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POESIA EN 

CATALÀ



Callada, silenciosa,
la mort em mira
mꞌallarga la mà,

i mꞌomple dꞌangoixa…
Sꞌapropa el meu nin,

ell,  també la mira
i espantat em crida…

Mare, mare meva,
no la miris, no l ꞌescoltis,

fes veure que estas dormida…
Que no estas preparada

que encara tens vida
que el teu nin, no la vol
que encara et necessita.

Tanca els ulls, mare
i dolçament abriga’m.

 
 

Violeta

ABRIGA’M



Molt més podia haver fet
però un arbret em tapava

la vista de tot el  bosc
i vaig perdre pedalada.

 
Voluntat em va faltar,

les ganes també perdia.
entendre no vaig saber,

que el cos ja cansat cedia.
 

Lꞌesperança no es pot perdre,
per a cada cosa hi ha un temps.

Endavant haig de seguir,
no em puc parar pas gens.

 
Ben segur que trobaré

com carregar més coratge,
feines encara puc fer,

que mꞌajudin com a molts dꞌaltres.
 

Soc encara al vell  camí
que fins ara corrent feia.

Ara ja no em cal còrrer tant,
doncs de camí molt me'n queda

 
 

Lꞌenderiat

LES  MEVES  DÈRIES



POESIA EN 

CASTELLÀ



No, de la cama hoy no me quiero levantar,
prefiero huir de lo que pueda acontecer
y refugiarme en esta estancia y esperar
que los recuerdos me devuelvan al ayer.

 
Quiero volver a revivir aquellas noches
bajo la luna que rielaba nuestro amor,

en que muy quedo me hacías tus reproches
y entre mis brazos escondías tu rubor.

 
Noches en que la furia, la pasión y el  fuego

eran capaces de anular la voluntad,
con la madrugada retornaba el sosiego
y el agotamiento vencía a la ansiedad.

 
Eramos nosotros, éste era nuestro mundo,

y aún sin tener nada, no queríamos más,
era nuestro el  tiempo y sin perder un segundo

subíamos al cielo sin mirar atrás.
Pero últimamente noto en tu sentimiento

olor a ceniza de algo que se consume
y muy dentro de mí ha surgido un lamento
muy suave y penetrante como tu perfume.

 
Ahora tengo miedo, miedo de que me dejes,

de que no me consideres digno de ti
y cuando me dé cuenta de que no me quieres

las puertas del averno abrirán para mí.
 

Yo  nunca podría contemplar tu partida, 
para mí imposible poderlo soportar
y prefiero tener la mente dormida.

No, de la cama hoy no me quiero levantar.
 

El obispo

VIV IR  EL  AYER



PROSA EN 

CATALÀ



Amb voluntat i  ganes es pot. És un David contra Goliat. És
un Quixot contra els molins. Sí, ho sé, però funciona.
Només cal proposar-s'ho.

La protagonista del relat, dona, dꞌuna setantena dꞌanys. Fa
temps es va comprar un pis. Per dos motius. Un, per
poder-ne treure´n rendibilitat durant anys, dos, per poder
ajudar a la pensió de jubilació ,  quan li  arribés el  moment,
per  poder viure més còmodament. Aquesta és la història,
ras i  curt. Tot correcte.

Lꞌenfrontament comença ara. El David, ella, contra Goliat,
l ꞌentitat financera: o si  ho preferiu, el  Quixot, ella, els
molins (l ꞌentitat financera, la notaria, la gestoria...)

Dꞌentrada he deixat veure que la protagonista és una dona,
per una banda, i  dona de certa edat, per l ꞌatra. Què vull
dir amb això? Persona vulnerable davant de les noves
tecnologies. Internet, correus electrònics, com moltes de
les persones que tenim aquesta edat, molts cops ens
trobem, davant de l ꞌ insistència, per part dels "poderosos" i
"dels que en saben més", i  que ens obliguen, tant sí com
no, a utilitzar aquestes eines, sense que ens ajudin.

Davant dꞌaquesta eventualitat caben dues coses, una
deixar-ho de la mà de Déu i que sigui el  que vulgui.
O lluitar. I aquesta senyora es va disposar a l luitar. Sabia
que al davant hi tenia un gegant, difícil  de doblegar i
assessorat per, suposadament per varis bufets dꞌavocats.

Davant la demanda que enviés tota la documentació que se
li  exigia, ella va fer la recopilació de tots els papers i  va

 

SOM  GRANS ,  PERÒ  LLUITADORS



demanar a quina adreça ho havia de fer. Li varen donar,
però...,  era una adreça electrònica. Davant dꞌaquest fet, i
després de demanar ajuda a parents i  coneguts,
aconsegueix enviar-ho tot, i  en el  temps que se li  havia
demanat. El més gros s'havia fet, però... ,  aleshores li
demanen que pagui uns cèntims, que ha dreta llei no
hauria de pagar, però el  temps passa i  la venda s'ha de fer.
Després de discutir-ho i  intentar explicar-ho per activa i
per passiva a la gent de Madrid, acaba... pagant. Hi ha
excuses i  també amenaces per part del "poderós", si  no
pagues, no hi ha venda. Finalment se li  comenta que
"aquest pagament és com una garantía" i  que se li  tornarà.

Passa el  temps i  l ꞌentitat financera no diu ni mu. Comença
aquí la segona part de la l luita de David contra Goliat.
Lꞌenviament de cartes anunciant accions per part de la
senyora, si  no es compleix amb el que es varen
comprometre. Són tres missives que van pujant el  to. La
tercera és la que, finalment, fa doblegar el  gegant. La fona
de David ha tocat al  Goliat del nostre relat.

El camí va ser curt i  costós, molt costós, en poc temps es
va haver de moure ràpid. Lꞌespasa de Dàmocles penjava
sobre el  seu cap, però va poder treure el  perill  que li
representava.

Demanaria des dꞌaquest relat més humanitat als "grans";
"als poderosos", a tots els que tenen la paella pel mànec,
més compressió amb la gent gran i  que pensin que ells
també seran grans, algun dia, i  que potser també
necessitaran ser ajudats.

Plaerdemavida



 
A la Sagrada Família hi ha un estel de 12 puntes i  una nova
torre dedicada a la Verge Maria.
El van il· luminar el  dia 8 de desembre de l ꞌany 2021, i  en
aquell  moment la nit es va fer dia.
També la torre brillava i  seguidament tota la Basílica
prengué vida, molta gent aplaudia i  a tots ens feia sentir
emoció i  alegria.
La nostra estimada Sagrada Familia cada dia està més a
prop de ser acabada i  això és una gran notícia.
Va ser impressionant i  encisador veure brillar l ꞌestel
dedicat a la mare de Déu, la Verge Maria, i  ara cada nit ens
acompanya i  brilla.

 
Petúnia

L ’ESTEL  DE  LA SAGRADA FAMIL IA

 



Sé que m'he equivocat moltes vegaeds alllarg de la meva
vida.

Amb l ꞌexperiència que tinc ara, crec que no tornaria a
repetir els mateixos errors.
Peró vull  dir-vs que gràcies aquests errors, he anat teixint,
sense voler, una xarxa dꞌamor, carinyo. dꞌamistat, de
creences i  sobretot de reptes.

Perquè he après dels errors i  si  alguna cosa mꞌagradaria es
poder subsanar-los, tenir-ne l ꞌoportunitat i  la sensibilitat
de veure'ls i  corregir-los.

Aquest és el  meu repte corregir-los. 

Cada dia intento ser millor persona i  saber-me valorar, no
esperar que els altres lo reconeguin. 

El que més valoro a la vida és la salut. És un dò de Déu. 

Para la qualitat humana que em deixa sense paraules i  tant
profundament impressionada que ni el  més preciós dels
paratges, ni l 'honor, ni premi, ni grandesa humana
mꞌinspira, és la bondat. 

Quan tinc l ꞌ inmensa sort de trobar una persona bona, no
deixo dꞌadmirar-la amb tot el  respecte i  em sento a prop de
Déu. 

REFLEXIONS



Frueixo dꞌuns moments meravellosos i  intento empapar-me
dꞌaquest dó. 

Espero tenir l ꞌoportunitat i  la sort dꞌassemblar-me, algun
dia, a aquestes persones.

Blanc



Vaig nèixer a Reus (Tarragona)el dia 22 dꞌagost de 1931. Sóc
gemmòlega de professió i  vai formar part de l ꞌequip de
gemmòlegs en el laboratori dꞌidentificació de pedres
precioses de l ꞋAssociació Española de Gemmologia diversos
anys i  membre de la Conferència Internacional de
Gemmologia.

Malgrat ésser una persona que ha acumulat moltes
primaveres en la seva vida, diré que sóc gran, no vella, tinc
90 anys i  mai, mai, he experimentat la sensació de sentir-me
menyspreada pel fet d'ésser dona, he arribat on he volgut i
he fet allò per la qual cosa m'he adonat percebre un interés
especial. Possiblement diran que això es podria titllar dꞌuna
ànima afortunada, no diré pas que no. 

Dit això, tampoc un camí de roses ha marcat la meva
longevitat, Lꞌamor per la natura i  l ꞌesport des de molt
joveneta, han fet que el desànim fes mossa en el meu atall.
Vaig perdre el  marit només amb quinze anys de matrimoni,
en plena joventut i  felicitat, aquest tràngol i  la mort de la
mare poden emmarar la pitjor bastonada dꞌuna existència
acaronada per bonics esdeveniments, de vegades afortunats.

La meva primera experiència en la vida esportiva fou la
natació -tenia aleshores 16 anys- que compaginava amb
lꞌatletisme a l 'hivern. Malgrat tots els esports que he
practicat amb il· lusió i  les magnífiques vivències que m'han
proporcionat, si  tornés a néixer crec que seria un altra
vegada nadadora, tots els records dꞌaquella època estan
perennes a la meva memòria. Vaig aparcar la natació, un xic,
per dedicar-me a la creació dꞌuna colla sardanista: Joventut
Catalana, que durà fins que sꞌincrementaren les meves
inquietuds per la gimnàstica esportiva.

VIVÈNCIES



Vaig treure'm el títol de monitora en el desaparegut Gimnàs
Municipal per poder donar classes a la mainada en el Gimnàs
Blume (també desaparegut) i  a la vegada perfeccionar la
meva destresa, encara que no podia pretendre fer grans
coses: per això s'havia de començar molt joveneta. El meu
afany de superació, però, no m'ha permès -com vulgarment
es diu- adormir-me sobre els l lorers.

Mentre sꞌesmunyia un esport sꞌobrien noves perspectives
esportives. El club de Tir Olímpic Barcelona em va brindar
els coneixements per practicar un altre esport que ho vaig
fer ininterrompidament durant 25 anys. Allí  vaig conèixer el
meu marit, potser el  millor que m'ha succeït en la meva vida
-bé, això és una altra qüestió- ell  no era un gran esportista
però em permetia alternar el  tir,  l ꞌesquí i  el  tennis.

Poc a poc la vida sꞌen va encarregar de que deixés el  tennis,
el tir i  em dediqués de ple a l ꞌesquí nòrdic i  començare en el
Centre Excursionista de Catalunya a fer curses arreu del món
anomenades Worldlopped. Això em va permetre fer un diari
de cada sortida que fèiem i després dels anys vaig convertir-
lo en un llibre especial que, em fa molta il · lusió figuri entre
els exemplars de la biblioteca del Centre Excursionista.

Com fermall dꞋOr del meu periple esportiu: el  rem en el Real
Club Marítim de Barcelona que podria dir fou en aquell
entrevall,  gairabé, -la meva segona casa-, dic això per la
gran quantitat d'hores que hi vaig passar entrenant per les
regates en que podia participar, i  tenint cura també de la
biblioteca de la propia entitat.

Aquesta és a grans trets, l 'història dꞌuna dona de 90 anys que
encara li  queda un bri dꞌil · lusió per la vida i  la veritable pau
al món.

Edelwise



Dos anys de pandèmia de la Covid han causat estralls en la
vida de tothom, però molt més accentuats en aquells que ja
tenim una certa edat. Els efectes negatius de no poder sortir,
no poder reunir-nos amb els nostres fills i  nets, i  haver
trencat la majoria de les nostres activitats, pot haver causat
un deteriorament en l ꞌestat mental de molts de nosaltres.

Ara, afortunadament, la situació s'ha anat revertint i  a poc a
poc intentem reprendre les activitat quotidianes, com poden
èsser cursets, conferències, balls, reunions i  moltes altres,
que abans eren diàries.

Malgrat tot, la realitat és que la pandèmia ha causat un
deteriorament de la salut mental i  moltes persones es veuen
amb la necessitat de recórrer a psicòlegs o neuròlegs per
retrobar el  seu equilibri mental i  poder així continuar una
vida normal.

I és precisament en aquest context en què alguns espavilats
troben el moment dꞌaconseguir diners aprofitant-se de la
falta de professionals i  la saturació de la sanitat pública.

Ahir, mentre estava en un centre mèdic privat, per fer una
consulta dꞌun problema de la meva esposa, vaig veure una
pantalla en què sꞌanunciava a tot color:

OFERTA
5 sessions de psicòleg per 275€

 
Fins ara havia vist ofertes de roba, menjar, viatges, etc, però
mai havia vist ofertes per resoldre problemes de salut i  

LA SALUT  MENTAL  D '  "OFERTA"



menys encara, de salut mental, assumpte que crec que no es
pot banalitzar.

Segons el diccionari "OFERTA" és la posada a la venda dꞌun
producte rebaixat, bé per tares o per accès dꞌestocs, però en
realitat és una relació qualitat/preu. Quin tipus de visites
faran aquests psicòlegs? Quins tractaments oferiran per
justificar una oferta? Seran més curtes o més ligths les
sessions? O com ho justificaran?

Lamentable que es facin aquests tipus dꞌanuncis.

Ja ho sabeu, a partir dꞌara, si  heu dꞌanar al psicòleg, primer
haureu de mirar les ofertes.

Natura
 



      Jo comparo la vida amb una casa de veïns, sense ascensor.
Venim al mon al terrat de l ꞌedifici.  En aquell  espai, gran i
lliure, comencem a construir, nets de tota malícia i  verges
dꞌambicions i  egoismes, el  que serà el  nostre futur. Quan ens
atrevim, posem el peu al primer graó de l ꞌescala, l 'àtic.
Davant nostre sꞌobre una porta, és la primera experiència de
la nostra vida, la família, per aquest ordre, mare, pare,
germans... i  comença per a nosaltres la relació entre
persones, la vida en societat. Ja més atrevits i  àgils perquè
som infants i  per això molt tafaners, baixem uns quants
graons, i  ens trobem al penúltim pis de la finca i  la porta que
ara se'ns obra és la de l ꞌamistat. Parlar de l ꞌamistat és parlar
dꞌun sentiment molt preuat. La família ens és imposada,
l ꞌamistat l ꞌescollim nosaltres, per la qual cosa aquesta té un
gran valor que ens cal cultivar. Els anglesos fan servir una
paraula molt escaient per definir aquest sentiment "feeling".
      Bé hem baixat un altre pis i,  hem crescut en experiència i
convivència, i  tenim els primers problemes, encara que uns
pares protectors ens els vulguin evitar. Anar a l ꞌescola i
adquirir cultura i  coneixements requereix un esforç, però
ens anem formant com a persones.
   A l  pis de més avall  ens espera una nova experiència,
enamorar-nos. desenganys, passions, tristeses i  moltes coses
més, però si trobem la persona adequada és un sentiment
únic, màgic. Quan ens arriba l ꞌedat i,  si  tenim capacitat,
estudiem i sinó treballem. Mentrestant anem forjant-nos
física i  intel·lectualment i  anem  projectant el  nostre futur,
sempre i  quant res no ens ho impedeixi (malalties, pèrdues
familiars, cracs econòmics, etc...)

L 'ESCALA DE  LA VIDA



     I  baixem un altre pis i  una altra porta se'ns obre. Hem
format una família, tenim fills o no, treballem per donar-
los-hi tot el  què podem, som feliços o no, hem cobert les
expectatives que ens varem proposar, o no, però la vida
segueix i  els graons de l ꞌescala cada vegada es van fent més
feixucs i  ens costa més de baixar-los i,  mirem a baix i
comencem a veure el  vestíbul, però encara ens manca
lꞌentresol, més tard hi arribarem.
      Ja hi som, ens hem fet vells. Hem deixat enrere somnis,
esperances, il · lusions i  ens hem carregat de malalties i
desenganys, pastilles i  més pastilles, metges i  especialistes, i
alguna operació pel camí, radiografies, anàlisi.  Pèrdues
irreparables d'éssers estimats, etc...!!  I  que ens costa baixar
l ꞌescala Deu meu!!, però amb esforços ja hem arribat al
vestíbul i  la porta està mig oberta, ja és hora de fer balanç
del què ha estat la nostra vida.
     Malgrat tot no ens podem queixar, hi han vides pitjors
que les nostres. Hem estimat i  ens hem sentit estimats. Per
algú o per molts, hem estat importants, no hem passat per
aquest mon sense deixar la nostra petjada i  algú poder ens
recordarà desprès de travessar aquesta porta, que ara sꞌobre
de bat a bat davant nostre, per deixar-nos sortir, hem de fer
l 'últim viatge cap el infinit, el  misteri dꞌun destí ignorat iple
de incerteses. Hem tancat la porta darrera nostra. La vida
que va començar en un terrat, s ꞌacaba en el darrer graó dꞌuna
casa de veïns.

Vivències



Encara no són les vuit del vespre dꞌun dia calorós dꞌagost. la
llum que entra pels finestrals de l ꞌestança es tènue, però
suficient per distinguir els objectes de l 'habitació. Les
cortines, dꞌuna roba fina bambolegen empeses per una
lleugera brisa caldejada. Una sanseviera, un ficus de fulla
oval i  brillant, gosen donar un punt de frescor a l 'habitació.
Al bell  mig de l ꞌestança, una nena de cos esprimatxat, pell
morena i  ulls grossos negres i  un pel esverats espera pacient
que la mare l 'hi pentini els cabells mol foscos, gairabé negre
atzabeja. Darrera dꞌaquelles ninetes s'hi podia veure una
espurna dꞌil · lusió, de curiositat, fins i  tot de picardia.
La Dolors una mica divertida, observa l ꞌexcitació de la filla,
que als seus dotze anys es prepara per anar al seu primer ball
de nit. El vestit que ella mateixa havia planxat amb un toc de
midó, reposa en una cadira.
El brunzit del timbre trenca el silenci. Els germans que
juguen a l ꞌaltra punta del pis obren la porta. És la padrina 
-germana de l ꞌavia materna- que la ve a buscar.
La nena té un vincle molt fort amb aquella dona dꞌaspecte
fràgil,  complexió menuda i mirada dolça. Una dona poc
afortunada a la vida, de molt joveneta va patir una forta
varola que li  va deixar cicatrius per dintre i  per fora; amb els
anys s'havien anat mitigant, esborrant, però en el rostre de
pell  molt blanca i  fina encara nꞌeren visibles.
Es va casar gran i  es va enfrontar a una maternitat tardana.
Sempre havia volgut tenir fills i  va viure l ꞌespera amb una
barreja de por i  dꞌil · lusió. Pressentia que no aniria bé. La
filla, que diuen que era una nina, va néixer morta. Ella va
caure en una depressió profunda de la que no se nꞌacabava de
recuperar.
Un temps després la neboda va tenir aquella nena i  la va fer-
ne padrina. Aquell  trosset de carn bruna li  va tornar les

LA NENA



ganes de viure. Després van venir el  germans i  va esdevenir
la padrina de tots. Va ajudar la neboda a pujar-los i  això li  va
donar un paper important a la família.
Ara la venia a buscar. Ella i  el  marit -l ꞌoncle Joan- li  havien
promès que li  portarien. Era la festa major del barri -Gràcia-
un barri que aquella nena estima. Hi ha nascut i,  malgrat la
seva curta edat, li  ha seguit el  pols. Ha llegit, s 'ha
documentat, la curiositat ha fet que aprengués a estimar-lo.
El seu cor i  el  del barri bateguen al mateix ritme. Des de
molt petita ha gaudit de la festa major.
Aquelles xocolatades que els veïns preparaven per a la
mainada, aquelles carones dolçament brutes, felices. I com
no, la fira, l ꞌolor a poma caramel·litzada, els núvols de sucre.
I els cavallets, ara ja no pot pujar dins aquella olla que dóna
voltes, gairebé no hi cap, i  a més, li  faria vergonya.
Ha crescut, s'ha fet gran, per això ara està excitada davant
l ꞌaconteixement, el  seu primer ball  de nit. Lꞌoncle Joan,
marit de la padrina, li  ha dit que li  compraria la toia i  la
trauria a ballar, que l ꞌagafaria entre els seus braços de
ballador expert i  la faria ballar al  seu ritme, valsos o rock-
and-rolls, tant se valia.
El carrer representa un castell  medieval i  les l lums li
confereixen un aspecte gairebé veritable.
Les armadures dels cavallers resplendeixen, les torxes
cremant i  fins i  tot omplen les narius dꞌaquella nena dꞌun
fum imaginari que ella sent com a real.
Damunt un entarimat un conjunt toca les cançons del
moment. Lꞌoncle, que era un bon ballador, la fa voltejar i  ella
roda i  roda.
Aquella nena no sap quina vida li  espera, quin serà el  seu
futur. Però en aquell  vespre xafogós de mitjans dꞌagost, és
feliç. Tot el  que vol es allí,  tot el  que necessita ho té.

Esquitx



Plou, plou molt i  fa fred. Un dia dꞌinici de primavera. Des
del finestral de casa em quedo uns instants immòbil
observant com la pluja mulla la terra. Els arbres semblen
contents. el  meu petit hort rep l ꞌaigua amb delit,  però també
amb certa inquietud, no fos cas que en rebés massa.

Obro una mica el  finestral,  vull  escoltar el  so de l ꞌaigua en
caure, sentir l ꞌolor de la terra mullada. Inspiro
profundament i  aquesta mꞌimpregna tot el  cos. Lentament,
conscientment, deixo anar el  meu alé per l ꞌescletxa de la
finestra perquè sꞌamari amb la terra. Es fusionen així terra i
ésser viu, formant part del Tot.

Potser és un bon moment per escriure. Fred, pluja, silenci...

Damunt la taula on mꞌassec, el  full  en blanc. Passen deu
minuts, mitja hora, una hora i  el  full  segueix en blanc. És la
mesura del temps la que em fa saber que estic viu.

Tal vegada podria escriure de com gaudim de les petites
coses. Del menjar, de la conversa amb amics, de la dutxa
calenta. Dels petits plaers que fan viure.

Tal vegada podria escriure del riure. De l ꞌesclat de riure
alliberador, ara escàs. I també del saludable somriure.

Lꞌespetec del tro fa tremolar els vidres del finestral. Mꞌaixeco
a tancar-lo bé, sento un calfred. el  meu gos sꞌacosta poruc, 

QUAN  CANTIN  ELS  OCELLS



busca el meu escalf,  l ꞌacaricio. No està sol,  no estic sol.
Torno a seure, el  full  resta en blanc. El miro.

Tal vegada podria escriure de la por. La por que immobilitza,
que no deixa ser un mateix. La por que sꞌesmicola amb el
riure.

Tal vegada podria escriure de l ꞌamor. De quin amor? Del
meu, de l ꞌaltre, de l ꞌamor universal?

Tal vegada podria escriure dꞌescriure. Escriure per a qui?
Presumptuosament pels altres? Per a dꞌaltres generacions?

Tal vegada podria... podria...

El full  continua en blanc. No tinc res a dir. Avui no. Tal
vegada quan cantin els ocells.

Ull  de llebre



La Nadia està horroritzada, per la televisió donen les
imatges de Butxa després de la retirada de les tropes russes,
i s ꞌestà donant conte de la crueltat de la guerra del seu país..
El va deixar no fa gaires dies, ella no volia perquè hi te el
marit allà i  els dos fills i  la seva filla gran, que és metge i  que
plorant li  va demanar que per favor marxés amb la Vera, la
filla petita que te dos fills,  una nena de 5 anys i  un nen de 7 i
que prengués amb ella els seus tres fills per salvar-los, que
ella no podia marxar perquè al país hi feia falta. La Vera a la
Universitat hi va conèixer una noia que vivia prop de
Xernovil  quan hi va haver aquell  desastre, i  es van fer molt
amigues. Ella sempre li  parlava que l 'havien enviat a
Catalunya i  que després hi tornava tots els anys per les
vacances de l ꞌescola, amb aquella família que la van acollir
llavors i  que per ella eren com uns segons pares. I ara se li
van oferir per anar-la a buscar i  emportar-se-la amb la seva
família i  algú més si volia, perquè el cotxe era gran, de 9
places i  podien agafar més gent. Llavors li  van dir a la Vera i
ella no s'ho va pensar gaire, vivien massa prop de Kivit i
segur que allà els russos hi farien molt de mal, el  poble era
petit però els hi agradava molt, la Vera feia dꞌenginyera a la
ciutat i  ells vivien a les terres.

Al principi la Nadia no volia anar-se'n però la van fer canviar
dꞌopinió, l 'hi deien que tenia que protegir els cincs nèts, que
la Vera sola no se'n sortiria, i  ho va fer. Ara només pensa en
com acabarà tot això. La guerra del Dombás feia temps que
durava i  se'n parlava però a ells no els afectava gens. Era una 

DESPLAÇATS



gent que no volien ser dꞋUcraïna i  mai es varen pensar que el
Putin acabés fent el  que està fent. I a més encara diuen els
russos que ells no fan res malament, que tot és propaganda
del president Zelenski.

Ella no entén les paraules que sent per la televisió, li  han dit
que aquí parlen dues llengües diferents, però la seva filla ho
sap tot i  li  ho explica. Viuen en una casa prop de l ꞌamiga de
la Vera. La família dꞌaquí no els van poder acollir perquè ja
eren molts, però li  van aconseguir un pis i  els ajuden molt,
els néts ja han començat a anar a l ꞌescola i  se'ls veu contents
i a ella li  agrada el poble, per un costat hi ha el  mar i  per
altra la muntanya, li  han dit que es diu Canet de Mar i  que
aviat li  trobaran feina per la seva filla que és enginyera,
perquè es puguin anar arreglant. També veu imatges que
lꞌestan colpint molt, nois que saltant unes tanques de ferro i
que la policia rep a garrotades. pensa que tenen molta sort
perquè son uns desplaçats de primera, tothom sꞌestà portant
molt bé amb ells, i  que quan puguin tornar al seu país
tindran molt feina a refer-lo, perquè l ꞌexercit rus ho està
destrossant tot, però per sort els seus nèts son el futur
dꞋUcraïna.

Anatolia



PROSA EN 

CASTELLÀ



Un día ves la luz, es el  momento de empezar tu camino, no
sabes que va a suceder, que alegrías, tristezas, sorpresas o
desengaños te esperan.

No has escogido el tiempo, el  lugar, ni la familia, solo el
momento. Tampoco puedes escoger la enseñanza, la moral,
la religión, la política o la sociedad en la que te toca vivir,
durante tus primeros años de vida.

Depende de tu suerte y tu destino disfrutar de un ambiente
de amor, comprensión, libertad, cultura, educació. Pasa el
tiempo, eres adulto/a, si  has tenido los valores citados
puedes ser afortunado y crecer interiormente, siendo un
mejor ser humano capaz de comprender las carencias de
otros que no han tenido tu misma suerte.

Pero que lástima, que a veces pensamos que lo que tenemos
nos pertenece, fijando nuestra existencia en atesorar bienes
materiales, creyendo con ello conseguir la felicidad.

Bienes que pueden ser destruidos o arrasados en cualquier
momento, por fenómenos de la naturaleza o provocados
expresamente por la ambición, el  egoísmo y la negligencia
del ser humano.

No perdamos nuestro tiempo, nuestra vida, en odiar,
destruir, matar. Usémoslo para amar, construis, crear,
pensar ,  avanzar.

Olvidamos que nacemos solos y  moriremos solos, lo dejamos
todo, no nos llevamos nada, tan solo queda nuestra esencia y
los hechos de nuestro paso por esta vida.

Cometa

UN  DÍA VES  LA LUZ


