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Dèiem a l’editorial del
número zero que com
Colldejou no hi ha res.

I una vegada més ha quedat de-
mostrat. Era el dia de Sant Jordi
a les vuit de la tarda: la sala del
ball feia goig; ben plena de gent,
de revistes i de roses. El Sr.
Piñol ens va explicar que cada
vegada que pujava a Colldejou
per a un acte cultural, quedava
admirat de la quantitat d’assis-
tents. “És que heu vingut tots!”,
va dir. El consell de redacció
de LO COLLET, que havíem tre-
ballat de valent, ens vam sentir
pagats amb escreix. És que sou
molt ferms! És per això que dic
que LO COLLET ha començat amb
bon peu. Si no us canseu d’ani-
mar-nos, d’ajudar-nos i d’enco-
ratjar-nos, arribarem al número
mil; només cal que ens ho pro-
posem.

Hem començat amb bon peu
i no tan sols arribarem lluny,
com dèiem al mes d’abril, sinó
que també volarem molt alt.
D’entrada, LO COLLET ja va fent
camí per terres de Catalunya i
més enllà, i encara més enllà
d’enllà: ha viatjat fins a contra-
des d’Amèrica. Però també ha
volat alt, fins al Palau de la Ge-
neralitat, arribant a les mans del
nostre president. Per una revis-
ta catalana, institucionalment
parlant, no es pot pujar més
amunt.

La gent de poca roba com jo,
escasses vegades tenim ocasió
de parlar amb presidents, gover-
nants o reis. Estic convençuda
que el dia 30 d’abril d’enguany
va ser la primera i l’última ve-
gada que parlaré amb un Molt
Honorable. És per aquest mo-
tiu que, quan vaig saber que
assistiria a un acte al Palau de
la Generalitat, vaig voler apro-
fitar l’ocasió única; vaig endur-
me LO COLLET amb la intenció
que el president de Catalunya
el conegués. Altres persones
van parlar al Molt Honorable
d’ells mateixos i dels seus fa-
miliars i jo, esperant el meu torn,
pensava en la inutilitat de dir-li
res de personal. Vaig pensar que
l’únic punt on podien convergir
els nostres interessos era
aquest: Colldejou. A Jordi Pu-
jol l’interessa Colldejou com
l’interessen tots els altres po-
bles de Catalunya; a mi, m’in-
teressa més que qualsevol al-
tre poble d’enlloc. Crec que dels
altres temes, dels altres pobles
i de l’altra gent ja n’hi hauran
parlat massa, però que de
Colldejou ben poc n’haurà sen-
tit dir.

D’aquesta manera va saber
el president que aquí, malgrat
ser un poble tan petit, fèiem
moltes coses i, com a mostra, li
vaig lliurar LO COLLET; confio
que se l’haurà llegit. Llavors em

va expressar el seu desig de vi-
sitar el nostre poble algun dia.
Tant de bo que fos així.

I tant de bo que, si mai ve,
trobi un poble que faci goig.
Un poble amb un enllumenat
públic nou, amb aigua abun-
dant, amb un poliesportiu i una
àrea de lleure a punt d’estre-
nar, amb una abadia aprofita-
da... i amb més molins de vent
giravoltant al ritme del serè. I
tant de bo que, si mai ve, trobi
la gent d’aquest poble ben uni-
da, ben agermanada, amb mol-
tes ganes de fer coses i de ser
protagonistes de la història. I
tant de bo que, si mai ve, trobi
uns camps ben conreats i uns
pagesos que s’hi puguin gua-
nyar bé la vida. I tant de bo
que, si mai ve, trobi que els
nostres boscos es mantenen
verds i ufanosos, com sempre.
I tant de bo que, si mai ve, tro-
bi una gent tan solidària com
ara, disposada a ajudar en to-
tes les causes humanitàries.

Però, tant si el president ens
visita com si no ens visita, Déu
vulgui que aquest poble man-
tingui sempre el seu encant i
que segueixi sent sempre un
respir, sense parar de caminar
decididament cap al progrés i
cap a la millor qualitat de vida.

Si fem pinya tots junts,
Colldejou serà cada dia un
poble millor per a tothom.
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Ja coneixeu, suposo, la meva
opinió que viure a Colldejou
no és només un respir. És clar

que aquí la vida transcorre plà-
cida, que els
dies s’assem-
blen tots i que
les emocions
fortes només
ens les serveix
la televisió;
però també és
així a moltís-
sims llocs! De
totes maneres,
també sabem
organitzar co-
ses o també en passen, de coses, i,
tot plegat, ens fa l’òpera quotidia-
na més distreta.

Enguany, per exemple, quan
encara ressonava la gresca dels jo-
ves a la Plaça per celebrar l’entra-
da de l’any nou, justament el dia 2
de   gener,    va   néixer el
primer colldejouenc:
l’Abdelkarim Kabbali. El
dia 6, els Reis i els patges
estrenaven vestits nous i,
a l’església, plena de gom
a gom, vam aplaudir tots
un joveníssim Abdelkarim
que anava a buscar el re-
gal reial en braços de la
seva mare, la Karima.

Desgraciadament, ens
va deixar la Sra. Júlia Fer-
rer el dia 8 de febrer. Ja
era velleta, la pobra, i ha-
via arribat al final del seu camí.
Un altre decès, a 31 de maig, va

ser el de l’Ana María Pérez
Rodríguez, als 41 anys d’edat, des-
prés d’una llarga malaltia. Que en
pau descansin.

Van transcórrer els
primers mesos de l’any
i vam tenir ocasió
d’aplegar-nos, joiosa-
ment, per fer
dues calçotades
populars i, tam-
bé, per la festa
de Carnaval
(pregó, rua, so-
par, ball i ale-
gria).

Va passar
Pasqua amb l’escampall de
jovent pel terme per com-
plir, un any més, amb el ri-
tual, tan català, d’anar a
menjar la mona.

Una vegada més vam poder veu-
re els cotxes del ral·li que passa-

ven esperitats per la nostra carrete-
ra. Era el Ral·li de Catalunya, el dia
20 d’abril. (Aquest cop no hi va ha-

ver incidents d’importància).
Abril ens va portar la diada de

Sant Jordi que, enguany, va ser es-
pecial a Colldejou, i celebrada en
dues tongades: el dia 23, presen-
tació de la revista i, el dia 24, Festa
del Llibre. El dia de Sant Jordi, a les
8 de la tarda, es va reunir una consi-

derable quantitat de gent a la sala del
ball per assistir al naixement de LO

COLLET. Ens visitava el conseller de
cultura del Consell Comar-
cal del Baix Camp, Sr.
Piñol, que va presidir l’ac-
te amb l’alcalde, Sr. Rofes,
i amb el consell de redac-
ció de LO COLLET. El Sr.
Piñol va pronunciar un breu
parlament que va cloure
amb versos de Salvador
Espriu i, després de pren-
dre la paraula els qui érem
a la mesa, vam brindar
amb cava per la llarga
vida de LO COLLET. La
gent sortia satisfeta de l’ac-

te: van subscriure’s a la revista, van
ser obsequiats amb la rosa de Sant
Jordi i van tastar el cóc, les avellanes
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El dia 1 de maig, l’Associa-
ció de Dones de Colldejou,
va fer una festa per a la gent

gran en què van ser-hi presents un
total de 32 homenatjats, ja que al-
guns no van poder assistir-hi.

A la una del migdia va començar la
festa amb una missa. Seguidament
se’ls va oferir un aperitiu, acompa-
nyat d’unes paraules del Sr. Alcalde.
El dinar va consistir en un entremès
de primer plat, conill amb xampi-
nyons de segon i, de postres, gelat i
diverses classes de coques. Per beu-

Homenatge a la gent gran
i el cava. L’endemà, dissabte, vam
tenir ocasió d’adquirir llibres, revis-
tes i roses, a la Plaça, animats per la
música.

El mes de maig ha estat prolífic
en esdeveniments: el dia u es va
fer l’homenatge a la gent gran; el
dia 2 vam acompanyar el Fumat i
la Fumada a la trobada de gegants
de Vic, ciutat gegantera (un auto-
bús amb 44 persones); el dia 8 vam
poder ajudar el Tercer Món parti-
cipant en un sopar multitudinari; el
dia 9, els aficionats a la punta de
coixí van anar a la trobada de pun-
taires de les Borges; el dia 15, la
festa pagesa de Sant Isidre (missa,
processó, benedicció del terme,
sardanes, coca i vi bo); el dia 22,
el bateig de la Irene Platero i
Rofes, que ja té un any i, finalment,
el dia 29, el casament del Sergi
Rofes i la Maite Zazpe, amenitzat
per la bona música, per la dansa
basca i pel ball dels gegants.

S’ha realitzat el curset de foto-
grafia a càrrec de Josep M. Ferran,
de l’Agrupació Fotogràfica de
Cambrils, durant els quatre diven-
dres del mes de maig, organitzat
pel Centre Cultural. S’han fet ses-
sions de laboratori, revelat de ne-
gatius i sortides fotogràfiques.

I quan sortirà aquest número de
LO COLLET, haurem cremat tot d’an-
dròmines a la gala, haurem fet pe-
tar quantitat de coets i ens haurem
reunit una vegada més per diver-
tir-nos a la revetlla popular de
Sant Joan, just a la nit més curta
de l’any; quan, per l’inexorable pas
de les estacions, un nou estiu arri-
ba i omple de vida els carrers i
els camps.

Magda Guerrero Mercadé

re els vam donar refrescos, vi i
cava, i per acompanyar el cafè, li-
cors. En acabar les postres vam

donar a
cada un
dels invi-
tats una
p l a c a
comme-
morativa
amb el
seu nom, i
al Josep i
la Tere-
sina (de
cal Can-

tó), que fan les noces d’or aquest
any, se’ls va obsequiar amb un pom
de flors i una placa. I per acabar la

festa, va pujar el grup de jotes del
centre aragonès de Reus, anome-
nat Cachirulo, que ens va oferir una
actuació de cants i balls oberta a
tot el públic.

Associació de Dones de
Colldejou
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La comunitat parroquial de
Colldejou pertany a l’ar-
xiprestat de Móra-Tivissa,

diòcesi de Tortosa. El nostre ar-
xiprestat el formen divuit comu-
nitats parroquials. Dic això per-
què les activitats que es fan a la par-
ròquia s’organitzen a nivell parro-
quial pròpiament dit, a nivell d’ar-
xiprestat i a nivell de diòcesi.

A nivell de parròquia es porten
a terme les catequesis de primera
comunió, postcomunió i confirma-
ció. Durant la quaresma es van or-
ganitzar unes xerrades a càrrec de
Mn. Pasqual Centelles, els dies 7 i
14 de març, amb aquests temes,
respectivament: la penitència i la
Setmana Santa. D’altra banda, els
nois i noies de catequesi de confir-

mació van treballar en la prepara-
ció del via crucis del Divendres
Sant.

El dia 8 de maig es va fer el
Sopar de la Fam, com cada any.
Primer hi va haver unes xerrades
a càrrec d’un matrimoni de
Tortosa que va estar de missions a

Sud-amèrica; després es va celebrar
l’eucaristia i, a continuació, el sopar.
Es van recaptar 76.200 pessetes,
que, juntament amb la col·lecta de
Mans Unides, es destinaran al pro-
jecte d’aquesta organització.

A nivell d’arxiprestat, la comuni-
tat col·labora amb regals per la tóm-
bola de Mans Unides, que es fa a la
fira de Móra la Nova.

Un grup de joves de la parrò-
quia participa a les pregàries que
es fan l’últim dissabte de cada mes.
Aquest any s’ha anat a Pradell,
Miravet, Marçà, els Guiamets i
Móra la Nova. El 17 d’abril es va
participar en la primera trobada de
confirmació, que va tenir lloc a
Rasquera. En aquesta trobada, el
nostre grup de catequesi va muntar

una actuació de ball amb música
màquina.

Pel Nadal passat es va anar a
Can Banús, un centre d’acollida de
malalts de sida de Badalona, i vam
passar tota una jornada convivint
amb els afectats. El dia 27 de de-
sembre es va anar a les residènci-
es d’avis de Falset i els Guiamets

a cantar nadales i a fer-los compa-
nyia.

A nivell de diòcesi, el dia 10
d’abril els nens i nenes de postco-
munió van participar en la XIV
Trobada Infantil Diocesana al se-
minari de Tortosa, sota el lema Déu
pare ens estima. La canalla hi va
xalar de valent cantant i ballant les
cançons del festival.

També es va col·laborar amb
Càritas Diocesana amb el projec-
te del CECAS (Centre Català de
Solidaritat), que és un programa de
rehabilitació i reinserció de
toxicòmans. La col·laboració va
consistir en escampar per les pobla-
cions de l’arxiprestat tríptics i
cartells informatius contra la
drogaaddicció amb el lema

Busques sortir de la droga?.
De moment, aquestes són les ac-

tivitats que s’han dut a terme a
la nostra comunitat cristiana, i es-
perem fer-ne moltes més abans que
s’acabi l’any!

Jordi Sierra i Salsench
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Trobades de puntaires. Ens
informa l’Anna Maria Mes-
tre: Al mes de maig: dia 9,

a les Borges; dia 16, a Salou; dia
23, a Alcover; dia 30, al Catllar.
Mes de juny: dia 20, a la Pobla de
Mafumet, i dia 27, a l’Hospitalet
de l’Infant.

Anuncien la trobada de puntai-
res de Colldejou, juntament amb la
VI Tirada Intercomarcal de Bitlles,
pel dia 4 de juliol.

Colla gegantera i grallers. Pas-
sejaran el Fumat i la Fumada en
aquestes ocasions: El 12 de juny,
al Carrilet de Reus; el 31 de juli-
ol, a Camarles. A l’agost: a Mont-
roig, per la fira; el dia 21, a la
Febró, i el dia 22, a Cornudella.
Al setembre, a Falset i a Ulldecona
i, el 10 d’octubre, a Alcover.

La trobada de gegants a
Colldejou serà el dia 7 d’agost.

Parlant dels gegants, la cap de
colla, Maria del Carme Rofes,
m’ha proporcionat per LO COLLET

la fitxa tècnica:
El Fumat pesa 60 kg i amida 3,9

m, i la Fumada, que pesa igual que

Electrònica SEVITEL, s.a.

INSTAL·LACIONS I REPARACIONS D’ANTENES COL·LECTIVES I INDIVIDUALS
PORTERS ELECTRÒNICS I SONORITZACIONS

CIRCUITS TANCATS DE TV I SEGURETAT
MEGAFONIA I TELEDISTRIBUCIONS
ANTENES DE TELECOMUNICACIONS

Carrer de Scala Dei, 14 • Tel. 977 75 01 22 • REUS

ell, fa 10 cm menys. Van ser bate-
jats el dia 1 d’agost del 1993 i apa-
drinats pels gegants de l’Argente-
ra. Cal destacar que són artesanals
i construïts a Colldejou. Els grallers
que els acompanyen es van formar
a finals dels anys vuitanta. La Colla
Gegantera de Colldejou consta de
25 membres. Per ara, la proesa més
gran realitzada pel Fumat i la Fu-
mada ha estat la pujada a la Mola.

Calendari de tirades de bit-
lles: Al mes d’abril van anar: el dia
11 a Rasquera, el 18, a
Masdemboquera, i el 25, a Cor-
bera. El 16 de maig a Vandellòs.
Al mes de juny: el dia 13, al Pinell
de Brai, i el dia 20, a Alforja. Al
mes de juliol: dia 4, tirada a
Colldejou; el dia 11, a Pratdip.
El dia 29 d’agost es farà la tira-
da a Vilalba del Arcs. Al mes de
setembre: dia 5, a la Fatarella;
dia 12, a Xerta, i dia 19, a Reus.
Finalment, a l’octubre: el dia 3,
a Tivissa, i el dia 17, a
l’Hospitalet de l’Infant.

Magda Guerrero i Mercadé
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Carrer de Baix
Nom de la casa hab.
Cal Capçaner   1
Cal Coix   4
Cal Sergent   2
Cal Benito   4
Cal Bonic   4
Cal Just   3
Cal Músic   6
Cal Fèlix   8
Ca l’Agna Maria   4
Cal Vallès   2
Cal Gregori   4
Cal Joan Racó   4
Ca l’Escoda   4
Cal Pau   5
Cal Garró   3
Cal Quico   5
Ca l’Eulàlia   4
Cal Gal·lo   2
Ca la Ganxeta   6
Ca la Brígida   2
Cal Racó   3
Ca la Malena   3
Cal Senyor Mestre   4

Total  87

Carrer de les Masies
Nom de la casa hab.
Cal Victorino   2
Ca la Puríssima   4
Cal Cosme   3
Cal Caterí   2
Cal Monjo   1
Cal Valent   4
Cal Rofes   6
Ca la Ignàsia   6
Ca la Quiconeta   1
Cal Roc   2
Cal Moixó   2
Cal Marquet   3
Cal Mateu   1
Cal Rosset   5
Cal Marino   4
Ca la Simona   1
Cal Clàudio   4
Cal Batista   7
Cal Susso   5
Ca la Guapa   4
Cal Marquet Monjo   6
Ca la Carme Bragada   1

Total  74

Sabíeu quants habitants tenia Colldejou l’any 1935? Us imagineu com estava repartida aquesta població
per carrers? I per cases?

Gràcies a l’exercici memorístic que ha fet el Sr. Salvador Ferré, a continuació podeu veure la població
d’aleshores repartida per cases i carrers.
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Carrer del Forn
Nom de la casa hab.
Cal Tuions   5
Cal Cameta   1
Cal Manuel   5
Cal Ciprià   2
Cal Casalta   6
Cal Sedes   6
Ca la Pepa Sorda   1
Cal Daniel   5
Cal Frederic Marquet   2
Cal Peret   6
Cal Pepet Mateu   4
Cal Llorenç Ventura   5
Cal Polvorer   2

Total  50

Carrer del Sol
Nom de la casa hab.
Cal Quico Bondia   3
Ca la Teresa Josepa Ventura   3
Ca la Dolors Casalta   3
Cal Janet   4
Cal Jaume Racó   4
Cal Llorenç Quico   3
Cal Basili   4
Cal Jaume Racó Vell   5
Cal Palis   3
Cal Cantó   4
Cal Sabato   3
Cal Ganxet   9
Ca la Dolors Fèlies   4
Cal Fuster   2
Cal Joglaret   5
Ca la Dolors Moixona   5
Cal Desideri   4

Total  68Carrer de la Font
Nom de la casa hab.
Cal Gibert   5
Ca l’Esteve   2
Cal Bondia de la Plaça   2
Cal Joglar   2
l’Abadia   3
Cal Bragat   4
Cal Ferrer   6
Ca la Zona   4
Cal Francesc Batista   6
Cal Peó   3
Cal Coixet   2
Cal Casat   4
Cal Batllet   5
Cal Clàudio   5
Cal Tomàs   3
Cal Salsench   4
Cal Ramon   3
Cal Francès   5
Cal Rafael Janet   6
Cal Guarda   6
el Maset   5

Total  85
Total poble 364

Remarques ortogràfiques
És dubtosa l’ortografia de cal Tuions i cal
Sedes, que també podria ser cal Teions
(probablement) i cal Cedes (com a
hipocorístic de Mercedes, menys probable).
Ca l’Agna Maria és tal com ho pronunciem
-un arcaisme, d’altra banda-, i pot escriure’s
també Anna. Cal Casalta s’hauria d’escriure
Casaalta tal com es desprèn de les formes
emprades al diccionari de l’IEC. Ca la Zona
ve de ca la Teresona –n’és l’hipocorístic-
però si ho escrivíssim Sona no podríem
llegir-ho amb essa sonora, que és tal com ho
pronunciem.
Finalment, entenc que Salsench, tenint en
compte la pronuncia habitual, ve de salzenc
(propi o derivat del salze). En aquest cas, el
nom de la casa conviu amb el cognom, que
conserva l’ortografia arcaica i, possiblement,
castellanitzada, el qual fa més difícil optar
per la versió ortogràfica normalitzada.

Joan Dídac Rofes i Guerrero
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Que aprofiti!

Aquest és un comentari
sobre el llibre de cuina:
La teca (La veritable

cuina casolana de
Catalunya), d’Ignasi
Domènech, imprès a la
tipografia Bonet, de
Barcelona. És un llibre
molt vell. No hi consta
la data d’edició, però
a casa ja fa potser 75
anys que el tenim. Fu-
llejant-lo hi trobem co-
ses que avui resultaran
curioses, però que
eren completament
normals i corrents a
l’època en què va ser
escrit. Per exemple: al
capítol I, que el titula:
“El que es necessita en
una cuina moderna”,
espigolem i copiem di-
versos aspectes, com
aquests:

El local de la cuina: un fogó
per a guisar amb carbó de coc o
vegetal; un fogonet de gas, i una
bona aigüera amb la correspo-
nent aixeta d’aigua corrent.

Mobles que es necessiten en una
cuina: un rentadoret transporta-
ble; dues pales o plegadors, una

pel carbó i una altra per la bros-
sa; una sabonera de vidre o cris-
tall per a col·locar-hi terra d’es-
cudelles...

Bateria de cuina necessària:

una olla gran per mor de poder te-
nir en qualsevol moment aigua ca-
lenta a disposició; un colador de

cafè; una cassola dedicada sola-
ment a bullir–hi la llet; un cistell
de filferro per a posar ous, i tres
gibrells de terrissa.

Altres detalls: reixetes per a cre-

Dibuix: Ángel Platero

FORN DE PA

Lluís i Pepi
Tradició Artesana

Carrer 11 de Setembre, 20 • Tel. 977 82 41 17 • VANDELLÒS
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mar carbó vegetal; ventafocs d’es-
part o manxa; algunes planxes per
a la roba.

Algunes orientacions per saber
calcular: 1 unça equival a 33
grams; 2 unces, a 66;
3 unces són 100
grams, i 15, 500; 1
lliura equival a 400
grams; 1 terça també
són 400 g i una car-
nissera són 1.200 g;
un petricó són 2
decilitres i mig (és a
dir, un quart de litre).
I  5 cèntims de safrà
picat es calcula sufi-
cient per a dar color
a un arròs de 5 o 6
persones.

Consells de molt
interès:

- Perquè els atuells
de coure quedin ben
nets, faci’s aquesta
combinació: dues
parts d’arena, terra
d’escudelles, una de
pebre vermell, una de
sal fina i un xic de vi-
nagre, tot ben barre-
jat.

- Qui tingui afecció a la cuina,
si sap llegir i escriure (sic) que es

proporcioni bons llibres escrits per
cuiners acreditats; no importa el
que costin (...) que els que es do-
nen regalats no poden ensenyar
res.

- Totes les senyores per guisar
han de ser netes i treballadores

(sic). A Dinamarca les lleis exi-
geixen que sàpiguen de guisar a
les noies que volen casar-se; així
s’assegura el benestar i la salut
de la família.

I, finalment, com a cosa curio-
sa, també, copiem de cap al final
del llibre:

Refrescant pels nens: En una
olla o cassola neta (sic) posada
damunt del foc amb dos litres
d’aigua filtrada, se li fa coure
125 grams de regalèssia vegetal
pura, passats uns quinze o vint
minuts d’ebullició, deixi’s refre-
dar l’aigua separant els troncs de
la regalèssia.

Quan quedi freda, s’endolceix
a conveniència o a gust, unint-hi
unes rodanxes de llimó.

Passades unes dues hores amb
aquesta barreja i quedant el su-
cre ben dissolt, es passa el líquid
per un drap ben net a una gerreta
de vidre, quedant ja en disposi-
ció de prendre’s.

Tapar la gerra amb un petit
tovalló o bé un platet.

Per què cal comprar aquests re-
frescos plens de conservants, edul-
corants, estabilitzants i altres
porquerietes?

Roser Solé i Rofes

RESTAURANTE

LA ISLA
PEIX I MARISC

DEL MEDITERRANI

San Pedro, 5 • Tel. 964 45 23 58 • 12500 VINARÒS
Tanquem els dilluns
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Parc eòlic de l’Enderrocada

És compost de seixanta-
cinc aerogeneradors de
trenta

metres d’alça-
da i de 225
quilowatts de
potència gene-
ratriu cadascun,
i de vint-i-sis
aerogeneradors
de quaranta-un
metres d’alça-
da i 600 kW.
La central dóna
una potència
nominal de
t r e n t a - u n
megawatts amb
un voltatge
d’alta tensió de
110.000 volts.

El seu funci-
onament és el següent:

Els generadors generen electra
amb una tensió de 680 volts. Cada
sis o set generadors estan connec-
tats amb uns transformadors –ubi-
cats en unes casetes- que apugen
la tensió a 22.000 volts. Aquests
transformadors primaris estan con-

nectats, al seu torn, amb la subestació
transformadora que hi ha al final del

parc eòlic, la qual augmenta finalment
la tensió a 110.000 V i expedeix
l’electra produïda cap a la xarxa elèc-
trica general.

Tot el sistema de conducció
d’energia és compost per cables
soterrats, des dels aerogeneradors
fins a la subestació. Des d’aquí

Projectes integrals amb servei
de decoració i assessorament

• Mobles per a la cuina i bany
• Paviments i revestiments
• Electrodomèstics i complements
• Materials per a la constucció

C/ Agustí Sardà, 59 • Tels. 977 83 79 86 - 977 83 79 87
Fax 977 83 79 87 • 43300 MONT-ROIG DEL CAMP  (Tarragona)

Dibuix: Dídac Rofes i Rofes (9 anys)

fins a la línia elèctrica d’alta ten-
sió que va d’Ascó a Reus, la xar-

xa és aèria,
sobre torres
metàl·liques.
Cal destacar
que els cables
aeris porten
proteccions
es tud iades
perquè les aus
rapinyaires no
hi prenguin
mal.

Les pistes
forestals de
dins de la cen-
tral s’han rea-
litzat tenint en
compte l’im-
pacte ambien-
tal. Els talussos

s’han omplert de terra fèrtil a fi d’afa-
vorir la restauració vegetal.

Està previst posar en marxa
aquesta central eòlica pel març del
1999. Per tant, segurament que
quan llegireu aquestes lletres ja
giraran tots els molins de la Serra.

Quim Rofes i Pellejà
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Jardineria en torretes

Per fer jardineria en torretes,
el primer pas, i molt impor-
tant, és la preparació de la

terra que utilitzarem per omplir la
torreta o jardinera. Al-
gunes propostes poden
ser: dues parts de terra
de cultiu (porgada), una
part de fem descompost
i una d’arena (millor sau-
ló); aquesta proposta
sol ser la més barata,
però en contra té l’in-
convenient de les males
herbes que ens sortiran
degut a les llavors que
porta la terra de cultiu.
En centres de jardineria
trobareu terra ja prepa-
rada, que sol constar de:
dues parts de terra des-
infectada de llavors i
agents patògens, una de
torba i una d’arena. En
aquesta barreja caldrà
afegir-hi alguns tipus de
fertilitzants. Hi ha moltes
altres alternatives per fer barreges de
terres, sols esmento les més utilitza-
des.

El segon pas és l’elecció del reci-
pient, que pot ser molt variat (torre-
ta de fang, plàstic, ceràmica, de fus-
ta, etc.), aquest és un tema que el

deixarem a gust del consumidor;
l’únic i més important és l’orifici de
drenatge, per on sortirà l’aigua so-

FLORS

Ester
Plaça Miramar, 9 • Tel. 977 83 70 31 • 43300 MONT-ROIG DEL CAMP

Lobelia erinus: campanulàcia molt utilitzada com a
tanca de jardí. Fa flors blaves, violetes, blanques,
roses, vermelles o porpres, segons la subespècie.

brant. És aconsellable recobrir la
base del recipient amb bocins d’una
torreta de fang trencada o amb gra-
va, un gruix d’uns 2 cm.

Només queda omplir-la amb la
planta que vulguem. Amb les plan-
tes d’exterior –de les d’interior en
parlarem en un altra ocasió- el ven-
tall és amplíssim: des de les peren-
nes com el bonic gerani o les her-
bes aromàtiques, fins a les de tem-
porada, que haurem d’anar canvi-
ant al llarg de l’any però amb les
quals sempre tindrem el balcó o la
finestra amb flors.

A continuació tenim un llistat de
plantes molt aconsellables per
aquesta primavera i estiu:

La Impatiens –o alegria de la
casa-, la lobèlia, la petúnia i el
Tagetes –o clavell de moro.

La lobèlia i la Impatiens us re-
comano que les compreu amb la
planta ja feta, en canvi la petúnia i
el Tagetes són fàcils per iniciar-se
en la sembra.

A veure si s’anima el tema i que-
dem tots ben florits!

Dolors Salsench
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Contes de fades
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Avui us voldria explicar un
conte com aquells
d’abans, com els que so-

lien omplir els vespres a la vora
de la llar. Els ingredients, que si-
guin ben variats; alguns de clàs-
sics i d’altres, de més originals,
a condició que el resultat final
deixi bon regust, sigui de bon pair
i deixi bocabadats petits i grans.

Per començar, un frare, fent la
migdiada al bosc, escolta un oce-
llet i es queda adormit durant tren-
ta anys. Seguirem amb un jutge
que es volia menjar uns pollas-
tres i, quan aquests eren ben cuits
i al plat, es van tornar a omplir
de plomes i van sortir volant. Inte-
ressant fins ara? Doncs encara no
és res...

Hi ha aquell cavaller que, per
haver trencat un compromís de
casament, es va haver d’enfron-
tar en duel amb tres-cents cava-
llers... I què me’n dieu d’aquell
mossèn que es reia de la fe d’un
pagès, que va ser l’únic que es
va atrevir a anar a missa del gall
en mig d’una gran nevada. Diuen
que encara està esglaiat de veure

com grà-
cies a la
fe d’a-
quell pa-
gès, el vi
es con-
vertia en
sang i la
sagrada
forma, en
carn. I di-
m o n i s
q u e
tempten
els pas-
tors... i
fonts que
r a g e n
v i . . .
R e i s ,
prínceps,
bruixes,
maledic-
cions i
encante-
ris, frares
i dimo-
nis, castells i constructors de ponts
i catedrals, princeses i cavallers...
croats o templers.

Ja n’hi ha
prou!, pensa-
rà més d’un,
que estem a
les acaballes
del segle
XX, i als
nostres nens
ja ningú no
els explica
aquesta mena
de contes.
Prou feina te-
nen en apren-
dre informà-
tica, anglès,
o en navegar
per Internet.

Però....no
són contes,
són experièn-
cies reals... i
molt actuals.
En donen fe,
centenars de
milers de
p e r s o n e s

d’arreu del món que durant uns dies
deixen enrere els seus problemes
personals i les seves preocupaci-

Reparació totes les marques:
••••• SABA ••••• PANASONIC ••••• GRUNDIG
••••• SOLAC TELECOM ••••• SHARP
••••• AKAI ••••• TECHNICS ••••• SANYO

SERVEI TÈCNIC TV ••••• VIDEO ••••• HI-FI
INSTAL·LACIÓ D’ANTENES

C/ Dr. Ferran, 13 • Tel. 977 31 52 31 • 43202 REUS
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ons quotidianes i s’embarquen a fer
un viatge meravellós en què es tro-

b a r a n
tots els
perso-
natges
que us
he es-
mentat
abans i
m o l t s
d’altres
que es
r e s e r -
ven la
s e v a
sorpre-
sa.

C a l
traves-
sar el
m i ra l l
d’Alícia
per ar-
r i b a r -
hi? No,
s o l s
s’ha de
canviar
el sentit
d ’ u n a
pregun-
ta: en
lloc de

dir “què tinc”, preguntar-se “qui
sóc?”. No, no és cap endevinalla, en

Creu de Foncebadón. Els romers hi han anat dipositant pedres al seu
pas al llarg dels segles fins a formar el molló actual.

tot cas, la pregunta seria la clau que
obre la porta d’aquest camí. Per-
què és d’un camí que estic parlant:
el Camí de Santiago.

Una ruta mil·lenària que es perd
en la memòria dels temps i que mi-
lions de persones de tot el món, de
totes les creences i condicions, han
fet  i segueixen fent, moguts i por-
tats per unes forces tan màgiques
com les fades dels contes.

Els anys jacobeus –o anys sants
compostel·lans- són aquells que el
dia de la festivitat de Santiago (Sant
Jaume, 25 de juliol) s’escau en diu-
menge. Aprofitant que enguany és
any jacobeu –i a més, l’últim del
mil·leni-, la propera tardor, dos dels
nostres veïns s’afegiran a aquesta
llarguíssima llista de pelegrins,
l’un amb bicicleta i l’altre a peu.
A hores d’ara, ja estan contant els
dies que falten per sortir a l’aven-
tura. Una aventura que gustosament
els agradaria compartir amb tots les
experiències d’aquest viatge, que
esperem que sigui satisfactori i,
finalment, arribem a bon port.
Si les   circumstàncies ens són
propícies...  i, si Déu vol.

Continuarà...

Enric Muntané

C/ Montsià, 1
Tel. 977 82 38 12

L’HOSPITALET DE L’INFANT

AGÈNCIA DE VIATGES GRUP A GC - 641
C/ Montsià, 1 • Tel. 977 82 37 27 • Fax 977 82 37 97

L’HOSPITALET DE L’INFANT

C/ Montsià, 1
Tel. 977 82 38 12 • Fax 977 82 37 97
L’HOSPITALET DE L’INFANT
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Temps era temps

Corrien els anys 70, quan
John Travolta marcava el
seu estil a les pistes de ball

i les modes juvenils; grups com els
Bee Gees, Abba, o
Bonny M, ens feien
donar bots a les dis-
coteques i ocupaven
els primers llocs a les
llistes dels 40
principales. Un tal
Cruyff debutava com
a jugador del Barça, i
Tarradellas ja era
aquí... i els grisos,
també. Als cinemes hi
estrenaven La guer-
ra de las galaxias,
Terremoto, Tibu-
ron...  i començava la
saga dels  Rocky. A
nivell casolà, actrius
com María José
Cantudo, Bárbara
Rey o Susana Estrada, s’afanyaven
a ensenyar-nos, humanitats. Els
Ducados anaven a set peles, i la
botella de Gior, a nou. Eren temps
de transició política i, també, soci-
al; el país anava creixent i el nostre

poble començava a sortir als mapes:
s’havia asfaltat la carretera, i al cap
de pocs anys, s’encimentaven els
carrers. A cal Marcel hi instal·laven

el telèfon públic i la llum passava de
125 volts a 220. El número de cot-
xes també creixia, i tantes altres co-
ses...

I entre tants de canvis i tant de
moviment, havia de sortir una colla

de mocosos, amb ganes de fer
parlar...i a fe que ho van aconseguir!
I, qui eren aquells vailets? Doncs tots
els qui estàvem en l’edat. I com van

revolucionar el
poble? Doncs a
base de xuts,
puntes de peu i
alguna coça...,
normalment a
una pilota, i, de
tant en tant, al sec
d’alguna cama.

El nostre de-
but oficial, es va
produir al camp
de Vilanova, i la
cosa no podia
anar millor, 0-2:
victòria i cap a
casa. Va ser la
primera d’una
ratxa     triomfal:
la Torre de

Fontaubella, Pradell, Pratdip... Re-
cordo com si fos avui la nostra arri-
bada al poble fent sonar els clàxons
per anunciar les nostres gestes es-
portives, i com la gent ens esperava
per felicitar-nos (algun dia haurem de

‘‘ la Caixa’’
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS

DE BARCELONA

Dia de la inauguració del camp de futbol. Partit solters contra casats. Per
l’equip dels casats: Joan Bondia, Pep de Salou, Enric de Barcelona, Anton,
Enric de Salou, Rafael, Marcel, Isidro, Baldiri, Engelbert i Lluís.
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fer un homenatge a aquells pacients
xofers que carregaven entre cinc i set
nanos cadascun; els qui ara em vé-
nen al cap són  el Rafel, l’Ismael, l’En-
ric de Barcelona pare, i el Josep
Maria de ca l’Anita ).

Gràcies a l’ambient que es va for-
mar, tothom es va engrescar i, per
fi!, vam aconseguir
el nostre propi
camp. Tots els qui
comencem a tenir
una certa edat, re-
cordem com, pes-
seta a pesseta, vam
estalviar el suficient
per comprar  cator-
ze equips complets
(samarreta groga,
pantalons negres i
mitgetes negres i
grogues). Gràcies a
tota la gent que hi va
col·laborar.

I qui eren aquells
desvergonyits ? Pas-
sem llista: de porter
hi jugava el meu
germà, el Carles, que no ho feia del
tot malament; a la defensa, gent con-
tundent: el Marcel, l’Enric Racó, el
Dídac (Diego, en aquella època), el
Joan de Barcelona i el Jordi de
Viladecans; un mig del camp que

AUTO ESCOLA

COLOME
Tel. 977 83 70 02
Tel. 977 81 08 71

MONT-ROIG
MIAMI PLATJA

combinava l’empenta i la tècnica: el
Santi, el Víctor, l’Andreu (q.e.p.r.) i
un servidor; i al davant, una punta
elèctrica: el  Rafelet, el Llorenç, el
Joan Racó i el Xavi de Perafort. No
puc oblidar les col·laboracions espe-
cials del Joan Suso, el Josep Ramon,
l’Alain (q.e.p.r.)... i d’altres que van

tenir els seus minuts de joc.
En el capítol dels entrenadors,

oficialment, ho era l’Ismael, però a
l’hora del partit, tothom cridava i volia
manar (he, he!). I què dir de l’afec-
ció?! Teníem un grup d’animadores

L’equip de la canalla: Enric de Barcelona (fill), Dídac, Carles de Barcelona,
Marcelet, Enric Racó, Rafelet, Llorenç, Santi, Alain, Xavi de Perafort, Andreu i
Joan Racó.

sensacional: la Lupe, la Maria Rosa,
la Isabel, la Judith, la Magda, l’Elisa,
la Rosita, la Maite, la Tere, les Do-
lors (del Marcel, del Pepito i de
l’Anita)...sempre donant-nos
ànims... sempre i quan els de l’equip
contrari no fossin més guapos.

Partits d’alta tensió i alguna gar-
rotada:  Bellmunt,
Pratdip, Capça-
nes, els Guia-
mets...

D e s p r é s
aquella estrella es
va anar apagant,
a l’espera que al-
tres generacions
agafessin el nos-
tre relleu... men-
trestant, Félix
Rodríguez de la
Fuente ens anava
ensenyant la seva
fauna, el Fofo i el
Miliki ens feien
riure i la Heidi i el
Marco ens feien
patir de valent,

l’Elena Francis adoctrinava per la
ràdio i nosaltres ens anàvem fent
grans ballant els lents que cantaven
el Camilo Sesto, els Pecos... i una
colla d’italians.

Enric Muntané
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Tarda de diumenge

Av. Països Catalans, 1-3 • 43202 REUS • C/ Santa Joaquima de Vedruna, 11 • 43850 CAMBRILS
Tel. 977 31 31 35 • Fax 977 31 29 05

••••• PNEUMÀTICS ••••• ALINEACIÓ DE DIRECCIÓ ••••• EQUILIBRAT ELECTRÒNIC  ••••• CANVIS D’OLI
••••• AMORTIDORS ••••• ACCESSORIS EN GENERAL ••••• TUBS D’ESCAPAMENT  • • • • • BATERIES  •  •  •  •  • LLANDES  • • • • •

FRENS

                  REVISIONS PRE-ITV

Estic assegut vora el silen-
ci i, solitari, miro com la
boira ha deixat el pai-

satge plorós i gris. Molt a
prop –a l’altra banda de
la paret– però lluny en
el meu pensament,
esclaten disputes
entre els jugadors
de cartes. Les
discussions van
pujant i baixant
de to d’acord
amb el moment
de la mà en què
es trobin. No
se’n pot dir me-
lodia però, fent-
ne abstracció,
serveix d’acom-
p a n y a m e n t
d’aquesta tarda de
tedi. El menú, això
sí, és més aviat fat.

A la vora del silenci,
deia, el temps roman com
a quiet i la son –més aviat
nyonya– m’impedeix veure
amb nitidesa com s’esdevé l’in-
sòlit. El verd fosc de l’arbrada

que omple el camp de visió, amb
tots els seus matisos, ha comen-

çat a fer onades i remolins que,
en el seu moviment, van pas-

sant per totes les tonalitats
i lluentors del verd: del

maragda a l’oliva, de
l’ametista al caqui,
del verd blau al pàl·-
lid... Les formes,
però, no canvien,
i els arbres con-
t inuen quiets
mentre la dansa
de colors conti-
nua.

Tot això, pe-
rò, només ho en-
treveig, perquè
l’avorriment em
té enterbolida la

vista. És quan els
xiprers del cementiri

han agafat un disseny,
com ho diria..., a bandes

del seu color habitual al-
ternades amb bandes de co-

lor tapet de jugar a cartes (en
un moment que, també, la discus-
sió del jugadors és particularment
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escandalosa) que me n’adono del
tot del fenomen. No en faig gaire
escarafalls, tot cal dir-ho, i, en un
primer moment, em limito a anar
observant el ball de colors tot gi-
rant els ulls cap als diversos punts
de la miranda. Les Moles estan
bullint amb bombolles cada cop
més petites i d’un verd més clar,
mentre els pins que fan de fons,
tremolen amb irisacions que van
d’un maragda encès a un verd lilós.
La serra de Llaberia canvia d’es-
tampat amb formes geomètriques
–ara quadrats, ara rombes, ara tri-
angles– que està compost de dos
tons, un de clar i un de fosc, que
s’alternen en fer de motiu o de
fons. Observo que el ritme dels
canvis, constant, és una mica lent
i es fa feixuc. Em giro cap a la ser-
ra de l’Argentera i als Corrals
Nous s’han format remolins que
dibuixen espirals amb nitidesa, es-
pirals que, en aquest moment, es-
tan començant a girar, ara ben a
poc a poc, però amb una accele-
ració gradual que s’intueix més
que no s’observa. L’increment de
velocitat és evident i comencen a
semblar rodes de foc d’artifici.
Quan les guspires comencen a sal-
tar no puc evitar pensar –per as-
sociació d’idees–, que es botarà

Direcció: Miquel i Leonor Farnós Els 
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Plaça Mediterrani • Tel. 977 16 23 27 • SEGUR DE CALAFELL

foc, però de seguida la fantasia em
torna el seny i m’enfonso una mica
més a la cadira per veure amb més
comoditat l’espectacle. Les gus-
pires són d’un verd d’una tonali-
tat inexplicable i, en un devessall
que no s’acaba, van fent casca-
des de llum que acaben oscil·lant
com a cuques de llum histèriques.

La boira m’està tapant l’esce-
na i m’esborra els contorns de la
muntanya. La boira però, malgrat
el que era d’esperar i de desitjar,
no es tinta de verd i segueix amb
el seu gris blanquinós impertorba-
ble. Les Estallades, ara que m’hi
fixo, han esdevingut una mena de
teclat de piano –fet de verds, és
clar– les tecles del qual s’il·luminen
–ara una, ara unes– com si un pi-
anista boig i virtuós hi toqués la
més complicada de les composi-
cions. Que hi ha música en el joc
de llums m’és evident, però no
aconsegueixo representar-me
mentalment els sons i, fastiguejat i
cansat, giro una altra vegada el
cap i la mirada. Tanco els ulls per
deixar-los reposar de tant de canvi
i, com era d’esperar, les parpelles
em fan de pantalla on s’hi projec-
ta, inesgotable, una meravella de
castell de focs amb totes les for-
mes imaginables. Això sí, tot verd.

Quan torno a obrir els ulls la
boira ja ha trencat els límits de
l’era del Racó i tot es presenta
gris a la meva mirada, fora dels
plàtans de la carretera, que can-
vien de color fulla a fulla, a rit-
me, així m’ho sembla, de vals
anglès, i la paret del frontó, que
ha esdevingut fons d’un calidos-
copi complexíssim que, a més de
canviar les formes, canvia els ei-
xos de simetria i alterna el sentit
de gir, com si anés a buscar al
fons d’un pou inesgotable la com-
binació geomètrica més agosara-
da.

El miratge, almenys fins ara,
no ha arribat a emocionar-me,
amb prou feines m’ha deixondit
de la peresa i, tot plegat, només
m’ha obligat a girar el cap per
veure com s’expressava el feno-
men en els diferents llocs del ter-
me a l’abast dels meus ulls. La
boira, d’altra banda, ha fet el joc
a la lassitud i, amb el camp de
visió, tan restringit, que ara em
queda, l’espectacle fa tota la pin-
ta que és a punt d’acabar-se.
D’altra banda, potser que m’ai-
xequi, que falta poc perquè co-
menci el futbol i tinc ganes de
veure’l...
Joan Dídac Rofes i Guerrero
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La Mari Pau i el violador de l’Eixample

Una vegada hi havia una
noia de trenta anys que
es deia Mari Pau.

Tenia un Ferrari de color ver-
mell; les sabates, el vestit i
l’abric de pell també eren de
color vermell i fins i tot por-
tava els llavis, el barret i els
guants de color vermell.

Aquell dia d’hivern, a
Barcelona, era terrible perquè
estava nevant molt i el fred
tallava la cara. Ella havia
anat a una festa amb el seu
Ferrari i, per tornar a casa,
va passar per l’Eixample.
Allí, un home desconegut, va
anar a plantar-se al bell mig de
la calçada, i la Mari Pau es va
aturar i li va dir:

- Bon home, pugi al meu cotxe
que el portaré a casa meva, ja que
el veig mort de fred.

Aleshores va arrancar i van
marxar. Tot just en aquell moment,
ell va treure el seu ganivet i la va
amenaçar. A la noia li va agafar
tanta por que va parar el cotxe.
Aquell home la va lligar i la va
posar al seient del darrere. Ella

prou que cridava demanant auxili,
però ningú no la va sentir.

El violador la va portar a casa
seva i li va dir:

- Ara et tancaré aquí i quan vulgui,

et violaré.
L’endemà, la mare de la Mari

Pau, en veure que no compareixia,
va trucar als Mossos d’Esquadra
perquè anessin a la seva recerca.

Ja es començava a fer fosc i la
Mari Pau estava allí sense estufa,
ni menjar, i el violador se’n reia i
li deia:

- Aquest abric, els guants i el
barret ja me’ls pots donar, que això
no està fet per tu. T’haurien de ma-
tar!

La Mari Pau li ho va donar i el
violador s’ho va posar.

Era el segon dia que s’estava allí,
tancada en una gàbia.

Els dies passaven i el violador no
li donava roba i només li donava
menjar un cop al dia.

Al cap d’un mes, un mosso d’es-
quadra anomenat Ricard la va tro-
bar en aquella casa, mentre el viola-
dor se n’havia anat a comprar. En
Ricard va agafar les claus i li va obrir
la gàbia. Llavors la Mari Pau el va
abraçar, agraïda, i es van enamorar
en aquell mateix moment. Es van
besar.

Però no havia acabat tot. Van
sentir pujar les escales i algú que cri-
dava la Mari Pau; era ell, el violador.
En Ricard va agafar la noia a collibè
i van baixar per l’escala d’incendis,
que donava al balcó.

Al cap d’un temps van aconse-
guir detenir i empresonar el violador.

La Mari Pau i el Ricard es van
casar.

Text i dibuix:
 Izaskum Larroya i Robert

(12 anys)

TUBS PVC I PE
ACCESSORIS PER CONDUCCIONS HIDRÀULIQUES

PLÀSTICS, S.L.

Ctra. de Reus, km. 8 • Tel. 977 82 63 59 - 977 82 61 10 • Fax 977 82 61 10
43340 MONTBRIÓ DEL CAMP  (Tarragona)
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Entrevista a Paquita Masià
Izaskum: – Bona tarda. Vostè va
treballar per al famós pintor Miró?
Paquita: – Sí, vaig treballar a la
seva masia.
I. – Quant de temps hi va estar tre-
ballant?
P. – Hi anava a tempora-
des, sobretot a la tempo-
rada d’hivern.
I. – De què treballava?
P. – De modista.
I. – N’estava contenta vos-
tè? I ells?
P. – Sí.
I. – Va conèixer la família
del senyor Miró?
P. – Sí, els coneixia molt;
sobretot la seva dona i la
seva filla. La seva dona es
deia Pilar i la filla, Maria
Dolors.
I. -  On treballava, a casa d’ells o
en un altre lloc?
P. – Treballava a casa dels mit-
gers.
I. – On està situada la masia?
P. – Al terme de Mont-roig. En di-
uen mas Miró.
I. – Hi anava vostè sola o amb més
gent?

P. – Diverses persones. D’aquí, de
Colldejou, també hi havia altres
persones que no cosien, sinó que
anaven al camp.
I. – Li va fer algun quadre?
P. – Diuen que potser em va pin-

tar algun quadre...
I. – Vostè el va veure pintar algun
dia?
P. – No vaig veure mai com pinta-
va, però vaig entrar al seu estu-
di.
I. – Hi va poder veure els seus qua-
dres?
P. – A l’estudi hi tenia algunes fi-
gures de fang i algunes làmines, i

també teles en blanc als cavallets.
I. – Troba que són bonics els qua-
dres de Joan Miró?
P. – Jo no els hi trobo, perquè no
hi entenc, de pintura.
I. – Joan Miró va pujar alguna ve-

gada a Colldejou?
P. – Sí; pujava cada
any fins a la Mola, a
peu, des del mas i,
quan havia de baixar,
el recollien amb taxi.
I. – Hi va parlar algu-
na vegada vostè, amb
el pintor?
P. – Sí, més de dues
vegades; no tenia
corrent de paraula
(no era tímid) perquè
era distret.

I. – Feia esport, Miró?
P. – Sí, molt.
I. – Quina mena d’esport feia?
P. – Caminava i corria.
I. – Gràcies per la seva informa-
ció i fins una altra.

Izaskum Larroya i Robert
(12 anys)
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La més petita del poble:
Irene Platero i Rofes

Ara fa un any, al carrer del
Sol, a ca l’Anita, va néi-
xer una nena que es diu

Irene Platero i Rofes. Té dues
germanes,
com ja sa-
beu: la Ma-
rina, la
gran, i l’An-
na, la mitja-
na.

Aquesta
nena té una
bellesa im-
p r e s s i o -
nant: dos
grans ulls
de color
blau clar,
els cabells
rossos i ar-
rissats i la
cara d’una
nina. I sols
té un defecte, que a poc a poc es
pot arreglar: és una mica xompa
(no sap caminar).

Les seves aficions són tres:

riure molt, anar de marxa al bar i no
dormir.

Demà, mossèn Jordi la bateja-
rà, i els padrinets són la tieta Miqui

(de cal Valent) i el meu padrinet Josep
Maria (de Riudecanyes).

Per mala sort, de la seva lleva
sols en són dos: ella i el Roger de

SEGUR-MON, S.L.
                              REG. DGS. 2460   27-10-94

                 SISTEMES DE SEGURETAT

• Alarmes • Control d’accessos

• Circuit tancat
de televisió

• Detecció d’incendis
• Extintors

Avda. de Reus, 28 baixos ••••• Tel. 977 837950 • • • • • Fax 977 838344 ••••• 43300 MONT-ROIG

cal Salsench. Ara ha nascut
l’Abdelkarim, que és una mica
més petit que ells. Quan hagi de
sortir pel carrer a jugar, com és ha-

bitual,
s’hau-
r a n
d’ajun-
tar els
que són
u n a
m i c a
m é s
grans i
e l l s
tres.

E l
que vo-
lia dir
a m b
aquest
ú l t i m
p a r à -
graf, és

que als pobles petits tots juguem
junts, els més grans i els més pe-
tits.

Sergi Rofes i Rofes (13 anys)
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La nit ens embolcalla

RAFAEL ROFES

EXPLOTACIONS FORESTALS

SERVEI DE LLENYA A DOMICILI

Telèfon: 977 83 78 95 COLLDEJOU

La nit que ens embolcalla,
i la seva dolçor
que amara lentament la nostra estança.

I el teu cos que es desdibuixa
abraçat per la foscor,
i les emocions, que són l’única metgia contra la recança:

l’emoció del teu desig,
l’emoció del teu bes,

del teu plor,
de la teva esperança...

I aleshores ho entenc tot:
Entenc que els teus anhels són els meus
i la meva angoixa la teva,
i entenc que és la immensitat d’aquest sentir
la que conforta de tota mancança.

Ara ho entenc tot...

Pren la meva mà
i acarona’m suaument,
cal que fem plegats el camí vers la benaurança.

...I la nit que ens embolcalla,
i la seva dolçor
que amara lentament la nostra estança.

Gemma Llorens i Escoda
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La primera formatgeria del Baix Camp que
elabora artesanalment formatge fresc i mató
amb llet de cabra de la pròpia explotació.
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Imatges per al record:  l’ametller de l’era del Racó.


