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L’HOSPITALET DE L’INFANT

L’últim recompte ha donat  
com a resultat la xifra de  
sis mil milions d’habitants 

(si fa no fa) al planeta Terra. La 
humanitat s’ha reproduït abun-
dantment durant els últims anys. 
Segons dades de la Gran Enci-
clopèdia Catalana, la població 
mundial no arribava als cinc mil 
milions l’any 1985; la qual cosa 
vol dir que ha augmentat en més 
de mil milions durant els últims 
quinze anys. Déu n’hi do!

La gran tragèdia és  que 
d’aquesta munió de gent n’hi 
ha dues terceres parts que estan 
subdesenvolupades i tan sols un 
terç està desenvolupat. Mentre al 
Primer Món la renda per càpita és 
alta i va creixent, al Tercer Món és 
baixa i, o està estancada, o va min-
vant. És a dir: uns dos mil milions 
d’humans s’emporten la part del 
lleó del gran pastís del recursos del 
planeta i la resta passen fam (fam 
de menjar, fam d’instrucció, fam 
de medecines, fam de llibertats, 
fam de justícia...).

I, lligada a aquesta tragèdia su-
ara esmentada, hi ha la catastròfica 
manca de pau (violències, abusos, 

opressions, racisme, dictadures, 
guerres...).

El nadó que, simbòlicament, 
arrodonia la xifra de sis mil mili-
ons va néixer a Sarajevo. A Sara-
jevo, precisament, la ciutat màrtir! 
Allí van córrer, a esperar la seva 
vinguda al món, personatges im-
portants, encapçalats pel secretari 
general de l’ONU. És de suposar 
que la tria d’un nen de Sarajevo, 
entre el munt de criatures que es-
taven naixent llavors mateix pels 
quatre cantons del món, volia ser 
un símbol del desig de PAU. Tant 
de bo que no es quedi només en 
un desig!

I tant com desitja la pau la 
humanitat! I tan poc com fem tots 
plegats per aconseguir-la!

Precisament, ara fa dos mil 
anys –més o menys– que va néi-
xer a Betlem de Judea (també 
en una terra màrtir), un Infant, 
el més important de la Història. 
Evidentment, no esperaven la seva 
vinguda al món ni l’emperador de 
Roma, ni cap secretari general; 
però sí que la Cort Celestial hi va 
enviar els seus emissaris (segons 
diuen les Escriptures) que anuncia-

ven la glòria a Déu i la PAU a les 
persones. PAU a la gent de bona 
voluntat. I ja està vist que el que 
manca a aquesta humanitat que 
creix i creix i creix... és la bona 
voluntat bíblica.

El gènere humà ha aconseguit 
fites increïbles de tècnica i de 
progrés però, malgrat tot, la PAU 
encara no ha estat assolida.

De totes maneres, Lo CoLLet 
desitja a tots els seus lectors que 
no els manqui l’alegria i l’autèn-
tica pau durant aquest emblemà-
tic any 2000, que ara comença.

Vaja, serà millor que us ho 
diguem amb versos de Miquel 
Martí i Pol, el gran poeta nostrat 
que potser serà premi Nobel:

Només cal que estimeu l’esperit
de les coses humils
i acosteu, com infants temorosos,
els llavis i el cor al Nadó del Portal
i ja per sempre restareu ancorats
a la platja de llum de la nit de Nadal,
amb les veles a punt
per recórrer cada any
els blaus camins de la nit més intensa.
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Quan llegireu això, de ben  
segur que ja hauran so- 
nat les  dotze  campana-

des que assenyalaran l’inici de 
l’esperat any 2000. Doncs, mira, 
tant de parlar-ne, i ja som al 
2000! Però no és d’aquest 2000 
que volia parlar-vos sinó dels 
esdeveniments que van tenir lloc 
a Colldejou durant els últims sis 

mesos del 1999. Esdeveniments 
quotidians, familiars, de veïnat-
ge, que tan sols tenen relleu per 
als seus protagonistes i que no 
han fet canviar la Història Uni-
versal, però que han anat teixint 
la petita història de cada dia, de 
cada moment. I que m’agrada 
deixar-ne constància a Lo Co-
LLet perquè, d’aquí a un grapat 
d’anys, se’n conservin els detalls 
a la memòria col·lectiva.

Doncs, som-hi:
Dues festes majors: La de Sant 

Llorenç es va començar amb la 
VI Trobada de Gegants el dia 7 
d’agost i es va acabar amb el IX 
Aplec de Sardanes, el dia 15; no 
hi van faltar: Diables, havaneres, 
Processó, balls, escuma, karaoke 
i sardinada... per a tots els gustos. 

El programa de la festa recordava 
el desè aniversari del Centre Cul-
tural de Colldejou. La Festa Major 
de Sant Rafel va tenir lloc del 22 
al 24 d’octubre; hi va haver balls, 
Processó, parc infantil i teatre. Ja 
n’hi va haver prou per fer un pa-
rèntesi en la llarga i laboriosa feina 
de plegar les avellanes, collita que 
enguany ha estat abundant, gràcies 
a Déu.

Coincidint amb la Festa Major 
de Sant Rafel, mentre nosaltres 
cantàvem els gojos del Sant o ba-
llàvem al ball de tarda, baix, a la 
carretera, sonava una altra música 
i es ballava un altre ball: el ral·li 
que, una vegada més, passava pel 
nostre poble; carretera tallada i 
força badocs mirant. Ves, mira, 
una distracció més!

Les festes majors són un bon 
motiu de reunió, però també ens 
reunim per motius més altruistes 
com ara la nedada en motiu del 
Mulla’t per l’esclerosi múltiple, 
l’11 de juliol, i el dinar solidari 
pro Marató de TV3, el dia 5 de 
desembre.

A Colldejou hi ha poqueta gent; 
és per això que un naixement és un 
esdeveniment molt especial: el dia 
27 de setembre va venir al món 
l’Àngela, que és, doncs, la benja-
mina del poble. Desgraciadament, 
també ens van deixant alguns dels 
grans i hem de lamentar el traspàs 
del Fernando Manjón (el 6 d’oc-
tubre) i del Josep Sierra (el 9 de 
novembre), q.e.p.r.

Motiu de joia va ser el casament 
del Julià Rofes i Gibert amb la 
Carme Medinilla i García. Encara 

que la nova parella no residirà a 
Colldejou, esperem tenir-los entre 
nosaltres en moltes ocasions.

I ja que parlem d’altes i de bai-
xes demogràfiques, volem deixar 
constància del trasllat a Reus de 
quatre persones, a les quals, tam-
bé, esperem en qualsevol ocasió: 
són el Mohamed, el seu germà 
Abdussalam, amb la seva esposa 
Karima i el seu fillet Abdelkarim. 
Els desitgem molta sort en la seva 
nova residència.

I una darrera notícia: entre el 27 
de novembre i el 12 de desembre, 
l’Anton Rofes ha exposat obra 
pictòrica al centre cultural Esglé-
sia Vella de Mont-roig, junt amb 
uns altres vint-i-un artistes de la 
comarca.

Quan sortirà Lo CoLLet nú-

mero 3, Colldejou haurà celebrat, 
segurament, Nadal, els Innocents 
i Cap d’Any. De ben segur que ja 
tindrem el poble ben mudat i ben 
il·luminat amb el nou enllumenat 
públic, que fa un goig!

Magda Guerrero.

Dibuix: Joan Mestre i Gibert (12 anys)
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Eleccions al parlament de Catalunya

El proppassat 17 d’octubre es van celebrar  
les eleccions al Parlament de Catalunya, que  
havien estat precedides per una llarguíssima 

campanya electoral –en realitat van durar més de 
sis mesos– que marcava una polarització entre dos 
candidats, Jordi Pujol i Pasqual Maragall, i dues 
agrupacions polítiques: Convergència i Unió i Partit 
dels Socialistes de Catalunya – Ciutadans pel Can-
vi – Iniciativa per Catalunya – Verds. A Colldejou, 
però, vistos els resultats, ens vam desmarcar força 
d’aquesta tendència, que, al cap i a la fi, va ser la 
predominant a Catalunya i que va culminar en el 
quasi empat entre les dues forces un cop recomptats 
tots els vots.

Els resultats de Colldejou, un cop recomptats 
els 108 vots emesos (una participació del 66,6%, 
sensiblement inferior del 87,4% de les darreres 
municipals), van ser els següents:

Convergència i Unió      61 
vots 
Esquerra Republicana de Catalunya  32 vots 
PSC – CPC – IC – V       13 
vots 
Esquerra Unida i Alternativa     1 vot
Els Verds – CEC        1 
vot.

Vistos els resultats, i comparats amb els de les 
passades eleccions al Parlament Europeu, trobem 
que, en nombres absoluts, CiU perd dinou vots i 
ERC en guanya deu –els socialistes queden pràcti-
cament igual amb un vot menys com a diferència. 
Però les diferències no són tant importants si tenim 
en compte la participació. Comparat en tants per 
cent, trobem el següent:

    Eleccions al Parlament
 Europeu de Catalunya

CiU  61,06%     56,48%      - 
4,5%
ERC  16,79%     29,62%      + 
12,8%
PSC  10,68%     12,03%      + 
1,3%,

el qual pot interpretar-se d’una manera lleugerament 
diferent: la pèrdua de Convergència i Unió és menys 
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Conte de fades (I)

Hi havia una vegada, fa  
molt, molt de temps, en  
un país llunyà... Així 

solien començar la majoria dels 
contes que explicaven les àvies, 
a la vora del foc, no fa tants anys. 
En el número dos d’aquesta revis-
ta, vaig fer una col·laboració que 
titulava de la mateixa manera, i 
una veïna em va comentar que a 
ella li agradaven molt, aquesta 
mena de contes, així que em va 
animar a escriure’n un, en una 
altra ocasió. Després de rumi-
ar el tema, no sabia ben bé si 
escriure una versió lliure d’un 
clàssic, fer-ne servir un altre de 
no tan conegut o, fins i tot, inven-
tar-me’l. Finalment he escollit no 
explicar-ne cap en concret, sinó 
explicar el significat i la funció 
d’alguns contes de la nostra cul-
tura europea.

Agafaré tres clàssics prou 
coneguts: La Ventafocs, Blan-
caneus i els set nans, i La bella 
dorment. Tots tres ens vénen del 
nord d’Europa, i, en tots tres, s’hi 
parla de noietes desgraciades, a 
les quals, la màgia, els follets i 
les fades, les ajuden a triomfar. 
(Sí, sí... i el príncep blau, que no 
hi falti).

Però... eren només unes nar-
racions fantasioses per tenir 
entretinguda la mainada? En un 
primer cop d’ull, podria sem-
blar-ho, però si ens hi fixem una 
mica més, podrem trobar una 
mena de coneixements i de sa-
viesa destinades a perdurar en el 

temps. Anem a pams: en aquells 
temps, els llibres s’escrivien a 
mà i, potser una minoria, amb un 
invent molt recent: la impremta. 
Això volia dir que la possessió de 
llibres quedava reduïda a l’àmbit 
monasticoreligiós o a les corts 
dels reis. En aquests llibres s’hi 
explicava la vida i miracles dels 
sants o cròniques de conquestes i 
batalles de tal o qual emperador. 
O sigui, que els consumidors de 
llibres eren els poderosos.

I què li quedava al poble? 
Doncs, el que sempre havia tingut: 
la tradició oral, amb les lògiques 
variacions que s’anaven produint 
amb el temps. D’aquesta manera 
apareixen les llegendes i tota la 
resta del folklore tradicional.

Dèiem que, en aquells temps, 
també començava a fer-se amb el 
poder una nova religió relativa-
ment recent: el cristianisme, que, 
com tots els altres poders, en feia 
una de freda i una de calenta; així 
que, per implantar-se en el terri-
tori, va començar la persecució i 
criminalització (satanització), de 
tot el que pogués representar un 
perill per al nou sistema. I a la pri-
mera que li tocà el rebre va ser la 
religiositat que venia a substituir, 
en aquell cas les cultures cèltiques 
i saxones, amb tot el seu conjunt 
de creences.

I, com eren aquells pobles? 
Doncs estaven molt lligats a la na-
tura i als seus cicles: les estacions, 
les fases de la lluna, la sembra i 
la collita dels camps, i el conei-
xement de la farmacopea natural, 
que són totes les plantes i arrels 

que servien per guarir malalties 
i ferides.

El nou ordre catolicoromà, pro-
hibeix tota una sèrie de cultes sota 
pena d’ésser acusats de servidors 
del diable o coses per l’estil, i aca-
bar a la foguera o, el que era pitjor, 
en mans de la Santa Inquisició i 
els seus terribles turments. Així 
que els savis en aquelles tradicions 
van ocultar els seus coneixements 
en una cosa tan innocent com els 
contes de fades, aprofitant que en 
aquells temps, tota transmissió 
de coneixements que tenia el 
poble era el boca orella –fins a, 
pràcticament, nosaltres mateixos. 
Com ens ha arribat tota aquella 
informació original als nostres 
dies? Home, doncs, com ci com 
çà... Pensem que és una tradició 
oral, i, al llarg dels segles, tothom 
n’hi ha anat posant i treient, girant 
i canviant a causa de les modes, les 
conveniències o de la imaginació 
o la gràcia de qui ho explicava. 
Ah!, i tambe amb el sentit comer-
cial de la nostra època, doncs ara 
j a no és l’àvia l’encarregada 

d’aquests afers sinó 
l’aparell de vídeo i 
totes les pel·lícules 
de Disney, o tota una 

sèrie de llibres per a in-
fants, que fan que, de mica en 

mica, la història s’adapti als gustos 
del consumidor i no a l’inrevés.

Bé doncs, després d’aquesta 
llarga introducció, començarem 
a parlar de la trilogia esmentada.

La Blancaneus i els set nans
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En aquest conte hi trobem una 
noieta de sentiments purs, òrfena, 
fillastra d’una reina, que en la 
seva joventut (normalment és el 
moment del trànsit de la infantesa 
a la pubertat) no és conscient de la 
bondat que porta dins seu.

La reina madrastra no pot 
admetre que ningú li faci ombra, 
i conforme amb la seva persona-
litat, entén que l’única manera de 
guanyar és eliminant tota compe-
tència. Així que planifica la seva 
mort a mans d’un dels seus fidels.

Però..., el destí és més fort que 
els desitjos i la nostra heroïna és 
perdonada pel seu botxí a condició 
que s’amagui al bosc i no torni a 
fer “vida pública” mai més.

Tota sola i en un terreny estrany, 
trobarà l’ajut d’uns éssers fantàs-
tics amb qui s’avindrà ràpidament. 
I així fins que la reina madrastra 
se n’adoni de l’engany, i acabi 
la feina ella mateixa: disfressada 
d’honorable velleta, apel·larà als 
bons sentiments de la Blancaneus 
per aconseguir la seva confiança, 
el qual, a la fi, li suposarà la mort.

L’arribada d’un príncep valent, 
disposat a enfrontar-se a perills 
de tota mena, salvarà la nostra 
pricesa, despertant-la del son i 
emportant-se-la al seu castell, on 
viuran feliços per sempre més. 
(Poseu-hi música).

Ara que hem refrescat la me-
mòria, vegem què s’hi pot amagar 
aquí:

L’edat del personatge se situa 
entorn de la pubertat (13-15 anys), 
i, en totes les cultures, aquest 
moment de la vida és molt impor-
tant, doncs representa la mort de 
la infantesa i el naixement al món 
dels adults. En aquest pas, cada 

persona, per descobrir quines són 
les seves tendències en l’esdeve-
nidor, és sotmesa a unes proves 
d’iniciació. El que aconsegueixen 
aquestes proves és que el nostre 
cervell/personalitat infantil, es 
trasbalsi i emprengui una lluita 
interior, d’on ha de sortir el millor 
i el pitjor de cadascú.

Busquem semblances: la reina 
seria la infantesa, doncs representa 
un estat d’autosatisfacció, egoisme 
i nihilisme, i, difícilment, com-
partirà el seu pòdium amb ningú, 
així que, en assabentar-se que ja té 
successora –com a llei inexorable 
del temps–, es resisteix a acabar 

el seu mandat.
L a  m o r t 

aparent i la 
fugida al 
bosc, re-
presenten, 

simbòlica-
ment ,  que 

i n i c i a l m e n t 
guanya la infantesa (la reina), i es 
condemna a l’oblit aquella nova 
tendència.

La  vida dins el bosc envol-
tada de personatges fantàstics, 
representa com la personalitat va 
canviant de mica en mica d’una 
manera “màgica”, doncs és difícil 
racionalitzar tota una sèrie de can-
vis profunds.

Quan la reina se n’adona de 
l’engany, veu que està perdent la 
lluita i, en un últim esforç de la 
infantesa, utilitza tots els recur-
sos per guanyar. La mort de la 
princesa representa la victòria de 
l’egoisme, l’odi, l’envega..., els 
instints primaris de la infantesa.

Finalment, l’arribada del prín-
cep blau, quan sembla que tot està 

perdut i que la nova persona adul-
ta quedarà atrapada en aquells 
vicis o, el que és el mateix, no 
renaixerà en una condició su-
perior; vol dir que només se’n 
sortirà gràcies a l’amor del cel 
envers ella, doncs el príncep 
blau representa el do del cel i, la 
Blancaneus, la puresa de la per-
sona que venç les dificultats. I el 
petó de vida que li dóna esdevé 
el reconeixement del final de la 
prova i de la victòria sobre el mal.

I..., per què el cristianisme 
ho perseguia, tot això? Doncs 
perquè en aquesta saviesa se’ns 
parla del contacte amb les forces 
divines sense intermediaris i 

amb un esperit 
femení (o 

sigui, re-
ceptiu), 
en can-
vi, el nou 
cristianis-

me s’atorga-
va el paper d’in-

termediari entre l’home i Déu 
des d’un esperit masculí (és a 
dir, actiu), i allà on hi havia una 
fada, ells hi posaven un àngel de 
la guarda, i si hi havia una brui-
xa o una reina maligna, ells ho 
canviaven per un dimoni. Tot el 
que venia de la natura (recordem: 
món, dimoni, carn...) era dolent, 
i tot el que venia del cel, era bo...

Encara queda parlar dels al-
tres dos contes, però penso que 
això ho deixarem per a una altra 
ocasió.

Enric  Muntané i Godínez
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A cap afeccionat a la cul- 
tura catalana se li esca- 
pa que la manifestació 

cultural més purament autòctona 
–única– que tenim a Catalunya, 
són els castells. I cap seguidor 
del fet casteller ignora que en 
els darrers anys s’estan assolint 
fites, com dir-ne, glorioses i no 
imaginades no fa gaires anys.

Anem primer per la segona: la 
història dels castellers comença, 
pràcticament, a inicis del segle 
XIX a Valls; s’estén ràpidament 
per tot el Camp de Tarragona i 
pel Penedès i s’estableixen les 
normes que defineixen les formes 
vàlides de castell fins als nostres 
dies. Aproximadament, a partir 
de 1875, s’assoleixen, a Valls i 
a Tarragona, els majors castells 
vistos fins aleshores. És l’anome-
nada època d’or i que, avui per 
avui, anomenem primera època 
d’or, més que res, perquè estem 
vivint la segona.

A la decadència de comença-
ments del segle XX i la tímida 
recuperació dels temps de la Re-
pública, li segueix una altra etapa 
mediocre amb el primer franquis-
me. Als anys seixanta assistim a 
la recuperació –tenint sempre en 
compte que els castells no van de-
saparèixer mai en les grans festes 
i celebracions al seu bressol– de 
la tradició, i a un fenomen nou: 
a la seva extensió. La Colla de 
Castellers de Barcelona, fundada 
per vallencs emigrats, apareix en 
aquesta època, així com els Mi-
nyons de Terrassa. L’expansió ha 

continuat fins als nostres dies, pri-
mer a les comarques de Barcelona 
i, actualment, al nord (Marrecs 
de Salt), a ponent (Castellers de 

Lleida) i enllà del mar (Castellers 
d’Alcúdia, a Mallorca).

Parlàvem, però, de la segona 
època d’or. Des del 1981 hem 
assistit a la recuperació dels grans 
castells de la primera. El procés 
ha estat el següent: el quatre de 

nou amb folre fou descarregat per 
primera vegada en aquest segle 
el 1981 per la colla Vella dels 
Xiquets de Valls; el tres de nou 
amb folre, carregat un any més 
tard, 1982, també per la Vella, fou 
descarregat el 1986 per la colla 
Joves dels Xiquets de Valls. Avui 
en dia, aquests i altres castells de 
nou –i el dos de vuit amb folre– 
són moneda corrent en qualsevol 
trobada important i, no cal dir-ho, 
al concurs bianual de Tarragona. 
Més recentment, els Castellers de 
Vilafranca van carregar el pilar 
de vuit amb  folre i manilles el 
1995, el qual fou descarregat per 
la mateixa colla el 1997; el quatre 
de vuit amb l’agulla fou coronat 
pels Castellers de Vilafranca el 
1995. El cinc de nou amb folre el 
va aconseguir la Vella dels Xiquets 
de Valls el 1996. L’impressionant 
quatre de nou –vist o sense folre– 
el van coronar els Minyons de 
Terrassa el 25 d’octubre de l’any 
passat; mentre que el dia de Tots 
Sants d’enguany, els vilafranquins 
han carregat el dos de vuit sense 
folre i, el dia 7 de novembre, la 
Vella dels Xiquets de Valls ha des-
carregat el tres de vuit aixecat per 
sota, un castell a qui les fotografies 
no fan justícia però que és imper-
donable no haver vist, almenys, la 
filmació. De la primera època d’or 
només resten per aconseguir el tres 
de nou i el pilar de set vistos.

Però l’assoliment d’aquests 
enormes castells no s’ha quedat 
en la recuperació sinó que se 
n’han gestat d’inèdits: el 1993 els 

Quatre de nou de la colla Joves dels 
Xiquets de Valls, Valls 24.10.99.
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Minyons de Terrassa van des-
carregar el primer dos de nou 
amb folre i manilles de la his-
tòria; el 1995, els Castellers de 
Vila-franca van fer seu el quatre 
de nou amb l’agulla folrat, i, 
l’any 1998, els vilafranquins 
van carregar el tres de deu amb 
folre i manilles, castell que fou 
completat pels terrassencs en la 
mateixa temporada.

El futur s’entreveu per dos 
camins: els castells de nou 
vistos per un, i els castells 
de deu amb folre i manilles, 
per l’altre. Aquestes enormes 
construccions requereixen la 
compenetració d’uns tres-cents 
castellers i castelleres, pel qual, 
el seu assoliment queda reservat 
a les colles més grans, és a dir, 
la Joves i la Vella de Valls, la 
Jove i la Vella dels Castellers de 
Tarragona, els de Vilafranca i els 
Minyons de Terrassa; amb els 
Xiquets de Reus i els Castellers 
de Barcelona a l’aguait i atacant, 
de moment, els castells de nou.

Deixem ara xifres i fites i 
tornem a la primera afirmació: 
el vessant cultural. Els castells 
són, indiscutiblement, un fet 
cultural propi de Catalunya i 
únic a tot el món. Enlloc del 
món s’han fet o es fan construc-
cions humanes que ni remota-
ment s’assemblin, ni en forma ni 
en volum, a les nostres. I no em 
refereixo només als castells més 
grans, sinó que amb un habitual 
pilar de cinc n’hi ha prou per 
destacar-nos de qualsevol altra 
construcció –com el pilar de 
tres de la moixiganga. A banda 
del vessant cultural o folklòric, 

molta gent considera que és una 
activitat física –innegable– amb 
característiques d’esport. Els cas-
tells són una activitat reglamen-
tada –primera condició– en què 
pot establir-se competició entre 
diverses colles –o equips, segona 
condició. Les condicions que re-
marco són les emanades de la 
definició o concepció d’esport 
que utilitzo. A més, i d’acord 
a com veiem l’esport ara per 
ara, també es tracta d’un es-
pectacle, amb una bellesa 
plàstica i una emoció, com 
poques altres manifestacions 
poden oferir.

Com a activitat espor-
tiva o com a manifestació 
folklòrica, tant se val, hi 
ha aspectes que són molt 
destacables. Per exemple, 
quantes manifestacions 
esportives necessiten 
tants participants –
recordem-ho, fins a 
tres-cents o més– i 
tan ben compene-
trats en un ma-
teix equip? 
En quants 
espor ts  es 
r e u n e i x e n 
par t i c ipan ts 
amb caracte-
rístiques tan 
diverses com 
les d’un primer i un enxaneta? 
En quin esport d’equip són tan 
absolutament decisius els seus ele-
ments més febles com ho és la ca-
nalla als castells? Quants esports 
es veuen en què competeixin, en 
un mateix equip, homes i dones?

Jo sempre he vist els castells 
com un bellíssima metàfora. Dono 

a uns quants fets un simbolisme 
molt marcat. D’entrada, el fet de 
ser un costum únic, me l’identi-
fica amb la unicitat del País, és 
a dir, són únics i diferents com 
Catalunya, o com els Països Ca-
talans, digueu-ne com vul-gueu, 
que, per mi, són el mateix. Però 
encara n’hi ha més: els castells 
simbolitzen una societat perfec-
ta: tots junts i compenetrats per 
assolir una fita comuna; els més 
febles, al capdamunt; gent de tota 
procedència –espanyols, magre-
bins, africans...– fent manifes-
tació inequívoca de catalanitat; 
les dones, amb una importància 
cada vegada més gran     –fa 
temps que es va descobrir que 
la relació entre la força per 
aguantar pes al damunt i el pro-
pi pes era més favorable en les 

noies que en els nois, el qual les 
fa idònies per als pisos mitjans 

(tercers o quarts, cinquens i 
sisens)– i cada vegada més 
partíceps...

¿Amb to t  a ixò 
que hi veig, més tot 
l’emocionant espec-

tacle que és veure 
plantar castells, 

què més es pot 
demanar? Doncs, 
potser, només, a 
veure si estem de 
sort i tornem a veu-

re castells a plaça a Colldejou. 
Fa vora setanta anys ja se n’hi 
feien. Potser que nantros, encara 
que siguin dels petits, també els 
recuperem.

Joan Dídac Rofes i Guerrero

Tres de deu amb folre i manilles dels 
Castellers de Vilafranca, Vilafranca 

8.11.98.
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Lluís i Pepi
Tradició Artesana

Carrer 11 de Setembre, 20 • Tel. 977 82 41 17 • VANDELLÒS

Judith: Quin any va ser el primer 
que va pujar a Colldejou a fer el 
taxi?
Sisco Romàtic: El dia 13 de 
febrer de l’any 1950, vaig co-
mençar a fer el servei de taxi, i 
aquell mateix any ja vaig pujar 
a Colldejou.
J.: Se’n recorda qui va demanar el 
servei per primera vegada i quin 
va ser el motiu?

R.: No recordo quin va ser el 
primer viatge, el que recordo és 
que vaig pujar-hi el dia que es va     
inaugurar l’electricitat.
J.: Quants anys hi va continuar 
pujant?
R.: El juny del 1977 vaig fer els 

últims viatges a Colldejou, va ser 
quan vam plegar de fer el servei 
de taxi.
J.: Durant aquests anys, va canviar 
diverses vegades de cotxe. Em pot 
dir de quins models eren?
R.: El primer cotxe que vam tenir 
va ser un Ford 17 Cavalls; va ser 
també el primer amb què vaig 
pujar a Colldejou. Després tingué-
rem un Wipet i, després, un Singer. 
El 1953 vam comprar un Graham 
Paige, conegut com la Rubia. Du-
rant alguns anys vam tenir quatre 
cotxes que feien el servei, l’un 
o l’altre, segons les necessitats 
del client. Més tard vam tenir un 
Renault 4/4, un Chrysler, un SEAT 
1400 i, finalment, el SEAT 1500. 
Tots van pujar a Colldejou.
J.: Quins tipus de viatges feia, a 
Colldejou?
R.: La majoria de viatges eren amb 
gent que arribava amb el cotxe de 
línia. També feia un viatge cada 
setmana amb el metge: el primer 
va ser el Sr. Segarra, després el Sr. 
Magrané i l’últim, el Dr. Castro, i, 
de manera esporàdica, havia pujat 
el Dr. Boronat i el Sr. López. Tam-

bé pujava amb motiu de la Festa 
Major. Els casaments, les parteres 
i els malalts, eren el motiu de molts 

de viatges a Colldejou. Recordo 
que un any es va fer un viatge a 
Falset, amb la Rubia, per anar 
al cinema a veure, si no recordo 
malament, la pel- lícula Lo que el 
viento se llevó.
J.: Quins eren els preus del viat-
ges?
R.: Quan vaig començar, un viatge 
de Colldejou a Mont-roig valia 45 
pessetes, i de Colldejou a Reus, 
125 pessetes.
J.: Quin era el destí majoritari de 
les persones de Colldejou?
R.: Exceptuant les urgències per 
malaltia, que generalment suposa-

Parlem-ne... amb
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LA ISLA
PEIX I MARISC

DEL MEDITERRANI

San Pedro, 5 • Tel. 964 45 23 58 • 12500 VINARÒS
Tanquem els dilluns

ven arribar-se a Reus, els destins 
majoritaris eren a Mont-roig i a 
Colldejou.
J.: Recorda anècdotes d’aquests 
anys? Pot explicar-ne alguna?
R.: No recordo cap anècdota en 
especial, ja que el fet de pujar la 
mainada de les escoles a la Plaça, 
en arribar, si anava de buit, i de la 
Plaça a les escoles, quan baixava 
sense passatge, era cosa habitual.
J.: Per quin motiu va deixar de fer 
el servei?
R.: Vaig deixar de fer el servei de 
taxi per motius personals.
J.: Vostè era i és molt alegre. Jo 
recordo que els nens l’esperàvem 
a la plaça i que quan marxava, 
ens carregava tots dalt del cotxe 
i anàvem fins al primer pont amb 
la condició de cantar Allá en el 
rancho grande. Li agrada la mú-
sica?
R.: Sempre m’ha agradat cantar, 
i, anant conduint, era una manera 
de mantenir l’atenció en el cotxe 
i la carretera i deixar els clients 
lliures en les seves converses. Com 
que tenia la veu forta, els cants se 
sentien de lluny, això feia que les 

criatures ja m’esperessin. Quan 
pujava amb el Marcel·lí Figarró –
que li agradava molt cantar– can-
tàvem tots dos i era tota una festa. 
J.: Quin va ser el primer cotxe seu 

que va portar ràdio?
R.: El primer i únic cotxe que va 
tenir ràdio va ser el SEAT 1500, 
però no l’engegava quasi mai, 
m’agradava més cantar.
J.: Quin va ser el viatge de Coll-
dejou a Mont-roig que s’ho va 
passar més bé? I el que el va fer 
patir més?
R.: Com és natural, els viatges més 
distrets eren quan portaves gent 
jove. Els que paties més eren les 
urgències per malaltia: recordo 

Francesc Solé,  Romàtic
especialment una vegada que 
vaig portar el Músic amb perfo-
ració d’estómac; aquell viatge 
semblava que no s’acabés mai. 
També era preocupant el viatge 
amb segons quines parteres; en 
aquests casos no em limitava 
a deixar-les, sinó que anava a 
buscar la llevadora i em posava 
a les ordres del metge; si calia, 
moltes vegades, després del part, 
tornava la llevadora a casa seva.
J.: Vol afegir-hi alguna cosa?
R.: Voldria fer notar que van 
ser molts els viatges que vaig 
fer a Colldejou durant els vint-
i-set anys de servei de taxi, i 
aprofito aquesta avinentesa per 
donar-vos les gràcies. I a la re-
dacció de la revista de Colldejou 
la meva simpatia i gratitud per 
haver-me fet recordar anys de la 
meva joventut. Gràcies.
J.: Moltes gràcies per col·laborar 
amb nosaltres en recordar part de 
la història del nostre poble.

Judith Robert i Masià
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El camí de Santiago

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

En un acte inconscient, tor- 
no a mirar l’hora al meu  
rellotge de polsera, és el 

tercer cop que realitzo aquesta 
operació en menys d’un minut: 
tres quarts de cinc, aviat arribaran 
en Miguel i la seva xicota per dur-
me a l’aeroport. Sense gaires ga-
nes de parlar, em dedico a obser-
var el paisatge urbà de Santiago, 
el cel plujós, les poques persones 
que hi ha al carrer i passo revista 
a les bosses i altres objectes que 
he d’endur-me...

Assegut a les escales del se-
minari menor, en companyia dels 
qui han estat (i segueixen sent) els 
meus amics –perdó, Amics (els 
ho dec)–, ens mirem els uns als 
altres i acceptem que ha arribat 
l’hora dels comiats. En aquestes 
últimes hores, hem vist un grapat 
de grups que passaven per aquesta 
circums-tància; ara nosaltres som 
els protagonistes de remoure els 
sentiments, la barreja de sensaci-
ons: tristor, enyorança anticipada, 
alegria per tornar a casa, també 

per haver tingut l’oportunitat de 
conèixer persones tan, tan, tan 
autèntiques, tan persones...

Arriba en Miguel, els altres ens 
mirem i tots volem parlar, voldrí-
em dir que això no s’acaba aquí, 
que ens trobarem a faltar, però amb 
prou feines ens surten les paraules. 
Proposo fer una rotllana tots abra-
çats i, en aquell cercle íntim, ens 
acomiadem amb paraules senzilles 
i tendres.

Enfilant l’aeroport, rememoro 
petits moments d’aquest camí i, 
pel damunt dels grans paisatges 
de Castella-Lleó i Galícia, o dels 
grans monuments, museus i cate-
drals, em quedo amb els rostres 
de les persones que han compartit 
amb mi el fred i la pluja, la gana 
i el cansament, les rialles i els 
roncs a mitjanit, el vent i la joia... 
Cadascú d’una cultura diferent, 
gent d’Astúries, de Màlaga, de Bil-
bao, de València, d’Alemanya, de 
Luxemburg, del Brasil, de l’Uru-
guai... I, com no, també amb totes 
les persones que ens han acollit, 
ens han animat, informat o saludat, 
perquè el difícil és viure a la riba 
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‘‘la Caixa’’
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS

DE BARCELONA

del Camí i tenir la il·lusió d’ajudar 
aquell foraster que ho necessita... 
avui, ahir, demà i demà passat... 
sempre amb aquella bona fe, com 
si fos aquell el primer cop.

És difícil explicar en unes 
ratlles com les persones es poden 
transformar en Persones, apendre 
a compartir, prescindir d’allò su-
perflu (i més si tot ho portes a l’es-
quena), gaudir de la senzillesa, de 
la solidaritat i de l’esforç i deixar 
de banda els problemes personals 

(3a i última part)

durant uns dies i preocupar-te de 
les butllofes, els esquinços, o les 
tendinitis dels companys; i pre-
guntar pels qui han quedat enrere, 
o caminar sol durant hores i, més 
endavant, caminar cantant amb 
una colla de gent riallera; desco-
brir el bona que pot ser l’aigua 
d’una font o el plaer de treure’s 
les botes després de deu hores de 
caminada; trobar-te que l’aigua 
de la dutxa és freda (fredíssima!) 
durant sis dies seguits i, al final, 

acostumar-te a aquests banys 
d’impressió i fer el sopar tots 
plegats, i...

Des d’aquí l’únic que puc fer 
és animar aquells que vulguin 
passar unes vacances “diferents” 
que ho provin i que comprovin 
per ells mateixos si he exagerat 
o m’he quedat curt. Bon viatge 
i bon Camí, i, com es diuen els 
pelegrins, ultreia!, que vol dir 
sort i força...
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AUTO ESCOLA

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

MONT-ROIG
MIAMI PLATJA

 Uns pares i son fillet
no han trobat cabana,
ni molt menys formós casal,
faran humil estada
dintre d’un vell corral.

 El Fillet de la Mare
de bressol no en té pas;
dormirà a la palla
trobada dins d’un cabàs.

 El sol dorm a plena son,
la lluna i els estels
il·luminen l’estatge
tot cantant cançons astrals.
Ella somriu alegre,
ells fan l’ullet a l’Infant.

 

 Vés-te’n lluny,
ben lluny,
malastruga melangia
i deixa’m viure tranquil
la meva tardorenca vida.

 Vés-te’n lluny,
ben lluny,
i deixa’m lliures les visions
enfortint-me
les jovenívoles il·lusions.

 Si ets la Mort,
no t’apropis;
fuig ben lluny de mi.
I així,
durant un temps
no definit,
durant certes albades,
viuré amb amor i alegria
mentre duri
la meva vida.

Nadala

Texts i dibuix: Felicià Salsench

El nostre company, amic i subs-
criptor va traspassar recentment. 
Des de la redacció volem acom-
panyar amb el sentiment a tots els 
seus familiars i amics. Aquesta pà-
gina vol ser l’humil homenatge a 
la seva obra i el nostre agra-ïment 
per les seves col·la-boracions.

La Redacció
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 Carrerons atapeïts de roba estesa
i gossos que no es cansen mai de bordar,
corredisses, empentes,
“ei, tu!, ulls clucs i comença a comptar”.

 Olor de bullit, remor de plats,
crits que anuncien taula parada,
engolir de pressa i tornar al carrer,
rondinar: “No vull fer la migdiada!”

 Rebost farcit de confitures,
mans aspres i conreu de secà.
Poble petit, gent agosarada,
somnis impregnats de demà.

 Lladrucs, carn d’olla i camins eixuts:
records d’infantesa,
quan el món senzillament era
parlar de carrerons i de roba estesa.

Gemma Llorens

Retalls
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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

Dues cares del mateix
Ho dius quan tant l’estimes, quan no et mira,
quan tantes coses li voldries dir,
i tant d’amor, sospira que sospira.

 Tot desesperació.
En saps molt de plorar, però no d’oblidar,
i no s’acabarà la depressió.
I el món acaba sent, passar i passar...

 I la vida perd pes,
i hi ha autocompassió, i el no sóc jo,
i quin pecat terrible que he comès
per ser tan castigat sense perdó.

 I dic que ja n’hi ha prou, que he d’aca-
bar...
I , donat que només mort visc en vida,
com em pots dir a mi eterna, tu, cristià?
Tens cor per dir “no acaba la partida”?

Marta Alabart i Martínez

 Són tantes les persones
que vaig conèixer, estimo, i que perdré...
Persones, i records de coses bones,
i que, quan tot s’acabi, enyoraré...

 Jo sempre sóc d’aquells
que ploren quan un ser es va fent gran...
Si els cossos es fan vells
darrera seu els joves cors se’n van...

 La mort que se’ls emporta...
Persona dolça o no, o et va fent por,
o l’estimaves per “allò”. Però és morta...
Llavors es diu tristesa, a la buidor.

 Massa dur per entendre,
encara has d’estimar, però no hi ha a qui...
I, vist això, doncs, ateu, què em vols vendre?
Si no hi ha un altre món, quan serà amb mi?

 Només em fa patir.
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Els seus ulls
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Plaça Mediterrani • Tel. 977 16 23 27 • SEGUR DE CALAFELL

 Produeix la sensació
de dos miralls enfrontats
el fet de tenir els seus ulls
junt amb els teus, enganxats

 La seva mirada et mira
fixament a la pupil·la,
on es troben reflectits
uns ulls que semblen daurats
per la manera que brillen;
un parell de focs encesos
que cap a la mort et guien.

 Et podries passar mesos,
anys, segles, l’eternitat
d’aquells dolços ulls penjat,
sense trobar la sortida
d’aquest penós laberint,
preferint donar la vida
que, impotent, seguir patint.

 Sembla que t’estan mi-
rant.
Però això no es pas veritat,
el que fan, en realitat
es contemplar el seu reflex
mentre amb el cor van jugant.
Has de poder ser prou dur
per dir que no et mira a tu.
Mai seràs prou important.
I aquesta idea
per dins et va rosegant.

 Tot i tenir per color
la xocolata calenta,
tenen la contradicció 
de ser tan freds com el gel,
de tallar, de cop, d’arrel,
el més innocent anhel.

 Són la mort. Són el camí
que porta a la destrucció.
Són l’horror, l’infern, la fi.
Són allò que fa més por.

Molt cruels. Molt despietats
I recorden als dels gats;
una mirada felina
que rebutja i discrimina.

       Un parell de pous sens fons
on pots caure en pocs segons.
Però allí trobes recompensa;
descobreixes el que pensa
sense que et digui ni un mot.

       Perquè els ulls ho diuen tot.
Tot allò que per la boca
desvarieja i destarota
la mirada ho diu ben clar.
No té cap necessitat
de parlar la veritat;

Marta Alabart i Martínez

L’autora, de 17 anys, és filla d’una de les famílies subscriptores. En el moment d’escriure aquests ver-
sos estava passant per un greu problema de salut, el qual, va entenebrir la seva ànima sensible. Des de la 
redacció li desitgem una prompta recuperació, de la salut i de l’ànim.
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Aventura’t a l’esport (2)

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)

Com ja us va informar en  
la passada publicació  
l’Enric Muntané, vam 

formar un grup per recórrer el 
camí de Santiago amb bicicle-
ta. El nostre objectiu era fer el 
pelegrinatge amb bicicleta de 
muntanya, circulant sempre que 
fos possible per camins, és a dir, 
seguir la ruta elegida pels pele-
grins. El camí escollit  va ser el 
conegut amb el nom del camí 
francès, i vam iniciar el nostre 
pelegrinatge al conjunt històric 
de Roncesvalles, que es troba a 
Navarra.

La iniciativa d’aquesta aven-
tura va sortir de tres membres 
de la policia local de Cambrils: 
el Manel Muñoz, el Joan Carles 
Adell i jo. Posteriorment es van 
unir al grup l’Antonio, un bomber 
de Reus, el Jordi Fontboté, de 
Reus i el Joan Josep, de Coll-
dejou, que va fer de conductor de 
la furgoneta de suport. Un cop a 
Sahagún, a la meitat del recorre-
gut, se’ns van unir dos policies 
més: el Joan Carles Martí i el 
Joan Lluís Casas.

He d’explicar-vos a trets molt 
generals les característiques 
d’aquesta aventura, perquè cada 
etapa donava prou suc per escriure 
un llibre. Obviaré les condicions 
meteorològiques adverses, les 
avaries, la pèrdua de credencials... 
i una llarga llista de problemes que 
desistiré d’explicar-vos.

Ens vam proposar recórrer el 
camí de Santiago en vuit dies, per 
la qual cosa hauríem de portar 
una mitjana de 100 km diaris. Cal 
recordar que el 85% de la via es-

collida eren camins, i que aquests, 
en molts casos, van resultar in-
transitables: cal explicar que ens 
vam trobar amb intensa pluja i els 
camins per on passàvem es van 
transformar en petits barrancs, el 
qual feia que fos necessari carre-
gar-se la bicicleta a l’esquena en 
diverses ocasions.

Les etapes realitzades van ser 
les següents:
Dia 12 de setembre: vam sortir 
de Cambrils, amb furgoneta, en 
direcció a Roncesvalles, on vam 
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fer nit i vam recollir les credencials 
de pelegrins.
Dia 13 de setembre: vam sortir 
de Roncesvalles i vam arribar a 
Estella (Navarra) després de pas-
sar 117 km sota una intensa pluja 
que no ens va abandonar en tot 
el recorregut. El refugi d’Estella 
estava ple i vam dormir al replà 
de l’escala en un matalàs que ens 
van deixar.
Dia 14 de setembre: vam sortir 
d’Estella i vam arribar a Santo 
Domingo de la Calzada (la Rioja). 
Vam recórrer 113 km i vam patir 
dues avaries greus. Per cert, la 
pluja va ser la més fidel companya. 
Aquella nit la vam dormir als llits 
del formidable refugi.
Dia 15 de setembre: vam sortir 
de Santo Domingo de la Calzada 
i vam a arribar a Castrojeriz (Bur-
gos). Vam recórrer 118 km per àri-
des terres. Vam començar plovent 
i vam acabar amb un fort vent. No 
hi havia lloc al refugi i vam dormir 
en un local que mancava d’aigua 
calenta i de llits.
Dia 16 de setembre: Vam sortir de 
Castrojeriz i vam arribar a Saha-
gún (Lleó). Vam recórrer 85 km. 
Per sort aquest dia no va ploure i 
vam poder dormir en un dels mi-
llors refugis de la xarxa.

Dia 17 de setembre: vam sortir 
de Sahagún després de reunir-nos 
amb els dos companys i vam ar-
ribar a Astorga. Vam recórrer 110 
km i vam dormir en un pavelló 
esportiu que mancava de llits i 
d’aigua calenta. Durant el recor-
regut, no vam tenir pluja, però un 
vent molt fort ens va frenar la mar-
xa. Vam perdre les credencials i, 
després de més de tres hores, unes 
ànimes piadoses les van trobar i 
ens les van retornar.
Dia 18 de setembre: des d’Astor-
ga vam anar a Villafranca del Bier-
zo (Lleó). Vam recórrer 78 km i 
vam passar per la cota més alta de 
tot el camí: els 1500 metres de la 
Creu de Ferro, un entorn formida-
ble i magnífic. Ens va ploure quasi 
bé tot el dia i vam fer nit al convent 
de San Nicolás, que actualment és 
un alberg privat.
Dia 19 de setembre: de Villafran-
ca del Bierzo a Sarria (Lugo). Per 
fi entrem a terres gallegues! Vam 
patir durant tota l’etapa pluges 
torrencials, vam fer el port més dur 
de tots, o Cebreiro, on feia un fred 
anormal per aquell temps. Vam 
recórrer 85 km en unes condici-
ons sobrehumanes. A la nit, vam 
dormir en habitacions llogades a 
particulars, ja que el refugi estava 

ple.
Dia 20 de setembre: de Sarria a 
Santiago de Compostela (la Coru-
nya), 125 km i 12 hores al damunt 
de la bicicleta. Vam arribar a San-
tiago a les nou del vespre, durant 
tot el dia va ploure i va fer fred. 

Com podeu veure, vam com-
plir l’objectiu: vam deixar al dar-
rere 831 km. No esperàvem que 
fos tan dur: vam patir molt i no 
vam tenir temps de visitar les ciu-
tats i els conjunts monumentals, 
que són de gran interès cultural. 
Després de fer aquesta aventura, 
m’he quedat amb les ganes de 
tornar-hi, però amb més calma 
per poder visitar els indrets més 
importants. Segurament, l’Enric 
us descriurà amb més força i 
vivesa el seu viatge: ell ha trobat 
el veritable esperit del pelegrí. 
Nosaltres vam fer aquest viatge 
com un repte purament esportiu.

M’agradaria aprofitar l’avi-
nentesa per donar les gràcies al 
Patronat Municipal de Turisme de 
Cambrils, a Mercadona, a Rètols 
Llorens i a Esports Florencio, per 
la seva col·laboració en aquesta 
aventura. 

Carles Vaqué
Joan Josep Salsench
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Una excursió a la Mola

anys)

El David, la Sara, la Laura i 
el Jaume se’n van d’excursió a 
la Mola.

–Parem, estic cansat! –va dir 
el David.

–Jo també estic cansat! –digué 
el Jaume.

–Doncs parem deu minuts –va 
dir la Laura.

En aquells deu minuts van pas-
sar un munt de coses: primer, a la 
Sara, li va picar un escorpí petit. 
Ella es va espantar molt, però no 
li va passar res.

–Ai! –va dir la Sara–, quin 
mal!

–No passa res, ja està curat       
–va dir el David.

–Mireu que hi ha allí! –va dir 
el David– un senglar petitet!

–Es deu haver perdut! –va dir 
la Laura– Pobret!

–Anem a buscar la seva mare? 
–digué el Jaume.

–D’acord! –van dir tots alhora.
Finalment, van trobar la mare 

del senglar, i després, van seguir 

la seva ruta; destinació: la Mola.
Van anar pujant fins que van 

arribar al llac de la Mola.
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Raval de Jesús, 48 • Tel. 977 31 00 78 • REUS

En David deia: –Anem-nos a 
banyar!

I en Jaume digué: –Sí, sí!
Sense voler, el David va em-

pènyer la Laura i, ella, va caure 

a l’aigua i va començar a cridar:      
–Auxili, auxili! No sé nedar!

–Traguem-la, traguem-la entre 
tots! –va dir la Sara.

I, entre tots, van aconseguir 
que sortís de l’aigua.

Van anar a veure el castell i la 
cova i van passar una estona molt 

emocionant.
La Laura va dir: –Muntem les 

tendes aquí mateix?

–D’acord. Passarem tota la nit 
aquí –va dir el Jaume.

Quan van acabar de muntar les 
tendes, es van fer el sopar i se’n 

van anar a dormir.
Aquell dia va ser el més diver-

tit de tots.
Text i dibuixos: Alba Rofes 

(11 anys) i Maria Llorens (13 
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La Mola de Colldejou

Colldejou és un poble que  
gràcies a la Mola tot va  
bé: no hi ha incendis ni 

contaminació.
Els avis diuen que a la Mola 

hi ha un tresor enterrat, però, de 
moment, no ha aparegut enlloc. 

També un grup de persones han 
programat fer una revista que 
tracti del poble, hi col·labora 
tothom qui vol fer contes, dibui-
xos, redaccions, còmics, jocs, 
poemes...

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

A la Mola hi van molts excursi-
onistes. A dalt de la Mola hi que-
den restes antigues, com un castell 
que va ser fet al segle passat, a 
l’època de les guerres carlines. 
També hi ha una cova, que va a 
parar al mig del cingle; a dins hi 

ha estalactites i estalagmites. I 
perquè els excursionistes no es 
cansin massa, poden anar a beure 
a la cisterna. Hi ha gent que vol 
deixar un record seu a la Mola i per 

això hi ha un llibre de signatures, 
on hi ha poemes, dedicatòries, etc.

Quan els excursionistes arriben 
al poble, pregunten on és la font i 
allí acaba el trajecte.

Text i dibuixos: Sandra García 
i Rofes (12 anys) i Maria Mes-

tre i Gibert (11 anys)
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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

El banc del si no fos

No cal que pregunteu on és  
aquest lloc. Si ho feu us  
diran, potser, que no n’hi 

ha cap. És millor que observeu i en 
poc temps el trobareu. És el banc 
més famós del món. El trobareu 
arreu, des d’una punta a l’altra dels 
vells i dels nous 
continents.

En les civilit-
zacions antigues 
els més joves es-
coltaven el parer 
dels vells, avui 
els seus estadants 
s’escolten (no 
sempre) els uns 
als altres.

Com l i  de-
uen dir en altres 
llocs? No sé pas 
com es diu en 
castellà, gallec, euskera, francès 
o anglès, i tampoc sé què diuen 
en rus o en xinès. No és el nom el 
que fa la cosa, és el fet social que 
comporta.

 Tots els pobles en tenen al-
menys un. Les ciutats, també. És 
el lloc ideal per repassar una part 

de la vida dels que s’hi asseuen, de 
comparar el que uns fan ara amb 
allò que ells feien abans. També 
serveix per a repassar l’actualitat 
del poble: “Ja ho saps, el ... ho ha 
aprovat tot; la ... també; I el/la ... de 
cal ... que saps si festeja? A quina 

hora ve el pa, avui? ...”. Al nostre 
poble és ben determinat, a l’estiu 
o més ben dit, quan fa bon temps, 
el veureu més ple. A l’hivern, si fa 
bon sol i el vent no és massa fort, 
també hi trobareu algú. Si us hi 
apropeu podreu sentir comentaris 
com aquests:

Sabeu on és? Us hi heu assegut mai?
– Si no fos per les cames...
– Si no fos per la vista...
– Jo estic bé, si no fos que la 

memòria...
I encara més. És ben cert 

que tots aquests factors limiten 
la manera d’actuar d’aquestes 

persones però, per què 
es produeixen? Bà-
sicament per l’e-dat. 
Així, moltes vegades 
caldria dir “Si no fos 
pels anys...”

El banc és una al-
ternativa als casals 
d’avis. No hi ha tantes 
coses, de fet només 
hi ha el banc, però 
és viu, al carrer, en 
contacte amb la gent 
que passa, canviant. 
La canalla passa cor-

rents pel seu davant i saluda la 
gent que hi ha allí (pobre de qui 
no ho fa, és titllat ràpidament de 
mal educat, què s’ha cregut?!...).

I els que encara no som assi-
dus d’aquest banc, tenim l’espe-
rança de ser-hi algun dia.

Què, l’heu trobat ja?

Foto: Joan Dídac Rofes i Guerrero



FORMATGES DE COLLDEJOU

La primera formatgeria del Baix Camp que
elabora artesanalment formatge fresc i mató

amb llet de cabra de la pròpia explotació.

MARCEL SALSENCH ESCODA

C/ DE LA FONT, 3 � Tel. 977 83 77 89 � 43310 COLLDEJOU

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)

APROFITAMENTS FORESTALS COLLDEJOU S.L.

SERVEI DE LLENYA A DOMICILI

 Telèfon: 977 83 78 95       COLLDE-

Especialitat  en fuets, farcits 
i plats precuinats.

Distribució de pernil ibèric, 
xoriço i xoriç.

Tel. 977 83 82 57            Tel. 
977 83  70 18
Av. Catalunya, 24        C/ Josep M. 

Gran, 14
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