
Rosita                                                                                     

Capítol  10: Fent-la petà  

Em va agradar molt la trobada  d’ahir a Llobera.  T’ho vas passar bé, Felissa?  

Oi tant, m’ho vaig passar de allò més bé. Ens va fer un dia esplèndid, la visita al Dolmen 

va ser molt interessant i caminar una miqueta fins arribar-hi  va anar bé per estirar les 

cames i respirar un aire net de muntanya.          

Si, ja te’ns raó ja Felissa, tot i que nosaltres ja gaudim d’un 

entorn similar, però no és lo mateix compartir una passejada 

que anar sola, al final se’n va fer curta i tot la visita al 

Dolmen, per al meu gust jo l’hagués allargat una estona més. 

Però es clar, teníem el temps just per tornar i assistir a les 

xerrades, que també van ser profitoses e interessants.  

Sí, a mi també em van agradar Rosita, la primera xerrada sobre la memòria històrica, ja 

té raó aquella noia que ens ho explicava, que els que em viscut aquella època de la 

guerra civil i la postguerra, hem d’explicar les nostres vivències, i si no ens escolten, 

doncs escriure-ho perquè quedi constància, i els nostres descendents sàpiguen que va 

passar i en tinguin consciència.  

Aquella noia, Felissa, també va dir, que la guerra civil ja està documentada, però que 

falta documentar la memòria dels pobles, en aquells temps, el dia a dia de com es 

vivia,... 

Clar, perquè en aquells temps Rosita, no és com ara que tothom té càmeres de fer fotos 

o amb el mòbil mateix ja en pots fer, i que tots tenim moltes fotos de la família, 

sortides, viatges,... en canvi d’aquells temps a penes hi ha fotografies, només queda la 

memòria de l’ultima generació, i si no es deixa constància, es perdrà per sempre la 

memòria de la gent dels pobles. 

Per això, a mi, com que m’agrada escriure i recordar històries passades, vaig escrivint 

relats de temps passats i així al mateix temps exercito la memòria, que a la nostra edat 

és imprescindible fer aquest taller,  també ens ho van explicar en la següent xerrada, 

també molt interessant i a tenir en compte.                                          

I desprès a dinar, érem una bona colla al restaurant, jo vaig demanar amanida tèbia i 

peus de porc que estaven boníssims, doncs jo, Felissa, vaig demanar sopa d’escudella i 

estofat de vedella, també molt bona. I al final es va rifar una planta i es van fer moltes 

fotos tant al dinar com en les altres activitats. Les podrem veure totes al bloc de 

l’Associació a l’adreça ‘dependenciaenelmonrural.wordpress.com’. 

Bé anem tirant que ja comença el taller de memòria, la Trini i la Mª Lluïsa ja ens han 

passat al davant. Fins a la propera. 

 Recordeu que per deixar qualsevol comentari, idea o experiència que tingueu o hagueu 

tingut podeu fer-ho mitjançant: dependenciaenelmonrural.wordpress.com 

Atentament,  Rosita 



 

 

 

 


