
Els nostres grans amics
La refl exió d’aquesta setmana 
va dedicada a la gent gran, en 
general, i a la Dolores García 
Bravo, més coneguda com la 
Iaia Lola, en concret. La Iaia 
Lola, caspolina vinguda a Rubí 
fa cinquanta-quatre anys, va 
instaŀlar-se a Rubí quatre anys 
abans de la rierada. El seu es-
forç va consisti r en adaptar-se al 
Rubí dels anys seixanta i cercar 
feina per a ella i el seu espòs, 
l’Antoni Benaiges, mentre crei-
xien els seus dos fi lls, nascuts 
com a rubinencs de primera 
generació. 

Amb els anys, la Iaia Lola va 
veure com la canalla s’integra-
va al poble perfectament. La 
sati sfacció no deuria ser poca; 
l’orgull tampoc. El pas del temps 
ens dóna o ens treu la raó, i les 
persones grans saben del cert 
si s’han equivocat en algun mo-
ment de la vida o, pel contrari, 
si han fet el què era correcte, 
encara que per ti rar endavant 
alguna decisió fos necessari 
anar en contra de l’opinió de 
molts o potser d’aquells més 
propers. Mentre s’està fent 
una cosa amb convicció, sovint 
es pot prendre per tossuderia, 
egocentrisme o simple capritx. 
Els fruits que es recullen amb 
els anys són els què ens fan 
inclinar la balança cap a una 
banda o cap a l’altra.

La vida de la Iaia Lola ha 
estat una constant dedicació 
als altres, sempre pendent de la 
família i procurant el millor pels 
seus. Quan la seva neta gran (la 
meva dona) i jo varem necessi-
tar un lloc on anar a viure, no va 
trigar ni un segon en acollir-nos 
a casa seva durant el temps que 
fos necessari. Aquest temps va 
acabar converti nt-se en quatre 
anys, durant els quals varem 

aprendre molt mútuament i va-
rem poder entendre el signifi cat 
d’una vida de dedicació. 

Parlar i escoltar a una per-
sona gran no només repre-
senta un diàleg entre tu i ella. 
Hi ha molt més entre línies 
que caldria tenir present. Les 
paraules d’una persona gran 
sempre estan impregnades del 
seu caràcter, fortament marcat 
pels anys i les vivències perso-
nals. Ara bé, de ben segur és 
més important atendre la seva 
intenció que el seu literal. Ells 
no volen que ens equivoquem, 
ni que cometem els mateixos 
errors que ells; volen que fem 
servir la seva experiència per 
tal què la nostra sigui més 
profitosa. Són testimonis no 
només d’una època històrica, 
sinó d’una trajectòria vital que 
no es tornarà a repeti r, sempre 
única. Malauradament, moltes 
vides úniques no són escoltades 
ni recollides enlloc, tret que 
nosaltres ho evitem.

La Iaia Lola ens ha explicat 
moltes aventures i desventures, 
ens ha narrat en primera perso-
na capítols sencers de la seva 
trajectòria, del seu testi moni 
recollit durant tots els dies de 
la seva vida. Malgrat no ser 
una personalitat reconeguda, 
la seva vida no és pas anònima. 
Ni la d’ella ni la de cap persona 
gran amb capacitat per explicar 
coses. No només ha estat inte-
ressant escoltar-la pel fet de 
conèixer les escenes de la seva 
vida, sinó per extreure’n tot allò 
que ens ha volgut dir a través 
d’aquestes experiències. 

Espero que no perdem mai 
la pràcti ca d’escoltar els nostres 
grans amics, ja que si ho fem, 
no sabrem on anar ni què fer 
demà.
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Una moneda de l’Illa de Bes a Rubí
Fundada a mitjans del segle VII 
abans de la nostra era, i anome-
nada ‘YBSM (Ibisum) pels fenicis i 
cartaginesos; Ebusus pels romans i 
Eivissa per nosaltres, va ser durant 
l’antiguitat un important centre 
econòmic i comercial.

El seu nom significa “Illa de 
Bes”. Bes és un déu egipci d’origen 
forà, molt popular, que es repre-
senta com una fi gura rabassuda i 
barbada, a vegades nua o amb un 
faldellí. Porta a les mans una maça 
o una serp, els dos elements o res. 
Té les cames curtes i porta un plo-
mall al cap.

Era un déu de caràcter familiar, 

protector de la casa. Afavoria el 
moment del part i també ho era de 
la música, la dansa i  l’alegria.

Els primers colonitzadors de 
l’illa, els fenicis, el van adoptar com 
a propi i el van representar en les 
seves monedes com van fer mes 
tard els romans en incorporar-la 
junt a les altres Balears al seus 
dominis.

La moneda, trobada dins del ter-
me municipal de Rubí, representa a 
l’anvers el déu frontal amb el braç 
alçat portant una maça i agafant una 
serp amb la mà de l’altre; només 
porta una faldilla curta i sobre el cap 
s’endevina un plomall.

Al revers hi ha un brau amb posi-
ció d’envesti r a l’esquerra. No té cap 
llegenda ni símbol. Es pot datar el 
segle II abans de la nostra era.

El ti pus de moneda és ¼ de calc 
de bronze, mesura 16 mm d’ampla-
da i pesa 2,85 g.

Forma part del fons numismàti c 
del Museu de Rubí.

Va ser publicada amb el número 
5 al treball “Monedes ibèriques i 
iberomanes del Museu de Rubí”,  
Butlletí  del Grup de Coŀlaboradors 
del Museu de Rubí, 55, desembre 
de 2010.
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PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Pilar Leal Vila va morir als 85 anys el 24 de juny
Dolores Baldellou Sallen va morir als 81 anys el 19 de juny
Francisco Ortiz Arébalo va morir als 64 anys el 19 de juny
Agapito de la Serna Marcos va morir als 68 anys el 19 de juny
Antonia Bornás Sánchez va morir als 53 anys el 18 de juny
Pilar Font Amado va morir als 82 anys el 17 de juny
Josefa Martí Bosch va morir als 90 anys el 15 de juny

Necrològiques


