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EDITORIAL
• Editorial •
La Redacció

Tres mesos ja han passat i volant com sem-
pre, entre calorades, estades a la fresca, fira, 
gegants, festa major i bitlles. Probablement, 

aquesta sigui l’època que es viu amb més intensitat 
al poble. Les cases es reomplen, es ven molt més 
pa, se senten constantment els jocs als carrer de la 
canalla i la gent més gran quasi que fa més vida a la 
fresqueta dels vespres que no pas a casa. Són dies 
de vacances, d’aturar els maleïts rellotges de l’any, 
de prendre’s les coses amb més calma, de tertúlia, 
obrir finestres i portes per resistir millor la calorada, 
de dormir malament, de banyar-se a la piscina. Fins 
a 5 pics de calor forta hem viscut a casa nostra de 
sant Joan a setembre. Poca pluja i molta xafogor; 
sort en tenim que aquí les mateixes muntanyes ens 
generen aquella briseta nocturna que ajuda a dissi-
par una mica l’estovor; fins i tot això ha costat i el 
risc d’incendi ha estat molt elevat massa dies (el pà-
nic per incendis com el de les Canàries ens han ge-
lat els cors). Més enllà de les discussions per la for-
mació de govern a Espanya, les desavinences entre 

els partits sobiranistes, les especulacions sobre la 
sentència del Procés, el Brèxit i les atzagaiades del 
Trump hi ha hagut 4 grans moments al poble. L’ar-
ribada dels solstici d’estiu amb la revetlla de sant 
Joan, el cap de setmana de la Fira Fumats amb la 
trobada de gegants, la festa Major de sant Llorenç i 
la Tirada de Bitlles. Han estat moments de gran vita-
litat, de batec popular, d’alegria i compartir, de com-
panyia i xerrades, de matinades intenses, de dinars 
i sopars populars... dies en definitiva d’alegria. Què 
és sinó l’estiu? Alegria. I és un goig ser testimoni 
d’aquest batec col·lectiu i aquest número de la revis-
ta -com veurem- en vol ser un viu reflex, probable-
ment dels millors dies al poble de l’any. I sense fer 
soroll, la tardor ens ha trucat a la porta, el dia s’ha 
escurçat i tot i que la calor no ha marxat un altre tint 
es respira a l’entorn. Com en el dia de la marmota, 
com si tot s’hagués posposat, tornem a tenir con-
vocades noves eleccions espanyoles. I com que no 
tenen res més per proposar s’han tornat a ficar amb 
Catalunya i els catalans, tractant-nos de terroristes. 
Noves escenes lamentables al Parlament, bicicletes 
que no deixen d’ofegar-nos a la carretera, el Barça 
que ridiculeja... Tornem a les feines, tornem a les 
escoles... Torna la Rutina odiada i estimada! Bon 
darrer trimestre amigues i amics!

Tel. 680 450 830 - www.isabelbernal.com

C/ del Sol, 6 - MONTROIG DEL CAMP

TALLER DE PINTURA
Isabel Bernal
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TROBADES GEGANTERES
(3R. TRIMESTRE)
• Actualitat •
Meritxell Gaya Llorens

Aquest any vam tenir un juliol molt tranquil pel que 
fa referència a les trobades de gegants. No és 
fins el dia 3 d’agost que comencem la temporada 

gegantera d’estiu, molt animats perquè a Colldejou tam-
bé començava la Festa Major. Durant el matí vam tenir 
la Fira dels Fumats i per la tarda a les sis, les diferents 
colles van anar arribant al poble, a la zona de la pista 
poliesportiva, on vam anar esperant la resta de partici-
pants a l’ombra de “l’improvisat bar” que es va muntar. 
Cap a les set, quan ja hi érem tots, vam donar el tret de 
sortida a la 26a Trobada de Gegants tot ascendint cap a 
l’era i després baixant cap al Maset tot seguint el carrer 
de la Font. Al poble no s’hi cabia, hi havia molta gent i 

les colles anàvem passejant els nostres gegants. Vam 
fer el recorregut habitual i en anar arribant a la plaça de 
l’església, cada colla realitzava el seu ball de lluïment 
sota l’atenta mirada de la gent que s’hi havia aplegat. 
Per finalitzar la trobada, totes les colles vam fer una ba-
llada conjunta de comiat i l’entrega de records. Al frontó, 
vam oferir el berenar-sopar per a les colles participants. 

La nostra colla, com a bons amfitrions, vam esperar que 
la resta acabessin per començar nosaltres. Ven entrada 
la mitjanit, ens vam anar retirant amb aquell cansament 
lògic d’una jornada llarga.

L’endemà a la tarda, com cada any, vam baixar cap al 
poble veí de Mont-roig, on la colla del Barri de Dalt cele-
brava la trobada dins els actes de la Fira de la Cullerada. 

Aquest any ho van organitzar diferent, primer es va dinar 
i després es va començar la 36a Trobada, cap a les set 
de la tarda amb molt gent que omplia els carrers. És un 
dels recorreguts més llargs que fem, però a la vegada 
és un circuit força intens ja que la gent hi participa molt 
i hi ha alguns punts concrets que són la mar de divertits 
sobretot quan hi passa el nostre Espantall ruixant a tot 
aquell que hi ha. El recorregut es va acabar al carrer on 
es celebra la Fira de la Cullerada, allí vam haver d’es-
perar bastant que les colles anéssim entrant per poder 
oferir el nostre ball final. 

El dia 18 d’agost, un dia típic de calor d’agost, vam bai-
xar cap a l’Hospitalet de l’Infant. Vam aprofitar el matí per 
donar un tombet pel mercat setmanal i després ens vam 
dirigir cap al Pavelló d’Hifrensa on la Colla de l’Hospitalet 
ens van oferir una magnífica paella per dinar. Al voltant 
de les dues, aquest pavelló es va anar omplint amb tots 
els membres de les colles convidades i vam anar degus-
tant aquest arròs a base de pollastre i marisc i moltes 
amanides per anar picant. Després vam tenir temps per 
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a fer migdiades sota l’ombra dels arbres, o també baixar 
a la platja per banyar-nos. Cap a les set va començar la 
cercavila pels carrers de l’Hospitalet. Vam anar dansant 

pels carrers que hi ha al voltant de l’hospital i també ens 
anaven donant aigua i gelats en diferents punts ja que la 
calor era molt forta. Abans de la ballada final conjunta, es 
va voler retre homenatge  a la Magda Perich, una mem-
bre de la colla que ha traspassat aquest any.

L’últim dia d’agost, vam anar a fer ballar els gegants a 
Les Borges del Camp, en un dia de força calor vam fer ba-
llar els gegants pel llarguíssim recorregut d’aquest poble 
i en acabar ens en van oferir un berenar-sopar a la pista.

I per acabar aquest trimestre, vam visitar el poble de 
Vandellòs el dia 29 de setembre, en el context de la Fes-
ta Major de sant Cosme i sant Damià. Aquest any ens 

vam trobar la novetat que els carrers estaven engalanats 
i lluïen diferents motius: del circ, dels presos polítics, de 
la Xina, de roba estesa... Cap a les 11’30, les colles de 
Vandellòs, Hospitalet, del Barri de Dalt de Mont-roig i 
nosaltres, ens vam trobar i vam començar a dansar pels 
carrers del poble. Un recorregut força assequible tot i 

que la calor era important. A la plaça del Dr. Gil Vernet 
vam fer la ballada de lluïment sota l’atenta mirada de la 
gent gran. I és que se celebrava la diada de la Vella Pa-
gesia i se’ls retia un homenatge. En acabar, a la nau de 
la Cooperativa ens van oferir un pica-pica amb coca de 
recapte, pa amb tomaca, croquetes, ensaladilla...
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Com va sorgir la idea de fer el llibre?
Escriu-me aviat és una obra de la qual en som 
coautors. Tots dos prèviament havíem estat 

companys d’estudis a la Universitat Oberta de Catalu-
nya, i havíem coincidit en algunes assignatures. En con-
cret, recordem especialment dos exercicis que vam tre-
ballar plegats: el primer, sobre la vigència dels codis de 
la literatura trobadoresca, gairebé mil anys després. El 
segon, un diàleg des de la distància, sobre el poder del 

llenguatge. Sempre vam pensar que aquells exercicis es 
podien convertir en una novel·la. Per aprendre’n la tècni-
ca i elaborar-la, quan vam acabar els estudis de la UOC, 
ens vam inscriure al curs de Novel·la virtual de l’Escola 
d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès.

Per què us vau decidir per una novel·la epistolar?
Al ser un curs a distància, vam acordar d’escriure la 

novel·la en format epistolar.
Escriure cartes donava resposta al missatge que vo-

líem transmetre: la força de la paraula, a través de la 
descoberta de dos personatges que s’anaven seduint 
des de la distància -talment com l’amor de lluny que el 
trobador Jaufré Rudel ja havia concebut al segle XII-, ara 
en l’era d’Internet i els entorns virtuals.

Escriure la novel·la a quatre mans ha estat un repte i 
una experiència inoblidable.  Sempre ho comparem amb 
una jugada d’escacs trepidant, amb el gran Mestre Jau-
me C. Pons Alorda acompanyant-nos al llarg d’aquesta 
aventura amb passió i entusiasme.

Quins valors creieu que destil·la la novel·la?

“Tus cartas son un vino”, el vers de Miguel Hernández 
musicat per Serrat ens va semblar una metàfora bellíssi-
ma per explicar el procés de creació literària: escriure un 
llibre s’assembla molt a elaborar vi. Tant en la narració 
com en el raïm, el treball i el temps produeixen l’alquímia 
transformadora que els converteix en una novel·la o en 
una ampolla de vi. En el nostre cas, ens agradaria que 
la novel·la destil·lés valors d’esforç, llibertat, solidaritat... 
que són valors compartits amb la nostra cultura, el poble, 
la terra.

Al llibre s’hi poden distingir dos ambients com-
pletament diferents.

La Barcelona de la Ribera -els carrers d’El Born-, que 
malgrat sempre són plens de gent, t’hi pots sentir molt 
sol. I el Priorat, el paisatge de silenci que acollia el Jan 
Peiró.

Aquests ambients ens serveixen, a més de la intros-
pecció que el concepte silenci comporta en totes les se-
ves accepcions, per introduir altres elements que a la 
novel·la apareixen amb força: la defensa del medi ambi-
ent, la pobresa a l’anomenat quart món, les reivindicaci-
ons nacionals... és a dir, la posada en escena i la influ-
ència dels paisatges físics i humans com a part essencial 
de les relacions entre les persones.

Per altra banda, potser caldria afegir-hi un tercer 
ambient, a tall d’introspecció retrospectiva, que és el de 
Brasil i concretament l’Amazònia. Aquest ambient ens 
permet, també, denunciar l’especulació de les multi-
nacionals davant de la desforestació d’aquella part del 
planeta i la lluita de la gent per impedir-ho. Una qüestió 
que, malauradament, és completament actual i clau en el 
fenomen del canvi climàtic.

A mesura que vas llegint, hi vas trobant una colla 
de referències bibliogràfiques i musicals diverses i 
alhora fan de fil conductor de la trama. Com les vau 
escollir?

A través dels dos personatges de la novel·la –el Jan 
Peiró i l’Alba Ponté-, volíem reivindicar i posar en valor la 
nostra tradició literària, les lectures que ens han amarat 
al llarg de la vida. Explicar-les, compartir-les. Per això, 
també vam elaborar-ne una guia de lectura i una llista 
de cançons que es podien escoltar, en simbiosi entre la 
literatura i la música. El mateix títol de l’obra ja suggeria 
la dimensió musical de la literatura. Escriu-me aviat és el 
títol d’una cançó de Lluís Llach, a qui sempre agrairem 
la seva generositat per possibilitar que la novel·la tingués 
aquest títol. No en podíem imaginar cap altre.  

Amb moments com els que estem vivim al nostre 
país, malauradament, les cartes han tornat a agafar 
el protagonisme. Creieu que els e-mails poden tenir 
la mateixa força que las cartes manuscrites?

El títol de l’obra, Escriu-me aviat, ja indica aquest an-
hel de llegir i d’escriure. Igual que a la partida d’escacs, 
rebre i llegir cartes -en format de correus electrònics- ens 

LLUÍS ARAGONÈS I 
JOANA-ALBA CERCÓS
AUTORS DEL LLIBRE ESCRIU-ME AVIAT
• Parlem amb... •
Judit Robert Masià
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empenyia a escriure, per poder-ne 
rebre novament. Si bé teníem un 
guió previ, no sabíem els detalls 
del contingut que cadascú dona-
ria a aquestes lletres: érem, a la 
vegada, escriptors i lectors. Desit-
jàvem tenir una nova carta plena 
de paraules alades.

Les cartes són finestres al 
món. I malauradament, amb 
aquests moments tan durs que 
vivim al nostre país, enviar cartes 
torna a estar d’actualitat. Entre 
tots, escrivim els nostres presos, 
per fer-los arribar paraules que es 
converteixin en rajos de llum. En-
mig d’aquesta injusta privació de 
llibertat, ben segur que els alleuja 
el dolor i els escalfa l’ànima. És 
una manera de dir-los que els volem a casa, que estem 
amb ells. John Berger, a l’extraordinària obra D’A a X. 
Una història en cartes, ens descriu com els fets intrans-
cendents de la nostra quotidianitat prenen una importàn-
cia cabdal quan no s’és lliure.

I per acabar, esteu contents amb el recorregut 
que ha anat fent el llibre?

Estem molt contents, ens 
emociona veure com els lectors 
s’endinsen dins la història i la fan 
seva, també! Literatura, paisatge, 
vi... petits grans plaers que quan 
millor es gaudeixen és quan els 
compartim!

I, a més, ens satisfà molt com-
provar que, quan ens arriben els 
feedback dels lectors, sovint hi 
descobreixen i s’identifiquen amb 
motius i detalls diferents: per la 
proximitat territorial, per una can-
çó o un poema concret, per una 
reflexió... Cadascú, segons li 
plau, hi descobreix un homenatge 
al territori, a la literatura, al vi... o 
senzillament, una història d’amor.

És una novel·la, tal i com ens 
agrada dir a naltros, que té diferents estrats de lectura, 
com la nostra estimada pedra de llicorella.

Segur, per exemple, que els colldejouencs i colldejo-
uenques reconeixereu i assaborireu amb més intensitat 
els passatges que parlen del Priorat: la roca Corbatera, 
Siurana, l’ermita de la Consolació, Gratallops....

Només hi manca La Mola. A la pròxima!
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4ª FIRA DELS FUMATS DE 
COLLDEJOU
• Actualitat •
La Redacció

En una meravella de dia, les fumades i els fumats 
de Colldejou hem celebrat la fira del nostre poble; 
i ja en van 4 edicions. De bon matí -bé, de fet des 

de dies abans-, s’ha anat arranjant la part central del po-

ble per muntar-la. El centre neuràlgic ha estat la plaça 
de l’església, on s’hi ha ubicat la carbonera a la part més 
elevada. Just al davant el bar i on hi havia l’Abadia s’hi 
col·locaren les taules, les cadires i els tendals per poder 

seure-hi còmodament. Els matiners paradistes han anat 
muntant els seus estands a banda i banda de la carbo-
nera. Una barreja de botigues de venda de queviures 
com embotits, olives, creps i altres punts de demostra-
ció i exposició. A destacar els formatges de Colldejou 
de cal Marcel; únics al camp i parada obligada al poble. 
Igualment hi havia representació de vells oficis com el de 
ferrer, a part del carboner o de teixir i construir objectes 
de manera artesanal. Al Sitjar s’hi ubicà una extensa re-
presentació de les obres pictòriques dels artistes locals 
Anton Rofes, Fina, Lolita, Ismael...Just al costat hi havia 
una mostra representativa de jocs tradicionals. Més enllà 
una paradeta amb info del poble, el seu entorn i un passi 
amb fotos representatives de la vila, les seves festes, 
el seu entorn i la seva gent en representació del Centre 
Cultural.

Passades les 11h, el senyor Alcalde Jordi Sierra i l’Al-
calde de Reus Carles Pellicer junt amb la resta de regi-
dors i alcaldes dels pobles del voltant procediren a inau-
gurar el certamen. Acabats els discursos protocol·laris, 

els batlles procediren a introduir les brases a la carbone-
ra perquè aquesta s’encengués. Lentament, la carbone-
ra començà a fumejar. Tombet per la fira i signatura al 

llibre de l’Ajuntament. Quedava doncs ben inaugurada. 
El bar obria i les brases començaven a estar a punt, així 
que la gent optà per coure’s la llonganissa i l’arengada 
al gust. De moment fou un bon esmorzar, al migdia una 
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menja excel·lent. Passat el migdia, la Xaranga BandSo-
nats hi posà el toc musical, amb una caloreta que queia 
amb força. Aquest fou el primer pic de gent fort. Estoneta 
per dinar tranquil·lament i reposar una bona estoneta a 
aixopluc del sol o refrescar-se a la piscina. Amb la tarda 
arribava el moment dels gegants. 

Passades les 17h de la tarda, la pista es va omplir de 
cotxes i camionets amb els gegants que participarien de 
la 26a trobada de gegants. Allà foren plantats a l’espera 
del toc de sortida. Mentrestant, van poder refrescar-se i 
descansar a l’ombra al bar que es muntà allà mateix. I 
així arribà l’hora de la sortida. Ascens per la costa de l’era 
i descens des del Maset fins a la plaça passant pel carrer 
de la font. Recorregut de mida petita pels llocs habituals: 
Sol, plaça Sitjar, Forn, Masies, de Baix i plaça per on 

es feu una doble passada de les colles. Ball de lluïment 
amb la plaça plena de gent. Amb el dia perdent-se darre-
ra de la Mola es procedí a la ballada conjunta de comiat, 
amb l’entrega de records. Hi hagué un doble sentiment. 
Ganes de seguir tocant i dansant i ganes de sopar. Com 
és ben normal la gana acabà vencent. Així que la gent 
anà baixant fins el frontó on es va poder degustar el so-
par a base de pa amb tomaca i embotit variat i croquetes. 

Beure i de postres matons del Marcel. Després fou el 
torn de sopar de la colla, amb tot mig recollit. Passada la 
una de la matinada ens retiràrem amb aquell cansament 
lògic d’una jornada llarga però l’alegria d’haver estat una 
gran jornada.

La funerària de sempre del Baix Camp

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

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

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

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

Alforja
Carrer Darrera de l’Església, 4

Miami Platja

Els nostres tanatoris i sales de vetlla:

email: f.pedrola@teleline.es

Truqui directament

24 hores
977 360 281

email: funerariapedrola@gmail.com



- 10 -

TOT ÉS MENTIDA
• Opinió •
Elisa Llaberia

Sempre m’ha fet un fàstic especial la mentida, tot i 
que durant la meva vida he hagut de aprendre a 
conviure amb ella, perquè ja se sap que no tot-

hom va amb la veritat per davant.
Comprenc que alguna vegada una mentida pietosa 

pot ser fins i tot benèfica, però lo que esta passant ac-
tualment, que la mentida sigui la norma, em treu de po-
lleguera, i reconec que haig de fer grans esforços per 
mantenir la serenitat.

Quan era més jove, no em cabia al cap com s’havia 
pogut arribar a l'Holocaust.

Al cap d'uns quants anys i uns quants documentals 
sobre el tema te n'adones que no va ser tan difícil, no-
més  calgué escampar la fal·làcia  que els Jueus eren els 
culpables de tots el mals, la bola es va anar fent grossa, 
i ja sabem com va acabar.

Es calcula que avui en dia, la meitat de les notícies 
que corren són falses.

Costa trobar periodisme independent perquè molts  
mitjans de comunicació estan al servei del poder eco-
nòmic.

I les xarxes socials han anat de perles als grans ma-
nipuladors per escampar qualsevol mena  de disbarats.

També s’ha de dir que amb l’alt per cent d'especta-
dors de tele-escombraries i gent poc llegida que hi ha en  
aquest país i en altres, se'ls hi ha facilitat bastant la feina.

Fa poc vaig llegir un article, que tot s’ha de dir, es-
pantava una mica, de com funciona tot aquest entramat.

Us en faig un petit resum:
Avui en dia, el percentatge més gros de mentides 

“fake news”, es fan córrer per les xarxes socials.
Això és possible perquè cada vegada que les usem 

anem deixant petjada (Big data).
Els algoritmes d'Intel·ligència Artificial dibuixen el 

nostre perfil, s’alimenten de cada post, cada foto, cada 
opinió del twiter, de les cookies, etc.

En resum: ens coneixen millor que la nostra pròpia 
mare.

La Unió Europea ha invertit aquest any 5 milions 
d’Euros per tal de combatre aquest tema, això ens dona 
una pista de la gravetat del problema.

I no n’hi ha per menys, ja que fins al moment, els 
principals usuaris d'aquestes pràctiques són els partits 
d'extrema dreta i els partidaris del brexit.

La propaganda de precisió per “vendre’ns” un partit 
polític està basada en les mateixes tècniques d'intel-
ligència artificial que fa servir el màrqueting on-line per-
sonalitzat.

Un perfil fals (bots), envia milers de missatges amb 

les fake-news, (camuflats com si t’ho envies algun cone-
gut), a persones que saben que són sensibles al tema 
(contra Catalunya, contra la immigració, etc.).

Aquests receptors, una vegada enganyats, indignats 
per la “noticia”, ho fan córrer com la pólvora per les xar-
xes socials.

Aixó només és una manera d'escampar porqueria, 
però n’hi ha moltes més...

Una de les més perilloses són les DEEP FAQUE, ví-
deos falsos generats per algoritmes d'intel·ligència artifi-
cial, i molt ben fets.

Es va fer famós el d'Obama insultant Trump, el va 
crear el director Jordan Peele, precisament per consci-
enciar sobre els perills dels vídeos falsos com a arma de 
propaganda.

Segons els experts, estem en l'era de la “desinfor-
mació Algorítmica”, en la que la política es la guerra, i el 
Big Data és l’arma més poderosa del seu arsenal. I en 
aquesta nova i sospitosa “democràcia digital”, no gua-
nyarà el millor, sinó el que tingui els millors experts en 
algoritmes.

Per si us interessa, a més de diversos documentals 
que hi ha sobre el tema, al número 456 de la revista Muy 
Interesante hi podeu trobar l’article “los hilos que mue-
ven tu voto”.

Per sort, ja hi comencen a haver portals que s’ocu-
pen de desmentir noticies falses, com Maldita.es, que 
pertany a la IFCN, Alianza internacional de verificadors 
independents, de 13 països europeus.

Hi ha vegades que els disbarats que fan córrer són 
tan grossos que s’ha de ser molt innocent per creure-
ho, però sabent com està el pati, hauríem de ser molt 
curosos de no escampar qualsevol cosa que ens arribi, 
encara que ens sembli creïble. Es calcula que nomes un 
14 per cent de la població és capaç de distingir el gra de 
la palla.

Perquè si no, aixó serà com aquell conte del coixí 
de plomes, que quan has escampat les plomes als qua-
tre vents, ja es impossible recollir-les i tornar-les a posar 
dins a la coixinera…

Tel. 977837983 • Pl. Joan Miró, 9
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LES RECEPTES DE LA 
LOLA - https://bonplat.cat
• Cuina •
Laia Llorens

Primer plat
Arròs amb gambetes
Ingredients: 300 g. d’Arròs, Gambetes pelades

1 l. de Brou de peix, 1 Ceba petita, 1 Raig de tomaca 
fregida, Oli i sal.
Preparació: Poses la ceba tallada petita amb una paella 
amb oli. Quan s’estovi hi afegeixes les gambetes i les 
salteges.

Postres
Bunyols de vent
Ingredients: 1/4 l. Llet, 100 g. Mantega, 15 g. Su-

cre, 1 Llimona, 125 g. Farina, 4 Ous, Anís i Sal.
Preparació: Es posa en un cassó la llet, la mantega, el 
sucre, un pessic de sal i un tros de pell de llimona; quan 
bull es treu la llimona i es tira tota la farina de cop, s’apar-
ta del foc i es remena ràpidament amb una espàtula fins 
que la pasta quedi molt fina, després es torna a posar 
al foc remenant sense parar fins que estigui espessa i 
comenci a enganxar-se al cassó.

Es treu del foc i s’hi tiren els ous un a un. Quan més 
treballem la pasta cada vegada que hi afegim un ou, mi-
llor sortiran els bunyols. També hi afegirem un raig d’anís.

En una paella amb força oli o en una fregidora a 150 
graus, anirem posant boletes amb una cullera de pos-
tres, si la pasta està encertada es tombaran elles matei-

Segon plat
Besuc i orada al cava
Ingredients per a 4 persones: 2 Peces de 3/4 Kg., 

4 Patates, 2 Cebes, Barreja de fines herbes, 1/4 l. Cava, 
Oli, sal i pebre blanc.
Preparació: Preescalfarem el forn a 220º.

Pelarem les patates i les cebes, tallarem les patates a 
làmines d’un centímetre i les cebes en juliana.

En una plàtera amb oli posarem les patates, les ce-
bes, fines herbes, sal i pebre, i ho deixarem coure al forn 
uns 15 minuts.

Salpebrarem el peix, el marcarem, l’amanirem amb 
les fines herbes i ho posarem tot junt al forn. Quan faci 
15 minuts ho regarem el 1/4 de litre de cava. Ho deixa-
rem 20 minuts més controlant la cocció del peix.

Fiques dues cullerades de tomaca, l’arròs i a continu-
ació el brou de peix, rectifiques la sal i quan s’hagi begut 
el brou ja està a punt.

Les patates han de ser molt toves i el peix s’ha de 
separar de l’espina per saber quan està ben cuit.

xes, sinó les tombarem nosaltres. Al treure els bunyols 
del foc els arrebossarem amb sucre.

Si volem els podem farcir de crema o de nata.



- 12 -

RECULL FOTOGRÀFIC
• Actualitat •
La Redacció
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HA PASSAT...
(Del 24/06/2019 al 16/09/2019)
• Actualitat •
La Redacció

24/06/2019.- OBERTURA PISCINA. Amb gran 
joia la piscina ha obert i hem pogut fer el pri-
mer banyet refrescant. El primer de molts 

dies de tenir el privilegi de poder banyar-nos-hi.

28/06/2019.- PRIMERA ONADA CALOR. La 
primera de les cinc onades que hi ha hagut 
en total. Déu ni do la calorada que ha fet 

aquest any, amb aquests pics més forts. Fins i tot ha 

costat dormir al poble! S’ha arribat a temperatures que 
han superat els 35 graus de dia i els 25 de nit.

02/07/2019.- MANIFESTACIÓ A ESTRAS-
BURG. Una representació de colldejouen-
ques i colldejouencs ha estat present a la ma-

nifestació. L’objectiu era demanar que no es vetés Carles 
Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras com a eurodi-
putats. Com sempre s’han desbordats les previsions i hi 
ha hagut més gent del que estava previst. La llàstima és 
que Europa de moment gira l’esquena a Catalunya.

13/07/2019.- MULLA’T. La piscina ha acollit 
una nova edició de la iniciativa ‘Mulla’t’ per 
l’esclerosi múltiple. Una gran iniciativa per 

recaptar uns quants diners i ajudar en la mesura del pos-
sible a estudiar la malaltia.

20/07/2019.- EXCURSIÓ ESCALA DEI. En 
una jornada esplèndida, hem gaudit primer 
de la visita a la Cartoixa d’Escala Dei amb 

visita guiada. Ens hem aproximat a la vida que duien els 
monjos en el temps d’apogeu del recinte. Després hem 
anat fins a Escaladei per fer visita i tast al celler de vins 
de la vila, a part de coneixen la història. Finalment, hem 
anat a dinar al Restaurant la Morera.

02/08/2019.- HISSADA CARTELL FESTA MA-
JOR. A tocar de les 24:00h el Ricard Mal-
donado ha despenjat la pancarta de la festa 

major de sant Llorenç de 2019. Tot un espectacle per la 
gent que a aquella hora prenia la fresca a la plaça.
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03/08/2019.- FIRA DELS FUMATS i 26a TRO-
BADA DE GEGANTS. Colldejou ha acollit 
una nova fira dels fumats i ja en van quatre 

edicions. L’emblema ha estat l’encesa de la carbonera en-
guany de mans de l’alcalde de Reus Carles Pellicer i de 
l’alcalde Jordi Sierra de Colldejou. Parades per a tots els 
gustos i xaranga abans de dinar la menja de la fira: la clot-
xa. Ja a la tarda el protagonisme l’han agafat els gegants 
que han participat de la vint-i-sisena trobada del poble.

Del 07 al 11/08/2019.- FESTA MAJOR DE SANT 
LLORENÇ. Durant 5 dies, Colldejou ha celebrat 
la seva festa major. Entre els actes més impor-

tants la sardinada, el ball i sobretot la recuperació de la 
mítica fideuà del diumenge. El dia de sant Llorenç, hem 
tret el sant en processó pels carrers del poble.

08/08/2019.- CURS NATACIÓ. Els més petits 
han rebut les lliçons magistrals de l’Àngel 
una temporada més. Els uns han començat 

a perdre la por. Els que ja porten un temps han anat 

perfeccionant la tècnica. L’admirable és comprovar com 
lentament van superant els ‘traumes’ i es llencen feliços 
a la part fonda de la piscina. Una altra generació que 
recordarà aquest mític monitor.

10/08/2019.- INAUGURACIÓ CAL GAL·LO. 
Aprofitant la processó de sant Llorenç, Mos-
sèn Milio ha estat rebut pels nous senyors 

propietaris de cal Gal·lo i ha procedit a inaugurar i bene-
ir la casa brillantment recuperada. Impressiona la volta 
que rep a les persones que hi entren. Una nova casa 
recuperada del poble.

11/08/2019.- PLUJA SOBTADA. Coincidint 
amb la darrera partida de bingo, ha comen-
çat a caure gotes al frontó. Lentament han 

anat en augment, fent-se cada vegada més grosses. 
Finalment, hem hagut de córrer! Ens hem aixoplugat al 
porxo de les escoles i hem acabat de fer una estona de 
festa. Al pluviòmetre encara no 10 litres benvinguts.

16/08/2019.- CURSET AQUAGIM. L’incansa-
ble monitor Àngel ha impartit un nou curs 
d’aquagim a la piscina del poble. Fins a 11 

persones l’han seguit cada dia. El darrer dia, després de 
l’entrega dels diplomes a les participants, el monitor fou 
obsequiat amb un regal de record.
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25/08/2019.- 26a TIRADA BITLLES. El poble 
s’ha omplert dels colors de les samarretes 
de les 20 colles participants en la tirada, i 

ja en van 26. Primer esmorzar al casal i després, fins 
a l’hora de dinar, les tres rondes pertinents de tirades 
per equips i individuals. Un any més hem pogut compro-
var la precisió de les tiradores i els tiradors. L’hospitalet 
ha quedat primera seguit de Rasquera, Alcover, Horta 
de sant Joan i Pinell de Brai. Colldejou ha aconseguit 
aquesta meritòria puntuació; 3, 2, 6, 3, 4; 13.

27/08/2019.- REPARACIÓ CANONADES AI-
GUA. Una fuita detectada de matinada ha 
deixat el poble sense aigua. S’ha localitzat 

l’avaria just a la dreta de l’entrada al bar. Fetes les ca-
tes pertinents s’ha pogut obrir el carrer i així arreglar el 
problema.

08/09/2019.- TANCAMENT PISCINA. Després 
de més de dos mesos oberta la piscina ha 
tancat les portes amb gran pena. Darrere 

queden un munt de dies, 5 onades de calor i moltes remu-
llades, gresca, sol i descans. Amb aquests dies de calor 
extrema ha estat un plaer remullar-s’hi! Fins l’any vinent!

10/09/2019.- PLUGES. La nit del 10 a l’11 ha 
estat marcada per una de les darreres tonga-
des de pluja més intensa del trimestre. Qua-

si una trentena de litres benvinguts. Feia goig veure els 
pins amb la soca mullada.

11/09/2019.- DIADA NACIONAL DE CATALU-
NYA. Colldejou de nou s’ha mobilitzat -i ja 
van 9 anys- per anar a sumar-nos a la mani-

festació de Barcelona. Hem fet un bus des del poble per 
anar a reclamar la llibertat dels presos polítics, unitat a la 
classe política actual i fer sentir la nostra veu en pro de 
la independència. Enguany hem estat a prop de la plaça 
d’Espanya col·laborant en el clam.

16/09/2019.- CONNEXIÓ FONT PRENYINÓS-
ABELLES. Amb un pressupost de 5000 eu-
ros, a través l’ADF de Colldejou i amb l’ajuda 

dels treballadors del Consorci de la Serra de Llaberia, 
s’han dut a terme tasques per primer arranjar el terreny i 
després connectar les fonts de Prenyinós i la de les Abe-
lles dins del pla de prevenció d’incendis de la Diputació 
de Tarragona.
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26ª TIRADA DE BITLLES 
DE COLLDEJOU
• Actualitat •
Iblama

25 d’agost, matinal esplèndida… acabant l’estiu! 
I vint-i-sisena trobada de bitlles al poble de 
Colldejou; 26 anys acollint la trobada local. 

Amb el sol a l’horitzó hem acabat d’arranjar la sala del 

Casal per rebre els aproximadament 160 participants en 
la tirada. Calia tenir l’esmorzar a punt. Puntualment, les 
tiradores i els tiradors han anat arribant al frontó, han pa-
gat el tiquet de l’esmorzar i a la feina; a menjar. Una mica 
de cua, entrega de got i plat amb el pa amb tomaca i cap 

a la taula. Pa amb tomaca amb embotit i cafès i coca per 
rematar-ho. I cap a l’àrea de lleure. 

A quarts de 10 tocats s’ha donat per començada la 
tirada. Les vint colles i les tirades individuals s’han anat 
succeint amb èxit repartit. Tres rondes per persona per 
anar superant-se que s’han allargat fins a l’hora de dinar. 

Entremig la tensió habitual de la competició, estones per 
parlar, tombar per la zona o refrescar-se amb una bona i 
fresca cerveseta -o refresc- a la barra especialment habi-

litada per a l’ocasió. Les figues de les figueres de la zona 
han estat un blanc fàcil per tiradors i acompanyants. 

Han anat tirant els diferents equips, així com de ma-
nera individual. La classificació per grups ha estat la se-
güent: L’Hospitalet ha quedat primer seguit de Rasquera, 
Alcover, Horta de sant Joan i Pinell de Brai. Colldejou ha 
aconseguit aquesta meritòria puntuació; 3, 2, 6, 3, 4; 13.

A la part final de la jornada, després dels desempats, 
el regidor d’esports Lluís Vidal ha lliurat els trofeus i les 
medalles. Primer als més petits, després als adults indi-
viduals i finalment el premi per equips.

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

Lo Collet
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VIATGE A NÀPOLS I 
COSTA AMALFITANA
• Viatgem a... •
Xell Gaya

L’ITINERARI
30/06/2019 • REUS • BCN • NÀPOLS
01/07/2019 • NÀPOLS • PROCIDA • ISCHIA

02/07/2019 • NÀPOLS • POMPEIA • PEUS VESUVIO • 
HERCULANO • CASTELL DEL OVO
03/07/2019 • NÀPOLS • SORRENTO • CAPRI-ANACA-
PRI-POSITANO i PRAIANO (vistes des de la carretera) 
• AMALFI
04/07/2019 • AMALFI • GROTTE ESMERALDO-PLAT-
GETA • RAVELLO • TOMET NOCTURN AMALFI
05/07/2019 • AMALFI • POSITANO • ATRANI • CASTI-
GLIONE • MINORI • VIETRI SUL MARE • SALERNO
06/07/2019 • SALERNO • PAESTUM • CASTELABATE 
• AGROPOLI
07/07/2019 • SALERNO • REGGIA DE CASERTA • NÀ-
POLS
08/07/2019 NÀPOLS-REUS

L’ALLOTJAMENT
A NÀPOLS: Astor Vintage. A Nàpols es poden di-

ferenciar dues grans zones. La de la Catedral de san 
Gennaro, que és on hem estat i la de la zona del castell, 
barri espanyol i Vomero, de la qual queda una mica allu-
nyat. Apartament correcte -amb ascensor- amb encant, 
en un edifici majestuós però mancat per exemple d’un 
bon aire condicionat (n’hi ha un però no va bé) i alguns 
utensilis bàsics com draps, estenedor. Comoditat de llit i 
sofà. Ample i diàfan i amb balcó terrasseta!

Alpivida Home. A prop de l’aeroport. Apartament 
complet i ampli. Et deixen esmorzar i begudes a la neve-
ra. Bon aire condicionat!

A AMALFI: Apartament Casamalfi. Situat a la part 
dreta, darrere del Duomo i sota del Cementiri. Handicap: 
142 escales per accedir-hi. Ara; apartament impecable, 
amb terrassa interior amb tauleta i balcó que dóna a 
Amalfi amb unes vistes que recordaràs per sempre. És 
un sol ambient amb cuina llit i sofà. Impagable! Aire con-
dicionat bo!

A SALERNO: Astoria Suite. A tocar del port. És a l’in-
terior de la ciutat però és gran i està molt bé (dimensions 
més grans de l’habitual). Aire condicionat imprescindible 
i bo ja que la calor al juliol és molt forta. El barri és de 
l’estil dels de Nàpols.

DESPLAÇAMENTS I DESPESES.
Amb avió des de Bcn-Nàpols amb Vueling (359,96€). 

Hem deixat el cotxe a l’aparcament cobert d’Aena (47€, 
registrant-te).

A Nàpols hem llogat un cotxe a través de Rentalcars 
amb Ecovia (231,77€). Ens han donat un Kia Picanto. 
Un desastre trobar-los. No tenen seu a l’aeroport mateix 
i et venen a buscar a una rotonda que hi ha molt més en-
llà de l’aeroport. El cotxe ideal per moure’t per aquestes 
carreteres estretes i atapeïdes. A Nàpols hem deixat el 
cotxe en un aparcament tancat (18€ nit x 3 nits = 54€).

A Procida i Ischia hem anat amb Caremar. Primer fins 
a Procida (25€ els dos) i d’allà a Ischia (15,60€ els dos) 
amb Tragheto (vaixell més gran i més lent). La tornada 
l’hem fet en Aliscafo d’Ischia a Nàpols (1 hora, 35,80€ 
els dos). A Ischia sortint del Porto a mà dreta hi ha busos 
que et deixen a la part més bonica de l’illa, on hi ha el 
castell.

De Sorrento hem anat amb barco fins a Capri amb 
Snav. Per dins a l’illa hem anat amb transport públic. Vas 
com a sardines però és econòmic (2€ viatge. Total = 8€). 
De baixada vam agafar el funicular (4€).

Des d’Amalfi hem anat a la Cova esmeralda amb bar-
co i per dins amb barques (34 euros els dos; barco i en-
trada gruta). A Positano igual (32€ anar i tornar).

Pel que fa a les despeses. Ho he desglossat en 6 
apartats:
• COTXE (lloguer, pàrquings, peatges i gasolina): 547,55€.
• ALLOTJAMENTS: 948,1€.
• VOLS: 359,96€.
• DESPLAÇAMENTS (barco): 178,5€.
• ENTRADES: 156€.
• MENJAR-RECORDS: 270,09€
En total suma 2460,2€, això vol dir que per persona són 
1230€.

L’IMPRESCINDIBLE
DE NÀPOLS: Catedral San Gennaro. Impressiona 

per les mides i la majestuositat. Cal acostar-se al bust 
del patró de la ciutat. L’home va ser martiritzat i des de 
fa 400 la seva sang es liqua, és a dir; es fa líquida en el 
seu aniversari de la mort. El Baptisteri i la façana exterior 
són molt macos.

Napoli Soterranea (8€ visita guiada). Un descobri-
ment. T’aproximes als milers de metres de galeries ex-
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cavats a la roca des de temps dels grecs i perfeccionat 
pels romans i successius pretenien bastir d’un sistema 
subterrani d’aigües. La història ha volgut que els napo-
litans ho fessin servir més tard com abocador i després 
com a refugi en les dues grans guerres.

Plaça Plebiscito i Municipio. La primera és de les més 
grans, més simètriques i més belles que mai he vist. Al 
fons un temple que recorda el panteó d’Agripa de Roma 
en blanc però amb una gran cúpula que la culmina. De la 
segona val la pena aproximar-se a la font que hi ha just 
davant de l’Ajuntament.

Castell aragonès. En la façana de la ciutat és tota 
una icona. És una referència del domini de la Corona 
d’Aragó arreu del Mediterrani. Unes torres amb merlets 
imponents enfosquits i una façana blanca que ressalta 
al bell mig amb escrits i inscripcions que en recorden el 
seu passat.

Zona/vistes des de dalt de tot. Tot i que és una mica 
caòtic, sobretot pel mal estat del ferm dels carrers, pots 
fer fotos de tot el golf de Nàpols des d’on la ciutat s’aixe-
ca tossuda. I al fons la silueta desafiant del volcà Vesuvi.

Barri espanyol. Un clàssic. Baixar pel carrer Toledo i 
plaça Dante. És l’essència de la ciutat vella de Nàpols. 
Els carrers van enfilant-se en la costa i si ets una mica 
pacient i observador captaràs l’ànima de la vila. Raco-
nets impagables amb flors, roba estesa, altars de gent 
i homenatges a familiars ja desapareguts, botigues en 
qualsevol racó, motos per tot arreu, cotxes que aparquen 
on volen, gent asseguda pels carrers...

Castel del Ovo. Imprescindible anar-hi amb la caigu-
da del sol. Les vistes des d’allà de la ciutat i del golf són 
impagables. És gratuït!

Multitud d'esglésies. Realment sobta ja que en qual-
sevol racó és bo per rendir culte a Jesús. Esglésies impe-
cablement cuidades i d’estil més aviat neoclàssic que no 
desentonen gens ni mica. A la que en vegis una d’oberta 
entra-hi ja que a dins hi sol haver un patrimoni immens.

DE PROCIDA: Arribes per mar a la Marina grande. 

Diríem que és la part menys bonica. Val la pena donar 
un tomet per la zona del port i pujar cap a la part alta, a 
la zona de la fortificació. Quant ets dalt veus l’altra banda 
de l’illa; la més bonica, la Marina Corricellla. El poble s’hi 
aboca de dalt de tot fins baix a la zona del port petit. Re-
comano anar-hi amb el banyador posat i fer un banyet, 
allà no et diuen res; hi ha gent banyant-se per tot arreu. 
Nosaltres hem anat al final de tot on hi ha una caleta 
mínima de pedra volcànica i grans rocs. L’aigua és trans-
parent i està plena de peixos. Preneu sabates d’aigua ja 
que els còdols i rocs són importants.

D’ISCHIA: El ferri et deix al Porto. Fins a la zona del 
Castello hi ha 3 km, així que més val que agafeu un bus 
d’anada i tornada ja que el sol és imponent. Arribats a la 
zona del Castello si vols pots visitar-lo sinó la vist des de 
baix és ben maca. Terra de llimones per cert i limoncello 
a punta pala. Moment de nou ideal per fer un bany. Hem 
trobat un raconet al passeig marítim ple decrancs on re-
frescar-nos ha estat una benedicció. La gran sort és que 
hi ha moltes fonts d’aigua i d’elles i sol brollar una aigua 
fresquíssima que et refà l’ànima.

DE POMPEIA: Hem matinat i hem entrat dels pri-
mers. Hàbils les 4 primeres hores, després ha estat una 
sauna i un bullidor de gent. Jo des de casa em duria 
preparat allà on es vol anar i fer com una mena de ruta 
particular ja que les distàncies són molt grans i la vila és 
un veritable laberint. Hi ha tant per veure! Per no can-
sar-se amb un matí és suficient. Pren aigua en ampo-
lletes congelades. A les principals vies hi ha fonts però 
s’atapeeixen de gent. Què val la pena veure? La Porta 
Marina, la Basílica, el Fòrum, l’Amfiteatre i el teatre, so-
bretot el petit. Al llarg de tot el recorregut et vas trobant 
cases. Impressiona veure-les i sentir com es van acabar 
els seus dies. Impressiona igualment caminar damunt 
de les grans pedres que formaven els seus carrers. Per 
acabar de posar-te la pell de gallina observa ben d’a 
prop la desgràcia dels cadàvers petrificats. El gos i el 
pres et deixen corprès.

DEL VESUVIO: Amb el cotxe mateix vam decidir pu-
jar fins on et deixen de la muntanya, als peus del con, 
per observar ben d’a prop la font generadora d’un dels 
volcans més destructius de la història (5€ pàrquing). 
Vam dinar ben fresquets. A la baixada val molt la pena 
aturar-te en la sinuosa carretera per observar la vista del 
golf de Nàpols. Només llavors et fas una idea de la po-
tència descomunal que va tenir el volcà.

D’HERCULANO: La ciutat fundada per Hèrcules i la 
veritat una gran desconeguda pel gran públic obsessio-
nat per grans parcs d’atraccions com el de Pompeia. Et 
sobta perquè la ciutat antiga queda enfonsada als teus 
peus. Això ja et dóna una idea de la quantitat de runa 
que va arribar a caure i que va fer guanyar terra al mar. 
A la part de baix de tot encara hi ha les fornícules de 
pescadors on s’hi emmagatzemaven les barques i el ma-
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terial de pesca. Allà hi romanen els cadàvers en os de 
les quasi 300 persones que hi van morir socarrades. S’hi 
han conservat en un estat magnífic diverses cases amb 
les seves pintures, els seus mosaic i els patis.

DE SORRENTO: Vam donar-hi una volta mentre hi 
arribàvem amb el cotxe. És una ciutat que la gent des-
coneix com és ja que essencialment s’hi va per embar-
car i anar a Capri. La vida es mou al voltant de la plaça 
Tasso. A baix hi ha el moll. Des d’allà observes la ciutat 
com queda penjada damunt del penya-segat escarpat. 
Des d’aquí tens una primera impressió del que serà la 
Costa Amalfitana. Aquí vam agafar el barco d’SNAV fins 
a Capri.

DE CAPRI: Arribes a la Marina grande de Capri; zona 
de port i platges, botigues i bars. Sortint a mà dreta afa-
nat a comprar un bitllet de bus per dur-te fins a la pobla-
ció més elevada de l’illa ANACAPRI. Nervis i caos en 
la conducció que et fan llicenciar-te davant de multitud 
d’imprudències que es cometen. La mà dreta d’aquesta 
gent per conduir en espais estrets és brutal. Pugem en 
un bus petit i hi anem estrets i acalorats com sardines. 
A dalt donant un tomet per la vila en tens suficient. La 
casa rossa, les places i les esglésies. Si tens ganes pots 
agafar un telecadira que et duu a la part més alta de l’illa. 
Bus fins a CAPRI que et deix al centre. La carreterona 
per la que baixes és uns veritable serp enroscada. És 
bonic veure les vistes des del mirador de la muntanya i 
el mar. Tomet pel bullici de la plaça del Municipio amb 
l’església al costat i a dinar als Jardins d’August, a l’altra 
banda de la mateixa. Allà hi ha un mirador xulíssim des 
d’on pots veure els Fariglione; dos penyals brutals que 
sobresurten del mar, icona de l’illa. Dinar i baixada cap a 
la Marina grande en funicular, on et pots banyar.

DE POSITANO, PRAIANO i AMALFI (De camí): La 
carretera és una meravella. Vas serpentejant per aquestes 
muntanyes i a cada racó un poble et sorprèn donant-te la 
benvinguda. Val la pena a cada racó que trobis -i puguis- 
arramblar-te i treure fotos. El record serà inesborrable!

D’AMALFI: Excel·lent punt de partida per agafar tras-
llats en barco/ferry d’un poble a un altre; és la manera 
més ràpida. Del poble la Catedral és majestuosa, no no-
més per fora amb l’escalinata sinó per dins. El claustre 
i la cripta són magistrals. Cal deixar-se portar una mica 
per la inèrcia i resseguir els laberíntics carrerons i com-

prar en els negocis locals. Cal pujar a la part alta de la 
vila -zona cementiri- per tenir una perspectiva inoblida-
ble. Et pots banyar a la platja mentre degustes una birra 
italiana; les aigües són cristal·lines a l’haver-hi còdols.

DE RAVELLO: Hi ascendeixes per una carreterona 
estreta que fins i tot té el trànsit regulat amb semàfors, ja 
que hi ha trams per on justet hi passa un cotxe. A banda 
i banda llimoners que s’enfilen en terrasses centenàries. 
Ja a dalt no et perdis els Jardins de Ruffolo, el balcó de 
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la Costa Amalfitana. Un indret ambientat impecablement 
amb flors i una barreja d’edificis de diferents civilitzaci-
ons. Puja a la torre i no t’oblidis de fer la foto icònica dels 
pins aixecant-se entre les torres de l’església amb el mar 
al fons. No marxis sense passejar pels seus raconets i 
admirar jardins i escenaris de pel·lícula. I a la que puguis, 
ben atent a les postes.

DE POSITANO: Arribar-hi amb barco és la clau. 
Dues postals: la vista des de la zona del port amb tot el 
poble fent-se gran als teus peus i pujar per la part dreta 
de l’església tot el que puguis per veure una de les mi-
llosr vistes de la vila des de dalt. A poder ser ves-hi aviat 
ja que cap al migdia se satura.

D’ATRANI, MINORE, MAIORI i VIETRI: De camí a 
Salern et vas trobant poblets artificiosament aixecats en 
el desnivell. Alguns tenen mar i port, altres romanen pen-
jats en el penya-segat però tots ells tenen un nosequè que 
enamora, que t’atrapa, que t’obliga a baixar-hi o pujar-hi i 
contemplar-ne la bellesa. I és curiós perquè tots els veus 
diferent si els mires des de la zona del port o des de dalt 
de la muntanya. Si tens temps, està guapo aturar-s’hi en-
cara que sigui breument. Coses imperdibles: les cúpules, 
les esglésies i els seus campanars, els carrerons empi-
nats, molts amb escales i molts descrivint passos laberín-
tics per sota de les cases, les places atapeïdes de gent, 
les platges cristal·lines, ports bulliciosos plens de gent que 
puja i baixa constantment dels barcos, platges ordenades 
amb les ombrel·les i les hamaques multicolors, la multitud 
de flors entre les que destaquen baladres de diferents co-
lors i geranis espatarrants i de teló de fons un blau que sol 
fondre les ànimes del cel i del mar.

DE SALERNO: Suposa el final de la costa Amalfita-
na. És una ciutat gran majestuosa i a la vegada caòtica, 
sorollosa i bruta. De fet és un Nàpols en petit. La zona 
del centre és un bullir de gent. Les grans avingudes allà 
es converteixen en carrerons amb destins infinits. Im-
perdible és la Catedral de sant Mateu i sobretot la seva 
brillant cripta marbrada dedicada al patró. Ciutat també 
repleta d’esglésies i esglesioles que s’alcen en qualsevol 
racó. És un nucli que va enfilant-se des del port fins a 
dalt de tot de la muntanya, on el castell hi segueix imper-
torbable. De visita obligada són els jardins de Minerva. 
Un prodigi que els antics van bastir a la part alta de la 
ciutat aprofitant la inèrcia de l’aigua. 5 pisos de jardí amb 
les seves fonts i el seu reg i un munt de plantes de tota 
mena. De fet és la capital de la botànica. Bon lloc per 
cruspir-se una bona pizza enmig d’una calorada i xafo-
gor insofribles (3

DE PAESTUM: Una meravella saber de la seva exis-
tència. És un assentament grec que després va ser en-
golit pels romans. Els grecs l’anomenaren Posidònia els 
romans Paestum. Conserva l’essència de les antigues 
ciutats gregues, bàsicament perquè s’han salvat tres 
temples de l’època: el d’Atenea, el més bell des de fora. 

A l’altra banda hi tenim  dos temples més el de més a 
l’esquerra dedicat a Hera i el del mig que és una merave-
lla dedicat a Neptú. Aquest fins i tot ha conservat les co-
lumnes de la segona planta. Els temples foren aixecats 
respectant l’estil dòric en les columnes. De la ciutat en 
pots veure infinitat d’estructures bàsiques de les cases, 

la immensa àgora, el teatre i gran part de la muralla. A 
poder ser dóna un tomet pel museu on podràs gaudir 
de diferents pintures murals de tombes, representacions, 
ceràmiques i sobretot els conjunts escultòrics que hi ha-
via als temples.

DE CASTELLABATE: És un poble pintoresc de la 
Campània interior que s’aixeca resseguint la part alta d’una 
muntanya imponent. Aparques a dalt de tot i vas baixant 
pels carrerons plens d’arcs que es comuniquen per sota 
de les cases. Està xulo baixar fins la Piazzeta i més enllà 
descobrir l’església i el campanar que és al costat.

D’AGROPOLIS: A la part de baix, les platges són 
una delícia. Enmig de la calorada s’agraeix refrescar-se, 
tot i que l’aigua bulli. Com més a prop del port pitjor qua-
litat de les platges. Zones blaves a tocar de la platja amb 
preus elevats per una jornada sencera (1 euro l’hora).

DE REGGIA DE CASERTA: Avui és una meravella 
que va ser entregada al poble pel rei Victor Manuel III. 
Ahir, un deliri del monarca Carles III espanyol que va 
voler imitar Versalles. Es va gastar una morterada de 
diners per bastir un palau i demostrar el seu poder. Un 
palau que ni va poder gaudir atès que va ser cridar a la 
corona espanyol. De l’edifici recomano donar una passe-
jada per les estances i sobretot l’escalinata de l’entrada, 
l’església i el teatre, el primer en forma de ferradura. De 
l’exterior sinó agafes una solejada descomunal ves fins 
a les fonts del final del jardí que són a quilòmetres de 
distància. Qualsevol ombra és agraïda! La magnificència 
i la grandària de les dimensions deixen constància del 
poder i el deliri d’aquests sonats que vivien a l’esquena 
del poble. Avui el conjunt és patrimoni de la Humanitat.
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CRÈDITS SOCIALS
• Opinió •
Enric Muntané

1984, és el títol d'una novel·la escri-
ta per George Orwell, entre els 
anys 1947 i 1948 i publicada per 

primera vegada el 8 de juny de 1949.
L'argument de la novel·la és una ficció. Planteja un 

futur del nostre planeta, on el tauler polític, està repartit 
en blocs de països, que es fan la punyeta (per dir-ho 
suau), entre ells.

Al ser publicat al cap de poc temps de la fi de la II guer-
ra mundial i en plena guerra freda, el públic va entreveure, 
que el llibre parlava de la Unió Soviètica, dels seus líders 
i la manera com tenien de reprimir la dissidència i amagar 
la veritat del que succeïa als seus ciutadans.

Analistes més actuals, veuen tot una sèrie de paral-
lelismes entre la societat d'aquests dies i el món que 
descriu 1984.

Una societat (els seus poders), on es manipula la infor-
mació i es practica la vigilància massiva (d'aquí surt el mot 
de GRAN HERMANO), existeix la policia del pensament i 
la neollengua, on es redueix i es transforma el lèxic amb fi-
nalitats reprensives, amb l'argument i principi de "allò que 
no forma part de la neollengua, no pot ser pensat"

Aquests últims mesos, ho estem comprovant molt de 
prop. El judici-farsa als presos polítics, les detencions 
de membres dels CDR, sense proves... amb acusacions 
gravíssimes, les manipulacions dels mitjans del règim, 
tots els seus altaveus mediàtics, ens demostren que no 
som tan lluny d'aquesta ficció futurista.

I ara arriba el que semblava que no havia de ser mai.  
Anem al gra. La principal plataforma de pagaments Xi-
nesa (i de la resta del món) Aliplay, en la seva aplicació 
per a mòbils, hi podem trobar una pestanya de Zhima 

Credit, que una vegada oberta, veurem un numero de 
tres xifres, que es troba entre el 350 i el 950. La majoria 
d'usuaris no presta atenció a aquesta dada, però es veu 
que té molta importància pels temps que corren i els que 
estan a punt d'arribar.

És el sistema de puntuació social, ideat per la branca 
financera de Alibaba, el principal conglomerat de comerç 
electrònic del planeta.

En teoria es tracta d'un barem per tal de qualificar el 
comportament dels usuaris i la confiança que els mereix. 
La puntuació és calculada per un algoritme el qual resul-
ta un tant fosc o si més no, un tant sospitós, perquè es 
té amb compte, no sols que l'usuari faci un bon ús del 
servei, sinó que també, el que compren i a qui, també 
s'apunta que es recull informació relativa al pagament de 
multes o crèdits bancaris. No és l'únic sistema de punts 
ideat per empreses xineses. La majoria ho fa i ho fa ser-
vir per oferir serveis extres o avantatges als que tinguin 
millor puntuació, a mode d'incentiu  per mantenir un com-
portament exemplar. Exemples, els millors usuaris de Ali-
play, poden accedir a sales VIP de diferents aeroports, 
utilitzar serveis de lloguer de cotxes sense deixar dipòsit 
o demanar préstecs a un interès més favorable. Una de 
les principals empreses de lloguer de bicicletes de Xina, 
MOBIKE, ja ha anunciat que utilitzarà les seves puntua-
cions per penalitzar els usuaris que la tinguin més baixa, 
així que els que sols tinguin un APROVAT, hauran de 
pagar el doble que els que tenen EXCEL·LENT, i als que 
siguin qualificats com a DEFICIENT els podran arribar 
a cobrar fins a cent vegades més del preu normal. Tot 
això pot semblar una anècdota, però va més enllà, és 
una punta de llança d'un sistema de CREDIT SOCIAL, 
públic i obligatori, com un CARNET CIVIC per punts, que 
el govern xinés va aprovar l'any 2014 i està introduint de 
manera progressiva. En certa mesura, s'assembla  al sis-
tema de puntuació FICO, dels Estats Units, que avalua 
la capacitat financera de les persones, però va molt més 
enllà. El sistema xinés també tindrà en compte aspectes 
tan variats i difusos  com la "credibilitat jurídica", l'existèn-
cia d'antecedents penals o causes pendents, penalitzarà 
el retard del pagament de factures, la integritat social, res 
de fumar en espais públics, o provocar situacions que al-
terin l'ordre (sense especificar quines), també està previst 
tenir en compte el comportament a les xarxes socials, per 
exemple, la difusió de notícies falses o rumors (vol dir de 
facto, que només el sistema, podrà informar).

La Comissió Nacional per la Reforma va informar per 
la seva web oficial que les persones que hagin comés 
faltes administratives o econòmiques, serien castigades 
amb la prohibició de viatjar en avió o en tren d'alta velo-
citat, el veto podrà durar un any i serà revisable.

En el que portem d'any, més de sis milions de perso-
nes ja han estat penalitzades i excloses dels sistemes 
de transport més avançats, sense ordres judicials ni res 
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LLEGIR EN PAPER O EN 
DIGITAL?
• Llegim •
Judit Robert

que se li assembli. El banc informa dels deutes a algun 
organisme oficial, i amb això ja n'hi ha prou.

Segons el govern xinés "el propòsit és beneficiar a 
qui sigui de confiança i restringir els moviments i les ope-
racions financeres a qui no ho sigui". Així, tota persona 
que pugui ser incòmoda pel govern, pot veure restringi-
des les seves llibertats més bàsiques.

El 2018 ho va denunciar  HUMAN RIGHTS MATCH, 
on també critica la falta d'un mecanisme de defensa en el 
cas que els ciutadans vulguin apel·lar la seva puntuació. 

1984 ja és aquí, ha arribat a Xina i no s'aturarà, ens 
vendran que és la solució per acabar amb els actes vi-
olents de les ciutats, dels ocupes i demés... i la gent ho 
trobarà bé, però la segona fase serà destinada a tota 
aquella persona que no faci bondat o posi en dubte les 
mesures del sistema, tot ben recolzat pels mitjans d'in-
formació i entreteniment.

Com diu aquell savi proverbi,  CUANDO VEAS LAS 
BARBAS DEL VECINO AFEITAR.....PON LAS TUYAS 
A REMOJAR.

Aquesta és la pregunta que moltes persones ens 
fem. La meravella d’agafar un llibre, tenir-lo a les 
mans, sentir-ne l’olor, no haver d’estar pendent 

de la bateria, o bé, la comoditat de tenir una biblioteca 
mòbil on pots escollir la mida de la lletra, el color del fons, 
navegar per internet…

Si us he de dir la veritat, personalment penso que si 
podem gaudir dels dos formats, per què conformar-se 
amb un de sol?

Per aquells que no ho sapigueu, la xarxa de bibliote-
ques té un catàleg on també es poden agafar en préstec 
documents digitals, ja siguin llibres o revistes, o si s’escau 
llegir on-line.

Avui us presento al meu amic ARGUS! Un espai que, 
n’estic segura, passarà a formar part del vostre dia a dia. 
Què és ARGUS? Fem-hi un cop d’ull!

Escrivim al google això: argus biblioteques i cliquem a 
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/?lang=cat 
(i escollim la primera 
opció que ens dóna el 
buscador. És aquesta. 
Ens sortirà aquesta 
pantalla.

Punxeu a cerca clàs-
sica, tal com indica la 
fletxa. Fareu cap en 
aquesta altra pantalla

Aquesta pantalla és  
meravellosa. Sabreu tots els llibres que hi ha a les bibli-
oteques de la Generalitat de Catalunya.

Al primer desplegable de l’esquerra,  podeu buscar 
per títol, per autor, per matèria (les altres opcions que 
dóna ja són més especifiques pels professionals)

Al segon desplegable, on hi diu Tot el catàleg, vol 
dir a qualsevol biblioteca, o bé, punxar a la biblioteca 

que ens interessi consultar (estan ordenades per ordre 
alfabètic) Si un llibre no el tenen a la vostra biblioteca 
de referencia, podeu demanar que us el portin, ja que 
totes les biblioteques de la xarxa tenen servei de préstec 
interbibliotecari.

Aquest catàleg el pot consultar tothom, tingui o no 
tingui carnet de la biblioteca. Però si tens carnet de qual-
sevol biblioteca de la xarxa, pots fer molt més!

Pots reservar llibres, pots demanar pròrroga, pots 
consultar la teva llista de llibres llegits i pots tenir  accés 
a la Biblioteca Digital.

Si cliquem damunt d’aquest eBiblio anirem aquí:

Voilà! Aquesta és la pàgina del catàleg de llibres i 
revistes digitals que podeu llegir en línia o bé descarre-
gar-vos al vostre dispositiu electrònic. Les instruccions 
de funcionament les trobareu a dalt, a la dreta, damunt 
la línia vermella. Al marge esquerre, s’hi poden veure les 
temàtiques i a l’espai central les novetats que s’hi van 
incorporant.

No us deixeu endur per les icones de dalt a l’esquerra 
(Gobierno de Espanya) si alguna cosa van fer bé aquests 
espanyols, va ser, precisament, compartir cultura. Van 
abocar tot el seu extens catàleg de llibres i documents 
en llengua castellana per a poder compartir. Tenim la 
sort de ser bilingües!

Si no teniu carnet de biblioteca, us el poden fer a 
qualsevol, és gratuït i, tot i que per aquí no es gaire fre-
qüent, a les ciutats més grans hi ha molts llocs en què 
ensenyant el carnet, et fan descomptes als museus, als 
cinemes, al teatre, etc

M’acomiado amb una màxima que m’encanta “Més lli-
bres, més lliures”
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EXCURSIÓ A SCALA DEI I 
LA MORERA DE MONTSANT
• Viatgem a...•
La Redacció

636 396 720

Vist ara amb una certa perspectiva, amb més for-
ça, podem parlar que va ser un gran dia. Per una 
estoneta vam ser partícips de la llegenda de Sca-

la Dei; per una estona vam ser ben a prop del cel.
A les 09h ens vam trobar a l’entrada del poble. Allà, 

el bus ens esperava puntual. Començava una mini odis-
sea de tombs per fer cap a un dels territoris més bonics 
i més treballats de la nostra Catalunya: el Priorat! Mira 
que hi som a prop noi, però les comunicacions entre el 
Priorat i el Baix Camp són massa obsoletes. Montbrió, 
Botarell, N-420 i fins el coll d’Alforja. Fins aquí, el paisat-
ge roman entre camps essencialment de fruita seca. En 
pic comences el descens cap les terres del Prior, amb el 
Montsant com a teló de fons magnífic, la vinya entre vella 
i jove copsa tot el protagonisme. És increïble el treball 
que s’ha dut a terme en aquests paratges inhòspits. Les 
Ventes, Poboleda i per fi Scala Dei. Primer la Corneria i 
després la Cartoixa.

En sortir de la porteria ja vam començar a respirar i a 
sentir el que van viure aquells monjos privilegiats. De la 
mà d’una guia instruïda, ens vam acostar a una manera 
de viure privilegiada en un entorn celestial. Els monjos 
cartoixans van bastir un monestir seguint tots els cànons 
que dictava l’ordre com a la resta d’Europa. La imatge 
icònica que et deixa l’entrada amb les arcades i la por-
ta major amb la figura de santa Maria de Montsant al 
capdamunt donant-te la benvinguda, amb el Montsant al 
fons, corprenen. Aixecaren un conjunt monumental del 
que en destacaven quatre parts: el claustre petit (avui 
reconstruït amb la font al mig), l’església (en obres), el 
claustre gran (que properament es recuperarà) i la zona 
de les estances reconstruïdes. Aquella gent va viure 
de manera austera però amb tots els luxes amb el que 
recaptaven dels pagesos de la zona. En el fons fou un 

règim feudal com qualsevol altre. I com tots aquests rè-
gims, hi va haver un dia que al poble se li va acabar la 
paciència i van acabar per saquejar la Cartoixa; no va 
quedar res en peu!

Sota un sol de justícia i aprofitant totes les ombres 
possibles vam seguir les explicacions de la guia, que-
dant-nos meravellats per exemple amb la conducció de 
l’aigua i és que la zona on es va construir el conjunt, 
era rica en aigua i baixava per inèrcia, les estances dels 
monjos, els jardins i la manera de fer. Acabada la visita, 
bus i cap a Scala Dei.

Als Cellers de Scala Dei ens van rebre. Visita a les 
instal·lacions, explicació del procés d’elaboració del vi 
des de que es verema, la fermentació i fins que arriba 
a l’ampolla i s’etiqueta. Tots els vins són màgics però 
acabes descobrint petites variacions que els fan únics, 

com per exemple el procés de fermentació, les barriques 
i els llocs on finalment els vins reposen. El celler amb 
les bótes aixecat sobre una immensa volta catalana -an-
tiga casa del Procurador de la Cartoixa- ens va deixar 
bocabadats. D’allà férem cap a la botiga del celler; ens 
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esperava el millor moment de la jornada: la cata de vins. 
Fins a 5 varietats ens van deixar degustar. Dues de dife-
rents perquè tot i ser garnatxa negra eren un vi rosat i un 
de blanc, dues varietats de negre del 17 i 18 (una de les 
millors anyades) i la joia de la corona: un Scala Dei del 
2016 que ens va acabar d’ennuvolar. Aromes, sabors, 
cupatge, criança... Una meravella que l’home ha sabut 
extreure de la natura en forma de líquid diví.

Ens quedava el tram final de la jornada. Ascendir fins 
a la Morera va ser una mica costós degut al pendent 
que presenta la carretera. La gana a aquella hora es feia 
notar, tot i que el vinet ens havia reactivat la sang. Arri-
bar a la Morera i contemplar aquell entorn i aquella serra 
t’eixampla el cor. De fet hi ha molts paral·lelismes entre 
Colldejou (serra de Llaberia i la Mola) i la Morera (amb el 
Monsant). Fins i tot és curiós observar com la propagan-
da turística que hi havia al Restaurant es corresponia a 
la nostra terra i el nostre entorn de la serra de Llaberia. 
Doncs bé, després d’un tram final a peu de pujada des 
de l’aparcament -per acabar de fer venir la gana- férem 
cap al Restaurant la Morera. Allà la família Soldevila ens 
va rebre amb els braços oberts en un local molt autèntic 
i original. I quin dinar nano! De primers vam escollir di-
versos plats entre els que destacaren la crema de meló 
amb pernil, l’esqueixada de bacallà, la truita amb suc o 
les amanides de fruits vermells. De segons pollastre far-

cit, carn a la brasa, bacallà confitat, mandonguilles amb 
albergínia o galta de vedella. Postres, cafès i bon vi, com 
no podia ser d’una altra manera. Estoneta per a la tertúlia 
i donar un tombet pel poble i cap a casa. Eren les 17:30h 
quan enfilàrem el camí de tornada. Uns quants tombs 
finals i unes profundes becaines van marcar el camí fins 
a Mont-roig. Allà ens vam acomiadar d’uns quants amics 
que allà es quedaren i cap a Colldejou amb l’energia re-
novada.

Una experiència que feia anys que no es feia i que 
ha estat ben reeixida. Un dia que recordarem amb molta 
estima. Agrair la feina feta i la participació de la gent.



- 26 -

PASSATEMPS
• Entreteniments •
Joan Llorens, joglar

Sudoku difícil

Sudoku fàcil

El poder de la ment

Laberint

Solucions núm. 82 • La rica de la parròquia no duu perruca perquè li rasca.
• Un rus, que té un ris ros, s’estava al ras sense fer res.
• Obre la porta i fa rac, d’un bot ha saltat al rec, més ben 
mudat que cap ric. En Pau li ha tirat un roc i l’ha fet caure 
del ruc.
• Que fa fred, Frederic, fredolic?
• Un carro carregat de rocs corria per la carretera i el 
carreter, carregat de ràbia, li corria al darrere.
• Una sogra negra, magra i agra renta roba al Segre.
• En Ferran Ferrer feia foc i fum ferrant ferro fort.
• Era a l’era amb la pera del pare del Pere.

LA R forta i la R fluixa

En aquest text s'han tret totes les vocals. Prova de 
llegir-ho, veuràs que no és tant difícil:

-l n-str- c-rv-ll -st- s-mpr- pr-s-nt, s-mpr- -sc-lt-nt, s-
mpr- -pr-n-nt i -b--nt c-d-sc-n- d- l-s n-str-s -rdr-s. -s l- n-
str- m-nt qu- r-s-l t-ts -ls n-str-s pr-bl-m-s, -t-n-nt - t-t-s l-s 
n-str-s -m-c--ns - d-s-tj-s, - qu- r-c-rd- l-s n-str-s -l-gr--s 
- tr-st-s-s. -l n-str- c-rv-ll -s -l n-str- m-ll-r -m-c.

Si no te'n surts, prova de llegir-ho ara:
El nostr- c-rv-ll -st- s-mpr- pr-s-nt, s-mpr- -scolt-nt, s-

mpr- -pr-n-nt i ob-int c-d-scun- d- l-s nostr-s ordr-s. És 
l- nostr- m-nt qui r-sol tots -ls nostr-s probl-m-s, -t-n-nt - 
tot-s l-s nostr-s -mocions i d-sitjos, i qui r-cord- l-s nostr-s 
-l-gri-s i trist-s-s. -l nostr- c-rv-ll és -l nostr- millor -mic.

(Ara pots tornar a intentar llegir el primer)
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BAR • RESTAURANT

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

          646 045 055 • 649 178 303

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

43206 REUS (Tarragona)

RESTAURANTE

LA ISLA
MARISQUERÍA

ESPECIALIDADES
RODABALLO AL HORNO
LANGOSTINOS DE VINARÒS
MARISCOS DEL MEDITERRÁNEO

CERRADO DOMINGOS NOCHE
Y LUNES TODO EL DÍA

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

HOTEL • BAR • RESTAURANT

NOVA DIRECCIÓ
Esmorzars de forquilla

Menús de cuina 
casolana de muntanya

Events

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



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

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

Vint anys al seu servei

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

GESTIÓ FINANCERA - ASSEGURANCES: Miguel Angel Garcia - Carmen Tena

Tel.: 977 784 099

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

Plats combinats, entrepans, tapes

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

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

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

CASAL DE COLLDEJOU


