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Solució a la foto antiga del número anterior
D’esquerra a dreta, dalt: Joan Susso, Ramon Polvorer, 
Paquita Masià, Jaume Bonic, Lolita Bonic, Josep M. 

Músic i la Salvadora també de cal Bonic.
Baix: Maria polvorera (o la vella de cal Quico), Llorença 

i Madalena, Maria Pau i Paquita, Carme Escoda i
M. Carme, Marina Escoda, Sara i Nuri, Marina desideri 

i Anton, Montserrat racó, Joan paleta.
Baix de tot: M. Dolors Quico, Rafela, Rosita Guarda,

M. Cinta cal Pau.
Cal dir que hi ha alguna persona que no ha estat ben 

identificada. Si algú ho sap que ens ho digui.



EDITORIAL

LES CRÒNIQUES DIUEN...
La Redacció

Setembre... Conversa entre el padrí Llorenç i el 
nebot Rafel.
• LLorenç: Pots imaginar-te un estiu sense 

festa major, sense poder-nos reunir, sense 
sopars a la fresca, sense piscina, sense po-
der ballar, sense poder viatjar; havent de 
portar la mascareta arreu? 

• Rafel:-La veritat és que no! 
• LLorenç: Doncs mira, així passà l’any 2020! 

Vam estar mesos confinats a casa i després 
hi va haver nous rebrots i contagis i morts 
per una malaltia que es va anomenar “Co-
vid-19”, ‘casun seuna’.  

• Rafel: Quins temps que us va tocar viure? 
• LLorenç: Si noi, ni els més vells del poble ha-

vien viscut tal cosa. Ve si; alguns de més edat 
digueren que va ser el més semblant a una 
guerra. I després vingué la postguerra...

• 
Aquell estiu del 2020, les cròniques diuen que 
a Colldejou es va poder gaudir d’un estiu for-
ça normal. El Casal i l’Hotelet van obrir regular-
ment, igual que la piscina. La gent es va poder 
banyar i xerrar a la fresca a les nits i es va ju-
gar a frontó i es va poder caminar pel terme. 
La gent de Colldejou va ser realment privile-
giada, com molts altres pobles de Catalunya. 
A l’agost va arribar la festa major. Sí. Després 
d’un munt d’incerteses es va celebrar la festa 
major amb totes les garanties i mesures de 
seguretat possibles. Es van haver de retallar 
actes i restringir aforaments però almenys es 
va poder gaudir -especialment aquest any atí-
pic- de tres moments molt especials: el vermut 
amb els Phil Oksera la sardinada i el sarau amb 
‘l’Orga de gats’. No es va poder treure sant Llo-
renç en processó però se celebrà la missa en el 
seu honor. I sí; la vida continuà! Després d’uns 
dies de vacancetes, encara que sigui en petit 
format i ben a la vora, la gent va anar tornant 
a la normalitat, fins i tot a les escoles; tot i els 
rebrots i la incertesa que arreu se segueix vi-
vint i malgrat els despropòsits de moltes de les 
decisions que prengueren des de les adminis-
tracions. En qualsevol cas, des de Lo Collet us 

encoratgem a respectar totes les mesures de 
seguretat aconsellables, tot desitjant a cadas-
cú de nosaltres tingui una bona tornada a la 
normalitat. Encarem amb la màxima incertesa 
aquest darrer trimestre de 2020, amb tota la 
força però i les ganes que siguin possibles. Tant 
de bo, d’aquí un temps, un altre padrí i un altre 
nebot puguin tenir una conversa similar per 
constatar que, de la mateixa manera que va 
passar en l’epidèmia de principis del segle XX 
, Colldejou se’n pugui haver deslliurat. Aquí us 
reproduïm la Crònica del Corresponsal que hi 
havia de Colldejou a la Vanguardia el 22/01/1927. 
(Creiem que era Pau Casadó Mestre)

321 anys fent cultura



DE CAP MANERA

SENSE TÍTOL
AUTOR: Marc Aureli Espada.

J. Carlos (col·loquialment el Campechano, 
el Emérito, etc….) és un personatge arquetí-
pic, protagonista d’una llegenda que podria 
tenir una base real, o desreal. Es tracta d’un 
personatge del segle XX que, segons les ver-
sions, robava als rics per donar-ho als pobres 
(Ai! aquest era un altre personatge). Aquest 
tal J. Carlos o feia a l’inrevés, ho prenia al po-
ble per enriquir-se ell i els rics del seu voltant 
i lluitava contra la injustícia i la tirania pel seu 
benefici, perquè segons ell la justícia és igual 
per a tothom, menys per ell i els seus. També 
se sap que era molt hàbil amb l’art i les co-
missions i els paradisos fiscals. Deien que era 
d’un grup anomenat Merry Men («homes fe-
liços», en anglès). Una mena de Robin Hood, 
ell i els seus voltors se solen associar amb el 
paradís Suís i amb la regió dels Emirats. El 
personatge ha servit d’inspiració a nombro-
ses comèdies, obres de teatre i potser un dia 
se`n farà una pel·lícula de terror.
La primera referència es troba en (1975), en 
què amb la mort d’un altre personatge que 
el va nomenar a dit: “és proclamat il·lustrís-
sima SM, tal i tal”. I començà a construir la 
seva llegenda Borbònica. 
La llegenda, que en un començament es 
va transmetre de forma oral, va començar a 
aparèixer durant uns “amorios” que no va-
ren deixar satisfeta a una de les donzelles, la 
qual potser esperava tenir un regnat envol-
tada de feixos i sirvents a la seva estimada 
Alemanya. En aquestes versions el cavaller, 
que de vegades com un comerciant i altres 
com un simple indecent independent, va 
començar a veure el seu final com a cap 
i només al final dels primers escàndols es 
començà a plantejar deixar el càrrec, amb 
una famosa frase (lo siento ha sido un error 
y no volverá a suceder) i tant que no torna-
ria a succeir, almenys de cara al públic…
El personatge tan aviat ocupa el paper d’un 
noi passiu, com és presentat com un reial ban-
dit i altres vegades com un combatent de la 
resistència d’una causa justa (pel seu interès).

Segons els arxius històrics J Carlos, era un 
nom molt comú, Juanito pels  propers. Pel 
que fa al cognom Bourbon o a España, 
Borbón procedeix d’un topònim: el castell 
de Bourbon-Archambault, situat a la regió 
francesa de Auvernia (districte de Moulins), 
per ser aquesta la casa matriu de tots els 
nobles d’aquesta estirpe que, segons ex-
pliquen els genealogistes, descendeixen 
d’una branca secundària.
Alguns grups s’agenollen davant d’ell en se-
nyal d’obediència, una cosa que només es feia 
davant els senyors, més aviat ho fan per pas-
sar-li oli, ja que per ser senyor es sabut que se 
n’ha d’haver nascut i haver-ho mamat i perquè 
et tinguin respecte primer n’has de tenir tu.
En algunes regions d’Espanya no el volen 
ni a ell ni al seu llegat, com a cosa curiosa 
abans de tenir el seu hereu diuen que va 
preguntar, que puc fer perquù em tinguin 
estima a Catalunya?
I li varen contestar, si tens un fill no li posis 
de nom Felip, en referència a Felip V.
Caram!!
És el primer que va fer, posar-li Felip al seu 
primer fill i hereu de la gran pantomima 
Monàrquica.
El ciutadà hauria de ser portat als tribunals 
acusat d’haver format part d’una revolta i 
ell diria, com a defensa, que és una tradició 
llargament estesa prendre diners tal com va 
dir en directe en una entrevista on reia dient 
que potser hauria de declarar els béns.
Quina gràcia, tot un suposat cap de l’estat 
dient aixó.
Més aviat cap de la disbauxa, dels “amorios”, 
del tot per mi i si en sobrés  també, i aprofi-
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tant-se d’un poble cada cop més escanyat 
per ell i el mercadeig polític que l’envolta.
Sense saber ni voler calmar els ànims de la ciu-
tadania amb una Pandèmia pel mig, on podi-
en ajustar-se sous, tornar tot els diners que ha 
defraudat i amagat per donar-los a Sanitat i 
tota la gent necessitada d’aquest país, enca-
ra és capaç de dir que no hi havia cap mala 
intenció, puix que els que hi eren en aquesta 
gesta ja sabien amb què es trobarien o es tro-
baran, una revolta per fer-los fora, perquè tard 
o aviat hauran de marxar i deixar de xuclar la 
vida dels contribuents com a Vampirs.
Un ciutadà pot ser portat al tribunal diuen, 
pero vet aquí que aquest no és un ciutadà.
Carai!!
Doncs què és?
És clar, ara ha fugit i s’amaga a cos de rei, 
mai millor dit, amb els diners i les amants 
que vulgui, tot i que amb prou feines deu 
babejar-les, a canvi d’uns diners fraudulents 
i malaguanyats, a canvi de favors del mateix 
estil a personatges de la mateixa calanya.
Per molts títols que tingui guanyats, rega-
lats o comprats que no seria d’estranyar, no 

deixa de ser un ciutadà i se l’hauria de poder 
jutjar o almenys demanar explicacions del 
com, quan i perquè de les accions i/o fets 
que l’envolten, el poble ha de saber quin ti-
pus de persona és la que com a “noble” ha 
fet i fa el que li ve en gana amb el país i els 
diners de la gent treballadora que són els 
qui al final paguen els plats trencats i que 
segons una llei feta a mida pels seus propis 
interessos no et pots queixar o et detindran 
o tancaran (mordassa), bonic nom per una 
llei que s’haurien d’aplicar ells mateixos. 
Mentre sigui un proscrit seguirà fent una 
gran demostració exagerada de poders 
com faria un déu sense ser jutjat ni molt 
menys engarjolat ni en somnis.
Aixó sí, la vergonya i el record de la gent de 
tal com ha acabat i acabarà els seus dies 
serà la que menys voldria, escàndols de 
diners malversacions, escàndols d’amants, 
escàndols amb caceres sospitoses dintre 
de la legalitat, escàndols familiars en vers la 
justícia i per últim fugit i amagat.
Molt bé Juanca, ets mereixedor de la me-
dalla i el xoriço.

521 anys fent cultura



CUINES DEL MÓN: 

VIATGEM A MÈXIC
Cuina.cat / Laia Llorens

Primer plat: GUACAMOLE
Ingredients: 1 xili serrano a rodanxes fines, 2 
alvocats madurs
un grapat de coriandre fresc en xifonada 
(tires llargues i estretes), 15 g de ceba ten-
dra tallada molt fina i sal fina al gust (ha de 
quedar suau)
Preparació: Talleu el xili serrano, la ceba i el 
coriandre. Obriu per la meitat l’alvocat, tra-
ieu-ne la polpa i trenqueu-la una mica en 
un molcajete (morter mexicà). Barregeu-ho 
amb la resta d’ingredients amb la mà del 
molcajete i aneu-ho trinxant, sempre amb 
el pinyol de l’alvocat pel mig, fins a obtenir 
una semipasta que no perdi la textura origi-
nal de l’alvocat. Rectifiqueu-ne el punt de sal 
i reserveu-ho amb el pinyol fins al moment 
de servir-ho (així no s’ennegrirà la polpa).

Segon plat: “COCHINITA PIBIL”
Ingredients : 100 g d’achiote (arxiota), 500 
ml de suc de taronja agra, 2,5 kg d’espatlla 
de porc, amb la pell, 1 kg de ceba morada a 
la juliana, 2 g de comí, 50 g d’all, 5 g d’orenga 
mexicana del Yucatán, 5 g de pebre gros de 
Tabasco, fulles de plàtan, sal i 500 ml d’aigua.
Per a la salsa xnipec: 200 g de ceba morada 
picada o a la juliana, 2-4 xilis habaneros esca-
livats i picats, 200 ml de suc de taronja agra 
del Yucatán, sal i 2 g d’orenga del Yucatán
Per a l’acompanyament: 50-100 g de frijo-
les i 6 tortillas de blat de moro de 12 cm de 
diàmetre per persona
Preparació: Per a la salsa xnipec: barregeu 
bé tots els ingredients.

Torreu suaument les espècies i tritureu-les 
amb achiote (arxiota) i suc de taronja. Feu 
un adob o marinat.
Traieu la pell de l’espatlla de porc. Reserveu 
la pell i macereu la carn amb l’adob d’achi-
ote (arxiota); saleu-la.
En una braser de forn, disposeu en forma 
de llit la ceba i els alls, a la juliana. A sobre, 
poseu-hi l’espatlla i la resta de l’adob. Co-
briu-ho amb la pell de porc i tapeu-ho molt 
bé amb les fulles de plàtan, passades pel 
foc perquè es torrin una mica. Afegiu-hi 
mig litre d’aigua.
Tapeu el braser amb una tapa o amb paper 
d’alumini. Enforneu-ho 5 h a 180 ºC, vigilant 
que no es cremi.
Per servir-ho, ho podeu desgreixar i es-
micolar la carn i la pell. Se serveix amb el 
seu propi suc.
Ompliu tortillas, escalfades, amb la carn i 
acompanyeu-ho amb salsa xnipec i frijoles.

Postres: FLAM DE COCO D’ACAPULCO
Ingredients: Brots de coriandre, trossos de 
coco fresc.
Per al flam de coco: 400 g de nata líquida 
35 % MG, 400 g de llet, 100 g de llet de coco, 
300 g de coco ratllat fresc, 6 rovells d’ou, 3 
ous, 150 g de sucre i 200 g de caramel ros.
Per al sorbet de pinya: 400 g d’aigua mineral, 
400 g de pinya natural liquada, 150 g de su-
cre, 50 g de dextrosa i 10 g de suc de llimona.
Preparació: Per al sorbet de pinya: barre-
geu tots els ingredients i passeu-los pel túr-
mix, que quedi molt fi. Refrigereu-ho i pas-
seu-ho per una sorbetera domèstica.
Per al flam: poseu la nata líquida, la llet i la llet 
de coco a escalfar. En un bol, barregeu els ro-
vells, els ous i el sucre i aboqueu-ho a les llets 
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calentes, remeneu-ho fins que quedi barrejat.
Unteu els motlles individuals amb el caramel 
i aboqueu-hi la barreja que acabeu de fer.
Escalfeu el forn a 150 ºC. Poseu els flams 
en una safata plena d’aigua (que arribi a 
la meitat dels motlles) i coeu-los al forn, al 
bany maria, durant uns 45 min.
Retireu els flams del forn i espereu que es 
refredin per desemmotllar-los.
Muntatge: Desemmotlleu el flam en un 
plat o un bol, col·loqueu-hi una quenelle 
del sorbet de pinya a sobre, salseu-ho amb 

el mateix caramel del flam i refresqueu-ho 
amb brots de coriandre i coco fresc.

721 anys fent cultura
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L'AJUNTAMENT INFORMA

Aquest ha estat un any difícil, el confina-
ment i la pandèmia han capgirat moltes de 
les planificacions de totes les administraci-
ons i l’Ajuntament no n’ha estat l’excepció. 
Tot i això a partir del segon trimestre s’han 
realitzat diferents actuacions:
• El mes de març, es va fer la substitució 

del generador elèctric que alimenta la 
bomba que extreu l’aigua del pou de 
Massanes. El generador que hi havia, ja 
havia complert les hores de treball re-
glamentàries. Aquesta obra ha costat 
32.077,66 €, que s’han pagat en part 
(25.000€) amb una subvenció extraor-
dinària de presidència de la Diputació 
de Tarragona, i en part (7.077€) amb 
una aportació del propi Ajuntament. A 
banda de la substitució del generador, 
aquest pressupost també inclou la instal-
lació d’un aparell clorador automàtic, pel 
tractament d’aigua potable, als dipòsits 
del poble, i un aplicatiu de software que 
permet obtenir dades en temps real, ja 
sigui en un mòbil o en un ordinador, del 
funcionament del pou. Per altra banda, a 
l’antic generador del pou se li ha fet una 
petita posta a punt, i resta a l’espera de 
que se li pugui donar alguna utilitat. Per 
exemple podria servir en cas de fallada 
de la xarxa elèctrica, de fet aquest estiu 
es va fer servir per a alimentar l’equip de 
so i llums d’una de les orquestres que va 
actuar per la festa major.

• El mes d’agost es va realitzar la substi-
tució d’algunes de les finestres i portes 
de l’edifici de l’Hotel Aire de Colldejou. 
Aquesta actuació està emmarcada en 
el Pla d’Actuació per l’Energia Sosteni-
ble (PAES) de la Diputació de l’any 2019, 
que ha aportat 11.303€ dels 11.909€ que 
ha costat l’obra, sent els restants 606€ 
aportats per les arques municipals. S’ha 
millorat els tancaments de les balcone-
res de les habitacions, les portes de la 
cuina que donen a l’exterior i finestres 
de la planta baixa i el vestíbul.

• Una altra obra que s’ha fet, ha estat la 
pavimentació d’un tram de 510m2 del 

camí del Coll del Guix, aquesta obra està 
inclosa en el Pla de Gestió Forestal Sos-
tenible de l’any 2019, i els 14.730€ que ha 
costat han estat finançats amb una sub-
venció del Departament d’Agricultura 
Ramaderia i Pesca, i també amb el Pla 
Leader de la Unió Europea. En aquesta 
ocasió el formigó que s’ha utilitzat per 
aquesta pavimentació s’ha tenyit, per a 
que el seu impacte visual sigui menor. 
Aquesta obra s’ha realitzat durant els 
mesos d’agost i setembre.

• Es va fer la substitució de 25 bombetes 
dels fanals que envolten el pàrquing dis-
suassori, l’hotel, i fins dalt a la pista. Les 
bombetes que s’han posat són de 20w, 
i substitueixen unes de 70w, per la qual 
cosa hi haurà un estalvi energètic, a ban-
da que també es redueix la contamina-
ció lumínica. Aquesta ha estat només 
una primera fase per provar aquesta 
il·luminació, i hi ha previst continuar can-
viant bombetes a la resta del poble. 

• Per tancar l’apartat d’obres, i dins del Pla 
d’Actuació Municipal de la Diputació de 
Tarragona 2019, abans d’acabar l’any s’ha 
d’executar una obra consistent en la im-
permeabilització de la part posterior de 
l’edifici de l’Hotel Aire de Colldejou, ja 
que hi ha infiltracions d’aigua que provo-
quen humitats, i també l’acondiciament 
i enjardinament dels talussos del pàr-
quing exterior del poble (zona Hotelet).

Aquest estiu la festa major de Sant Llorenç 
s’ha hagut d’adaptar a les mesures de pre-
venció del COVID-19. Es van haver de repro-
gramar moltes de les coses que estaven pre-
vistes i planificades des del mes de febrer. 
En aquesta festa major l’Ajuntament ha re-
alitzat contractacions per valor de 8.872€, 
coberts gairebé íntegrament, excepte 272€ 
aportats de recursos propis, per la subven-
ció de l’e-catàleg de la Diputació de Tarra-
gona. També cal destacar que el conjunt 
que va actuar durant el vermut musical va 
ser finançat pel Centre Cultural de Collde-
jou. En els actes que no s’han contractat; 
el vermut musical, la sardinada i la fideuà, 
sumant-hi a més els sopars que s’han servit 
a alguns artistes, el balanç econòmic és de 
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699€ a favor de l’Ajuntament. 
La gestió de la piscina municipal d’aquest 
estiu també s’ha vist afectada per l’existèn-
cia del COVID-19 i les mesures per preve-
nir-lo. És per aquest motiu que aquest any 
els tiquets per accedir-hi es venien a la boti-
ga i a l’Ajuntament, i no a la pròpia piscina. 
Per altra banda aquest any, per primera ve-
gada, a la piscina hi ha treballat un socor-
rista del Consell Esportiu del Baix Camp, ja 
que la subvenció de la Diputació que per-
met finançar aquest servei, de 7.616€ exigia 
que la persona que vigilés la piscina fos un 
socorrista titulat.
També relacionat amb la gestió de la pre-
venció del COVID-19, el mes de juny l’ajunta-
ment va repartir 2 mascaretes quirúrgiques 
per habitant, i posteriorment durant la festa 
major i també després a la botiga també 
s’han venut mascaretes de tela reutilitza-
bles, decorades amb motius de Colldejou.

Una de les conseqüències de la pandèmia 
ha estat el tancament, ja des de l’inici de 
l’Estat d’Alarma, del consultori mèdic muni-
cipal, deixant-se de fer les visites mèdiques 
al poble dels dimarts. Ja des de principis 
d’estiu, des del Consultori s’han fet gestions 
per a que es tornis a obrir el consultori, sen-
se que això fos possible, tot i això, en el mo-
ment d’escriure aquest text, tot i que potser 
que les coses canviïn d’un dia per l’altre, hi 
ha un acord per a que la doctora i la infer-
mera facin visites amb cita prèvia a partir 
del mes d’Octubre.
També assenyalar que, a mitjans d’agost, 
per primera vegada vam tenir al poble la 
mini deixalleria de SECOMSA, amb la inten-
ció de facilitar el dipòsit de residus dels que 
habitualment no es poden recollir al poble. 
Algunes dades; s’hi dipositaren 227 piles, 6 
fluorescents, 225 litres d’oli vegetal, 31 pots 

de pintura, i molts altres aparells i objectes. 
I per acabar, i també relacionat amb la ges-
tió dels residus, en els últims Plens d’aquest 
tercer trimestre s’ha debatut i acordat la cre-
ació i implantació, a partir del pròxim any, 
d’una taxa mediambiental d’escombraries. 
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LA MIRADA INDISCRETA

TATUATGES
Enric Muntané

Les modes van i venen. Cabells ara curts, 
ara llargs, faldilla curta, desprès acampana-
da i més tard, llarga i de tub,
per tornar al cap d’uns anys a la curta,  i tor-
nem-hi. El mateix es pot dir amb les cami-
ses i bruses, llises, estampades
amb flors o hawaianes, ulleres de sol, rellot-
ges, gorres, tot es moda que arriba, marxa i 
torna renovada.
Durant molts anys, la persona que duia un 
tatuatge, se la relacionava amb haver fet el 
servei militar a la Legión
o alguna colònia Africana, també per ha-
ver-se passat un temps a la presó o que 
treballava al gremi de la marina mercant. 
Sempre relacionat amb gent de malviure i 
vides aventureres.
A l’actualitat qualsevol dia que surts a pas-
sejar, si et fixes, veuràs en poca estona, a 
un grapat de gent que duu al seu cos, un 
o més tatuatges de mil formes, colors i te-
màtiques de tota mena. Com dèiem, ja fa 
temps que quasi tot està inventat i la histò-
ria dels tatuatges és quasi tan antiga com 
l’ésser humà.
Els pobles prehistòrics es tatuaven una sè-
rie d’animals que temien. Un escorpí gravat 
a la cama, creien que els estalviava la seva 
fiblada, doncs a través dels segles, sempre 
se’ls  ha donat una mena de valor màgic  a 
les pintures que duien damunt o a l’interior 
de les seves vivendes - coves. S’han trobat 
mòmies egípcies de més de 4.000 anys , 
plenes de tatuatges en diferents parts del 
cos. Els pobles asiris i fenicis també ho feien 
amb signes al·ludint a les seves divinitats.
Quan els espanyols van arribar a les illes Ca-
nàries i més tard a costes de Mèxic, es van 
trobar que els nadius es feien pintades al 
cos amb una mena de segells, sembla que 
per invocar la bona sort  a la batalla i de pas, 
atemorir l’enemic. El tatuatge va ser desco-
bert, o millor dit, reintroduit a Europa pels 
voltants de 1769, arran d’una expedició an-
glesa a Tahití , governada pel famós capità 

James Cook. El mot TATOO és d’origen po-
linesi i en aquell viatge va portar una colla 
d’aborígens  amb tot el cos tatuat. Varen 
ser exhibits com atracció en diverses barra-
ques de fires. No van tardar en sortir imita-
dors i aviat es van posar de moda els salons 
de tatuatge (Tatoo Parlors).
L’any 1891 es va inventar una tècnica nova-
dosa, el tatuatge elèctric, i els Estats Units  
es van convertir en el centre mundial de 
disseny de tatoo’s.
Sempre envoltats de polèmica, explica Herò-
dot  (historiador grec 484 ac - 425 ac), que en-
tre els tracis, el tatuatge era signe de distinció 
social, en canvi el Rei persa Jerjes (519 ac - 465 
ac), tatuava amb el seu segell els presos, que 
passaven a ser esclaus, com si fossin bestiar 
(els nazis també ho van fer amb els jueus).
Els primers cristians també es tatuaven la 

creu o monograma de Crist, però els pares 
de l’església no hi estaven massa d’acord 
amb aquelles practiques, doncs entenien 
que s’acostava molt a pràctiques paganes 
i de bruixeria.
La postura de l’emperador Adrià (76 dC - 138 
dC), que va relegar els tatuatges al món de 
la delinqüència  i la xusma, aleshores pin-
tar-se el cos, va esdevenir tabú.
A l’Espanya d’Alfons X El Savi, rei de Castella 
(1.221 - 1284), el monarca escrivia que els no-
bles de l’època tenien el deure de tatuar-se 
amb motius religiosos i cavallerescos, com 
abans ho havien fet els Templaris, mon-
jos-guerrers que van lluitar a les Creuades. 
Sant Jordi era el patró dels cavallers, per 
aquest motiu es gravaven a la pell la creu 
del sant o el drac (sobretot a Rússia, Àustria 
i Alemanya). Els tatuatges tenen altres con-
notacions segons cada cultura.
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L’Europa de tradició Cristiano - ortodoxa  
(Rússia, Sèrbia ,Bulgària...), en aquests països 
, les màfies tenen tot un món de signes i di-
buixos, que venen a ser un codi secret. En ells, 
poden llegir de quina família provens, què 
has fet,  quina mena de galons tens dintre 
l’estructura... com un DNI de màfia. El mateix 
podem dir de la màfia japonesa, la YAKUZA, 
amb tatuatges molt elaborats i acolorits.
A mode d’anècdota, durant l’època comu-

nista, a la Unió Soviètica, molts delinqüents 
es tatuaven els rostres de Lenin i Stalin, en 
diferents parts vitals del seu cos, amb l’es-
perança que l’escamot d’afusellament no 
s’atrevís a disparar allà i poder sobreviure.
Passem al costat més personal i íntim. La 
pregunta que es fan molts.....PER QUÉ ?
Els motius per tatuar-se són tants com per-
sones que ho fan, cadascú té el seu. Però 
ja posats, podríem destacar que hi ha una 
sèrie de motius generalitzats.
LA PERSONALITAT, hi ha una raó  que es 
deixar clara la personalitat, la seva força, les 
seves pors, desitjos i anhels.
ELS RECORDS, hi ha situacions particulars 
de la vida, de dolor, de joia, d’experiències 

que marquen un abans i un desprès. Poden 
ser records positius o negatius, moments 
que et canvien per dintre.
LES CELEBRACIONS, l’escut del teu equip, 
un resultat, una data, aconseguir aquella 
cosa tan esperada..., aquests tipus de tatu-
atge donen un sentiment d’orgull i força, 
fan que no dubtis de les teves capacitats, 
un glop d’autoestima.
FAMILIARS, el nom dels fills, la parella, la 
núvia o els pares. És el poder de l’amor, de 
moments que volen ser eterns o les priori-
tats de la vida.
FOMENTAR LA BONA SORT, tatuatges en 
forma d’amulets, daus, cartes, fades o pa-
pallones, tot un ventall  d’animals fantàs-
tics, els dóna seguretat, i creuen que atrau 
la bona sort.
ESTETICS, lletres xineses, arabescos, formes 
geomètriques, flors, estels, d’altres molt més 
elaborats on s’hi pot llegir tota una història.
En un món que ens vol igualar i globalitzar, 
cada persona busca el que els fa diferents 
i únics, avui dia, podem trobar un corredor 
de borsa, un motero, un jugador de Basket, 
futbol o natació, una mestressa de casa o el 
bateria d’un grup de rock, tots lluint una sè-
rie de tatuatges, de tota mena i continguts 
a gust del consumidor.
El tatuatge reclama la força del sentiment 
pel damunt de la raó, ha deixat enrere la 
seva mala fama, ja no és cosa de gent desar-
relada o marginal, ha passat a esdevenir un 
fenomen social a escala mundial, una ex-
plosió de formes, colors, dissenys atrevits. 
Però sempre o quasi... amb un punt de ro-
manticisme i nostàlgia.
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LECTURES, PELIS I SÈRIES

TOTA LA VERITAT
AUTOR: Iblama (www.iblama.blogspot.com)

Feia falta un llibre així! Després de dos anys 
i després de la injusta sentència al Procés, 
ve molt bé aquest bany de realitat. I és més 
creïble perquè ve testimoniat de la mà con-
junta de diferents periodistes. En ell es po-
den desvetllar moltes de les claus del que 
va passar al voltant de la tardor del 2017. 
En vull escriure unes quantes. La primera 
d’elles és la falta d’unitat de Convergència 
i ERC i la ‘caqueta’ que els hi va agafar als 
de la CUP. Que el candidat a succeir a Puig-
demont era el Santi Vila, el qual en veure el 
carro pel Pedregal va ser el primer a baixar 
del burro, ja que era partidari de baixar-se 
els pantalons i pactar, tot renunciant a la 
unilateralitat. Es va establir una mena d’or-

ganisme (Consell d’Estat) més enllà dels 
Consellers que ho manegava tot. Fins i tot 
ells mateixos es van queixar de la poca in-
formació al respecte que rebien. És evident 
que hi va haver una gran planificació del 
referèndum. Després no hi havia res previst 
per aplicar-ne el resultat. Del llibre es des-
prèn que en cap moment el govern espa-
nyol va voler saber res de Catalunya, ni pac-
tes, ni mediadors (n’hi va haver des de tres 
fronts: Urkullu, empresaris i l’església), ni 
punyetes. Només volien la rendició i punt; 
mai van ser a l’altra banda de la taula. I que 
en tot plegat el Rei va exercir com el que és; 
el cap d’estat. Especialment el dia del dis-
curs, on pel que es veu de manera unilate-
ral va sortir i va dir el que li va semblar. La 
sensació que em queda és que l’Estat mai 

va creure que s’arribaria al final -com es va 
fer-. Només va faltar la burla de les urnes i 
la humiliació del CNI al no trobar-les, per 
acabar d’encendre els ànims i respondre 
remetent a sac contra nosaltres. Entre línies 
també se sobreentén que res de suport in-
ternacional clar i menys sense haver pro-
clamat oficialment la independència. Des 
del moment en el que el desafiament in-
dependentista tirava endavant, els polítics 
van ser advertits de les conseqüències que 
podia suposar aquesta via. Malgrat tot, van 
seguir endavant. Les imatges de l’1 amb la 
gent votant i la repressió espanyola va ser 
el moment de màxim ressò internacional 
del processisme Després tot es va precipi-
tar. La idea era acabar fotent el camp tots, 
però per raons diverses (sobretot personals) 
van fer que alguns optessin per quedar-se, 
sabent que anaven a la presó directes. No-
més cal veure les cares després del ple a les 
escales del Palau de la Generalitat.
A mode de conclusió. La política és política. 
Això vol dir que si hi ha voluntat, tot es pot 
acabar aconseguint d’alguna manera o al-
tra. Mirem els conflictes irlandès, basc...  Es 
va voler tensar la corda i l’Estat va fer caure 
tot el poder de la seva llei (que empara legis-
latiu, executiu i judicial) per escarmentar no 
només als que simplement van deixar par-
lar de la independència com la presidenta 
Forcadell sinó contra aquells que lideraven 
la ‘revolta’ (els Jordis) i aquells que ens van 
conduir al referèndum com el Jonqueras. 
Catalunya potser va voler anar massa rà-
pid i segurament no de la millor manera i 
tampoc va aconseguir la majoria necessà-
ria. Volia pressionar de manera forçada a 
seure a negociar a l’Estat. Espanya no tolera 
cap desafiament si no es fa passant pel seu 
sedàs, conscient que ells tenen sempre la 
paella pel mànec (i així ho ha avalat fins i tot 
Europa). L’anomenat xoc de trens va arribar 
i Espanya hi va anar amb una locomotora 
vella però robusta, des de ‘l’a por ellos’, i no-
saltres vam pretendre anar-hi no amb tot-
hom i amb un tren ple de gent barallada, 
mig planificat, amb presses, sense garanti-
es i sabent que era només un desafiament. 
Això si; amb moltes injustícies al darrere de 
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DESCOBRIM

ESCAPADES PER CATALUNYA
Marc Ortiz

Em presento. Sóc en Marc i juntament amb 
la Gemma, la meva parella, tot aprofitant el 
confinament viscut, acabem de llançar un 
petit web (www.escapadespercatalunya.cat).

Fa temps que anàvem darrere de poder-la 
fer, però amb el ritme del nostre dia a dia 
previ a la COVID era impossible. La nostra 
iniciativa vol ajudar el turisme de km0 en un 

moment com aquest. Som una parella que 
ens encanta viatjar i organitzar sortides pel 
nostre territori. Va arribar un moment que 
tots els nostres amics i familiars ens pregun-

taven on podien anar o quines activitats úni-
ques podien regalar. Després de ser consci-
ents que les nostres recomanacions eren 
valuoses, vam decidir poder fer una petita 
pàgina web on compartir aquestes activi-
tats i, sobretot, proposar escapades prepara-
des per fer amb els teus. D'aquesta manera, i 
amb un estil amè, lleuger i alegre --el nostre 
segell--, proposem un racó que ens ha en-
amorat i en dissenyem una escapada amb 
tota la informació necessària (on dormir, 
què fer, on menjar...). En definitiva, propos-
tes que hem viscut i que ens han enamorat. 
No sé si seria possible compartir aquesta 
petita il·lusió amb els vostres lectors. Creiem 
que un any com aquest ens toca recolzar al 
turisme de proximitat.
Aquí us deixem algunes aparicions que 
hem tingut a mitjans:
http://www.totmataro.cat/especials/entre-
vistes/item/47616-viatjar-per-catalunya-ara-
mes-que-mai
https://ontranslation.es/entrevista-escapa-
des-per-catalunya/ 

Moltes gràcies i estem en contacte. 
Una cordial salutació,
Gemma & Marc
620387548

les que molts catalans ja n’estem farts i per 
les que molts es van fer al carrer per defen-
sar la causa. 

LA PEL·LICULA: La Modista
Un fet tràgic marca la infància de la pro-
tagonista que és representada per la gran 
Kate Winslet (Titànic). Marxa del seu poble i 
fora aprèn de costura. Passats els anys torna 
per cuidar-se de la seva mare. Trasbalsa tot 
el poble segueix repudiant-la i no li perdo-
na el que suposadament va passar al pas-
sat. Al final ella va guanyant-se la confiança 
de la gent convertint-se en una crack per 
vestir les senyores de la vila i sobretot, per 
a acabar demostrant que ella és innocent. 
Una reflexió molt colorista de la grandesa 
i la misèria del que pot ser capaç un poble. 
Passes de ser una assassina a ser una diva 
de l’alta costura. 

LA SÈRIE: Kidding
Veus el protagonista i la veritat, des de que 
va fer la Màscara només et venen al cap mo-
ments histriònics, irònics i per riure, però és 
molt més; en Jim Carrey ens torna a fer una 
demostració immensa del que és ser un 
actor polifacètic, també de la broma, però 
amb una vida seria i dura al darrere. Sí; la sè-
rie té tocs de comèdia tot i que en el fons és 
un drama. En dues temporades, amb episo-
dis no massa llargs (uns 25 minuts de dura-
da), ens venen a ensenyar la vida d’un per-
sonatge famós de la tele en el món infantil 
que va de més a menys. En Carrey Interpre-
ta el famós personatge Mr. Pickles i tot l’èxit 
que li dóna la sèrie li és esquiu en l’àmbit 
personal. El sentiment de fracàs malgrat te-
nir-ho tot plana damunt de la seva persona, 
banyat per un trauma mal curat que al final 
pot acabar sent alliberador.
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HISTÒRIES PER NO OBLIDAR

LA INFÀNCIA A LA POSTGUERRA 
AUTORA: Aitziber Rofes 

En aquests temps de televisió, de mòbils i 
de xarxes socials, on la tecnologia domina 
per sobre de tot, se’ns fa difícil imaginar 
com jugaven la canalla dels anys quaranta i 
cinquanta, resulta, fins i tot, sarcàstic parlar 
d’infantesa després d’una guerra.
Els nens i nenes que van viure la postguer-
ra van esdevenir un dels grups més vulne-
rables, ja que van patir les conseqüències 
d’un conflicte que no van buscar i pel qual 
no van lluitar. En aquest context, la seva in-
fantesa es va veure moldejada per la fam, la 
miseria i les pressions ideològiques.

No obstant, a diferència d’ara, ells no ne-
cessitaven més espai que els carrers i les 
places i la companyia dels amics per jugar 
i passar l’estona. A més a més, l’escassetat 
de joguines va fer que els infants desenvo-
lupessin tot el seu potencial creatiu, i que, 
per tant fossin ells mateixos els que s’enge-
nyiaven els seus jocs a partir de qualsevol 
cosa que trobaven per casa.
A Colldejou, un dels entreteniments més 
coneguts entre la quitxalla era el “Saco”. Hi
jugaven a la paret de la plaça de l’església 
que aleshores estava rebossada i tenia una 
llamborda que feia que la pilota marxés 
disparada en qualsevol direcció. Allà hi ju-
gaven nens de totes les edats, tant els més 
petits, que es col·locaven el més a prop de la 
paret possible, com els més grans, que sa-
caven des de “Cal ferrer” perquè tenien més 
força per enviar-la lluny.
Respecte a les pilotes que s’empraven per 
jugar, consistien en aprofitar les càmeres de 

les bicicletes que ja no es podien fer servir. 
Les embolicaven i cosien amb fil de bolitx, 
caracteritzat per la seva rigidesa i reistència. 
La goma de la bicicleta feia de botador, és a 
dir, que permetia que la pilota rebotés.
Un altre joc habitual era el de l’aro. Aquest, 
consistia en fer rodar un cercle de metall, 

conduït per o bé, un bastó de fusta, que 
acostumava a ser part d’una branca d’arbre 
o d’una escombra vella, o bé d’una vareta 
de filferro, doblegada estratègicament en 
forma de U, per donar estabilitat.

D’aquests jocs, l’únic que ha perdurat és el 
Saco, que ha anat evolucionant al llarg dels 
anys. Actualment, es fan servir pilotes i raque-
tes de tennis, les quals faciliten el bot I són 
molt més duraderes que no pas les de fil.
En conclusió, si tirem la vista enrere podem 
observar la capacitat de superació perso-
nal d’aquests nens i nenes que tot I haver 
viscut una època tant complicada, van ser 
capaços que quedar-se amb els bons re-
cords de la seva infantesa.

16 Lo Collet, Març de 2020



1721 anys fent cultura

JOVENTUT I MÉS ENLLÀ

30 ANYS DE MÚSICA EN CATALÀ
AUTOR: Jordi Sugranyes

Aquest mes de juny de 2020 fa dos anys 
que vaig acabar el llibre “Joventut i més en-
llà. 30 anys de música en català”.  Va ser una 
proposta del company periodista Guillem 
Ramos-Salvat, que va publicar La Banya 
Edicions el Sant Jordi del 2019.
És un recull d'anècdotes, curiositats, inici-
atives, etc; basades en la meva activitat de 
videoperiodista musical durant 30 anys.  Hi 
apareixen 3800 personatges reals, després 
d'haver repassat vivències de 2800 con-
certs, en 56 comarques diferents.
Els pròlegs van anar a càrrec de músics que 
segueixo des de fa molts anys.  L'Adrià Salas 
de La Pegatina, els components dels Amics 
de les Arts, el Joan Reig dels Pets, el cantau-
tor Tomeu Penya, o el saxofonista Pep Poblet.
Tot i haver cobert molts concerts a la comar-
ca del Baix Camp, la població de Colldejou 
no apareix entre les pàgines d'aquest llibre.  
Recordo, però, que el 9 d'agost de 2014 vaig 
estar veient un concert dels Crator, una jove 
formació de pop-rock de les Terres de l'Ebre 
que van presentar a la Pista el cd “Cendres 
d'un món perfecte”.
Tampoc no hi surten altres municipis pro-
pers com Vilanova d'Escornalbou, però sí 
Mont-roig del Camp i Pratdip.  En els meus 
inicis a la ràdio, Mont-roig comptava amb 
una ràdio municipal.  Aquesta i d'altres mit-
jans del Camp van participar a principis dels 
anys noranta del segle passat en una primera 
experiència en xarxa.  N'explico com eren les 
connexions amb Ràdio Music Club de Reus.
El llibre es va presentar per primera vegada 
el 20 d'abril de 2019 al Jardí de la Casa Rull 
de Reus amb les actuacions en directe dels 
cantautors Ariel Santamaria i Anna d'Ívori, i 
del grup del País Valencià, Òwix.  Van fer de 
mestres de cerimònies el David Fernàndez 
i la Judit Cervelló, els qui havien estat els 
primers presentadors del programa “A tot 
watt” de Canal Reus TV el 1998.  També hi va 
ser present l'editor Òscar Ramírez.
Tres dies després a la Diada de Sant Jordi, es 

convertia en el més venut en no ficció a Reus. 
Durant l'estiu el vaig anar passejant per po-
blacions com Valls, Tarragona i Torredembar-
ra, o festivals com el Feslloc, l'Acampada Jove 
de Montblanc, o l'Acústica de Figueres.
“Joventut i més enllà. 30 anys de música en 
català” és una història autobiogràfica ben 
documendada que arrenca el 4 de juny de 
1988, quan vaig assistir al meu primer con-
cert.  A la Palma de Reus hi tocaven el grup 
de folk-rock Tradivàrius.  El text s'acaba als 
estudis de Tarragona Ràdio, quan explico 
que el 4 de juny de 2018, tres dècades des-
prés, vaig entrevistar a uns quants compo-
nents d'aquella mateixa formació.
Entremig em passejo per 56 comarques 
d'arreu dels Països Catalans veient en di-
recte a moltíssims grups.  D'aquí al Baix 
Camp parlo dels Odissea musical, aquella 
formació del Fito Luri que a finals dels vui-
tanta féien les primeres passes a Cambrils; 
del festival “Els 10 de rock'n'Reus” al camp 
del Reddis del juny del 1991 on hi van tocar 
Els Pets, Sopa de cabra, o els Nats; del con-
cert de debut dels Whiskyn'ns Cullons del 
Joan Masdéu a l'abril del 1992, etc.
Més endavant també explico la desaparició 
dels Sau el 1999, arran de la mort del can-
tant Carles Sabater; o del naixement del 
concurs de maquetes Sona 9 el 2001.  Jus-
tament també descric que gràcies a aquest 
concurs vaig poder gaudir del concert de 
debut en directe dels Amics de les Arts el 
2005, o dels Manel el 2007.
També hi dedico un capítol “Juantxi”.  Par-
lo de la Coordinadora Reusenca Indepen-
dent.  El cantautor Ariel Santamaria vestit 
d'Elvis Presley, i convertint en una festa 
musical cada acte de campanya electoral, 
va aconseguir representació a l'ajuntament 
de Reus a les eleccions municipals del maig 
del 2007.  I com en les eleccions al Parla-
ment de Catalunya del 2011 també s'hi va 
presentar la Carmen de Mairena.
En acabar d'escriure aquest llibre, i mentre 
anava preparant-ne les presentacions, vaig 
seguir cobrint més concerts d'arreu de Ca-
talunya.  No vaig tardar gaire en començar 
a prendre notes per a un possible segon.  La 
història musical continua i la meva també.
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29 d’Agost de 2019. Al programa del Cla-
pés hi ha el Mago Fèlix i li pregunten per 
com li anirà la temporada al Barça. El pèn-
dol, després de donar moltes voltes, sembla 
no posicionar-se; no ho veu clar. Diu que la 

Xampions no i la lligaaaaaaa... Temporada 
en blanc! La Lliga pel Madrid i la Xampions 
pel Bayern. És just? Globalment sí! Els ale-
manys ens han passat per sobre mentre 
que els blancs, obviant les ajudetes típiques 
-ara amb Var incorporat-, han estat supe-
riors en els dos duels culers-merengues.
I de qui ha estat la culpa? La culpa no ha 
estat de ningú més que la cúpula de deci-
sió que no ha vist o no ha volgut veure que 
l’equip s’ha fet massa gran d’edat i ja no do-
nem per més. Els equips més joves ens han 
passat la mà per la cara. El darrer el Bayern 
amb un 8-2 humiliant, imperdonable i ver-
gonyós! I no només això; ens deixen un lle-
gat que serà difícil de revertir; un club tren-
cat, sense cohesió, sense un projecte clar, 
sense líders i amb els que ho podrien ser 
amagant-se i amb una moció de censura 
que veurem com acaba per fer fora el presi-
dent actual i la junta irresponsable. Recor-
do el final del ‘Dream Team’. En aquell fa-
tídic partit on el Milan ens en va clavar 4-0. 
Va suposar el final del millor equip dels 90 i 
de la pitjor manera possible. Anys més tard 
es va homenatjar aquell equip com el mi-
llor de la història i a més va guanyar el títol 
més preuat, cosa que per exemple l’excel-
sa ‘Quinta del Buitre’ mai faria. I la final de 
Sevilla? Mare meva; quina patacada. No cal 
allargar tant els cicles; això és llei de vida. 
Han passat Schuster, Eto’o, Ronaldo, Ro-

nie, Romario, Rivaldo, Mardona, Archibald, 
Lineker, Henry... i després d’ells el Barça de 
nou ha fet bones gestions i se n’ha sortit. 
De les cendres de Venables en va néixer el 
Dream Team i de les cendres del Dream 
Team va venir l’equip de Riijkard i el Sex-
tet de Guardiola i els títols de Luís Enrique. 
Ara hem d’arreplegar les cendres d’aquesta 
meravella d’equips, fer un bon homenatge 
i fer saba nova; cosa que de moment no 
s’està fent mantenint a certs jugadors de la 
vella guàrdia com Busi, Messi, Suàrez, Sergi 
Roberto, Alba... I quina ha de ser la recep-
ta? Molt clara: base de la pedrera, jugadors 
amb ADN Barça, joventut, amplitud de 
banqueta i dos o tres estrelles que marquin 
la diferència. I què passa amb Messi? Doncs 
que per tot és Déu. Se li ha permès tot i mai 
se li ha retret res; així ja ho va ‘denunciar’ 
Guardiola, qui va preferir marxar en vista a 
dos ímputs crec: n’estava fart d’egos -i de 
Messis- i veia que la directiva feia més cas 
a l’argentí que a ell. No obstant, no podem 
obviar que ho ha donat quasi tot per l’equip, 
ens ha fet gaudir sobretot a aquells que po-
sen en una balança si treure’s l’abonament 
del Liceu o el carnet de soci del Barça. Amb 
ell també però l’equip quasi sempre juga 
amb 10 quan defensa. Un rol que els entre-
nadors bons van saber tapar i sanejar fent 
multiplicar els altres jugadors -sempre amb 
edats més promptes-, començant a defen-
sar des de la davantera i alliberant-lo a ell. 
Ara que ha dit que es queda un any més 
(aprofito per dir que es va deixar assessorar 
malament i que la va “cagar” en les formes 
i que ara crec que era el moment de ven-
dre’l) veurem quina gestió en fa en Koeman 
i com ho assumeix ell. Culerada: ens venen 
uns anys de creixement i probablement de 
patiment abans no consolidem una bona 
base. Veurem que ens ofereix l’holandès; 
veurem si té mà de ferro o es va desfent 
com un sucre com va passar amb en Val-
verde. Del Quique Setién ja no cal ni par-
lar-ne. A part d’una nova mala i vergonyant 
massa gestió del “clan dels Barto” havent-lo 
cessat amb la pretemporada començada, 
dir que l’home va fer bo a Valverde fins i tot. 
Ja em diràs! En fi, a renéixer!

18 Lo Collet, Març de 2020
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TOMBARELLES

ELS PRODUCTES DE TEMPORADA I/O DE 
PROXIMITAT
Font: Fundació Alícia i CanalSalut
AUTORA: Meritxell Gaya Llorens

Ara que comença un nou curs seria inte-
ressant inculcar als infants la necessitat 
de consumir productes de temporada i/o 
de proximitat, per tal d’aprendre a valo-
rar la qualitat dels mateixos i poder tenir 
una alimentació més variada, d’aquesta 
manera seran conscients de la quantitat 
d’aliments de la qual disposen en el mo-
ment més bo per a consumir-los. 
Amb petits gestos, fàcils d’incorporar a la 
nostra alimentació habitual, es pot contri-
buir a crear un món més sa i just en el qual 
viure de manera més sostenible, amb les 
altres persones i la resta d’éssers vius.
Per tant, és important conèixer de ben pe-
tits, els productes de temporada per po-
der treure’n el màxim benefici en el mo-
ment més òptim. Així caldria recordar que 
les taronges són d’hivern, els bolets, les 
castanyes, els moniatos,les carabasses de 
tardor, les maduixes de primavera i els co-
gombres, les síndries... són de l’estiu. Aquí 
podem relacionar el producte de tempo-
rada amb el producte de proximitat: 
El producte de temporada va directament 
relacionat amb l’estació de l’any en la qual 
es recull i està a l’abast durant un període 
concret de temps. 
El de proximitat va relacionat amb la dis-
tància que hi ha entre el productor i el 

Tel. 680 450 830 - www.isabelbernal.com

C/ del Sol, 6 - MONTROIG DEL CAMP

TALLER DE PINTURATALLER DE PINTURA
Isabel BernalIsabel Bernal

consumidor, és a dir, el radi de quilòme-
tres és relativament proper. 
La idea és consumir el producte que ha 
estat produït el més a prop possible de 
casa nostra. Per exemple, si tenim unes 
taronges de les Terres de l’Ebre tot i que 
poden ser conreades a 100km de casa 
nostra no cal que en consumim unes pro-
duïdes a l’Àfrica. O si podem consumir 
unes verdures de la nostra comarca no cal 
comprar-les a la comarca veïna. D’aques-
ta manera contribuirem a un comerç i un 
consum més sostenible ambiental i eco-
nòmicament parlant. També ajudarem 
en l’economia dels productors de la zona 
( ja sigui de la nostra comarca, del nos-
tre municipi....), a més els productes que 
consumim seran el més bons possible ja 
que seran de temporada i per tant el ni-
vell de maduració serà més bo, més fresc, 
més saborós i segur que més econòmic 
( ja que no hi haurà tants intermediaris ni 
transports).
La temporada dels productes està directa-
ment relacionada a una zona concreta: per 
tant, si volem consumir producte de tem-
porada caldrà que sigui de proximitat, i si 
consumim producte de proximitat caldrà 
que necessàriament sigui de temporada.
Si de ben petits ajudem els infants a 
conèixer aquests valors, aprendran a va-
lorar aquests productes, valoraran també 
l’esforç de la producció i podran tenir una 
alimentació més variada ja que sabran la 
quantitat d’aliments de què disposen i 
el moment de l’any en el qual els poden 
consumir.

Tel. 977 837 983 • Plaça Joan Miró, 9 • MONT-ROIG DEL CAMP
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HA PASSAT...

DEL 24/06/2020 AL 28/09/2020
La Redacció

27 de Juny. Obertura Piscina. En plena 
onada de calor ha estat un plaer fer el pri-
mer banyet a la piscina. Mesures restricti-
ves per accedir-hi i aforament limitat a 40 
persones.

28 de Juny. Dia LGTBI. Dos trams de l’accés 
al poble al parc han estat pintats amb els 
colors de l’arc de sant Marti per reivindicar 
aquesta jornada. Tant de bo algun dia hi 
hagi plena normalitat en la nostra societat.

Del 02 al 04 de Juliol. Botiga oberta i en-
càrrecs a Cal Marcel. De nou han posat la 
paradeta davant de l’església, al portal de 
casa, per vendre els seus excel·lents produc-
tes formatgers.
04 de Juliol. Reunió Gegants. La Colla s’ha 
reunit per analitzar la nova situació per la 
Covid. La Coordinadora ha desestimat fer 

trobades com altres anys amb altres colles. 
De totes maneres hem decidit que per la 
festa major de Sant Llorenç farem ballar els 
nostres elements festius.
11 de Juliol. Cinema. En una nit perfecta 
hem passat el film coreà ‘Paràsitos’ que ha 
estat premiat als Òscars del cinema.
18 Eixam. A tocar del cementiri ha apare-
gut un eixam enorme d’abelles penjat a la 
rama d’un cirerer que hi ha. Després d’una 
estona les abelles han marxat.

20 de Juliol. Boicot al Borbó. Felip VI, des-
prés de tota la corrupció que hi ha al seu 
darrere, ha tingut la barra de venir a casa 
nostra en la ruta que fa per Espanya. Ha es-
tat rebut a Poblet per una multitud vingu-
da d’arreu que l’ha escridassat i rebutjat.

21 de Juliol. Comença el curset de nata-
ció pels més petits al matí i al vespre el 
d’Aquagym. Ambdós impartits per l’in-
combustible Àngel, el qual aquest mateix 
any es jubilarà després d’haver-nos ense-
nyat a nedar a un munt de gent relaciona-
da amb el poble. 
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23 de Juliol. Onada de calor. Enmig de la 
canícula hem tingut la primera onada de 
calor, amb temperatures que han sobre-
passat els 32 graus i sobretot amb una hu-
mitat molt elevada. Rar és al poble que no 
corri l’airet i no es pugui dormir a les nits.

31 d’Agost. Enllaç de l’Anna Platero i el 
Joan Vega. En un dia esplèndid s’han do-
nat el si a l’ajuntament de Colldejou. Des de 
Lo Collet us desitgem tota la sort del món 
en aquesta vida conjunta.

Del 01 al 10 d’Agost. Festa Major de Sant 
Llorenç. Entre els principals actes hem tin-
gut el Vermut popular musical, el berenar 
de coca amb els gegants, la sardinada i les 
havaneres, dos balls concert, obres de teatre, 
cine, actes per a nens, campionat de frontó, 
futbol i la fideuà. No hem pogut treure sant 
Llorenç en processó però almenys hem 
compartit aquestes estones respectant to-
tes les restriccions i recomanacions.

08 d’Agost. Primera Comunió de l’Àfri-
ca Zurita Moreno. Donar l’enhorabona als 
seus familiars més propers, avis, pares i res-
ta de família des de Lo Collet.

10 i 11 d’Agost. Tongada de pluja. Fins a 15 
litres hem recollit als pluviòmetres locals. 
Pluja ben rebuda si tenim en compte que 
no queia ni una gota des del 20 de juny.
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14 d’Agost. Fi curset Aquagymn. Després 
de tres setmanes intenses movent l’esque-
let dins de l’aigua, hem tancat la temporada 
d’aquesta activitat. Els assistents al mateix 
han obsequiat amb una capsa regal a l’Àngel.

15 d’Agost. Fi curset natació. A les 11h ha co-
mençat l’exhibició de la canalla. Durant un 
parell d’hores, els més petits han fet figures, 
formes i sobretot han demostrat un apre-
nentatge ràpid a la piscina de la mà del Mes-
tre Àngel. Els pares han pogut gaudir de la 
sessió a peu de piscina i des del parc. Entrega 
de medalles i diploma per la feina ben feta.

14 i 15 d’Agost. Comiat Àngel. El Monitor 
després de 37 anys es jubila. El divendres va 
rebre l’escalf dels de l’aquagymn. Dissabte 
rebé l’homenatge esperat del poble. Se li va 
fer entrega d’un collage amb uns quants 
records amb fotos des de l’any 1983 a 2020. 
Igualment se li entregaren dues cistelles 
en reconeixement a la feina ben feta tots 
aquests anys. I és que per les seves mans es 

pot dir que pràcticament hi ha passat tot el 
poble. Els nostres millors desitjos en aques-
ta etapa de la teva vida. 
15 d’Agost. Vermut musical amb els Jero-
me Frayssinet gypsi swing. A partir de les 
13h ens hem trobat a la terrassa del Ca-
sal per fer el vermut i gaudir de la música 
d’aquest trio, aprofitant el bon temps de 
migdia. Bona iniciativa!

25 d’Agost. Mort 
del nostre subs-
criptor Domingo 
Filella Rofes a l’edat 
de 66 anys. El nos-
tre més sentit con-
dol a tota la família.
28 d’Agost. 15 li-
tres en 12 minuts. 
Hi havia diferents 
avisos d’aiguats en 
poca estona i al fi-
nal s’han complert. 

En pocs minuts el temps s’ha girat i ha cai-
gut un patac d’aigua acompanyat de vent 
i aparell elèctric impressionant. Els carrers 
baixaven a l’ample i ha costat que algunes 
clavegueres absorbissin tota l’aigua. L’arc 
de sant Martí ha estat el colofó a una tarda 
ben mogudeta 

30 d’Agost. Assemblea ADF Colldejou. A 
la sala del Ball s’ha procedit a fer la reunió 
anual per renovar la junta i parlar de dife-
rents temes de candent actualitat relacio-
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nats amb la millora dels camins i per vetllar 
per un millor aprofitament forestal dels re-
cursos del nostre entorn.

06. de Setembre. Tanca la piscina. Després 
d’una baixada sobtada de les temperatures 
hem pogut gaudir una setmana més de la 
piscina que aquest diumenge ha tancat la 
temporada.
10 de Setembre. Els Ajuntaments no hau-
ran de cedir el seu superàvit. El PSOE ha 
perdut la votació amb la que pretenia con-
fiscar els estalvis que els bons ajuntaments 
havien fet aquests anys. Uns diners que de 
nou podran ser empleats a les ciutats i els 
pobles com bonament ells creguin.
11 de Setembre. Diada de Catalunya. Una 
diada atípica. Després de més de 10 anys 
seguits, enguany no hem participat de cap 
manifestació per les restriccions de la covid. 
Això no vol dir que els nostres sentiments 
hagin canviat; Visca Catalunya Lliure! Aquest 
mateix dia s’ha restituït el cartell ‘Municipi 
de la República catalana’ damunt del mural 
de la República de davant de la piscina.

14 de Setembre. Comença el Curs escolar. 
Sis mesos després, la canalla de Colldejou 
ha pogut començar el curs de manera pre-
sencial, tot i que amb mesures de segure-
tat molt restrictives per risc de contagi.
19 de Setembre. Suspesa l’Assemblea de 
l’ACPC a Barcelona. La reunió que estava 
prevista que se celebrés a Barcelona aquest 
dia de manera presencial ha canviat de for-
mat i s’ha fet de manera telemàtica en vis-

tes del risc de contagi.
26 i 27 de Setembre. Celebració a Reus del 
IV congrés de Bitlles organitzat per la Co-
ordinadora Intercomarcal de Bitlles/Birles. 
Aquest congrés que s’havia de celebrar en 
un principi de manera presencial ha can-
viat el seu format degut a la Covid-19. Així 
s’han celebrat de manera telemàtica les di-
ferents ponències que es van poder seguir 
a la xarxa. La Coordinadora Intercomarcal 
de Bitlles/Birles a traves del seu Facebook 
va publicar tots els enllaços per seguir en 
viu aquest IV congres de Bitlles. 

28 de Setembre. Concentració davant de 
l’Ajuntament per rebutjar la sentència del 
Tribunal Supremo d’inhabilitació del presi-
dent de la Generalitat de Catalunya, Quim 
Torra. Es va llegir una moció de rebuig a la 
decisió presa per la justícia espanyola. L’ac-
te va acabar amb el cant dels Segadors.



LA VEU DE LA PARRÒQUIA

‘MENYS HÒSTIES I MÉS PA’
Mossèn Emilio Vives

Amb aquesta frase treta d’un estat de 
WhatsApp d’una persona que tinc a la llis-
ta de contactes, començo aquest escrit. 
Sempre s’ha sentit comentar i més últi-
mament, coses atacant i acusant a l’es-
glésia pel seu passat fent referència a la 
inquisició, als tresors, a l’IBI, al concordat, 
etc... Davant d’això m’agradaria comen-
tar-ho breument. En primer lloc, cal dir 
que és molt fàcil parlar del passat quan 
es treu del seu context sense tenir en 
compte la política, la família i la societat 
en aquell moment. En segon lloc, dir que 
és veritat que l’Església té un patrimoni, 
però aquest llegat no es pot vendre o in-
vertir tan fàcilment. Fins i tot moltes ve-
gades podria arribar a ser una càrrega ja 
que el seu manteniment és molt costós. 
També comentar que quan les coses es 
veuen des de fora i sense implicar-se de 
forma personal i econòmicament, és molt 
fàcil criticar. I finalment, recordar que l’es-
glésia de sempre ha estat i està formada 
per persones amb les seves limitacions 
i defectes i també per gent molt bona i 
vàlida (la gran majoria). Aquesta gent 
treballen molt i moltes vegades en un ti-
pus de feina que no es veu però que allà 
està. L’exemple viu de tot això és l’activitat 
que duu a terme Càritas. Com d’exemple 
comentar que al 2019, Caritas diocesa-
na de Tortosa va atendre 7.829 persones, 

un total de 3.259 famílies a través de 684 
voluntaris, 34 Càritas parroquials i Inter 
parroquials i executant un pressupost de 
2.176.351 euros. De cada 100 euros, 82 eu-
ros es van destinar directament a l’aten-
ció de les persones amb projectes com: 
• Projecte d’acollida i acompanyament 

que es van atendre 7.828 persones.
• Projecte de gent gran amb una aten-

ció a 315 persones
• Projecte d’aliments que es van aten-

dre a a 7.341 persones
• I altres fent un total de 21 projectes di-

rigits a les persones.
Com podem veure, hi ha un treball ama-
gat i diari que es complementa amb el 
d’altres ONGs. Un treball que s’ha de va-
lorar i animar a seguir endavant. Moltes 
d’aquestes tasques s’haurien de dur a ter-
me des de les administracions però no és 
així, tot i que aporten una part, és insufi-
cient per arribar a satisfer les carències de 
tanta gent necessitada. Aquestes xifres 
corresponen al bisbat de Tortosa. Quan 
ho extrapolem als bisbats de Tarragona 
i de Barcelona que són molt més grans, 
aquestes creixen exponencialment. Tot 
aquest treball que coneixem de Càritas 
no és l’únic que l’església aporta ajudant 
a la societat. Altres sectors com la sanitat i 
l’educació formen part del nostre projecte 
de solidaritat.
Per acabar, vull agrair l’ajuda que a Collde-
jou es dona a Mans Unides, missions etc., 
així com també la col·laboració de Marçà 
amb Càritas. Animar-vos a fer sempre el 
bé per a que pugui arribar el pa a tothom.
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LA VIDA ÉS SIMPLE, NO LA COMPLIQUEM

FILOSOFIAVACANCES A L’HERBA
Elisa Llaberia

Cada any, quan som cap a l’abril o maig, molts 
pacients em pregunten quan faré vacances.
Aquest any és diferent, hi ha algú que ho 
ha preguntat, però la majoria donen per fet 
que hem d’aprofitar la “normalitat” de l’es-
tiu per treballar.
Aquest any, les “vacances” ja les hem fet, 
unes vacances diferents.
Quan jo era petita, de vacances només en 
feien els rics (entenent vacances com viat-
jar), a la majoria de gent ni els hi passava 
pel cap, però com a nens, s’ha de reconèixer 
que l’estiu al poble sí que eren unes verta-
deres vacances de natura i llibertat.
En aquella època jugàvem tranquils, no hi 
havia gaires vehicles pels carrers, per la car-
retera tampoc hi havia trànsit, així que els 
sons que sentíem eren els de brunzit d’in-
sectes i cantar de moixons.
I les olors també eren olors de natura, herba, 
flors, terra, terra mullada si havia plogut…
Si ens allunyàvem una  mica del poble olors 
de pins, romers, farigoles i altres olors i sons 
del bosc…
El temps era pausat, cap sensació d’estrès 
ni corredisses, només viure el moment. 
Quan ens fem adults moltes vegades per-
dem aquesta capacitat de deixar-nos anar i 
disfrutar de les coses senzilles.
Com tots ja sabeu, aquest any és un any espe-
cial. Al mars es va declarar la pandèmia i vam 
entrar a la primavera amb el món aturat. Els 
pagesos i ramaders, sempre imprescindibles 
no van parar l’activitat. I les persones que te-
nim un hort a prop de casa, després d’una 
setmana confosa en què semblava que esta-
va prohibit, també vam poder anar-hi.
Era absurd que poguéssim anar a comprar 
verdura al supermercat, mentre la nostra 
s’espigava. A més, moltes persones hi te-
nim gallines, gats i gossos, que s’han d’anar 
a alimentar. I per acabar-ho d’adobar, si a 
la primavera no plantes les verdures d’estiu, 
no en menjaràs, que no sortiran soles.
Aquestes coses les sabia tothom fins fa 

pocs anys, però el menyspreu per la cultura 
rural per part de la majoria de la població, 
ha fet que en una generació s’hagin perdut 
uns coneixements tan bàsics pels nostres 
avantpassats, que si aixequessin el cap, es 
farien un tip de riure.
Aquesta ignorància, va fer que s’hagués 
d’engegar una recollida de firmes perquè 
ens deixessin anar a l’hort. Suposo que  
algú va obrir els ulls a la urbanita que havia 
de donar-nos el permís, perquè abans de 
entregar les firmes, ja ho van permetre.

Jo no havia fet 2 mesos de vacances des de 
que era petita, així que aquest any penso 
que han sigut unes vacances molt especi-
als, amb temps per fer-les amb tranquil·litat 
i gaudir del present i de les coses senzilles. 
Hem tingut bastants dies de pluja, sempre 
és un goig sentir ploure, l’aigua significa vida.
Al llarg dels dies vaig gaudir de l’evolució de 
la primavera, primer unes fruites, unes ver-
dures, unes flors, unes olors (violetes, flors 
de taronger, espígol, romaní, pi, terra, etc.). 
Després unes altres, sense presses…
Com que els elements que més conta-
minen l’ambient (automòbils, camions, vai-
xells, avions) van haver de quedar-se parats, 
de seguida es va notar en uns cels nítids i 
blaus com feia anys que no veia. Si a això 
sumem que no hi havia soroll de trànsit, el 
so també era diferent (insectes, moixons), 
en definitiva sensacions molt relaxants que 
em transportaven a la infància feliç al poble.
Quan em parava a pensar en lo que estava 
passant, patia perquè sabia que molta gent 
ho estava passant molt malament. Era dur, 
però fins i tot en las etapes difícils de la 
vida hem de saber desconnectar, i això es 
lo que vaig intentar fer, disfrutar d’aquells 
moments de pau que tant em recordaven 
la meva infància, moltes vegades asseguda 
sota una olivera, veient com creixia l’herba.
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BAR • RESTAURANT

Menú diari 9€ amb cafè / Menú diario 9€ con café

          646 045 055 • 649 178 303

Pol. Ind. Mas d’en Batlle
C/ Vicent Andrés Estellés, 38

43206 REUS (Tarragona)

RESTAURANTE

LA ISLA
MARISQUERÍA

ESPECIALIDADES
RODABALLO AL HORNO
LANGOSTINOS DE VINARÒS
MARISCOS DEL MEDITERRÁNEO

CERRADO DOMINGOS NOCHE
Y LUNES TODO EL DÍA

www.restaurantelaislavinaros.com
Tel. 964 452 358 • Paseo San Pedro, 5 • 12500 VINARÒS

HOTEL • BAR • RESTAURANT

NOVA DIRECCIÓ
Esmorzars de forquilla

Menús de cuina 
casolana de muntanya

Events

Tel. 611166677 / 677709563 • COLLDEJOU
www.airedecolldejou.com • info@airedecolldejou.com

Vols posar un anunci?
Tel. 977 838 406 • locollet@tinet.org
C/ del Sol, 8 • 43310 COLLDEJOU 

Lo Collet



Montse Marín - Tel.: 977 8370 06
C/Industria, 8-10 - 43300 MONT-ROIG DEL CAMP

Laboral, Fiscal, Mercantil, Jurídic, Estrangeria,
Assegurances i Gestions Administratives

Vint anys al seu servei

SERVEIS IMMOBILIARIS - SERVEIS JURÍDICS: Marc Salsench - Jesús Fuster
GESTIÓ FISCAL - COMPTABILITAT: Tere Llorens

GESTIÓ FINANCERA - ASSEGURANCES: Miguel Angel Garcia - Carmen Tena

Tel.: 977 784 099

Bar Cafeteria i TerrassaBar Cafeteria i Terrassa
Nova direcció •  Obert tot l'anyNova direcció •  Obert tot l'any

Plats combinats, entrepans, tapesPlats combinats, entrepans, tapes

Tel. 977 837 240Tel. 977 837 240
Carrer de Baix, 42 - 43310 COLLDEJOUCarrer de Baix, 42 - 43310 COLLDEJOUTel. 610 808 753 - naturalicamp@gmail.com

SERVEIS DE JARDINERIA:
Manteniment de jardins particulars i comunitats • Disseny de jardins

Col·locació de gespa artificial • Aplicador qualificat de productes
Fitosanitaris • Instal·lacions de reg i automatismes • Poda i tala d'arbres...


