idioma, de la manca de
diaris en català, d’escoles en català, de noms i cognoms en català,
de nomenclatura urbana, de la creació de nou vocabulari, segells, monedes i estatut. (Els articles del
mateix període sobre televisió en
català apareixen en un llibre a part
Televisió Catalana abans de TV3,
A. Maduell, 1997.)
Maduell, a qui veiem en una foto recent llegint un dels diaris en
paper totalment en català, ha recordat com en els anys ’70 tal lectura hagués estat tot un somni. Però fins i tot llavors va augurar que
La Vanguardia seria en català de
cap a cap. I aquí el tenim, literalment sobre la taula. Cosa bona.
El progrés que ha fet el país durant
les últimes quatre dècades demostra, un cop més en la història, com
Catalunya té els recursos per sortir endavant pels seus propis mitjans. Aquests recursos, aquests
mitjans, són persones —com diu
Maduell en l’article «L’essència de
Catalunya»—. Per ajudar-nos a analitzar el present, és summament
útil poder entreveure moments
del passat, primordialment quotidians, i apreciar com persones concretes han modificat les circumstàncies que els envolten. Aquest
llibre ens dóna aquesta oportunitat.
la família d’assís 45 // juny 2017
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PUBLICACIONS // LLENGUA

Llibre i versos
de St. Llorenç
TEXT | DOLORS VILA, resident

T

enia un germà que era poeta i excursionista. Era un gran enamorat de la muntanya de
Sant Llorenç i va publicar dos llibres sobre ella.

El llibre de Sant Llorenç del Munt i un petit llibre de
poemes Els versos de Sant Llorenç.
A continuació us en copiaré alguns.

CAN POBLA

FONT DEL LLOR

CAMÍ DE LA FONT SOLEIA

Diuen si fores antiga,
però jo t’he fet amiga
Casolana i confident.
Tu tens, oh casa pairal,
batec de vida senzilla,
Ets l’endreçada pubilla
del cingle i de la canal.

Abundor d’aigua,
regalat present
El doll perpetua mirallets de sol.
Vora teu reposen lassos caminats,
Tu font els enjoies
la cara i les mans.

Cingle, camí, font, rajolí.
Sobtadament La Soleia
Dintre d’un marge somreia
Cara el llevant carmesí,
Cingle, camí.

Pensaments
per meditar

LLENGUA

TEXT | FRANCESC PUIG, resident

P

er l’abril, mullades, i pel maig, gebrades,
fan les bones anyades
• Per l’abril cada gota val per mil i el blat
s’estira com un fil
• El que passa en un any, pot passar en un instant
• Qui no vol ésser aconsellat, no pot ésser ajudat
• Fer-se la boca aigua
• Afortunat en el joc, desgraciat en amors
• Remena la cua el ca, no per tu, sinó pel pa
• Picar en ferro fred
• Guarda’t de l’aigua mansa
• L’acreedor té més memòria que el deutor
• Aigua passada no mou molí
• Aigua corrent no mata la gent

6
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• L’afició cega la raó
• Tots som fills d’Adam i Eva
• Dona ben pentinada mitja guapesa guanyada
• Dels homes és errar, de bèsties no esmenar
• És més fàcil aconsellar que ajudar
• Segons el vent, apanya la vela
• Qui mesura l’oli, els dits se n’unta
• Per fer l’ase no hi ha com ser-ho
• Tot està bé quan acaba bé
• De l’abundància en ve el tedi
• Qui molt empunya, poc estreny
• Mestre d’escola i signa amb el dit
• De l’altar en menja el capellà
• Un pecat en porta un altre

web.fundacioassis.org

LLENGUA

Rodolins
per conèixer
Jesús
de Natzaret
TEXT | FRANCESC PUIG, resident
EL BATEIG

NICODEM

PREGA

«A Joan li ve el mareig
Quan comença a fer bateig
I Déu pare des de dalt
Ha cridat: “Feu-ne cabal!”»

«Quan Jesús l’ha anat a veure,
Nicodem comença a creure»

«I Jesús de tant en tant,
Toca el dos del seu voltant,
Lluny del poble bosc endins,
Medita en els plans divins»

AL DESERT

«Com que Herodes és mesell
sant Joan se’n fa la pell»

«Al desert, Jesús comença
La pregària més intensa»
PRIMERS DEIXEBLES
«Aniran sempre al davant
Pere, Andreu i Sant Joan»
NOCES A CANÀ
«A Canà hi ha un casament
On Jesús es fa present.
A la gent va enllaminar
Amb xarop del millor vi»

MORT DE JOAN

LA SAMARITANA
«D’una dona de Samaria
Una mica estrafolària;
Ram del pou fa la conquista:
La nomena catequista»
FILL DEL CORTESÀ
«“Quina fe!” crida ben alt, i
Li cura el noi malalt»

«Amb les cordes ben nuades
Els ha tret a garrotades.
Ha parlat i sense embuts
Que no vol negocis bruts»
web.fundacioassis.org

«Si el trobés! Per dins barrina...
“Apa, aixeca’t i camina!”»
MATEU
«Foraster, no és pas jueu.
És igual: “Vine Mateu!”»
IGUAL AL PARE
«Qui em coneix, coneix el Pare.
Qui m’estima, treu la cara»
CAMPS DE BLAT

LA PESCA
MERCADERS

UN PARALÍTIC

«Han pescat tota la nit.
Res de res: ni un peix petit.
“Gent del mar;
no són pas bromes:
Pescadors us faré d’homes”»

«El bon blat està madur.
Per segar-lo, que hi ha algú?
Si l’amor és la vostra eina
Fareu sempre bona feina»

la família d’assís 45 // juny 2017
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LLENGUA

Lleus
o greus
però

breus (IV)
TEXT | ÀLVAR MADUELL, resident
1. Dialogar i no debatre és soroll
de boixets sense puntaires.
2. Estripar els pantalons nous i
portar-los ben estripats una colla de dies deixa de ser un disbarat impresentable si es posa de moda.

7. Elogiar la poesia en bloc, perquè fa fi i queda bé, sense destriar entre bona, mitjaneta i
molt dolenta, és candidesa
d’ingenus.
8. Encenen les quatre espelmes
d’Advent per fer competència
deslleial al ciri pasqual.

3. Igualtat absoluta entre homes i
dones, només amb la petita diferència que elles reivindiquen
sempre aquesta igualtat i ells
no la reclamen mai.

9. Multiplicar lleis, jutges i tribunals segur que augmenta la burocràcia; molt poc segur que incrementi la justícia.

4. L’aberració més criminal de
la guerra és forçar els soldats
d’aquí a matar els soldats d’allà,
que no els han fet cap mal i ni
es coneixen de res.

10. Maquinetes especialitzades
a retratar el mateix retratista,
no paren de fotografiar, sempre i a tot arreu, el mateix melic del senyor Narcís.

5. El sol és; els núvols passen.

11. Consideren imprescindible
que per fer de bisbe, com per
fer de pallasso, s’ha de sortir
disfressat.

6. Acostumat Madrid, durant segles, a decidir el futur dels altres, encara ara es resisteix a
reconèixer, a aquests altres, el
seu elemental dret de decidir.
8
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12. L’escèptic es declara serenament escèptic i queda com

un senyor. L’agnòstic no pot
assegurar amb idèntic aplom
que ho és perquè encara no
ho sap.
13. El ciutadà madur i honrat que
treballa i es guanya bé la vida
és un típic burgès. El ganàpia
trentí que ganduleja, paràsit
etern a casa dels pares i que
en tota sa vida no ha fet mai
ni brot, és un progre.
14. La llei és la llei. Però només
una llei. No la veritat, la justícia o l’encert. Ni la divinitat
en marbre.
15. Velletes assegudes al cancell
i amb manteleta a l’esquena
feien mitja movent amb traça les dues mans durant hores seguides. Ara, noietes, assegudes i amb fils a l’orella, no
paren durant hores seguides
de fer anar també hàbilment
les dues mans per anar activant tecletes d’un mòbil.
web.fundacioassis.org

LLENGUA

El racó

TEXT
JAUME SUBIRANA, resident

de la

H

auríem de posar una
mica més d’atenció
amb el mot enfermetat
que és un calc del castellà enfermedad, deriva d’enfermo. En
català tenim malaltia i malalt. Estic
segur que millorarem aquesta falta!
Una altra còpia del castellà i
molt usada és vale? Ho podríem
dir de moltes maneres: val?, d’acord?, conforme!, va bé!, vinga!,
som-hi!, apa! Aquí sí que no tenim
excusa; de maneres correctes de
dir-ho en tenim, i moltes!
Insistirem amb el tinc que. Recordem que en català el verb tenir
indica propietat, possessió. Per altres formes hem d’utilitzar haver de
o caldre. He sentit dir moltes veweb.fundacioassis.org

llengua

gades tinc que anar... l’expressió
correcta seria he d’anar.
Utilitzem sovint l’expressió tenir mala pata. El correcte seria tenir mala sort.
Per TV3 vaig sentir que deien
en una tertúlia ens assentem...
haurien d’haver dit seiem... Per la
nostra emissora se’n diuen moltes.
Per exemple jusgat de guàrdia, en
lloc de jutjat de guàrdia, desahogat en lloc de folgat, alleujat, desfogat, alleugerit, tormenta en lloc
de tempesta, tempestat, temporal.
He sentit vàries vegades les escarxofes, que anys enrere hagués
estat incorrecte i s’havia de dir les
carxofes. Ara, però, són admeses
les dues formes.

Hauríem d’eliminar del nostre
vocabulari tossinaire i tocineria
per cansalader i cansaladeria.
Uns verbs que costaran de treure de la nostra vida quotidiana són:
tindre, tinguer, vindre, s’haurien de
canviar per tenir els dos primers
i venir l’últim.
Un dia vaig sentir al menjador:
«aquest matí feia tant de fred que
m’he hagut de posar el chaleco».
Aquesta paraula en català és armila i la peça que portava era un jersei de punt!
I ara uns d’economia: hem de dir
el compte corrent no la compte corrent, el deute no la deute. El préstec en lloc de préstam, prestador
en lloc de prestamista.
la família d’assís 45 // juny 2017
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B E N E S TA R I S A L U T

Gimnàstica
per al

cervell
TEXT | DE PART D’UN RESIDENT

E

l cervell també necessita fer gimnàstica per a estar en bona forma, especialment a mesura que ens fem
més grans. La manera més eficaç consisteix a fer petits exercicis de memòria
que ens resultin divertits. Algunes idees serien:
fer mots encreuats, sudokus o sopes de lletres; memoritzar petites llistes, com la llista de la plaça o els telèfons dels familiars
més pròxims; jugar a jocs de taula educatius; preparar un viatge; recordar i escriure el màxim nombre de paraules que comencin amb una mateixa lletra en un
minut; llegir una segona vegada tots els
llibres que ens han agradat; canviar el recorregut que fem diàriament, és a dir, provar nous camins per anar a comprar, o
per a anar a la feina, o per tornar a casa.

NECROLÒGIQUES
13 oct. 2016
30 oct. 2016
18 nov. 2016
20 des. 2016
30 gen. 2017
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Francesca Casanovas Teixidor
Felipe Blanco Martínez
Concepció Palau Zaragoza
Francesc Abarca Ballesta
Emília Guillem Bach
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31 gen. 2017
3 feb. 2017
10 feb. 2017
19 feb. 2017
3 abr. 2017

Maria Balastegui Cazorla
Leonor Moran González
Victòria Blanch Agustí
Maria Graells Martí
Dolors Sala Baroy

web.fundacioassis.org

G A L E R I A D ’ I M AT G E S

Galeria
d’imatges

CLICK!

FE STA DE SAN T FRAN C E SC D’ASSÍS

FE STA DE SA N T F RA N C E SC D ’ASSÍ S

FE STA DE SAN T FRAN C E SC D’ASSÍS

FE STA DE SA N T F RA N C E SC D ’ASSÍ S

LA C ASTAN YADA

CO M I AT D E LA D I R E C TO RA A L I C I A I Ñ I E STA

AUD ITO R I

web.fundacioassis.org

CO M I AT D E LA D I R E C TO RA A L I C I A I Ñ I E STA

CO RAL «STE LLA»

la família d’assís 45 // juny 2017
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G A L E R I A D ’ I M AT G E S

RECOLLIDA D’ALIMENTS PER A CÀRITAS

NADA L 20 16

NA DA L 20 16

V ISI TA D E PE S S E B RE S A CAST EL LA R DEL VA L L È S

EL RE I S D ’O R I E N T
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N ADAL 2 01 6

N ADAL 2 01 6

N ADAL 2 01 6

VISITA DE PE SSE BRE S A C ASTE LLAR DE L VAL L È S

OBRA TEATRAL «LA BODA NO BODA»

web.fundacioassis.org

G A L E R I A D ’ I M AT G E S

SO RT I DA A L M O N E STI R D E POB L ET

AS S I ST È N C I A A L P RO G RA M A « E L G RA N D I C TAT» D E TV3

CAR NE STO LTE S 20 17

CAR NE STO LTE S 20 17

CAR NE STO LTE S 20 17

PASSEJA DA

web.fundacioassis.org

C ARN E STO LTE S 2 01 7

C ARN E STO LTE S 2 01 7

C ARN E STO LTE S 2 01 7

MO N E S DE PASQ UA

la família d’assís 45 // juny 2017
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G A L E R I A D ’ I M AT G E S

LA R E M U N TA DA

LA REMUN TADA

LA R E M U N TA DA

LA R E M U N TA DA
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«AA Assís em sento
com a casa»
Maria M.

FUNDACIÓ

BENÈFICA

ASSÍS

La casa on estimem la gent gran

Can Ponsich s/n
0192 Sant Quirze del Vallès
Tel. 93 721 47 05
Seguiu-nos a les xarxes socials
web.fundacioassis.org

Si vol col·laborar
fent voluntariat i/o
fer donació econòmica
Pot contactar amb nosaltres
enviant un correu electrònic a
comunicacio@fassis.es
o pot trucar al tel. 93 721 41 16
Ens posarem en contacte amb vostè
FUNDACIÓ
BENÈFICA ASSÍS

