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LA TARDOR
• Editorial •
La Redacció

S’acaba per fi un dels estius amb un darrer tram 
més calorós de la història i ho fa amb unes de-
sitjades pluges –no molt abundants- que al final 

han acabat fent cap a casa nostra després de moltes 
setmanes de passar de llarg. Amb sant Joan es va obrir 
la piscina i va començar el temps de descans. Amb el 
tancament de la piscina el dia 11 de setembre i amb la 
restauració de la façana de les escoles, es posa el 
punt i final a les vacances i es dóna pas a 
un nou curs: el 2016-2017; que promet ser 
mogudet. I és que en teoria ha de ser 
el curs on s’ha d’aplicar la LOMCE 
amb revàlides i el final de la selecti-
vitat. Una llei que ve imposada una 
vegada més des de Madrid i que no 
té en compte les competències que 
té la Generalitat al respecte. 

Entrem al darrer tram de l’any amb 
les piles descarregades després de 
participar d’una Diada a Tarragona -on 
Colldejou hi va tenir una participació impor-
tant- i descarregar totes les nostres energies per 
un país millor. Un bon final de festa sí senyor! No en 
va, ha estat un estiu amb diferents fites importants: la 
primera fira dels Fumats, la Festa Major de sant Llorenç, 
la Trobada de Gegants de Colldejou –a part de les dife-
rents trobades que hem pogut participar pels pobles del 
voltant-, la Tirada de Bitlles, les tardes lúdiques per a la 
canalla i la Diada. Activitats totes elles amb les que hem 
pogut fer poble! Ens hem firat, hem ballat, hem partici-
pat de sopars populars, hem jugat, hem tirat bitlles i ens 
hem manifestat. Feia goig sortir una estoneta a la porta 
de casa i sentir els crits i la il·lusió de la canalla corrent 
pels carrers o jugant. A l’estiu tot s’omple de vida! Un 
període de temps que per pares i avis sol ser etern i que 

pels nens és massa curt. On els dies s’allarguen i les nits 
s’escurcen! Han estat uns mesos en els que el món ha 
semblat com paralitzat. 

Només sembla que hagi tingut interès aquesta diatri-
ba en la que es troba el govern espanyol. Mira que han 
pogut parlar i reparlar però no; ens han fet anar a noves 
eleccions per segona vegada. Quan és ben evident que 
s’han acabat els temps de les majories absolutes i que el 
pacte ha d’estar a l’ordre del dia, ells a buscar la majoria. 
Espanya mai ha tingut fe en el pacte, ans al contrari; tant 
que se’n van riure de Catalunya i mira, ells tot el temps 
que duen jugant al “teatrillo” de les investidures. En dues 

coses semblen d’acord: una, que no ens faran 
anar a eleccions el dia de Nadal (sinó n’hi hau-
ria per...), i dues; que no volen tenir en comp-
te Catalunya. Es veu que els Comuns sembla 

que se n’han adonat; d’aquí el fet que hagin 
participat en la manifestació de la Diada. S’ha 

volgut arraconar els representants catalans 
quan la història de la semi democràcia es-
panyola dicta que sempre se’ls ha tingut 
en compte encara que fos per repartir 
les molles de pa que els sobraven. Ara 
a esperar els resultats les eleccions bas-
ques i gallegues; marcaran la tendència 

dels propers temps. I entremig amenaces, 
advertències, comparacions amb els terroristes... En 

fi! Com els porcs senglars que darrerament ho arrasen 
tot, voldrien veure’ns callats, humiliats i –això si- pagant. 
Però no; en una nova Diada multitudinària deslocalitza-
da a Salt, Barcelona, Berga, Lleida i Tarragona molta 
gent ha demanat que se l’escolti. Tornem a demanar que 
ens escoltin! I que fan ells? Ignorar-nos! Fer veure que ni 
hem sortit o que hem sortit quatre gats. Representants: 
fem un pas endavant i més en ferm d’una vegada per 
totes! A veure si aquestes pluges fan despertar les espo-
res dels boscos i tenim una bona florida prenadalenca. 
Si més no aquesta aigua serà una benedicció pels po-
bres arbres mig morts i pels aqüífers mig secs. 

Bona Tardor!
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ENDESA EDUCA ENSENYA 
EL VALOR DE L’ENERGIA
• Actualitat •
Nota de Premsa, Endesa

Endesa Educa ensenya el valor de l'energia a 
20.400 estudiants a Catalunya en el darrer curs 
acadèmic.

Barcelona, 4 de juliol de 2016 (4180) – Endesa Educa 
tanca el curs 2015 – 2016 amb un balanç de 20.395 par-
ticipants en les diferents activitats que ha impartit a Ca-
talunya de setembre a  juny. Entre les 824 activitats que 
la unitat educativa de la Companyia ha realitzat aquest 
curs n’hi ha des de visites a instal·lacions elèctriques, 
fins a activitats dirigides per un monitor a la seu d’En-
desa a Barcelona, a l’Espai Endesa Educa, o al propi 
centre educatiu. Entre les activitats impartides destaca, 
pel seu volum i abast, el taller itinerant PlayEnergy que 
entre els mesos de març a maig va recórrer un total de 
123 escoles repartides en diversos municipis de les qua-
tre demarcacions catalanes. 

L’objectiu de la tasca d’Endesa Educa és impulsar 
hàbits i actituds vers l’eficiència energètica i la soste-
nibilitat començant des de l’educació. Per fer-ho possi-
ble, disposa d’una àmplia oferta d’activitats i tallers que 
tenen la finalitat d’oferir als centres i escoles recursos 
educatius fora de l’aula que permetin visualitzar i, d’algu-
na manera, experimentar conceptes tan complexes com 
són l’energia, la generació, el consum i l’estalvi. Aques-
tes activitats estan dissenyades en funció del currículum 
educatiu i s’adapten als diferents nivells dels alumnes. 
Així, els més menuts poden assistir a un conte de titelles 
on el llamp els introdueix en el món de l’energia. Pels 
alumnes de Primària i ESO les activitats es plantegen 
des d’una pregunta a la qual ells han de donar resposta: 
Com es desperta una bombeta? Com funciona l’electri-
citat? Què està de moda a les centrals elèctriques? En 
són alguns exemples. Pels més grans, s’ofereixen visites 
a les instal·lacions elèctriques. 

Aquest és un dels principals atractius del programa, ja 
que visitar una instal·lació elèctrica, permet als estudiants 
veure en directe com es produeix i es distribueix l’ener-
gia que després consumeixen a casa seva. Al llarg del 
darrer curs escolar, la central tèrmica de cicle combinat 
del Besòs ha estat la més visitada, amb 1.953 estudiants. 
Els centres també tenen la possibilitat de visitar diferents 
centrals hidroelèctriques, una opció que els instituts i es-
coles dels voltants d’aquestes instal·lacions valoren es-
pecialment. Les tres hidràuliques que han rebut més es-
tudiants aquest curs són la de Canyelles, a la Noguera 
Ribagorçana; la d’Arties, a la Vall d’Aran i la de Flix, a la 
Ribera d’Ebre. 

Per nivell educatiu, el major volum de participants en 
el programa han estat pels alumnes d’Educació Primà-
ria (13.583), seguits dels d’Educació Secundària (4.551), 
Batxillerat i Cicles Formatius (1.306) i Educació Infantil 
(150). Els altres 805 participants els conformen altres 
grups. 

Dels més de 13.000 estudiants de Primària que al 
llarg del curs han fet alguna activitat amb Endesa Educa, 
una gran part, 9.615, són els que han participat en el ta-
ller itinerant PlayEnergy. El taller va aterrar a Catalunya 
el passat mes de març, i fins a finals de maig, va estar 
oferint a les escoles recursos didàctics, a l’hora que lú-
dics, per explicar l’energia i l'electricitat. Durant el taller, 
els alumnes, de 3r i 4t de Primària experimenten què és 
l’energia, creant-la ells mateixos a través d’uns pedals 
o veient com es transforma amb un cotxe que incorpora 
una placa solar. Mitjançant l’observació d’aquests expe-
riments així com de tots els altres, els alumnes són tes-
timonis del procés de generació que proporciona, com 
a resultat, l’electricitat. La finalitat de l’activitat és que 
prenguin consciència de la necessitat de fer un ús raci-

onal i eficient de l’energia i  per això l’activitat incorpora 
també la maqueta d’una casa on els estudiants han de 
marcar els diferents electrodomèstics i distingir la despe-
sa energètica de cadascun d’ells. A tots els participants 
de PlayEnergy se’ls convida a participar en un concurs 
a nivell estatal. Enguany, l’escola l’Antina, de Torredem-
barra, s’ha endut el segon premi del certamen pel seu 
projecte de ciutat sostenible ‘Torrenergy’. 

Endesa Educa, l’objectiu del programa
Endesa Educa és la unitat educativa d’Endesa. A tra-

vés del seu programa d’activitats, la Companyia treballa 
per a fomentar entre els joves el coneixement de l'ener-
gia des de l'educació, oferint a tots els centres un servei 
complet amb recursos i activitats educatives gratuïtes i 
assessorament a estudiants i professors en l’aprenen-
tatge d’aquesta matèria. El seu objectiu és conscienciar 
sobre el valor energètic per a comprendre la necessitat 
d'un consum eficient. A més, la iniciativa dedica part de 
les seves accions a formació per a ajuntaments, associa-
cions de veïns i tècnics titulats.
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LA REALITZACIÓ D’UN 
IMPOSSIBLE
• Carta al Director•
Maria Assumpció Rofes

Molts de vosaltres ja sabeu qui sóc, l'Assumpció, 
filla del Mateu de Barcelona, descendent de cal 
Just i de cal Tomàs.

Temps enrere ja vaig explicar la meva llarga connexió 
amb aquest acollidor poble de Colldejou, al que hi he estat 
venint cada estiu de quan tenia 8 anys i ara ja en tinc 81.

L'any 2013 tant el meu marit com jo no vam creure 
convenient venir degut a la nostra avançada edat, que 
casa nostra està situada a la part alta del poble i a més 
té moltes escales.

L'any 2014, més valents, ho vam fer. Amb l'ajut dels 
nostres familiars i dels veïns vam estar molt bé.

L'any 2015 no ens vam sentir capaços de tornar-hi i no 
cal dir que aquest any 216 ja ho donàvem per impossible.

Després de tants anys enyorava poder estar aquí al 
costat dels nostres familiars i amics, amb qui, no sé ex-
pressar-ho amb paraules, ens uneix una estimació molt 
gran i recíproca.

Per poder estar una mica al seu costat vam pen-
sar que podíem passar uns quants dies a l'hotel de 
Mont-roig; l'hotel de Colldejou, degut a que la dis-
tància fins al poble representa per nosaltres tota una 

excursió, l'havíem descartat.
Assabentats del nostre propòsit, els nostres familiars 

ens van fer saber que la planta baixa de casa del Sr. Ri-
cardo, quedava lliure d'inquilins. En un principi no ens 
va aclarir res perquè encara no tenia les claus. Passats 
alguns dies els nostres familiars ens van aconsellar que 
potser seria millor parlar amb el seu fill. Vam aconseguir el 
seu telèfon i ens vam posar d'acord amb els dos, pare i fill.

D'aquesta manera hem pogut passar uns inoblida-
bles dos mesos gaudint de la companyia dels nostres 
familiars i veïns del poble que sempre ens han acollit 
amb els braços oberts.

Aquest senzill escrit voldríem que fos la manifestació 
del nostre gran agraïment més sincer a tots.

Moltes, moltes, moltes GRÀCIES.

A la Revista del trimestre pas-
sat, vàreu tenir una errada 
bastant important, segons es 

FE DE ERRATES
• Carta al Director•
Marc Aureli Espada

miri, és clar. A l’article on parla de la 
Comunió del meu fill Oriol Espada 
Artigau, vàreu posar com a persona 
que l’escrivia, Marc Aureli Artigau, i 
és Marc Aureli Espada Rios.

Home! Jo soc Cristià, crec amb 
Déu, me’n recordo diverses ve-
gades d’ell segons el dia i segons 
com vagin les coses. Vaig a missa i 

sempre m’han dit que dos germans 
no poden estar casats. No fa tant 
que el Mossèn Mílio deia que entre 
germans no es pot procrear ja que 
surten rars i estranys la canalla. I jo 
crec que de moment amb un Artigau 
al poble n'hi ha prou i de moment els 
meus fills tenen el meu cognom i el 
de la meva dona.
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FIRA DEL FUMATS I ELS 
CARBONERS
• Actualitat •
L’Ajuntament de Colldejou

El passat diumenge 3 de juliol, el nostre poble va 
acollir la primera Fira dels Fumats i els Carboners. 
El dia abans van començar els primers preparatius, 

amb l’elaboració de la carbonera com a peça principal al 
voltant del qual giraria la temàtica de la Fira, i element 
representatiu dels antics vilatans del nostre municipi.

El mateix diumenge, l’activitat pels carrers del poble 
va començar ben aviat. De bon matí, s’encetava la jorna-
da amb l’arribada dels paradistes, molts d’ells venien de 
diversos punts del nostre país, però també hi varem tenir 
representació de veïns de Colldejou que, cadascun en la 
seva matèria, van contribuir en donar un toc identitari a 
l’esdeveniment. Amb un ambient de companyonia i una 
activitat incessant tots ells van començar a muntar les 
parades on oferirien al llarg de tota la jornada, els millors 
dels seus productes artesanals.

Així doncs, vam poder gaudir de parades amb pro-
ductes tant variats com ara els Formatges de Colldejou, 
embotits, olives i productes precuinats diversos, licors i 
melmelades artesanes, pintures, sabons naturals i ma-
nualitats de filferro, la mostra d’oficis com ara el canyis-
ser i les puntes de coixí, i també tallers de ceràmica i 
manualitats amb sorra per als més petits, que també van 
poder divertir-se durant tot el dia tocant i donant menjar a 
les gallines que hi havia al tancat de la Plaça Sitjar.

En aquesta mateixa plaça, i en representació d’en-
titats municipals, hi eren presents el Centre Cultural de 
Colldejou, que van disposar un estand propi, al costat 
del qual la Colla de Bitlles va habilitar dos carrils per a 
que qui desitgés ser partícip d’aquesta antiga pràctica 
esportiva en pogués practicar llançaments.

Ben entrat el matí, es va dur a terme la inauguració 
oficial de la Fira, per part del Delegat del Govern a la 
província de Tarragona, el molt honorable Sr. Òscar Pe-
ris Ródenas, que va fer la representació de l’acte d’en-

cesa de la carbonera per l’orifici fet en la part superior 
d’aquesta. Després d’aquest acte inaugural es van dur 
a terme un seguit d’actes oficials amb els representants 
institucionals allí presents. Encapçalats pel nostre alcal-
de, el Delegat del Govern acompanyat pels alcaldes dels 
pobles veïns de Duesaigües, La Torre de Fontaubella i 
Pratdip, van fer una visita a les parades de la Fira, i en 
acabat es van dirigir a l’Ajuntament per a la signatura per 
part del representant de la Generalitat en el llibre d’ho-
nor del municipi, per acabar finalment amb una visita a 
l’edifici de la llar social, on hi havia l’exposició preparada 
per l’ocasió per part del Consorci de la Serra de Llaberia i 
també l’exposició inaugurada el dia anterior dels artistes 
locals assistents al curs de pintura de la Baronia d’Es-
cornalbou.

Arribat els vols de migdia, i amb la gana traient el nas, 
els assistents que van voler, van poder degustar la Clot-
xa. Alguns se la van emportar a casa, altres van buscar 
els pocs racons d’ombra que hi havia al voltant de la pla-
ça de l’Església, però del què podem estar ben segurs, 
és que la major part dels comensals van quedar ben tips 
amb aquest menjar popular tant contundent, típic dels 
pagesos de les nostres contrades. 

A la tarda els assistents van poder gaudir de la balla-
da de gegants que va fer la Colla gegantera i grallera de 
la Mola, els quals estrenaven aquell dia nova vestimenta.

Des de primera hora el matí fins ben entrada la tarda, 
la carbonera anava fumant sotmesa a la vigilància joiosa 
d’un vilatà, que per la seva edat i experiència és un gran 
coneixedor en la matèria. El Llorenç de Cal Guarda va 
gaudir de la recreació de l’activitat i va alliçonar amb gran 
goig als allí presents que van voler conèixer de primera 
mà trets característics d’aquesta antiga pràctica tant pre-
sent en el passat del nostre poble, que va acabar donant 
lloc al renom dels habitants de Colldejou: FUMATS.

Així doncs, des de l’Ajuntament en fem una valoració 
positiva de la jornada, que tenint en compte que es tractava 
d’una primera edició, considerem que es va desenvolupar 
amb tota normalitat i amb una afluència notòria de visitants, 
principalment de les localitats veïnes. Per tot això, esperem 
que l’esdeveniment hagi tingut una bona acollida per part 
dels nostres veïns i es pugui repetir en anys venidors.
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Barcelona, 19 de setembre de 2016
Avui s’ha presentat a la Sala Cotxeres del Palau 
Robert de Barcelona la segona edició del Llibre 

Blanc de les Revistes i la Premsa en Català, un extens 
estudi realitzat per l’empresa Media Hotline que analitza 
l’estat de les 615 empreses editores de premsa, revistes 
i mitjans digitals de pagament i gratuïts de Catalunya que 
s’apleguen sota l’aixopluc de la Federació d’Associaci-
ons d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans digitals edi-
tats en català, entitat que aplega l’Associació Catalana 
de Premsa Comarcal (ACPC), l’Associació de Publica-
cions Periòdiques en Català (APPEC), i l’Associació de 
Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC).

El Llibre Blanc de les Revistes i la Premsa en Cata-
là analitza 615 empreses editores, 334 de les quals ho 
fan en format paper i 281, en digital. El volum de nego-
ci d’aquestes empreses durant el 2015 va ser de 48,8 
milions d’euros, una xifra que significa un creixement 
del 2,4% respecte a l’any anterior. Pel que fa al núme-
ro de treballadors, el gruix de publicacions de la federa-
ció dóna feina a 2.497 persones, xifra que representa 
un 1,5% de augment respecte l’any 2014. Pel que fa a 
l’impacte, 9 de cada 10 lectors catalans de premsa són 
de publicacions de la federació, els quals representen el 
40% dels lectors de Premsa i/o Revistes de Catalunya. I 
si es tracta de definir el perfil mitjà d’aquest lector, aquest 
seria un individu d’entre 25 i 54 anys (al 50% homes i do-
nes), d’estudis mitjans, de nivell econòmic mig-alt i que 
dedica 25,8 minuts de lectura per publicació.

FORMAT PAPER. El Llibre Blanc constata que el pa-
per segueix sent la base del model de negoci; ja que 
representa un 95% del volum de diners total. Durant el 
2015, les publicacions en format paper van tenir un volum 
de negoci de 46,4 milions d’euros, una xifra que suposa 
un augment del 1,56% respecte l’any 2014 (45.684.000). 
El 62,5% d’aquesta xifra són ingressos publicitaris i el 
33,8% per venda i subscripció d’exemplars. Cal remar-
car també la fidelització dels lectors de la premsa escrita; 
on el 48,1% de les vendes són per subscripció, el 37,7% 
per vendes al quiosc, i el 15,8% a través d’altres canals. 
I pel que fa al volum de distribució, les publicacions gra-
tuïtes van distribuir 27.373.601 còpies al llarg de l’any 
2015; el que significa 1.200.175 exemplars distribuïts per 
número. I les publicacions de pagament, van difondre 
13.194.779 exemplars al llarg de l’any 2015; amb una 
mitjana de 471.237 exemplars difosos per cada número.

ENTORN DIGITAL. En l’entorn digital cal constatar 
l’augment significatiu del ingressos, assolint-se la xifra 
dels 2,4 milions d’euros, la qual augmenta en un 22% la 
de l’any anterior (1.957.600 euros). Aquest creixement 
es deu a la conjugació de tres factors: l’adaptació que 
els editors fan dels continguts al nou model multi format 
que requereixen les noticies (Xarxes Socials, tauleta, 
Smartphone, ordinador, etc..); l’actualització continua de 
continguts que demanda aquest entorn digital; i l’aug-
ment en la contractació de de personal especialitzat per 
poder respondre als reptes d’aquest entorn digital.

El Llibre Blanc de les Revistes i la Premsa en Català, 
que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

La Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, 
Revistes i Mitjans Digitals Editats en Català té com a 

principals objectius, estar al servei d’empreses de mit-
jans de comunicació social; defensar la realitat lingüís-
tica de Catalunya; promoure el rigor, les bones pràcti-
ques, la innovació i la rendibilitat dels mitjans; informar 
de les noves tendències del sector; i impulsar la formació 
d’editors i treballadors.

L’autor d’aquest estudi és el sociòleg i expert en 
mitjans Enric Yarza, president de Media Hotline. Per a 
la seva realització ha combinat informació de diverses 
fonts com OJD (Difusió de la Premsa); OJD Interactiva 
(Usuaris únics digitals); EGM (Audiències dels mitjans); 
Comscore, audiències de mitjans digitals; Arce Media 
(Ocupació publicitària); l’Estudi del Gremi de Publicitat 
de la Inversió Publicitària a Catalunya; a més d’un qües-
tionari que s’ha enviat a més de 300 empreses del món 
editorial, publicitari i empresarial.

La presentació del Llibre Blanc ha estat presidida 
per Miquel Gamisans Martín, Secretari de Comunicació 
del Govern i Mitjans de Comunicació; i ha comptat amb 
la presència de Francesc Fàbregas, President de l’As-
sociació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC); Lluís 
Gendrau, President de l’Associació de Publicacions Pe-
riòdiques en Català (APPEC); Ramon Grau, President 
de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació 
(AMIC); i Enric Yarza, President de Media Hotline i autor 
de l’estudi.

LLIBRE BLANC
• Actualitat •
Federació d’Associacions d’Editors 
de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals 
Editats en Català 
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TROBADES GEGANTERES
(Del 3 de juliol al 10 de setembre)
• Actualitat •
Xell Gaya Llorens

Aquest any vam començar la temporada forta de 
gegants a casa, ja que amb motiu de la 1ª Fira 
dels Fumats, vam treure a ballar els nostres ge-

gants durant la tarda del 3 de juliol. El matí va ser molt 
calorós i la gent va aprofitar per visitar les diferents para-
detes que hi havia. Havent dinat, la calor va anar minvant 
i vam començar la ballada entre núvols i amb més fres-
queta. La plaça de l’església es va anar omplint de gent 
per veure ballar els gegants del poble. Amb la carbonera 
al fons, el Fumat, la Fumada, l’Oriola, la Iaia i l’Espantall, 
van anar dansant al so de la música de les gralles i els 
timbals durant una bona estona. 

Dues setmanes més tard, el 16 de juliol, vam anar a 
la trobada de Montbrió. La plantada era a l’antiga bàscu-
la. Hi havia molts gegants i capgrossos els quals a poc 
a poc, van anar desfilant pels diferents carrers del poble 
i vam finalitzar la cercavila a la plaça de la Vila, on cada 
colla va fer la seva ballada. Tot seguit vam acabar amb 
un sopar amb fideuà.

El dia 23 a la tarda, ens en vam anar cap a Vinyols. 

Mentre els grallers afinàvem i els timbalers  buscaven el 
ritme, el poble de Vinyols es va anar omplint de gent que 
s’anava arremolinant pels carrers i places del poble. Cap 
a les set de la tarda vam començar la cercavila, gegants 
i nanos van anar ballant per la vila i els que podien, ana-
ven remullant els espectadors. Aquests últims agraïen 
la remullada ja que la calor era molt forta i tothom tenia 
ganes de refrescar-se. Sort en vam tenir amb els llocs 

de beguda que havien repartit pel poble. En arribar a la 
plaça de l’Església i sota l’imponent campanar, cada co-
lla va anar oferint el seu ball de lluïment per acabar tots 
junts ballant al so de totes les colles de grallers i tim-
balers. En acabar, vam sopar tots plegats llonganissa i 
cansalada a la brasa. El mes el vam tancar el dia 30 amb 
el sopar dels Gegants obert per a tothom, sopant man-

donguilles amb sèpia i gaudint d’un vídeo resum del l’any 
2015 repassant alguns dels moments viscuts al poble i 
les diferents trobades de les que vam participar.

Vam començar l’agost amb la nostra 23a trobada que 
la vam celebrar el dia 6 per la tarda. Totes les colles 
participants ens vam trobar a la pista poliesportiva i cap 
a les set va començar la cercavila que va omplir els car-
rers del poble de gegants i música. Les colles d’Alcover, 
Montbrió, Vilanova, Móra d’Ebre, Hospitalet, Cambrils, 
Falset i Mont-roig van ballar pels carrers del poble on 
més de tres-centes persones es divertien veient dansar 
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res immenses de la nostra cultura popular. Després de 
fer ballar els nostres gegants pels carrers del poble, vam 
tornar a la plaça d’inici on hi vam fer la pertinent ballada 
final. Els últims d’entrar a la plaça foren la Blanca d’An-
jou i l’Infant Pere i seguidament van repartir els records 
als participants a la 29ª trobada. Tot seguit ens en vam 
anar cap al Pavelló Hifrensa on vam sopar llonganissa i 
cansalada a la brasa.

I el dia 21 ens en vam anar cap a Móra d’Ebre on s’hi 
va celebrar la 32ª trobada de gegants. Ens vam trobar to-
tes les colles al carrer de les Comarques Catalanes, just 
després de l’emblemàtic pont d’aquesta vila. La cercavila 
va anar passant pels carrers que envolten el Convent 
de la Mínimes fins que vam tornar al punt de sortida i 
des d’allà vam baixar fins a tocar del riu on cada colla 
va presentar la seva dansa i on per finalitzar vam fer la 
ballada conjunta sota el conegut pont. I ja ben entrada la 
vesprada ens vam reunir a l’estació d'autobusos on vam 
sopar conjuntament.

I quasi sense adonar-nos-en vam arribar al setembre 
i el dia 10 vam anar a Cambrils on s’hi celebraven les 
festes de la Mare de Déu del Camí. Ens vam reunir a la 
plaça de la Vila i la cercavila va transcórrer pels carrers 
de la part més antiga de Cambrils fins arribar a la plaça 
del Setge, on una munió de gent s’hi aplegava amb mol-
tes ganes de veure dansar tots els gegants. No cal dir 
que l’Espantall va tornar a ser el protagonista de la festa, 
ja que tota la canalla anaven darrera d’ell. Per acabar, 
vam sopar en una carpa a tocar del Parc del Pinaret.

els gegants. Pujades i baixades eren l’escenari principal 
on fer ballar els gegants, també la plaça de l’Església, 
plena de gom a gom, fou el punt on es va fer la ballada 
final de tots els participants. En acabar els grallers es 
van animar amb els Segadors que fou un dels moments 

de la tarda, que va fer que se’ns posés la pell de gallina 
a tots. Al frontó vam celebrar el sopar de pa amb tomaca 
i el preuat mató.

L’endemà, com ja va sent habitual, ens en vam anar 
cap a la població veïna de Mont-roig, on la Colla del carrer 
d’Amunt, celebrava la seva trobada amb  els Pitots espe-
rant-nos ansiosos. Cap a quarts de vuit vam començar a 
desfilar pels carrers del poble, des de la part més alta fins 
a la part de baix on hi tenen el camp de futbol. Pel carrer 
de la Mare de Déu de la Roca la gent s’hi aplegava a ban-
da i banda amb moltes ganes de pasar-ho bé. Lentament, 
vam anar baixant fins arribar a la zona del pavelló, on hi 
havia la fira de la Cullerada, i on també s’hi arreplegava 
molta gent visitant les parades, o prenent alguna cosa. Fi-
nalment vam arribar al camp de futbol on, mentre es ponia 
el sol, cada colla vam fer el nostre ball. En acabar, vam 
sopar en un dels laterals del camp de futbol.

La primera quinzena d’agost la vam acabar a l’Hospi-
talet de l’Infant, concretament el dia 14. Ens vam reunir 
a la plaça de l’Hospital plena de gegants, de grallers i 
sobretot de molt turista embadalit veient aquestes figu-
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La funerària de sempre del Baix Camp

Prestem els serveis des de qualsevol residència i hospital del Baix Camp

Cambrils
Políg. Balianes, Carrer Fusteries, nau X
Ctra. Montbrió, Km 1

Mont-roig del Camp
Riudoms
Passeig dels Germans Nebot, 116

Vandellòs - L’Hospitalet
Carrer Martí i Franquès, 3 
Políg. Les Tàpies

Alforja
Carrer Darrera de l’Església, 4

Miami Platja

Els nostres tanatoris i sales de vetlla:

email: f.pedrola@teleline.es

Truqui directament

24 hores
977 360 281

email: funerariapedrola@gmail.com
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LES RECEPTES DE LA 
LOLA
• Cuina •
Laia Llorens

Primer plat
Amanida de cabdells i anxoves amb vinagreta 
de faves

Ingredients per a 4 persones: 4 Cabdells i 16-20 Anxoves.
Per la vinagreta: 1/4 l. Oli oliva, 100 ml. Vinagre mòdena, 
10 ml. Salsa de soja, 1 Pastanaga, 1/2 Ceba, 1/4 Pebrot 
vermell, 3 Cogombrets, 8 Tàperes, 1/2 Pot de favetes 
amb oli, Sal i Pebre.
Preparació: Tallarem totes les verdures molt petites i les 
barrejarem amb l’oli, el vinagre, la soja, les favetes i ho 

Postres
Pastís de plàtans amb fideus de xocolata
Ingredients per a 6 persones: 4 Plàtans, 2 Ous, 

200 g. Farina, 40 g. Sucre, 1 Sobre de llevat químic i 75 
g. Fideus de xocolata.
Preparació: Preescalfarem el forn a 180º.

Pelarem els plàtans, en tallarem un a trossos petits i 
el reservarem, els altres els trossejarem i ho triturarem 
junt amb tota la resta d’ingredients fins que la massa si-
gui ben fina.

Tot seguit untarem un motlle amb una mica d’oli per-
què no s’enganxi, l’omplirem amb la massa i li posarem 
per sobre els trossos de plàtans reservats i els fideus de 
xocolata. A continuació ho posarem al forn de 35 a 40 

Segon plat
Vedella amb ceps
Ingredients: 3 Kg. de lligat de vedella, 150 g. de 

ceps secs, 1 Paquet de brou de verdures, Conyac, Oli, 
sal i pebre.
Preparació: La vedella que millor queda rostida és el tall 
rodó o llata.

Per començar preescalfarem el forn a 250º.
Salpebrarem la vedella, posarem oli en una cassola 

i l’enrossirem per tots costats, a continuació la posarem 
en una greixonera o plàtera fonda amb un bon raig de 
conyac; deixatarem amb conyac l’oli d’enrossir-la i l’hi 
afegirem.

Pelarem i tallarem les verdures, ho ajuntarem a la ve-
della i ho enfornarem amb el recipient tapat.

Anirem controlant la cocció, (es calcula 1 hora per kg) 
tombant-ho a mitja cocció i punxant-ho de tant en tant 
fins que no surti suc.

Quan el tall sigui fred, el tallarem, el posarem en una 

salpebrarem. Aquesta vinagreta queda millor si es deixa 
reposar o es prepara d’un dia per l’altre.

Tallarem els cabdells en 4 o 6 trossos, hi posarem els 
filets d’anxova i ho regarem amb força vinagreta.

cassola junt amb els ceps tallats que haurem remullat 
prèviament, hi afegirem el suc de rostir la vedella, ho fa-
rem bullir tot junt una estona més. Si veiem que queda 
curt de suc n’hi afegirem del que hem fet servir per re-
mullar els ceps.

minuts tot comprovant el punt de cocció.
Quan sigui tebi el desemmotllarem i un cop fred ja 

ens el podem menjar.



- 12 -

RECULL FOTOGRÀFIC
• Actualitat •
La Redacció
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HA PASSAT...
(Del 29 de juny a l’11 de setembre de 2016)
• Actualitat •
La Redacció

25/05/2016.- Naixement de Marcel Salsench 
Ramon, fill del Juanjo i la Núria. La nostra 
enhorabona  als pares, familiars i amics que 

han vist augmentar la família amb aquest segon fill.

29/07/16.- Naixement de l’Ona Gaya Vives. 
Aquest començament ha estat molt fructífer 
en naixements i a més a més nenes. La pri-

mera d’elles va coincidir amb sant Pere. Va ser l’Ona 
Gaya Vives. Donem l’enhorabona als pares i familiars. 

02/07/16.- Sardinada i Toni Albà. Durant tot 
el dia la canalla -i no tant canalla- va poder 
gaudir dels inflables a la piscina.

La festa major s’ha avançat una part al mes de juliol. 
I aquest divendres hem pogut gaudir de la sardinada i la 
disco mòbil. Però sobretot ens ho hem passat d’allò més 
bé amb l’actuació brillant del Toni Albà. Els seus perso-
natges múltiples han fet que les rialles s’apoderessin de 
la pista. El Jordi Pujol, l’Aznar, el Trias, el Papi i sobretot 
el Rei. És el que fa de nexe entre tots ells, entre reflexi-
ons, monòlegs, diàlegs, discussions... un món fictici ben 
real que sap escenificar a la perfecció. En acabar recollir 

taules i cadires i musiqueta amb el Dj Pepes fins ben 
entrada la matinada. Estar amb els amics, riure, caloret, 
bon menjar, bon beure... ingredients imprescindibles per 
començar l’estiu.

03/07/16.- Primera Fira dels Fumats. És la 
primera vegada que es feia la Fira i creiem 
que va ser tot un èxit i que caldria que tinguis 

continuació aquesta iniciativa. Trobareu més informació 
en un article que ho comenta.

08/07/16.- Naixement d'Àlia Garcia Monjo. El 
segon dels naixements va ser a Cal Fèlix. El 
Roger, la Sònia, l’Iu i la Boira compten amb 

un membre més a la família i és que el dia 8 de Juliol va 
néixer l’Àlia. Moltes felicitats! Esperem que ben aviat els 
puguem veure corrent pels carrers del poble.

09/07/16.- IV Trailseries Colldejou. Per quar-
ta vegada va celebrar-se aquesta cursa en 
el nostre terme en dues modalitats: 10 i 21 

quilòmetres, a cavall de la Serra de Llaberia, el Coll del 
Guix i la Mola de Colldejou. Després de la sortida a les 
19h la meta va anar tancant-se a les 22:30h amb l’entra-
da dels darreres participants. Un moment únic entre el 
capvespres i la nit per tenir una vista diferent del nostre 
entorn i de la Costa Daurada i el Camp de Tarragona.

30/07/16.- Sopar dels Gegants. Un any més, 
la colla de Gegants i Grallers de la Mola ha 
organitzat un sopar popular obert a tothom. 

Enguany el menú va comptar amb la menja estrella de 
sèpia amb mandonguilles, marca de la casa. En acabar 
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es passà un vídeo resum dels diferents actes que es van 
fer el 2015 així com un resum de les trobades gegante-
res en les que va participar la colla en l’exercici anterior. 
Per molts anys: fal·lera gegantera.

06/08/16.- Trobada a Colldejou. Colldejou ha 
tancat la 23ena trobada de gegants al poble 
amb un èxit de participació de colles i gent. 

En una tarda esplèndida els diferents grups participants 
es van trobar en la plantada a la pista poliesportiva, men-
tre el sol es perdia entre les Serres de Llaberia i la Mola. 
El començament de la desfilada es va donar passades 
les 19h de la tarda amb les següents colles participants: 
Alcover, Alforja, Montbrió, Vilanova, Móra d’Ebre, Hos-
pitalet, Cambrils, Falset, Mont-roig i Colldejou. Més de 
tres-centes dones, homes i nens bolcats amb els seus 
pobles i els seus gegants o la música. En el recorregut, 
primer la costa, després la davallada i serpenteig de car-
rers pel centre del poble i una passada intermèdia per la 
plaça de l’església amb ball incorporat. Així es tancava la 
primera part del cercavila.  A la segona un nova revolada 
pels carrers al voltant de l’església per fer l’entrada final 
triomfal a la plaça. Un ball de lluïment per colla i una ba-
llada final llarga va deixar ben content el públic present, 
ja fossin nenes i nens com gent gran. I és que la barana 
de la plaça estava plena de gom a gom. Colldejou és 
d’aquelles trobades on essencialment la gent s’arreplega 
a la plaça. Els gegants van fer una gran rotllana resse-
guint el contorn de la plaça mentre els grallers en pinya 
tocaven els Segadors; un dels momentassos de la tarda; 
de pell de gallina! I d’aquí cap al frontó per sopar plegats 
pa amb tomàquet amb tot tipus d’embotit, orelletes de 
postres i mató de Colldejou, cafès i copes. Paint el sopar, 
la música penetrant de la gralla i el toc del timbal van 
revolucionar la vetllada, fent-la diferent... més sentida, 
més apassionada; sobretot amb els sentits crits de fal-
lera gegantera.

08/08/16.- Exposició Anton, Havaneres a la 
Torre. En el començament de la festa ma-
jor de la Torre de Fontaubella, l’Anton Rofes 

va inaugurar una exposició de quadres de la seva col-
lecció, a la que també hi va afegir altres vistes i paisatges 
relacionades amb la Torre. En acabar, el cor de Marçà 
ens va oferir una audició d’Havaneres amb el correspo-
nent rom cremat, per tancar una vetllada que ens feia 
endinsar en la part més apassionant de l’estiu; l’època 
de les festes majors.

Del 09 al 14/08/16.- Festa Major de Sant Llorenç. 
En una setmana altament variable en el seu co-
mençament, vam celebrar un nou sant Llorenç al 

poble. Tot va començar amb la penjada de la pancarta 
del llom del campanar de l’església; ben visible des de 
molts llocs del poble. Les colles amb les seves acolo-
rides samarretes, els gegants, les gralles i els timbals 
van donar un to diferent a la vila, agafant tot el protago-
nisme en la 23ena Trobada de Gegants. Els seus balls, 
les seves danses i la seva música foren un regal per la 
gentada que presenciava l’espectacle a la plaça. En el 
moment en el que els Fumats  amb la Iaia, l’Oriola i l’Es-
pantall prenien el protagonisme junt amb la ballada final, 
amb totes les figures voltant a l’uníson, foren dos dels 
moments de major adrenalina i emoció. Igualment el cor-
refoc amb els diables de Pratdip i la Txaranga han estat 
dues de les fites folklòriques i culturals de la festa. Els 
diables omplint la nit de foc i la txaranga fent més planera 
la vesprada abans de la disco-mòbil. Molts altres actes 
han donat color a la festa. Hi ha hagut sopars i menja-
des diverses com per exemple la truita de patates gegant  
pensada per la primera nit o la fideuà establerta pel dar-
rer diumenge abans de la Mare de Déu d’agost junt amb 
el bingo; amb sort ben repartida com sempre i l’actuació 
sorprenent de màgia. Entre mig, la canalla va gaudir amb 
pallassos, tallers  inflables, festes de l’escuma i activitats 
diverses. Igualment, es va mantenir la jornada de partits 
de futbol diversos el dia 15, en aquesta ocasió a la pista. 
També es va tancar el curset de natació, de nou amb el 
mestre Àngel, amb un èxit absolut. I es va pujar a la Mola 
per hissar una estelada com ja és tradició en els darrers 
any. A nivell musical vam poder gaudir de l’orquestra 
Pensilvania, Enigma i  diverses discos mòbils. Amb la 
novetat que en la del diumenge a dalt de l’escenari van 
ballar dues go-gos.
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El dia del nostre patró sant Llorenç vam assistir a 
una sentida missa en el seu honor concelebrada i que 
va comptar amb la presència de diversos nois que són 
en un centre de rehabilitació de Cornudella, tot esperant 
una nova oportunitat en la vida. El testimoni d’un d’ells 
amb les drogues ens va posar la pell de gallina. Acabada 
la missa, traguérem en processó a sant Llorenç pels car-
rers del poble, junt amb la relíquia que d’ell es conserva, 
tot cantant els goigs en honor seu. A la tarda, just en el 
començament del ball, el Centre Cultural va promoure 
una megafoto amb tota la gent del poble; un èxit amb 
més de 150 persones. I a ballar. A aprofitar el ball de 
tarda amb la Pensilvània, ja que a la nit un temporal de 
vent va fer que s’hagués de suspendre.

Fins a sant Rafel!

28/08/16.- 23ena Tirada de Bitlles a Collde-
jou. La xafogor va acabar deixant-se notar 
a l’àrea de lleure. Al matí uns nuvolets in-

ofensius ens protegiren d’una calorada més severa. Ja 
ben d’hora els primers bitllers arribaren a casa nostra. 
Primer de tot el preceptiu esmorzar. Entrepans variats 
amb coca, beguda i cafès per a tothom. Vam esmorzar 
plegats al casal. Després, sense més dilació, vam tras-
lladar-nos a l’àrea de lleure per iniciar la tirada les 21 co-
lles participants, tant en la modalitat d’equips com indivi-
dual. Amb la taula arbitral muntada i la graella per equips 
a punt s’inicià la tanda de llançaments. Primer ho feren 
els equips i després es feu la tirada individual; la més 
divertida. Vam comprovar que hi ha un bon planter de 
nanos arreu del territori. El món de la bitlla està d’enho-
rabona. Així es consumiren les tres rondes prescriptives 
i es procedí al desempat. Per equips l’Hospitalet fou el 
guanyador i en individual el Teo. En acabar, es procedí 
a l’entrega de medalles de mans de les autoritats a la 
canalla i de les copes als més grans. I amb una calorada 
ben maca posàrem punt i final a la tirada. La piscina ens 
va esperar impacient!

05/09/2016.- Noces d’Or. El 5 de setembre 
els nostres subscriptors Josep M. i la Nati 
de Mont-roig del Camp van celebrar les No-

ces d'Or, una fita important en la seva trajectòria vital, 
ja que representen 50 anys de convivència i d'experièn-
cies compartides; i, probablement, també d'entrebancs, 

d'obstacles i dificultats i que han superat amb mostres 
d'amor i de tendresa. Els volem felicitar i desitjar-los 
molts més anys plens de joia i alegria compartida amb 
els familiars i amics.

09/09/2016.- Amenaça d'incendi. Eren les 11 
de la nit quan el Miquel Àngel Rofes va veure 
al camí del Prat uns moviments sospitosos 

d'un cotxe. Va agafar el seu cotxe i va cridar el seu veí, 
Joan Llorens. Van anar corrents fins el lloc i es van tro-
bar amb un incendi provocat, a la vora del camí. En un 
no-res el Miquel Àngel va apagar les flames i els mem-
bres de l'ADF van començar a mullar la zona i més tard 
els bombers van acabar de fer-ho. Un ensurt que podia 
haver provocat un gran incendi. Sort del Miquel Àngel 
prenent la fresca al terrat!

11/09/16.- Diada. Diada de Catalunya 2016. 
Èxit rotund d’una nova manifestació a favor 
de la independència. Aquesta vegada s’ha 

buscat deslocalitzar-ho a Tarragona, Berga, Salt, Lleida 
i Barcelona. Cadascuna d’aquestes poblacions ha vist 
com la gent es bolcava en la reivindicació de trencar 
d’una vegada per totes amb l’Estat espanyol. Nosaltres 
hem assistit a Tarragona, on es diu que hi havia 110.000 
persones. Des de Colldejou el Centre Cultural va posar 
un bus a disposició de la gent. Aquesta vegada però la 
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gent ha estat una mica més dispersa al llarg del tram 
28. A les 16h la Rambla ja bullia. Qualsevol ombra era 
bona per aixoplugar-se de la intensa calorada. I és que 
un dels termòmetres d’una farmàcia dels voltants marca-
va 34 graus. Després de diferents assajos, a les 17:14h 
les campanes de la Seu Vella de Lleida han donat el tret 
de sortida. Cada persona comptava amb una cartolina 
groga amb forma de punter que quan ens han indicat 
hem alçat per representar que estem a punt al so d’una 

melodia que es veu que era de la República. Es poden 
fer moltes valoracions i segur que totes són adequades, 
però jo em quedo amb haver-hi participat un any més -i 
ja en van 6-, alertar als polítics que avancin i sobretot de-
mostrar que som poble unit, capaç de donar la cara sem-
pre que se li reclama. Estem davant un nou toc d’atenció 
vers l’inamovible Estat Espanyol. Si no doneu una res-
posta al problema català no us en sortireu. No podeu 
mirar cap a una banda i obviar el cas català, ja que sinó 
us esclatarà a la cara. Felicitats Catalunya per una nova 
Diada pacífica, tranquil·la i reivindicativa. Mentrestant 
que el Sr. Margallo vagi dient que els independentistes 
som pitjors que els terroristes. Quin fàstic! Entre els ma-
nifestants destacar l’assistència al tram de Tarragona 

de la Presidenta del Parlament, la Carme Forcadell. El 
final de l’acte ha estat marcat per diversos parlaments 
dels que destaquen els dels presidents d’Òmnium Jordi 
Cuixart i el president de l’ANC Jordi Sànchez. En una 
excel·lent vesprada, els Xeic ens han ofert un concert a 
tocar del balcó del Mediterrani que ha comptat amb la 
col·laboració de músics il·lustres de cada nostra com en 
Pemi Fortuny i Joan Reig. El moment més bonic ha estat 
quan han cantat conjuntament del tema de la diada 2016 
‘Endavant les atxes’. 

Acabada la jornada, encara amb un nus al coll, hem 
tirat Rambla avall buidats amb el sentiment d’haver com-
plert un any més i amb el convenciment que estem re-
clamant el millor per la nostra terra i la nostra gent. En-
davant les atxes i Visca Catalunya!!!!

Durant les  vacances d’estiu, es va continuar amb les 
activitats infantils, entre les que podíem trobar manua-
litats amb material reciclat, murals de temporada, taller 
pintacares, galetes de mantega, i fins i tot una gimcana 
infantil durant la festa major. Destacar i agraïr la parti-
cipació dels nens i nenes que van fer que aquestes ini-
ciatives tinguessin molt d’èxit, i que ens encoratgen a 
continuar-les.

A l'hora de tancar l'edició veiem que han començat 
les obres de restauració de l'edifici de les escoles i també 
s'està millorant el camí del Bullidor que surt de la Pedrera.

Un estiu amb dos nens de vacances és molt in-
tens i no m’ha quedat gaire temps per fer totes 
aquelles “bricolades” (entenem per bricolades, tot 

allò relacionat amb el bricolatge) que m'agrada fer. Tot hi 
així, hem acabat aquest Estiu contents de poder gaudir 
d’unes vacances de poble com les d’abans. La canalla 
va acabar l’escola el dia 21 de Juny i el 22 ja pujàvem 
carregats, i com sempre dic en arribar aixequem el bol-
quet i la canalla ja surten corrents i ja busquen amics i 
còmplices de jocs. Els dies es fan eterns, pel matí una 
estona de dibuixos, esmorzar i una estona de deures. 

UN ESTIU AL POBLE
• Opinió•
Marc Aureli Espada Rios

Una visita a casa de la iaia, i com no a fer quatre crits a 
Cal Tuions i fer emprenyar un xic al Pep. Després a la 
Piscina fins a l’hora de dinar, des de casa s’escolten els 
crits. Quan arriba l’Àngel encara se senten més, cosa 
normal. Tota la canalla del poble ha passat per les  seves 
mans i tots han plorat però tots aprenen. Aquest home 
deu tenir un poder especial; jo fa deu anys que el conec 
i està igual que el primer dia; deu beure el mateix beurat-
ge que el Jordi Hurtado.

Després a dinar i amb l’última cullerada encara a la 
boca ja surten cap a la piscina un altre cop o a jugar a 
bàsquet. És clar, no es poden quedar una estona a casa, 
no sigui que es quedin sense hores per poder jugar. Això 
sí, quan tenen gana, tornen per recuperar forces i conti-
nuar amb els jocs. També han anat a caminar a estones 
amb nosaltres al Coll del Guix, la bassa de Massanes, la 
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font del Noguer, o anar a Llaberia per dinar allà i pujar 
fins la Miranda, baixar pel trencall i pel bosc fins al Coll 
del Guix, un altre cop i d’allà fins al poble. També estar 
bé arribar-nos a l’embassament dels Guiamets on van 
nedar, van passejar amb patinet i vam refrescar-nos, so-
bretot refrescar-nos perquè per patinar allà a dos quarts 
de sis de la tarda a l’Agost, s’han de tenir ganes; és molt 
divertit!

Tornant a Colldejou i recordant les nits quan després 
de sopar la canalla ja es reunien a la plaça a jugar al 
“bote, bote”, i els pares ens retrobàvem uns a la barana, d’altres als bancs i per xerrar una bona estona; de tant en 
tant, el Vidal treia el cap per la balconada i ens recordava l’hora que era, o que no donessin pilotades a casa seva, 
molt normal però és que el punt del “bote” és just a la tapa de claveguera que té davant de la porta. Ara això sí:  
tot de bon rotllo. És clar, un poble on es pot sortir al carrer sense tenir por d’un cotxe que pugui passar ràpid, que 
puguin anar sols, anar a la botiga a comprar, a l’altre punta del poble... Tenir les seves mini-aventures, jugar, jugar i 
per si no havia quedat clar jugar, estar-se fins a les tantes de la nit al carrer i no tenir pressa per aixecar-se, per ells 
increïble! Esperem que el Poble continuï sempre així, el Poble, i que ells vagin creixent veient-lo d’aquesta manera.

Aquest final d’estiu em vaig proposar muntar un llapis 
de música amb música exclusivament catalana. L’ob-
jectiu era posar-hi cançons catalanes de grups diferents 
sense repetir grup. La veritat és que em pensava que 
m’hi estaria una estona però no tanta. La immensitat de 
la música en català és tal que em vaig tirar més de tres 
hores seleccionant grups i grups amb un cert renom des 
de que la Nova Cançó va rellançar la música en la nos-
tra llengua. De moment he deixat la tria amb 100 grups. 
Increïble! I tots ells, per una cosa o altra, per un tema o 
altre, han gaudit d’una certa fama. Des de  Llach, Joan 
Isaac, Raimon, Maria del Mar Bonet... passant per  Sau, 
Sopa, Pets, Santraït, Lax’n, Gossos i allargant-ho amb 
els Txarango, Amics, Catarres, Manel, Mazoni, Sanjo-
sex, Cesk Freixas, Quimi Portet o Adrià Puntí, i finalitzant 
amb Obeses, Bonobos, 9son, Ebri Night, Buhos i Pepet 
Marieta, Xeic, Animal, Doctor Prats, Pokers o Segonamà 
entre altres.  I el més important que no només estan de 
moda els grups del Principat sinó que el recull engloba 
grups de Ses illes com Projecte Mut o Tomeu Penya i 
València amb Aspencat, la Gossa Sorda, Feliu Ventura 
o Atupa més de l’Alguer amb Franca Massu. Com ja he 
dit en altres articles, és súper gratificant veure com el 
panorama musical en català, en les seves variants lingü-
ístiques ha gaudit però sobretot gaudeix d’una energia 
i d’una salut enormes. A més, no puc deixar de citar al-
tres grups catalans que canten en altres llengües com la 
castellana, l’anglesa i la francesa de renom internacional 

LA BONA SALUT DE LA 
MÚSICA EN CATALÀ
• Opinió •
Iblama (www.iblama.blogspot.com)

tals com Love of Lesbian, Sidonie, Dorian, Dolo Beltran 
o Ramon Mirabet. És interessant veure com han anat 
ocupant els espais de diferents estils. Tenim música roc-
kera, pop, dels anys 60-70, rap, hip-hop, cançó d’autor, 
ska... En els temps que corren com més va els grups 
opten per fer produccions pròpies dels cd’s i vendre’ls 
directament en plataformes socials. En els darrers anys, 
els grups han optat per participar més en festivals que no 
bolcar-se en grans produccions de cd’s. Així els majors 
ingressos venen donats pels concerts en directe, on els 
mateixos grups ofereixen els seus productes discogrà-
fics a preus raonables. Pots obtenir molts cd’s per 10 
euros. 



- 20 -

Fa quasi dos anys que vaig decidir que no escriuria 
més sobre política, al cap i a la fi per a què?
Desprès de quatre Diades multitudinàries, de les 

il·lusions del 9N i de les  eleccions plebiscitàries, que 
més es podia fer o dir perquè els polítics es posessin les 
piles? El poble ja els hi havia dit: “-Fins aquí hem arribat, 
ara us toca a vosaltres-“, però ells, entre uns i atres, es 
pensaven que  guanyar era controlar i au, a embolicar 
més la troca: 

“ -Que si jo he fet més, que si tú has  canviat per con-
veniències, que si les bases a l’assemblea, vés per on, 
han empatat no una sinó dues vegades, que si ara hem 
mutat”…que si el sursum corda home! 

Precisament la resistència dels polítics "professio-
nals" i dirigits per l’oligarquia, o dels novells que volen fer 
passar el carro davant dels bous (o la furgoneta, segons 
els seu propi espot televisiu) es basa en això, controlar 
en lloc d'escoltar a la ciutadania.

Hi estan tant acostumats, que no toleren un canvi de 
rol, però resulta que el procés català està donant la volta 
a la truita: no es pensaven que una base tan gran de ciu-
tadans pro-independentistes, tinguessin tanta paciència 
i determinació. 

I després d’unes negociacions agòniques de tres me-
sos, i el pas al costat d'en Mas, per fi quasi per sorpre-
sa, vam tenir un nou president i un govern…però llavors 
sense pressupostos. 

Au, tornem-hi!
El procés de nou en un atzucac.
Ara tothom parla de referèndum, alguns encara pac-

tat, i d'altres unilateral. Per a mi és aigua passada. No 
ens deixaven fer-lo, i vam votar en unes eleccions. Re-
sultat, majoria independentista al Parlament; hi ha un full 
de ruta . Fi de la història. 

Ara, si em posen una urna davant, naturalment que 
aniré a votar, i tant que sí!

Ens costa però al final, quan ho tenim clar els cata-
lans som tossuts: un independentista no es fa enrere, 
vagi o no vagi a cap manifestació, i molt menys davant 
l'agressivitat sostinguda de l’Estat, i els partits, i les ins-
tàncies judicials de les espanyes.

I l’independentisme de carrer, fa dies que va decidir.
I aquí estic, tornant a escriure en un nou Onze de 

Setembre, el cinquè, enyorant  la Muriel i la Forcadell, 
veritables vents del procés. En la meva opinió, els seus 
successors no els hi arriben ni a la sola de la sabata, tot 
i que això són figues d’un altre paner, i malgrat el qui i el 

L’ÚLTIM ANY, HO JURO, 
L’ÚLTIM ANY
• El Mirall •
Montse Manjón

com, hem de tirar endavant amb el dret a decidir.
I sento per la “tele” el ball de números de la gent que 

ha sortit a les “manis” de les cinc seus d’aquesta Diada, i 
se m'acut que si ells estan tan segurs que som tant pocs, 
doncs que perquè d’una vegada no es  posen la careta 
de demòcrates i apa a votar. Nosaltres pel “Sí” i ells, és 
a dir els contraris a la independència, cosa molt legítima, 
pel “No” i llestos. 

No pretenem comptar  la gent per imatges de TV 
ni per fotografies, ho volem fer per vots que és com es 
compta als països amb democràcia. 

Em sembla que els catalans tenim, en general, seny 
i sabem el que ens convé. Crec que he sigut i som res-
pectuosos amb els altres. No volem mal a ningú,  però 
ja fa uns anys que hem expressat els nostres anhels, 
inquietuds i necessitats. 

Francament, molts sentim que ha arribat l'hora que 
ens deixin fer camí, navegar per nosaltres mateixos.  
Serem un bon model i aprendran de la nostra tenacitat. 
N'estem avorrits de seguir on estem i no crec que calgui 
tant coratge per deixar-nos fer la nostra. Si no ens va bé, 
ningú hauria de preocupar-se tant, “vagaríem per l’espai 
sideral” o tornaríem d'aquí a uns anys. Som una nació 
que hem après dels nostres errors. Voleu dir que no po-
dem fer l'esforç de trobar el nostre propi lloc?

Sigui com sigui, ens hem de ficar al cap que nosaltres 
som el procés, nosaltres els qui hem d'empènyer els po-
lítics i nosaltres qui tenim el deure de no afluixar, perquè 
tenim clar el que volem. Ser lliures.
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LES ULLERES 
DE LA FELICITAT
• Opinió •
Elisa Llaberia

D'un temps ençà s’ha posat de moda el terme “crei-
xement personal”, llibres, programes de ràdio, 
conferències, etc.

L’any passat una amiga em va deixar un llibre, que 
estava molt de moda, relacionat amb el tema: “Les ulle-
res de la felicitat” del psicòleg Rafael Santandreu, i la ve-
ritat, em va agradar força, i l’he recomanat bastant. Tro-
bo que llegir-lo pot anar bé a tothom, però especialment 
a persones que estan passant un mal moment, perquè 
, encara que a primera vista dóna 
la impressió de què tot lo que diu 
és de sentit comú, i ja ho sabies, 
el cert és que moltes vegades, 
les persones tendim a obsessio-
nar-nos en algun tema, o pensar 
que tots els problemes que tenim 
són culpa dels que ens envolten 
,o tenim pors, por de quedar-nos 
sense feina, de quedar-nos sols, 
de les malalties, de la mort, etc.

El psicòleg, a través del llibre, ens ajuda a tornar a 
tocar de peus a terra i ens dona eines per millorar la nos-
tra fortalesa emocional, superar les nostres pors, i altres 
neures existencials.

L’autor és un paio molt divertit, que fa que el llibre sigui 
molt distret, en cada capítol tracta un tema, i ho il·lustra 
amb algun cas real de pacients seus, i al final hi ha un 
parell de frases que resumeixen lo que hem après.

Els temes són universals: Rebaixar l'ansietat, superar 
complexos, superar la por a la solitud, al dolor, a les res-
ponsabilitats, etc., afrontar grans adversitats, convertir la 
vida en alguna cosa interessant.

Explica el cas d'una noia que el va anar a veure per-

què estava deprimida perquè el seu xicot l’havia deixat, i 
axó ho vivia com un fracàs. Ell li va preguntar si estaven 
bé junts, i el cas és que no, que realment no estaven bé 
junts. També li va preguntar si abans de sortir amb el 
noi ella era feliç, i va resultar que sí, que ella estava ben 
contenta sense nuvi. I és que la felicitat, li va dir ell, no 
ve de cap parella, ni bona feina, ni res, sinó que ve de 
no crear-se necessitats i de gaudir del que es té en cada 
moment. La felicitat rau en la nostra ment.

En fi, hi ha moltes coses al llibre que encara que ja les 
sapiguem, va bé que les anem recordant i després les 
apliquem al nostre dia a dia per millorar la nostra Salut 
mental i evitar-nos molts disgustos innecessaris.

A tall d’exemple:
- Al marge del menjar i la beguda, les altres metes de 

la vida, nomes són diversions.
- Les persones més fortes, mai no avaluen res com a 

“terrible”, i en aquesta avaluació rau la seva força.
- Per amansir uns nervis excitats, cal adquirir 2 nous 

hàbits: alentir i gaudir del que es fa.
- Per mantenir una ment saludable, cal evitar barallar-se 

amb els altres.
- El fet de ser massa susceptibles ens porta a l'aïlla-

ment i a gastar molta energia en baralles, energia que po-
dríem emprar en projectes valuosos.

- Treure’ns del damunt els complexos és fàcil, si can-
viem el sistema de valors.

- La ment pot produir tota mena de malestars que 
semblen físics.

- Si deixem de tenir por, l’ansietat, el dolor i el cansa-
ment psicogènic desapareixen.

- La nostra societat sobrevalora l’amor sentimental, 
una cosa molt positiva, però no la panacea de la felicitat.

- Moltes persones amb una malaltia greu han continu-
at gaudint de la vida, es pot fer!!!

- Tot el que succeeix (el que és dolent també) ofereix 
oportunitats per fer alguna cosa bonica.

- En qualsevol moment i en qualsevol lloc, tots podem 
fer de la nostra vida una cosa molt interessant.

En fi, si us animeu a llegir-lo, a les llibreries el trobareu!!!
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MOSSÈN EMILIO
• Entrevistem a... •
La Redacció

Entrevistem avui a mossèn Emilio, rector de la nos-
tra parròquia.
El dia 12 de setembre va fer un any de la teva 

arribada a Colldejou. Durant aquest any has tingut 
temps de conèixer el poble i la seva gent, però abans 
ens pots parlar una mica de qui és mossèn Emilio.

Em dic Emilio Vives Vives, natural de Miravet (Ribe-
ra d'Ebre), vaig estudiar a Falset, després a Mollerus-
sa. Vaig estudiar ramaderia, enologia i després em vaig 
posar a treballar a casa. Teníem una fleca i pel meu 
compte vaig posar una granja de conills. Així fins els 24 
anys. Llavors vaig tenir una experiència de Déu i a par-
tir d'aquell moment vaig ingressar al Seminari. Vaig en-
trar-hi als 25 anys i als 31 vaig ser ordenat sacerdot pel 
bisbe Javier Salinas Viñals, em van destinar a Vinaròs, 
durant tres anys, com a vicari. Quan es va jubilar el rec-
tor a mi em van enviar a les parròquies de la Fatarella, 
Vilalba dels Arcs i La Pobla de Massaluca (Terra Alta). 
Allí hi vaig estar 6 anys, Després em van passar a Batea 
i Caseres. També vaig portar Horta de Sant Joan i més 
tard Prat de Comte. I ara fa 1 any que tinc les parròquies 
de Capçanes, Guiamets, Marçà i Colldejou. Ara fa 18 
anys que sóc sacerdot.

Vas entrar al Seminari en una edat que podríem 
dir tardana. Com et va venir la vocació sacerdotal?

Sí. Podríem dir que quan els altres sortien, jo entrava.
De vocació en vaig tenir sempre una  miqueta. La 

meva família és catòlica practicant i amb un màrtir a la 
família. El padrí de mon pare, rector de Marçà durant 
la guerra, fou martiritzat allí l'any 1936 i la figura del 
sacerdot sempre m'ha cridat l'atenció. I hi va haver un 
moment, als 25 anys, que em vaig sentir estimat per 
Déu i vaig veure que volia servir a altres persones. És 
quan vaig decidir ser sacerdot. Fins aquell moment vivia 

una vida com qualsevol jove d'aquell temps, sortint amb 
amics, bevent, fumant i fins i tot vaig tenir una nuvieta. 
Però va arribar un moment que ho vaig sospesar tot i allò 
va ser més gran que el que tenia.

Què en pots dir del celibat? No creus que és un 
tema mal portat dintre de l'Església?

A veure, el celibat, si és una imposició és horrible, si 
jo l'accepto com una imposició de l'Església és dur, ara 
si jo ho veig com una ofrena a Déu per poder ser servidor 
dels altres i estimar-los més, això ho veig com un do, 
perquè a mi les dones m'agraden, però dins de la vida 
sempre hi ha renúncies i si tu hi renuncies per amor, la 
renúncia no es fa pesada, és quelcom que amb el temps 
va perdent força i vas vivint. Un casat també fa renúnci-
es, potser mira altres dones, però renuncia a elles per 
amor a la seva parella. També he de dir que els catòlics 
orientals, no els ortodoxos, tenen permès casar-se i te-
nen els problemes molt semblants als nostres.

Tindran els mateixos problemes, però tenen l'op-
ció de casar-se, no? Jo conec uns quants capellans 
que han penjat els hàbits i que segurament haurien 
continuat si els haguessin permès casar-se.

Sí. Jo també en conec molts i és un problema que 
m'ha marcat molt. El sacerdot que vaig tindre des que 
vaig néixer fins als setze anys es va casar a Miravet, tot 
i el problema que no li van donar la secularització. I a mi 
això em va afectar molt perquè jo l'admirava i continuo 
admirant-lo. Ens va afectar molt a tots els joves i crec que 
com a mínim li havien d'haver permès que es casés. És 
un tema complicat. Jo crec que s'arribarà a permetre el 
matrimoni als sacerdots i deixar el celibat com una opció. 
És una llei del segle IV que pot ser canviada quan calgui.

El paper de les dones dintre l'Església, com el 
veus? Creus que en un futur hi podrà haver dones 
sacerdotesses, és a dir amb les mateixes funcions 
que els capellans?

A veure, és una qüestió complicada, l'Església no és 
que digui que no es pot fer sinó que Jesús no va triar 
cap dona per fer aquesta tasca. I això que les religions 
d'aquell temps sí que tenien dones sacerdotesses. Pot-
ser ho va fer amb la intenció de diferenciar-se, no ho sé, 
només que ell no ho va fer. Això ho han de decidir els 
que manen i per ara sembla més complicat això que el 
celibat. Si arriba el temps que sigui possible doncs ho 
acceptarem, repeteixo això és feina dels que manen, a 
mi no em preocupa.

A més de les funcions parroquials pròpies, crec 
que has participat i encara participes en alguns pro-
jectes, és així?

He estat a l'Amèrica Central i al Carib, a la Repúbli-
ca Dominicana. Jo considero que és connatural de l'Es-
glésia l'atenció als més necessitats. Que per les obres 
et coneixeran, no només amb paraules. Quan tractes 
aquests temes te n'adones que més que donar, reps. Tu 
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creus que vas a donar i en canvi reps. Pel meu caràc-
ter sempre m'ha agradat donar, de fet he sigut delegat 
diocesà de Càritas. He col·laborat i ho continuaré fent 
amb grups de diferents ordes religioses de l'Amèrica Lla-
tina. Fins i tot en un moment de la meva vida, quan tenia 
trenta-nou anys, vaig tenir una crisi existencial, igual que 
hi ha crisis matrimonials doncs jo vaig posar en dubte el 
que havia fet en la meva vida, llavors vaig marxar un més 
a Nicaragua i a República Dominicana, 15 dies a cada 
lloc. En el primer vaig conèixer llocs de missió, en una 
comunitat que treballa a León, en el barri Rubén Darío i 
en altres. Són barris molt pobres que no tenen res, ni ai-
gua corrent, cases de cartró amb teulades de zinc, amb 
molta misèria. Però allí hi vivia molta gent a la que calia 
ajudar. Això em va ajudar molt i després a la República 
Dominicana  l'espiritualitat que hi ha allí també ho va fer. 
Sóc amic també de la Comunitat del Cenacle, que tre-
balla amb toxicòmans i intento una vegada a la setmana 
estar amb ells, també he de dir que hem muntat Càritas 
a Marçà i que Colldejou hi col·labora amb una recol·lecta 
mensual d'aliments.

Potser hi ha més fe a Iberoamèrica o ho sembla?
Les dues coses, ho sembla però també hi ha molta fe. 

No tot el que es fa és per fe però hi ha molts llocs on es 
viu amb molta força.

Hi tornaries?
I tant, ho estic desitjant. Ara fa poc ha marxat un com-

pany capellà que ja hi havia estat i ara hi torna. És una 
cosa que enganxa i quan hi has estat un cop tens ganes 
de tornar-hi una altra vegada.

Quin creus que és el paper del Papa actualment?
Que el Papa actual tingui una altra visió del que ha de 

fer l'Església catòlica potser té a veure amb el que deia 
fa un moment, que a l'Amèrica llatina la fe es viu d'una 
altra manera i ell és argentí i com tu dius s'han ajuntat 
el Papa blanc i el Papa negre en una sola persona. De 
totes maneres del Vaticà se'n poden dir moltes coses, la 
veritat jo no la sé. Està clar que hi ha sectors més tancats 
i d'altres més renovadors i que el Papa està donant una 
alenada d'aire nou, però en definitiva cada sant pare ha 

portat la seva manera de fer les coses. 
Els joves no contacten amb l'Església. Perquè 

creus que passa això?
Efectivament els joves no hi contacten. Sí que ho fan 

en temes de solidaritat, perquè el jove és una persona 
solidària però el jove d'avui ha estat educat egocèntrica-
ment, primer estima't tu, sigues tu el primer. I la doctrina 
de l'Església diu al revés, primer els altres, estima a Déu 
i al pròxim. A més el que viu el jove, i més en els mit-
jans de comunicació, es tot contra l'Església i així surt 
un sentiment en contra. Moltes vegades, quan coneixen 
l'Església, aquests joves canvien de posició. I és que la 
vida que duu un jove és en moltes coses contrària als 
manaments de l'Església.

Podem dir que els diners també hi intervenen?
Sí, els diners també hi intervenen, però està tot lligat 

a l'egocentrisme, en tenir i tenir. Avui dia la persona no 
es valora pel que és sinó pel que posseeix. 

Anem a un nivell més proper. Com valores el pri-
mer any d'estada a Colldejou? Quines mancances 
has trobat?

Jo sempre he procurat estar bé en tots els pobles que 
he estat en els 18 anys que porto de rector. Els meus 
criteris no són d'estar en un lloc important, són de servir 
les persones. I per mi és tant important una persona de 
Colldejou, que té 170 habitants com una persona del pri-
mer poble que en tenia 28,000. He actuat igual en una 
parròquia petita que en una de gran. 

Mancances? A veure, al poble de Colldejou, per ser 
el poble que és, l'altre dia érem 22 persones a missa. En 
tant per cent va més gent a missa a Colldejou que en 
molts altres pobles que són més grans. A més, es canta, 
hi ha lectors, té consell parroquial, ... potser l'Església 
hauria d'estar més involucrada en coses del poble, fer 
més  per la conservació de l'edifici o per fer-se notar. Jo 
voldria entonar aquí un mea culpa en no poder dedicar el 
temps que voldria a Colldejou. La situació familiar és la 
que tinc i qualsevol acte que es faci de nit, no puc vindre; 
qualsevol acte que els meus germans no puguin estar, 
no puc vindre;  tinc la mare que té 87 anys i considero 
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BALL DE RAMS
• Opinió •
Enric Muntané

que la meva missió és estar amb ella tot el que pugui. En 
general jo estic content a Colldejou, és un poble amb la 
gent acollidora i jo m'hi sento bé. 

I, en general, com veus la situació a Catalunya? 
No la política sinó la religiosa.

La situació a Catalunya és complicada, igual també 
que al País Basc, totes dues són molt semblants. Abans 
eren llocs de missioners i això sembla que ara s'ha per-
dut. Eren llocs d'on sortien grans missioners, grans fun-
dadors com sant Enric d'Ossó, la Mare Molas i altres en 
tot Catalunya. L'Església a Catalunya va haver un mo-
ment que en tenia molts, però d'un temps ençà ha tingut 
un fort declivi, encara que veig que és una Església que 
lluita per tirar endavant i avui dia es lluita més que mai, 
es fan propostes solidàries més que mai, fins i tot hi ha 
sacerdots que passen dels 80 anys que  volen continuar 
actius, portant parròquies i fent catequesi, duent a ter-
me propostes engrescadores. Són persones que fins el 
darrer moment donen tot el que poden. I és que per un 
costat hi ha hagut una baixada forta i per l'altre, malgrat 
aquest declivi, la gent d'església treballa més que mai i 
manté l'esperança.

I Europa amb tot el caos originat per l'allau de 
refugiats que aconsegueixen arribar, malgrat que 

molts moren ofegats al Mediterrani, què en direm?
El sant pare està fent crides als governs implicats però 

no en fa cas ningú. A Espanya mateix no en fet cap cas 
ni de la crida ni de l'assignació feta per ells mateixos. Són 
situacions una mica complicades i si ara venen emigrants 
hem de tenir en compte que temps enrere vam ser nos-
altres els que vam emigrar. Catalunya és una terra aco-
llidora però que ha sortit fora. Quan jo estava a la Terra 
Alta, hi treballaven emigrants i jo em quedava meravellat 
de la solidaritat de la gent del poble. I ells moltes vegades 
em deien: “Mossèn naltros vam haver de marxar, ara els 
toca marxar a ells i els hem d'ajudar”. Jo crec que a nivell 
de base hi ha una acollida, una conscienciació, una altra 
cosa és el que fan els polítics. Són situacions complexes, 
però que caldria tractar d'una altra manera.

No voldria cansar-te més, vols dir alguna cosa més?
Bé, només dir que molt agraït per l'entrevista. Ja et 

vaig dir que a mi escriure em costa molt, estar davant 
d'un paper em cansa, m'estimo més parlar. Vull quedar 
a la disposició de qualsevol persona i hem d'aconseguir 
que Colldejou sigui tot un poble que avanci en la mateixa 
direcció per tirar endavant iniciatives de tota classe, tant 
a nivell de municipi com d'església. 

Gràcies a tu per la teva col·laboració.

A la Fina se la veu nerviosa, les 
seves amigues la miren de 
reüll mentre se'ls escapa una 

rialleta de complicitats femenines. 
El trompetista de l'orquestra avisa 
amb un estrident repic de sons aguts 
que el proper serà el ball de rams. 
Els marits recent casats són els pri-
mers en afanyar-se a fer cua, seguits 
de prop dels nuvis que fa anys que 
festegen, a continuació i ja amb una 
mica de desordre, van apareixent els 
casats més veterans i els fadrins que 
tenen posat l'ull a alguna noieta de 
bon veure. La Fina intenta que no es 
noti gaire la seva cerca amb la mira-
da de la presencia del Xavi, noi del 
poble que ara fa tot just quinze dies 
s'ha llicenciat de la mili. Des de que 
ha tornat el troba canviat, no sembla 
ell, i no sabria dir si el canvi és a mi-
llor o a pitjor, però el que està clar és 
que no és ell. Durant els tretze me-

sos que va durar el servei militar a El Ferrol, es van intercanviar infinitat de 
cartes, entre dos i tres per setmana, i en el primer permís que li van donar 
per la jura de bandera li va portar una nina vestida amb l'uniforme d'infante-
ria, que en aquells moments li va semblar la nina més maca del món.

Però ell, en aquests moments no es troba al ball. Comencen a sonar els 
primers compassos de la música, la pista es va omplint de parelles que es 
mengen amb  la mirada, i allà es barregen i confonen multitud d'aromes de 
perfums i locions d'afaitar, de vestits i sabates noves, nusos de corbata fets 
per mans poc acostumades i canalla a primera fila imitant amb mans i ges-
tos, com si fossin ells els músics que toquen. Tot això passava a la sala i el 
Xavi sense aparèixer.

Acaba la cançó en mig de grans aplaudiments de balladors, canalla i 
padrines que se ho miren mentre es venten (sí sí, es pot aplaudir i ventar-se 
a la vegada i sinó, pregunteu a les padrines), metre tot això passa, la Fina 
lluita amb una llàgrima  que vol sortir i lliscar per la galta, i fa que els seus 
ulls brillin de forma especial. Les amigues se n'adonen i corren a fer-li costat 
per tal de consolar-la  mentre ella replica, " però ...però, si no som nuvis, no 
som res"... però en el seu silenci interior, els pensaments són uns altres  "és 
cert, no som nuvis, però ell per a mi , ho és tot"... i la llàgrima acaba lliscant.

Dues setmanes més tard, en Xavi deixava el poble per anar a treballar a 
Barcelona. L'amic d'un oncle seu era cap de vendes d'una empresa nacional 
en expansió i necessitaven gent jove i amb empenta.

Així acabava aquell estiu de 1974, on la selecció holandesa de Johan 
Cruyff enlluernava el món amb el seu futbol total i a nivell casolà el dictador 
començava a comptar la recta final de la seva vida.

Agost de 2016. Han passat quaranta-dos anys, tot una vida per la Fina 
i el Xavi. Han viscut la mort del dictador, la caiguda del mur de Berlín, l'arri-
bada d'Internet i un munt de vivències tant personals com col·lectives. Ella 
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es va casar amb un noi foraster que la rondava i ara és 
mare de dues filles que la visiten poc i àvia d'en Sergi, 
la joguina de la casa, que amb dos anyets que té, ja ho 
revoluciona tot.

El Xavi també es va casar, amb la Iolanda, la farma-
cèutica del barri i últimament infermera particular, ja que 
ell va patir un infart fa cosa d'any i mig i d'aleshores adéu 
al tabac i a la sal.

I arriba la festa major. El destí fa que la Fina i el Xavi 
es retrobin, ja que des de que es va casar el Xavi apro-
fitava els vint-i-cinc dies de vacances per veure món i 
viatjar i per festes mai no hi era.

I es veuen i de seguit es reconeixen, ell cabells blancs 
i mig calb i ella amb ulleres i principi d'artrosi. A l'entrada 
del ball se saluden de manera formal. Quan de temps!, ... 
què tal?...com prova?...i els fills? lo típic d'aquests casos, 
mentre eviten que els seus ulls es mirin de forma directa. 
El record de les cartes no s'ha esvaït, i els ulls de pillo del 
Xavi seguien ben vius igual que la rialla vergonyosa de la 
Fina. En  sec, la música s'atura donant pas a un tirolirolí 
de trompeta i tot seguit la veu del vocalista que anuncia 
estirant les paraules, per tal de donar importància a l'es-
deveniment "baaaaallll deeee raaamsss!!"

Es para la música i es para el temps i els records 
retornen a l'any 74, vint anys ella i vint-i-un ell. En Manel, 
marit de la Fina, surt joiós a comprar el ram, com cada 
any, mentre la Fina no sap que fer amb les mans, S'es-
treny els colzes, abaixa la mirada, i prem els llavis que, 
se li estan assecant per moments. Se la veu incòmoda, i 
si pogués fugiria ara mateix, però aguanta el tipus men-
tre nota que el cor se li accelera i torna a buscar amb la 
mirada el Xavi...el seu Xavi. Mentre i a la vegada, el Xavi 
sent com una fiblada a la boca de l'estómac, no té res 
a veure amb l'infart recent, és un dolor més profund, un 
dolor d'ànima. Intenta recompondre el rostre mentre li fa 
entrega del ram a la Iolanda. S'apaga quasi tot l'enllu-
menat de l'envelat, només unes llumetes a l'escenari de 
colors tènues i foscos i comença el ball.

La Fina i en Manel, el Xavi i la Iolanda, una parella 
al costat de l'altre i oh cel del cel !!!...dos telèfons mòbils 
que sonen simultàniament, un és el de la Iolanda, és en 
Carles, el seu fill que s'acaba de discutir amb la núvia i 
busca una mica de consol en la veu i consells de la mare.

L'altre mòbil és el del Manel, trucada de la Sara, una 
de les seves filles que li ha saltat l'alarma de casa i no 
sap com aturar-la. Amb el xivarri de la música, tant el 
Manel com la Iolanda opten per sortir del ball, i mentre, 
allà es troben cara a cara la Fina amb el ram a la mà i 
el Xavi, el Xavi i la Fina. I no saben ben bé que fer, fins 
que el cel els dóna una altra empenta. Una parella de 
forasters se'ls acosta i els diu " vinga va, que el ball ja 
ha començat", mentre comencen a notar alguna empen-
ta inesperada d'altres balladors. I així, sense proposar-
s`ho, ni haver-ho pensat, es troben tots dos aferrats i 

ballant el seu ball de rams: Al principi es troben estranys, 
aquest moment els ha agafat a tots dos per sorpresa i no 
saben ben bé quina és la distancia que han de mantenir 
els seus cossos, però poc a poc es deixen portar per 
la música i antics records. La mà dreta d'ell li agafa la 
cintura amb més fermesa metre ella respon amb la mà 
a la seva espatlla fins que la punta dels dits li acarona 
l'arrel de la seva nuca, i per uns instants s'obliden de la 
resta del món i deixen volar els seus sentiments. Volen 
en els seus records i pensaments, volen en les fantasies 
amagades, els seus ulls es reflecteixen en els de l'altre, 
mentre sobre l'escenari s'interpreta el "boig per tu", amb 
una entonació suau i delicada, fins que les notes els in-
diquen els pocs segons que els queden d'estar abraçats 
respirant el perfum, l'alè, la pell de l'altre. Les converses 
telefòniques, s'han allargat més del compte, i si alhora 
començaven, alhora acabaven, guardant una mena de 
màgica sincronia. Mentre tot l'envelat aplaudeix a rabiar, 
la Fina i el Xavi es van deslliurant com a càmera lenta, 
volent retenir en la memòria aquells últims instants de 
tocar-se, de tenir-se tan a prop. Al moment arriben les 
seves respectives parelles, que els posen al dia de les 
peripècies dels fills. Tant el Xavi com la Fina posen cara 
d'interès, com si estiguessin escoltant amb tota atenció, 
però el seu pensament és a un altre lloc, en allò que ha-
gués pogut ser i mai no seria.

S'acaba el ball i l'endemà a mitja tarda els forasters 
comencen a retirar i prometen tornar per les festes del 
proper any, si Déu vol... La Fina està acabant de fer la 
maleta metre recorda un i altre cop aquells quatre minuts 
i mig que va ser als braços del Xavi. Finalment ha arribat 
a un pacte amb ella mateixa. Sap que la seva vida actual 
és tranquil·la i molt sovint avorrida per monòtona, com 
també sap que no existeix la felicitat plena i eterna en 
aquesta vida, sap que existeixen moments feliços, com 
el primer petó, el primer enamorament, el seu casament, 
el naixement de les filles, un viatge a Itàlia .... i a par-
tir d'aquell dia també hi seria aquella festa major, amb 
aquell inesperat ball de rams amb el seu estimadíssim 
Xavi, perquè el cor d'una dona és molt gran i es pot es-
timar de moltes formes i maneres i allà hi caben pares, 
avis, germans, filles, el marit i també i perquè no, algun 
antic amor,  perquè tot, ben portat, ajuda a viure i qui és 
ningú per jutjar la vida i els sentiments dels altres i que 
en aquest món només hi som quatre dies i que tothom fa 
el que pot ..., que no és poc.

  .....lliures ?              A B R 
                              A B R A C A D 
                               A B R A C A
                                A B R A C
                                 A B R A
                                  A B R
                                   A B
                                   A 
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PASSATEMPS
• Entreteniments •
La Redacció

Sudoku fàcil

Sudoku difícil

Sopa de lletres
Troba el següents instruments de percussió: merla, 

guatlla, gamba, colibrí, urraca, rata, còndor, ratpenat, 
hipopòtam i mono.

Il·lusions óptiques
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