
 

 

 

 

 

 

 

 

BIOGRAFIA 

Pilar Arbiol Sagarra va nàixer a Mequinensa l’any 1967. Amb només un any la 

família va emigrar a Barcelona on va viure fins  que  l’any 1992 torna al Poble, on 

resideix actualment. A Barcelona va estudiar Ciències Químiques i anys més tard un 

Màster en Logística. En l’actualitat treballa com a tècnic en logística en una empresa de 

Mequinensa. 

La seua afició a la lectura comença de ben petita, però  l’escriptura no la inicia fins 

fa pocs anys, amb una petita aportació a un blog local, primer, i més tard amb una sèrie 

de contes, com «Flor de Saüc» que va rebre un premi en el Concurs de Relats, «El vi fa 

sang» a l’Espluga de Francolí, o  «Un vestit d’aigua», que va guanyar el primer premi del 

Concurs Literari de la Comarca del Baix Cinca. 
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VÍDEO POEMA 

https://www.youtube.com/watch?v=6CsVsA17qgk 

 

«FLOR DE SAÜC» 

A Can Verdú es lleven d’hora. Des de la finestra de la cuina la Rosa pot veure com treu 

el cap el sol per sobre la muntanya de Cabarrà, entre la Voltorera i Puig de Cabdells, 

tenyint d’un groc famolenc les vinyes adormides de febrer.  Fa fred i es cobreix les 

espatlles amb la manta de l’Emili, que 

agafa de sobre la cadira. El foc acabat 

d’encendre encara no ha tingut temps 

d’escalfar l’habitació. Avui fa tard i s’ha 

d’afanyar. Comprova si bull l’aigua amb 

farigola de la caldera que penja dels 

ferros mentre talla pessics de pa que 

reparteix en dos plats. Ja se senten els 

passos de l’Emili al pis de dalt. Posa a 

cada plat un raig d’oli generós i uns polsos de sal, i després esclafa un ou a sobre de 

cadascun 

d’ells. L’aigua ja està bullint i els passos de l’Emili ressonen ara a l’escala. La Rosa agafa 

la cassola i treu el líquid fumejant de la caldera que reparteix entre els dos plats posats 

sobre la taula. S’afanya a agafar dos culleres i dos gots alhora que l’Emili baixa l’últim 

esglaó de l’escala i entra a la cuina. 

- Bon dia Rosa. Encara no t’has vestit avui? Amb el fred que fa, encarà cauràs malalta.- 

La Rosa no recordava que encara només portava la camisa. Aquest matí l’escalfor de les 

flassades li pesava a sobre i li ha costat més del compte llevar-se. Amb les presses i la 

manta que l’embolicava i li escalfava el cos no havia estat conscient, però ara s’adonava 
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del fred que li pujava per les cames sense mitges, i es va arraulir sota el seu abrigall mentre 

seia a taula davant del seu home. 

- Bon dia Emili. No t’amoïnis, després aniré a vestir-me. Ara esmorzem- Li va dir la Rosa, 

mentre li servia una mica de vi del barrilet. 

Aquell era el millor moment del dia per la Rosa. Sense la Carme, la seva sogra, que els 

dies freds d’hivern romancejava una estona més al llit, ni el petit Tonet, que encara 

dormia. Tots dos sols, esmorzant junts a taula, gaudint del silenci del matí trencat només 

pel xiuxiueig de les poques paraules que l’Emili li adreçava. Això era impensable quan 

estava present la Carme. Ella, la seva sogra, era una dona petita i eixuta, de costums 

arrelats. Tot i que Can Verdú ja no era el que va ser, la Carme, pubilla d’una bona casa 

de la Conca casada amb un hereu, conservava els aires de casa gran, i mantenia els 

costums que havia après dels seus pares, i aquests dels seus, generació rere generació. 

 

ENLLAÇOS 

• L’Angorfa 

https://cca86424-b2c8-482f-8ef1-

b2fb9e3cbd67.filesusr.com/ugd/67e24d_e9e0573bc88440c9b3214be0e43d9776.pdf 

• Notícies 

https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/cultura/2019/12/15/un-relato-de-maria-

pilar-arbiol-gana-el-concurso-del-bajo-cinca-1190215-daa.html 

https://www.escritores.org/component/content/article/50-recursos-para-

escritores/concursos-literarios/31794-2019-resultados-concursos-

literarios?Itemid=469 

https://lenguasdearagon.org/la-mequinencana-pilar-arbiol-guanya-el-vi-concurs-de-

relats-comarca-del-baix-cinca/ 

https://www.mequinenza.com/noticia/3923 
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