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Sant Jordi, 23 d’abril de 2020

RECULLS D’UN CONFINAMENT

PRÒLEG

Un dels nostres abonats va trobar entre els fulls d’un llibre
de Don Francisco de Quevedo un sonet, anònim,
probablement d’un deixeble seu que cultivava el català, es
clar!
Aquesta fantàstica troballa ens va il·luminar el pensament
racional i vàrem pensar que mentre estiguem “confiscats” a
casa sense poder sortir a fer marxa nòrdica, podríem ocupar
el temps de la sortida dedicant-lo a escriure, dibuixar,
fotografiar, cuinar o el que fos necessari per poder recopilarho tot en un sol llibre, el nostre llibre particular, el dels
marxaires que sense sortir de casa volen continuar celebrant
la Diada de Sant Jordi el dia que toca, el dia 23 d’abril.
És un honor poder-vos presentar aquest recull de 24 pàgines
amb 20 aportacions plenes de missatges i bones propostes
dels 18 autors que han participat i que van des de la lectura
fins la creativitat. Us sorprendrà.
Gràcies per la vostra participació, el Club no s’atura ni l’atura
cap contratemps. Força NordicWalks!!

Una forta abraçada,
NordicWalks

Sant Quirze del Vallès, 23 d’abril de 2020
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Sonet satíric de la “Marxa” confinada (o confitada)
Oh, Oh! Nordic Walk”!; Quin buit!, sense sortir!
Ai! ni guants ni bastons ni dragoneres
Tant de temps que tenim per fer carreres
Quin desastre! Quina pena! Quin patir!
Ai! Els boscos qu’ens enyoren (volem dir)
La Betzuca que creu que carreters
Vestiran, si, les aigües torrenteres
Que ploren, Ai! I ja no ens podran tenir
Les rieres i el Bosquet de l’Hospital
Caçadors i Els Monjos, Can Barata,
I Can Ferran, tot és trist i tot barrat
Ni l’Alzina Centenària i tal i tal
Aturada per les fotos; (¡“Qué LATA!”)
On ets Joan Antoni? Qui veu a la Rrat?

Anònim
Març de 2020
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Soneto que responde a un sonet en catalán y rescata a monitores olvidados
La Parcas se han quejado de un Soneto
(“Sonet” lo llama la lengua de Tirant)
De un olvido imperdonable, “tot mirant”,
Que deja a otros autores sin cuarteto.
Pero aún quedan unos versos, terceto
Lo llaman los clásicos, ¡sí!, “admirant”
¡Las dos lenguas, y oh! ¡Sí! “triturant”
La corta inteligencia en un aprieto
Faltaban Víctor, Marc, Jordi y Susana
¿Quién más quedó, inadvertido, en el cajón?
¿Quién puede ser? ¡Ah! Sí, Sí, falta Manel
Juntos van y tejen, ¡oh! sí, la lana
“Dels marxaires”, vaya olvido: ¡qué baldón!
Pero, ¿no falta uno nuevo? ¿Lionel?

Jesús Lavarias
Abril de 2020
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Dedicació incondicional
Vaig davant. És fosc més enllà del que il·lumina el meu frontal. El camí és estret i el bosc
tancat. Darrera meu em segueix una bombolla de llums que juguen entre ells per omplir
de color la nit. Em sento segur. A la vista se li afegeix el sentit de la oïda amb el compàs
constant de puntes de bastons picant el terra fins que deixen de ser perceptibles i
cedeixen al silenci dels vostres pensaments, alhora que les veus i les rialles substitueixen
el buit que deixen els ocells a la nit. Em sento gratament acompanyat. Sé que el camí que
seguim depèn de mi i per tant, m’honora la confiança que em cediu. Em responsabilitza.
Quin gran privilegi compartir aquest temps de caminada tant important del vostre dia.
Soc molt afortunat.
Avui miro per la finestra i veig el bosc a prop però lluny perquè no hi puc anar. Observo
enyorat el perfil de les copes dels arbres retallades sobre el cel. Però no em compadiu
perquè estic content i molt animat, un dia tornarem a caminar els camins, ens omplirem
del paisatge i tornaré a sentir-me afortunat d’estar de nou amb tots vosaltres.

Joan Antoni Rovira
Abril de 2020
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Primavera en estat pur

Cel d’abril, blau sense cap núvol, amb camps verds,
grocs de terra llaurada i vermells brillants.
Com trobem a faltar poder veure aquests paisatges...

Núria Pernias
Abril de 2020
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Bacallà a la mel
Estimats marxaires!!
Avui, pensant i revisant coses dels meus avantpassats he recordat una recepta de
la meva àvia Cecilia.
L’àvia, juntament amb l’avi i les seves sis filles... ara fa uns 78 anys, tenia una
pensió a Sant Joan de les Abadesses situada a la carretera principal que es deia
Can Passoles i feien menjars per a marxants.
El menú tenia un plat amb molt d’èxit entre els marxants i els carreters que
passaven diàriament per davant. Aquest plat era el Bacallà a la mel i que ara em
ve de gust compartir amb tots vosaltres.

RECEPTA
Ingredients: llom de bacallà, una ceba per cada llom, farina i mel.
Preparació: enfarinar cada llom i fregir-lo amb oli d'oliva, un cop fet ho retireu a
una cassola de fang. Tot seguit peleu una ceba a llesques per cada llom i la coeu
molt a poc a poc en una paella i quan estigui una mica daurada tireu la mel per
sobre i coeu durant un minut. Aboqueu la ceba amb mel per sobre del bacallà i
serviu.
Com veieu, es una recepta fàcil que aquells anys era per a gent molt humil!
A veure com us va? Sort a tots!!!
Una forta abraçada

Montserrat Caralt
Abril de 2020
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Carta: tastet
Benvolguda Maria,
Ahir vaig anar a fer el tastet de marxa nòrdica que em vas regalar per el meu aniversari.
A les set menys quart em vaig trobar amb un dels instructors perquè m’havia de deixar els bastons i
explicar quatre detalls de com caminar... -Quina tonteria! Com si això de caminar amb bastons fos tant
complicat.- vaig pensar. Doncs no saps quina vergonya vaig passar. Mare meva! Semblava que no hagués
caminat mai, què complicat era coordinar els braços amb les cames i els maleïts bastons! (Disculpa
l’expressió, però és que em vaig sentir com un ànec caminant per un camp de patates). Per poc que no
caic de morros!! Sort que les explicacions van ser curtes i em vaig poder afegir als escalfaments barrejada
entre la gent.
Quin calvari l’escalfament! Només acabar ja estava calenta (no em mal interpretis) i esgotada! Pensa que
a cada moviment em cruixien tots els racons de cos, fins i tot l’ànima! Sort que el grup on em van posar
totes eren noietes grandetes -Això serà tranquil- vaig pensar animada.
Mare de Déu quan ens vàrem posar en marxa! -Aquesta gent està boja! Sant Cristòfol ens agafi confessats
durant el camí!!- Van començar a caminar com si les perseguissin. Vaig mirar enrere i no, no les cuitava
ningú. Encara m’estava posant el llum al cap que ja les duia vint metres per davant. Vaig haver de córrer
per atrapar-les. Quin estrès! Va ser un no parar! Jo amb la llengua a terra i respirant més oxigen del que
hi havia al bosc, mentre totes caminaven parlant entre elles com si fos tant normal No m’ho podia creure!
I a més, anava la última!
En un moment, l’instructor es va posar al meu costat i li vaig mentir sense cap remordiment quan em va
preguntar com anava: -Be..., be....- li vaig respondre entretallada perquè ja no podia pronunciar res més.
Quan el camí va començar a fer pujada i ja tenia el cor bategant dins la boca l’instructor va cridar -Pujada
planaaaa!!!-. -Qui el va parir!!!- vaig pensar immediatament. Això sí, totes van callar de cop i el silenci es
va fer sepulcral... bé, no del tot, perquè els meus esbufecs ressonaven amplificats.
De sobte, l’instructor va tornar a alçar la veu -“Xupitooooo”- i totes es van parar (per fi!), van treure
cantimplores i es van posar a beure. Jo no estava per aigua, ni per gaites! I ni molt menys per deixar anar
els bastons sinó volia caure rodona al terra. El que necessitava urgentment era una bombona d’oxigen en
vena i unes falques a banda i banda per aguantar-me dreta.
Sort que a partir d’aquí els camins feien baixada i vaig poder anar recuperant de mica en mica la dignitat.
Cap al final, no se si per solidaritat o per pena, una noia del grup es va quedar al darrera amb mi. Ella podia
parlar, jo, no encara.
Quan vàrem arribar, l’instructor ens va dir que havíem fet 4,9km i totes és van queixar... per poc,... no cal
que et digui el que vaig pensar jo, oi? Desprès vàrem fer uns exercicis d’estiraments i cap a casa. Casa?
Impossible! Estava com si m’haguessin exprimit, ja no em quedava esma ni per caminar més, ni per ferme el sopar... quan vaig arribar me’n vaig anar directament de plom al llit.
Bé, t’explico tot això perquè aquest matí m’he llevat fatal i angoixada! Amb una energia que no és normal
en mi, amb unes ganes d’activitat paranormals i amb un sentiment sadomasoquista per tornar a caminar
amb aquella colla de descerebrades. Fins i tot m’he despertat tancant la ma davant i obsessionada amb
obrir-la al darrera... quina por!!. Ahir m’arrossegava arran de terra i avui levito... no ho entenc. Estic
aterrida i no em reconec ni al mirall!!
A més, porto un somriure als llavis que no se m’esborra!!! Tu creus que tot això és normal?
Una forta abraçada,

“Amèlia”
Abril de 2020
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Corona-marxa

Agustí Bartolomé
Abril de 2020
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Recepta de Carquinyolis
Marxaires: Para reponer energías de una manera dulce y saludable.
INGREDIENTES
50 gr de agua o leche
1 huevo
170 gr de azúcar
1 cucharadita de bicarbonato sódico
250 gr de harina de trigo
1 cucharadita de levadura química en polvo
3 galletas María
150 gr de almendra entera cruda con piel
1 cucharada del tamaño de café con leche de anisillos
PREPARACIÓN
Trituramos las galletas y las incorporamos a un bol, vamos añadiendo el agua o la
leche, el azúcar, el bicarbonato, la harina y el huevo, mezclarlo todo y añadir los
anisillos, incorporarlos y poco a poco añadir las almendras hasta que esten bien
incorporadas.
Enharinamos una superficie y formamos con la masa tres churros, los aplastamos
un poquito los pincelamos con huevo batido, y los pondremos en la bandeja del
horno.
Precalentamos el horno arriba y abajo a 200 grados y bajar a 180 cuando
introduzcamos la bandeja, estarán en 20 o 25 minutos, comprobar con un palillo
si ya están.
Cuando estén, se sacan de horno y se cortan cuando están calientes, sin
quemaros, ponerlos en la parrilla del horno , para que cojan un poco más de color.
Y ya estarán.

Rosa Boillos
Abril de 2020
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Sant Jordi 23/04/2020
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tanco
els
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i us
camins a bon ritme,amb el ritme de cada batec del nostre cor...

veig a vosaltres grans monitors i monitores!!! de Nòrdic Walks Sant Quirze del
Vallès, guiant-nos per tots els camins a bon ritme, amb el ritme de cada batec del
nostre cor...

Carme Costa
Abril de 2020
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I diu la llegenda que fa molts anys, quan el món estava en perill perquè els humans agredien la
natura sense control, en un petit poble a prop de Barcelona els seus habitants es van organitzar
en grups que sortien al bosc a fer maniobres armats amb bastons i roba cridanera.
Ningú sabia quin era el destí de les sortides, només se’ls veia caminar pel bosc en perfecte
formació i pas marcial cap a un lloc desconegut. A les nits d’hivern se’ls podia distingir per un
seguit de llums misterioses que s’endinsaven en les profunditats de la foscor.
Deien els veïns que l’objectiu de les maniobres era preparar-se per fer front a un drac que
arribaria de països llunyans i seria molt gran i perillós. Deien que en una cerimònia secreta d’una
nit d’hivern s’havia fundat l’Orde dels Marxaires presidida per la Guardiana de les Calces.
I va ser el dia que el drac va arribar, no era gens gran però si més perillós del que ningú es podia
haver imaginat. El poble va tancar-se a les cases per por de trobar-lo en qualsevol cantonada i
les maniobres del bosc van quedar aturades.
Ara va iniciar-se una nova etapa de maniobres de supervivència i les diverses utilitats dels
bastons van ser detingudament estudiades i compartides entre els membres de l’organització.
En arribar la diada de Sant Jordi el poble seguia a casa seva molt espantat. Llavors, els marxaires
van considerar que era el moment d’actuar i van editar un llibre relatant les seves experiències
al bosc i durant el confinament, perquè tothom recordés que la natura és la font de la vida i que
no són necessàries tantes coses per viure si només un parell de bastons poden tenir tantes
utilitats.
Aquella injecció d’optimisme va revifar la moral del poble, que va veure que tenia l’oportunitat
de començar un nou món, i aquest va ser l’inici del canvi mundial que es va produir i gràcies al
qual avui dia estem gaudint d’aquesta natura tan meravellosa.

Àngels Llovet i Xavier Espinal
Abril de 2020
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“Poema visual”

Just he donat un pas... i ja crec estar molt lluny.

Félix Semper
Abril de 2020
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Bombonet marxaire
Tinc cor d’avellana
braços i cames de pal.
Soc dolç, amarg i negre
amb una punta de sal.
A les mans hi duc
uns bastons lligats
que em donen ajut
per marxar endavant.
Fa dies que enyoro
els camins infinits
de l’estimada Serra
que ara tinc prohibits.
Monjos, Boletaires,
Bigorra i Caçadors
esperen als marxaires,
aquells caminadors...
que omplen d’alegria,
amb rialles i colors
corriols que cada dia
puntegen amb els bastons.
Mentre recordo la marxa
pujant el camí del Mig
tu em penges a la xarxa
i em mires amb desig.
Els teus dits em busquen
per donar-me un final
i les dents m’atrapen,
sucumbeixo al penal!
Em desfaig als teus llavis
tendres i calents
mentre la meva cara
segueix somrient!
Montserrat Rius
Abril de 2020
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Primavera

Ara vindrà el mes de maig.
Regalada primavera!
Floriran totes les flors,
els clavells i les roselles,
les roses amb tota variació de color
i altres flors.
Anirem caminant
amb els nostres “profes”.
Els bastons ens ajuden
i van molt bé, salut!
Som una colla caminaire
molt ben avinguts.
Visca Aura!!!

Beni Grimau
Abril de 2020
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4 Ordu Birtual

Diumenge 19 d'abril del 2020 entre les 10h i les 14 h. tenim una convocatòria de
marxa nòrdica virtual a nivell mundial que organitza el Club Deportivo Landederra
de Elburgo (Alava).
Els amants d'aquest esport estarem fent marxa nòrdica des de casa confinats pel
COVID-19, serà emocionant saber que hi haurà gent fent marxa nòrdica des de
diferents parts del Món. I aquí teniu el meu dorsal fet a mà, donat que no el puc
imprimir per manca de tinta. Imaginació al poder!!
Salut i marxa, no deixem mai de caminar. Llum en el camí!

Mercè Morlans
Abril de 2020
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Pa de Sant Jordi

INGREDIENTS

200ml d’aigua
50ml d’oli
400gr de farina
Una pastilla de llevat fresc (25gr)
Una culleradeta de sal
100gr de formatge cheddar
70gr de sobrassada

PREPARACIÓ
Escalfar l’aigua, l’oli i afegir el llevat, una vegada dissolt, incorporar la farina i la
sal, fer la massa i dividir-la en dues boles.
Afegir a una de les boles el formatge i tornar a fer massa. El mateix fem amb l’altre
bola i la sobrassada. Fer cinc tires amb la bona de formatge i quatre amb la de
sobrassada. Muntar-les intercalades en una safata de forn. Deixar reposar 1 hora
amb un drap per sobre fins que dobli el seu volum.
Escalfar el forn a 200° graus, pintar la superfície de la massa amb llet i fornejar
durant 20’ minuts i llest!!

Mònica Playán
Abril de 2020
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Reflexions des del confinament
Ens trobem en un escenari mai imaginat, atípic. Ens han canviat les prioritats. Son temps
d’incertesa, de fragilitat, o si més no d’inquietud i neguit, i el cap a voltes es pregunta: Tornarem
a ser com abans?
Ens han pres molt, ens han pres els petons, les abraçades, el plor col·lectiu, el dol compartit, les
rialles conjuntes, la conversa a cau d’orella, el soroll, aquells olors, i la xerrameca que ens feia
riure, els cafès de la colla, els dinars del diumenge i les sortides a la natura amb la marxa nòrdica.
Fins i tot ens han pres veure créixer de prop els petits de la família, els que més estimem.
Però també estem rebent molt de molt bona gent: botiguers, sanitaris, farmacèutics,
transportistes, personal de neteja, cosidores solidàries i molts d’altres, que cada dia
s’arromanguen pels demés i que fan que el nostre confinament sigui còmode, plaent, tot
garantint les necessitats bàsiques de tothom. Rebem trucades de qui menys esperem amb qui
compartim llargues converses, fem celebracions en nous formats, ens despertem cada matí amb
un bon dia i un somriure del grup d’amics, gaudim de les videotrucades com mai no havíem
pensat fer i dediquem temps als llibres, pel·lícules i música, que teníem pendents.
I com tornarem? Què haurem après? Vull creure que tornarem més humans, i que, quan tot
passi, retrobar-nos serà el millor regal. Agrairem tots els amics que conservem i recordarem els
que hem perdut. Farem tots els petons i abraçades que ens han pres i els donarem amb més
força, reprendrem les converses, els cafès, els dinars i la marxa nòrdica, i ho recordarem tot,
sent conscients que el més important no té preu. i el valor d’aquest temps confinats que ens ha
fet mes forts, i retrobarem la TENDRESA.
37è dia de confinament

Laura Roger
Abril de 2020
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Una nit de cangur al port de Fornells
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Montserrat Pané
Abril de 2020
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Sant Jordi 2020

Agustí Bartolomé
Abril de 2020
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Marxa Nòrdica per Sant Jordi

Josep Passarell
Abril de 2020
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Marxaires

Julià López i Assumpció Salvatella
Abril de 2020
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