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                                                           Parlar castellà  

Era la senyora d’un propietari de la Pinya molt conegut. El dit propietari era molt pragmàtic, ho 
demostrava sovint. 
- Heu d’agafar menys maletes i més diners - els deia quan veia els seus fills atrafegats a fer maletes quan es 
preparaven per fer algun viatge. 

La senyora, en fer-se gran, es posà malalta i romangué molt temps en què el seu cap no funcionava 
massa bé, per dir-ho d’alguna manera, i sovint parlava en castellà als que l’envoltaven, tant si eren familiars 
com no. 

 Arribà un dia en què necessitaren els serveis d’un notari i anaren a buscar un dels dos notaris que 
normalment hi ha a casa nostra, notari que era molt catalanista. 

- No faci cas de la mare si li parla en castellà – digué la filla de la senyora al notari. 
- No es preocupi. El nostre poble quan perd el seny parla en castellà -  sentencià el notari. 
 

Paraules de Pau Casals en la seu de les Nacions Uni des amb motiu de l’estrena de l’himne de la 
ONU, composat per ell. 24-10-71  

“ Aquest és l’honor més gran que he rebut en la meva vida. La pau ha sigut sempre la meva major 
preocupació. En la meva infància vaig aprendre a estimar-la. La meva mare - una dona excepcional, genial -, 
quan jo era nen, ja em parlava de la pau, perquè en aquells temps també hi havia moltes guerres. A més, jo 
sóc català. Catalunya va tenir el primer parlament democràtic molt abans que Anglaterra. I va ser en el meu 
país on va haver-hi les primeres nacions unides. En aquell temps, - segle XI – es reuniren a Toluges – avui 
França – per parlar de pau, perquè els catalans de llavors ja estaven contra, ¡ contra! la guerra. Per això les 
Nacions Unides, que treballen únicament per l’ideal de la pau, estan en el meu cor, perquè tot el que fa 
referència a la pau m’afecta directament. (....) 

Fa molts anys que no toco el violoncel en públic, però crec que he de fer-ho en aquesta ocasió. Vaig a 
tocar una melodia del folklore català: “ El cant dels ocells “. Els ocells, quan estan en el cel, van cantant “pau, 
pau, pau “ i és una melodia que Bach, Beethoven, i tots els grans haurien admirat i estimat. I, a més, neix de 
l’ànima del meu poble, Catalunya. “ 

Quasi tota la seva vida, Pau Casals, després dels seus concerts i recitals, anunciava : “El cant dels 
ocells, cançó popular catalana“. Fins i tot es va pensar que ell n’era l’autor.                               
                        

Excursionistes de pega    
Devia ser cap a l’any 1987 que en Quico i els seu amics projectaren una excursió: Oix, Talaixà, Sant 

Marc, Pic de les Bruixes, Coma Negra i Beget. Vuit o nou hores de camí, quasi res. Cap d’ells sabia el camí ni 
era massa experimentat en excursionisme; és allò que la ignorància és agosarada, i més quan s’és jove. Tot el 
que el pare ens recomanava que no havíem de fer, ells ho compliren al peu de la lletra: sortir de casa aviat, ells 
ho feren a les 11 del matí; seguir sempre el camí fressat, ells el deixaren quan es veieren perduts, etc. 

Eren quatre amics que sortirien d’Oix i un que els esperaria a Beget per pernoctar-hi tots. En ser a 
Talaixà equivocaren el camí i en adonar-se’n cometeren una altra equivocació; enlloc de tornar per on havien 
vingut, continuaren pujant sense saber on anaven. És una zona en què la vegetació és molt espessa i de sobte 
et trobes amb algun estimberri.  

Es féu fosc i no els quedà més remei que quedar-se a dormir al bosc. En despertar-se quan el dia 
començava a clarejar, en Quico i un altre company es dirigiren a Oix corrent per demanar ajuda, ja que un dels 
altres estava baldat a conseqüència de  l’esforç del dia anterior. En arribar al pla, un helicòpter aterrà per 
preguntar-los si havien vist quatre nois i ells digueren que no, però de sobte els digueren: “No et fot, som 
nosaltres que érem quatre”. 

El que els havia  d’esperar a Beget, en veure que no venien, va avisar perquè els ajudessin a buscar-
los i bombers, helicòpters de la Generalitat i altres voluntaris es mobilitzaren tota la nit per trobar-los. El mar 
imposa i fa respecte, però amb la muntanya tothom s’hi atreveix i no hauria de ser així, s’ha d’anar amb 
experts. 

  


