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EDITORIAL
• Editorial •
La Redacció

Amb els primers bolets -i algun 
rovelló esporàdic- i una ton-
gada força regular de pluges 

hem entrat de cop a la tardor. L’es-

tiu s’acaba, la piscina tanca, la gent 
marxa del poble, els nens tornen a 
l’escola... Hem passat uns dies junts 
il·lusionants gaudint d’un dels estius 
amb calor més intensa, omplint la ter-
rassa del Bar, saltant i ballant a la festa 
major, participant de tots els menjars 

possibles, emocionant-nos amb els 
gegants, tirant bitlles, picarejant en els 
jocs infantils... però ja ha arribat l’ho-
ra. Ha arribat l’hora de moltes coses. 
Primer de tornar a la  realitat. Arribar 
a casa, obrir la nevera i tenir ganes de 
tornar a marxar. Reemprendre la fei-
na, reiniciar el curs, anar a plegar ave-
llanes, començar la lliga, refredar-se 
amb els primers freds... Però també 
ha arribat l’hora que des de fa molt, 
molts estem esperant. L’hora de deci-
dir realment que fem amb Catalunya. 
Si seguim ballant al so de l’orquestra 
ppsoeniana o ens emancipem i ballem 
al so que ens doni la gana. Venen dies 
il·lusionants de nou. Ens diran de tot, 
ens amenaçaran, inhabilitaran man-
dataris, ens censuraran, manipularan; 
la maquinària que ells tenen és molt 
potent. Però nosaltres tenim la força 
del poble i de la llibertat.  Mai podran 
frenar la força “d’un poble alegre i 
combatiu”. No hem fet res dolent nos-
altres. Simplement reclamem el que 
és just. Ja n’estem farts que ens tractin 

com ens tracten. Ja n’estem tips que 
ens llancin les molles a terra i haguem 
d’arreplegar-les i fer miracles. Com 
deia l’Ovidi Montllor volem el pa sen-
cer i administrar-lo i anar gastant-lo 
com a nosaltres ens sembli. Sempre 
el repartirem millor que si ens el repar-
teixen ells. Ells han fet, fan i segueixen 
modelant la llei al seu gust, per acollar 
qualsevol iniciativa. Ho van saber fer 
molt bé. Però ja hem dit prou! N’estem 
farts que ens tractin de feixistes i na-
zis, gent que abans anava de progre 
americanada. Els pobles tenen dret a 
autodeterminar-se i és el que farem. 
Decidirem! I com a bons demòcrates 
que som acceptarem els resultats de 
les eleccions del 27-S. Que sí; que per 
molt que ho diguin són plebiscitàries. 
És el moment històric més important 
des de que el 1714 ens van robar la 
nostra llibertat, els nostres diners, les 
nostres institucions i la nostra llengua.

Brindem per una tardor que es pre-
senta apassionant. Salut colldejouen-
ques i colldejouencs!
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VOLUNTARIAT 
PER LA 
LLENGUA
• Actualitat •
Consorci per a la 
normalitació lingüistica

TROBADES 
GEGANTERES D’ESTIU
• Actualitat •
Xell Gaya

Vam començar l’estiu amb la Festa Major de Pe-
rafort el dia 28 de juny. En aquest poble celebren 
sant Pere i ens van convidar per assistir a la tro-

bada de motius festius diversos de la vila. Ens van re-
bre amb un preparat molt refrescant a base de llimona, 
gel, sucre i algun toc especial que feia aixecar l’ànim. 
Hi havia les Avellanes de Perafort, la Batucada Engres-
cats amb el Llumenot i la Llumeneta, el Drac Braulio de 

Sant Joan Despí, el Moll de foc, els gegants de Vallmoll 
i els Falcons de Vallbona d’Anoia. També hi vam trobar 
la Malfumada de la Pobla de Mafumet, els gegants de 
les Borges Blanques, la Joventut de Perafort, el Calçot 

de Valls i els nostres gegants. Vam començar la festa i 
enmig de dansa i dansa s’anaven intercalant les enceses 
de pirotècnia, les figures que feien els falconers, les ba-
llades dels gegants i ruixades d’aigua de les Avellanes i 
de l’Espantall, cosa que va anar molt bé ja que tot i que 
el dia anava enfosquint-se, la calor era ben forta. Per po-
der-nos refrescar una mica més, a la meitat del recorre-
gut, ens van repartir síndria i gelats. En finalitzar ens van 
convidar a sopar carn a la brasa i per qui volgués encara 
hi va haver ball. Un inici de temporada impressionant!

Dues setmanes més tard, l’ANC de Reus va organit-
zar diversos actes durant tot el dia a la Plaça Llibertat 

Voluntariat per la llengua, la 
manera més natural d’apren-
dre a parlar en català

Un any més, i coincidint amb l’inici 
dels cursos de català per a adults, el 
Centre de Normalització Lingüística 
de l’Àrea de Reus presenta la 27a 
edició del Voluntariat per la llengua al 
Baix Camp i el Priorat, una iniciativa 
que promou l’ús de la llengua catala-
na en àmbits plenament quotidians. 

Els voluntaris inverteixen una hora 
setmanal del seu temps a conversar 
amb l’aprenent a fi que aquest guanyi 

seguretat i fluïdesa parlant en català. 
Fer noves amistats, conèixer les sin-
gularitats del municipi i el seu entorn 
o perdre la vergonya a usar aquesta 
llengua són els pilars que sustenten 
un programa que impulsa l’ús del ca-
talà com a llengua de cohesió social 
amb un format molt senzill, una pa-
rella lingüística que parla en català 
mentre fa qualsevol altra activitat. 

Voluntaris i aprenents fan bategar 
el voluntariat lingüístic. Així, doncs, 
per desenvolupar el programa ne-
cessitem més persones voluntàries 
que parlin en català i aprenentes que 
fa poc que estan adoptant aquesta 
llengua, persones que tinguin ganes 
de parlar d’elles mateixes i de les se-
ves aficions, que vulguin implicar-se 
en les activitats que s’organitzen des 
del CNL (excursions, visites guiades 
a exposicions, grups de conversa i 
de lectura...), en una paraula, perso-
nes que potenciïn el programa amb 

els seus testimonis a tots els pobles 
de la comarca. 

Ja hem format parelles lingüísti-
ques a Reus, Almoster, les Borges 
del Camp, Cambrils, Hospitalet de 
l’Infant, Prades, Montbrió, Riudoms, 
la Selva del Camp i Vinyols, al Baix 
Camp, i a Falset, al Priorat, però en-
cara no n’hem format a Colldejou.  I 
cal arribar a tots els municipis de la 
comarca perquè el desplegament 
territorial sigui complet. 

Si voleu més informació d’aquest 
programa o ja esteu convençuts que 
voleu formar part d’aquesta gran xar-
xa del voluntariat lingüístic que aple-
ga més de 300 parelles l’any al Baix 
Camp i el Priorat, adreceu-vos al CNL 
de l’Àrea de Reus, situat al carrer de 
l’Àliga de Reus, 1, personalment, per 
telèfon (977 128 861) o per correu 
electrònic (vxl.reus@cpnl.cat). O po-
deu registrar-vos directament al pro-
grama a través del web www.vxl.cat.
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de Reus, un dels quals va ser una trobada de gegants 
de diferents pobles de la nostra comarca. El dia era una 
mica ennuvolat i ho vam agrair, tot i que la xafogor era 
forta. Vam començar el cercavila a la mateixa plaça i lla-
vors vam baixar pel carrer Llobera i el de Monterols per 
tal d’arribar a la plaça Mercadal. Aquí vam fer unes balla-
des conjuntes, de quatre en quatre, al centre de la plaça. 
Després de passar pel Pallol i el carrer de les Galanes 
vam tornar a tirar amunt cap a la plaça d’inici. En finalit-
zar vam ballar una sardana conjunta i vam poder berenar 
un entrepà a la mateixa plaça. 

I l’estiu va anar passant i va arribar l’agost on vam obrir 
temporada a casa nostra. El dia 1 d’agost vam celebrar la 
nostra 22a trobada! Els carrers i places es buiden de cot-
xes i queden plenes de gegants, nanos i elements festius 

que fan les delícies dels més petits. La plantada la vam 
fer a la pista, on cada colla va anar preparant les seves 
figures i ens hi vam anar reunint tots. La baixada pel carrer 
de la Font és molt bonica i després pugem cap al carrer 
del Sol, les Masies i baixem cap a la plaça de l’Església, 
on els primers han d’esperar que passem tota la resta. La 
ballada final va ser molt emocionant, semblava que ningú 
volgués deixar de tocar i la vam anar allargant. Tot seguit, 
es van repartir els records de la trobada i tots els partici-
pants ens vam anar trobant al frontó per berenar.

L’endemà, com cada any, vam retrobar-nos amb la 
gent del Barri de Dalt de Mont-roig. Els Pitots ens van tor-
nar a convidar a la seva trobada que aquest any va canvi-
ar una mica el recorregut, per acabar igualment al parc on 

s’hi munta cada any la Fira.
Dues setmanes més tard, el dia 16 d’agost, vam fer 

cap a l’Hospitalet de l’Infant. Era una trobada especial 
perquè els gegants de la vila Blanca d’Anjou i l’Infant 
Pere celebraven el vint-i-cinquè aniversari. Vam comen-
çar la jornada amb un arròs que ens van preparar per 
aquesta celebració vam allargar la sobretaula i després 
sota una ombra vam descansar una estona ja que la 
tarda seria llarga. Cap a les 18h ens vam anar reunint 
a la plaça de l’Hospital  totes les colles assistents. Els 
gegants amfitrions van presenciar la presentació de les 
colles i els primers balls des de dalt de l’escenari. Fou un 
moment molt emotiu recordar els vint-i-cinc anys de la 
colla i seguidament vam començar la trobada. Després 
de donar el tomb pels carrers més propers, vam tornar 
a la plaça on vam tornar a ballar cada colla i ens van 
obsequiar amb la ballada d’una dansa per part dels com-
ponents de la colla de l’Hospitalet.

I el dissabte següent vam tornar al nostre poble veí: 
Vilanova d’Escornalbou, els quals celebraven la 21 tro-
bada de gegants. A les set de la tarda van donar el tret 
de sortida a la trobada i vam anar tombant i ballant pels 
carrers del poble. Vam tancar la trobada amb una balla-
da de lluïment de cadascuna de les colles, un ball final 
conjunt i unes sentides paraules del Quico, el cap de co-

lla, recordant els que ja no hi són i animant a tothom a 
participar de la festa. 

I ara només ens queda esperar les dues darreres tro-
bades que ens queden!
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LES DONES DE 
LA PRINCIPAL de 
LLUÍS LLACH
• Llegim •
Josefina Martí

ACTIVITATS D’ESTIU
• Actualitat •
L’Organització

Per una porrerenca com jo 
llegir aquest llibre ha estat 
com anar obrint un calaix de 

sorpreses. A part d’estar molt ben 
redactat m’ha fet pensar molt en 
Porrera. En una terra i unes des-
cripcions que recorden molt el Prio-
rat, s’emmarca aquesta novel·la; en 
el poble de Pous (a mi em recorda 
Porrera). Ben a propet d’un nucli 
més gran Rius (em recorda Reus). 
Ens trobem amb tres generacions de 
dones que van manar en la finca de 
la Principal. Tres dones que van re-
culant en el temps des dels nostres 
dies:  Maria Costa (la més jove), Ma-
ria Magí i Maria Roderich (la més ve-
lla). D’aquests tres cognoms, Costa i 
Magí venen de cognoms de gent de 
Porrera. És més casa meva es co-

neix com cal Magí ja que l’avi es deia 
Magí i va existir realment una Maria 
Magí. El nexe d’unió serà sempre la 
terra, la vinya. D’alguna manera les 
tres en viuran cadascuna des del 
seu punt de vista i en la seva època. 
Una vinya que farà viure els millors 
i els pitjors anys a la família. La fil-
loxera ho arrasarà tot i ja veurem si 
se’n sortiran o no. M’agrada  –llegit 
el llibre- anar del final cap al comen-
çament. És la Maria Costa, produc-
tora vitivinícola, arran d’un diari que li 
deix el seu pare, que va desgranant 
els veritables sentiments d’ell vers 
una altra persona. I de fons desco-
brim el misteri d’un crim que es va 
cometre a les portes de la Principal 
l’any 1936 i que precisament en va 
tacar la imatge; ja sabrem si errònia-
ment o no! Total que es va començar 
una investigació que va quedar pen-
jada en el seu temps. Anys més tard 
es reprèn la investigació. Veurem la 
cruesa de molts dels personatges i 
la capacitat que té l’amor; si ens farà 
ballar el cap l’amor! En tot l’església 
hi juga un paper molt important. I 
amb tot això un personatge d’aquells 

que et cala i que per sempre recor-
daràs: l’Úrsula. La novel·la s’inicia 
amb el testimoniatge de la vella 
dida Úrsula, la qual va sent el nexe 
de la narració en les tres generaci-
ons d’empresaries. Felicitar en Lluís 
Llach ja no només per les cançons 
que ens va deixar sinó per aquestes 
dues fantàstiques novel·les que ens 
ha donat: Memòria d’uns ulls pintats 
i Les dones de la Principal. Molt re-
comanables!

Aquest estiu a Colldejou s’ha dut a terme un progra-
ma d’activitats dirigit als més petits del nostre poble. 
Es tractava d’una iniciativa que tenia com a objec-

tius l’esbarjo de la canalla i aconseguir una major interrela-
ció entre ells i amb els joves monitors, ja que en molts ca-
sos es tenen vistos però no han tingut mai gaire contacte.

Les activitats d’esplai que s’han realitzat han estat 

molt diverses, des de pintar, explicar contes, fer manu-
alitats amb materials reciclats i treballar amb fang, fins 
fer galetes, pintar cares i dues gimcanes per tot el poble.

Els petits, habitualment uns 15, s’ho han passat d’allò 
més bé, en moltes ocasions han experimentat amb materi-
als o amb jocs desconeguts per ells fins al moment i en tots 
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els casos s’han divertit compartint i interactuant entre ells.
S’han endut a casa dibuixos i barrets de paper molt 

bonics i galetes de mantega que van anar a coure a la 
botiga i que van sortir molt bones. La gimcana pirata va 
ser molt divertida i van poder fer proves en diversos ra-
cons de tot el poble i al final van descobrir un tresor molt 
llaminer que estava amagat al parc infantil.

Per la Festa Major vam pintar cares un dia i l’altre 
vam repetir amb la gimcana, i vam arribar a ser de l’ordre 
de 35-40 nens.

Ha estat una experiència enriquidora per a tots, per la 
qual s’ha d’agrair sobretot la tasca feta pels cinc monitors 
voluntaris que han estat els encarregats de conduir totes 
les activitats amb ganes i molta paciència. Moltes gràcies a 
l’Ivan Cotilla, al Fabio Garcia, a la Gisela Gómez, a la Irene 
Platero i a l’Àngela Rofes, la vostra dedicació ha estat genial.

Gràcies també a l’Ajuntament que s’ha fet càrrec de 
les despeses necessàries per al desenvolupament nor-
mal de les activitats.

Esperem poder repetir l’experiència en estius veni-
dors i que els petits es diverteixin força, que és el que 
acaba essent important.

Per altra banda, cal fer esment també de les sessions 
de cinema durant l’estiu, amb una oferta de dues pel-
lícules setmanals (una infantil, i una de cinema actual), i 
un balanç molt positiu pel que fa a l’assistència. 

En les sessions infantils, els nens han gaudit de pel-
lícules com Big Hero 6, Home, Frozen, etc... en totes 
elles hi va haver una gran afluència.

Les sessions de cinema actual, tot i que en algunes 
pel·lícules hi havia força gent, l’afluència no ha estat tan 
alta, tot i la qualitat i la varietat de gèneres que s’han 
projectat. Pel·lícules com Interestelar, Se nos fué de las 
manos, Birdman, Capitan Harlock, etc... han amenitzat 
les nits del dissabte durant tot l’estiu.

D'ara en endavant, durant la resta de l’any s'intentarà 
seguir amb l'oferta d'activitats de lleure, encara que amb 
menor freqüència. I així es proposa realitzar activitats in-
fantils el primer cap de setmana de cada mes, clàssics 
de cinema el segon, cinema infantil el tercer i cinema 
actual el quart.

Esperem doncs que tingui una bona acollida i contri-
buir així en l’esbarjo de tots plegats.
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VIA LLIURE A LA MERIDIA-
NA DE BARCELONA
• Actualitat •
Isaac Blanch, IBLAMA

Amb els sentiments no s’hi juga. Els catalans i les 
catalanes ja en tenim el pap ple d’insults, insinu-
acions, atacs, crítiques, vexacions i ser cornuts i 

pagar el beure. Ahir, en una de les diades més reivindica-
tives ho vam tornar a demostrar. Se’ns va convocar per 
Òmnium i l’ANC per ocupar la Meridiana de Barcelona, 
i no es van defraudar les expectatives. Darrerament, la 
diada ja s’ha convertit més que en un espai de celebració 
–que també-, en un espai de reivindicació. I sempre amb 
les mans alçades, amb cants, protestant, amb pau i sen-
se enfrontaments; i el més important: amb un somriure 
a la cara. Aquesta revolució catalana se l’ha anomenat 
la revolució dels somriures molt encertadament. I és que 
cada any gent jove, mitjana, gran... tothom ens reunim, 
dinem, viatgem i reivindiquem el que creiem que és just 
per Catalunya. I només per això, perquè ens queixem i 
diem que n’estem farts se’ns acusa de feixistes i nazis. 
Doncs poseu-vos-ho al cap; com que no ens doneu so-
lucions seguirem el nostre camí sols i prenent les nostres 
pròpies decisions.

La nit abans ja ho vam anar preparant tot. I el cert és 
que una mica de nervis hi havia en l’ambient. L’estelada, 
el punter, la barretina, un bon vinet de Porrera en fresc, 
aigua, les samarretes blanques... Llevar-se d’hora i po-
sar-se a fer el dinar per menjar una mica abans d’agafar 
el bus. S’apropa l’hora! Arriba el bus just abans de l’hora 
indicada. Fa un dia una mica rúfol –molt rúfol-. A Collde-
jou no es veu ni la Mola ni Llaberia; ambdues estan em-
boirades. Els carrers estan mullats i la piscina està tan-
cada per mal temps. Baixem l’Espantall i el col·loquem a 
la panxa del bus. Darrer recompte, tot correcte. Pengem 
l’estelada a la part posterior junt amb el cartell de la Via 
Lliure. Marxem! Uns quants tombs fins a Mont-roig. Allà 
ja a l’autovia estem més tranquils. Comencen les conver-

ses, els comentaris. –“I com pot ser que el González ens 
tracti de feixistes i nazis, i el Margallo, i la Soraya..”-. En 
poca estona ens plantem a Santa Margarida i els Monjos 
ja a l’AP-7. Es posa a ploure. Ai, ai, ai! Les nuvolades 
són molt espesses però anem avançant. La sorpresa és 
que pràcticament no ens trobem ni un bus a la carretera. 
Anem bé de temps. Entrem per la Diagonal, res, ni una 
ànima! –“Ai que no hi haurà gent!”-. –Si dona si... això 
és perquè encara estem massa lluny de la Meridiana!”-. 
Efectivament, anem avançant i poc a poc comencem a 
veure les primeres camisetes blanques i estelades. Ens 
acostem a la Meridiana! Més gent, ara si busos i cotxes. 
Tallen el trànsit. Tenim temps justet de baixar del bus 
ben a la vora de les Glòries i en el primer bar que trobem 
fem la primera parada per menjar una mica o fer un cafe-
tó i sobretot anar al wc. Havent dinat cau la primera foto 
de rigor del grup de Colldejou i d’allà ens n’anem cap a la 
Meridiana. Travessem els encants i ja hi ha una gentada. 
Es perd la vista amb tanta gent. No en veus el final. Són 
a tocar de les 16h i comença a costar passar. Fem cap 
al tram 107 amb tota la gent del Baix Camp (es comp-
ta que van venir un 55 autocars i 3000 persones) i ens 

col·loquem. En total hi ha 135 trams, en representació 
dels municipis catalans. Estem a cobert amb l’enorme 
teulada metàl·lica dels Encants i el sol no ens toca (Sí, 
ha sortit el sol i pica!). A tocar nostre hi ha altaveus des 
d’on hi ha sintonitzada Catalunya Ràdio. La Terribas va 
retransmetent el que va succeint, al mateix temps que 
es van donant instruccions a la gent. Cada vegada es-
tem més estrets. Ens assabentem que al metro hi hagut 
problemes i que està arribant gent en massa. S’acosten 
les cinc! N’hem fent simulacres amb el punter. Cants, 
crits... l’ambient va animant-se per moments! I amb nos-
altres, esperant el moment, el nostre estimat Espantall. 
Ens sentim ensardinats ja que no para d’arribar gent que 
s’incorpora a la Via. Ben a prop els Xiquets de Reus van 
aixecant castells. La pell es posa de gallina. Arriba el 
moment. Són les 17:14 hores i es dóna el tret de sortida 
al tram 1. Va avançant, van dient els trams pels que pas-
sa. Sobrevolen el cel els helicòpters. Ens movem, fem 
onejar les estelades, cridem, aixequem els punters. La 
cridòria és impressionant. Tenim una batucada ben a la 
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vora que no deixa de tocar, els gegants de Mont-roig i 
l’Espantall ballen... El punter groc avança, va lent però 
avança. Tram 30, tram 60 i per fi arriba al 100. Ja el te-
nim ben a la vora. La cridòria es fa enorme i a l’uníson ai-
xequem els punters color rosa. Cada punter té un color i 
representa un lema: a la democràcia (groc), al món (blau 

cel), a la sostenibilitat (verd fort), a la innovació (rosa), 
a la justícia social (marró), a la diversitat (verd oliva), a 
la igualtat (lila), a la solidaritat (vermell), a la cultura i a 
l’educació (taronja) i a l’equilibri territorial (blau fort). Per 
fi el punter arriba al nostre tram. De tanta gent que hi 
ha ni el veiem passar. L’emoció arriba al seu punt més 
elevat. Al nostre voltant avis, nens, adolescents, petits... 
tots ells amb aquella il·lusió a la cara... molts amb les 
llàgrimes als ulls. Impressionant! Mentrestant el punter 
avança cap al Parlament, on finalment, una mica més 
tard de l’hora prevista hi arriba eixordadorament i queda 
encaixat a l’escenari que havien muntat. És el moment 
dels parlament i del cant dels Segadors. Sentim el pre-
sident de l’ANC Jordi Sánchez, Quim Torra com a pre-
sident d’Òmnium però sobretot el que fa posar la pell de 
gallina és en Gabriel Torra de Súmate. El seu parlament 
l’haurien de llegir de pe a pà tots els membres del PP-
SOE i Ciutadans. La Liz Castro en anglès va internaci-
onalitzar-ne els discursos (membre ANC). De nou es va 
voler cridar l’atenció amb una mega onada gegant amb 
els tots els punters en alt apuntat cap al Parlament. Per 
acabar l’acte el moment més festiu. Pels altaveus posen 

una rumba que la gent, tot i el cansament, va ballar fins 
al final. A partir de llavors la manifestació es dispersa 
lentament, molt lentament. Una foto final de tota la gent 
de Colldejou. Et trobes gent coneguda, amics de repàs, 
conciutadans, veïns, famosos... és un moment màgic; 
tots units pel mateix sentiment.

A peu vam travessar mig Barcelona per poder anar a 
trobar el bus. Entremig vam fer cap a l’Arc de Triomf. Tot 
passejant encara vam tenir temps d’escoltar l’Elèctrica 
Darhma, treure el cap als stands de la fira i presenciar 
la manifestació de l’Esquerra independentista en un dels 
laterals. D’allà vam fer cap al Born per resseguir la petja-
da de la ciutat que va patir la derrota de 1714 davant les 
tropes de Felip V. Emocionant! Vam travessar el passeig 
de Mar fins arribar a la plaça de Colom. A aquelles hores 
ja estàvem realment rebentats. Per fi vam poder pujar 
al bus i ens vam poder relaxar una estona. Amb la ràdio 
ficada vam repassar els milers d’imatges que per sempre 
van quedar a la nostra retina i que ja formen part de la 
història. I és que estem fent història!

Aquesta lluita pacífica tindrà el punt d’inflexió real el 

dia 27/09 amb les eleccions al Parlament de Catalunya. 
Allà és on la gent s’ha de mobilitzar en massa per anar a 
votar independència!

No vull acabar sense recordar-me dels que ja no hi 
són però que van deixar la pell per la seva Catalunya. 
Reconèixer el vostre esforç i la vostra persistència! Grà-
cies a vosaltres –i també en un nivell diferent a nosal-
tres-, nosaltres aconseguirem la Llibertat per al nostre 
poble. Visca Catalunya Lliure!
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ERA UN HIVERN 
TAN TERRIBLE...
• Ho sabies? •
Enric Muntané

El vailet de l’hostal o les aventures d’en Nas fi

Que tots som fills d'una època 
i d'un temps és una certesa 
que tinc, i, que cada època 

o temps, té els seus propis costums, 
modes i records compartits, doncs 
segur que molts hi estaran d'acord.

Per edat, em va tocar viure la 
meva infantesa - joventut, a cavall 
dels 60/70 que era el temps del 
"600", els caramels sugus, Bonan-
za, Pipi calzaslargas i les primeres 
sueques a Benidorm. D´entre molts 
records, un és el de veure com co-
piàvem els més joves, les modes i 
gustos dels més grans, és clar ... no 
havia ni facebook, ni xarxes socials 
i el món el tocàvem de més a prop. 
No érem conscients de la invasió 
(substitució) cultural que estàvem 
patint. La tele (només dos canals), 
en castellà, la ràdio, els diaris, el ci-
nema, les cançons, els dibuixos ani-
mats, tot en una llengua que no era 
la de casa, la dels veïns, els amics, 
la família... i que cantàvem?, doncs 

la cabra (la puta de la cabra), el car-
rascal, el me subí a la reja, el vino de 
Asunción, el Santurce a Bilbao... o el 
tírate de la moto (ejem.) i quines can-
çons escoltàvem a la radio?, doncs 
Los Diablos, Formula V, Karina o Ja-
nette, entre d'altres.

I què ballàvem? doncs pasdobles 
i boleros made in Spain. Només tení-
em petits oasis de cultura catalana, 
la revista ipels menuts " Cavall fort", 
la Mari Sampere, Joan Capri, Serrat, 
Llach, la Trinca i poc més. Una extin-
ció cultural en tota regla.

Doncs bé, una nit al poble i quan 
portàvem unes quantes cerveses, un 
fadrí de la colla va entonar una mena 
de rondalla en català que comença-
va exclamant i amb bona interpreta-
ció..." Era un hivern tan terrible...". En 
aquell moment em vaig adonar que 
darrere aquell castellà imposat, hi 
havia soterrada tota una 
cultura popular que es re-
sistia a morir. I aquell pe-
tit record em va acompa-
nyar en la meva travessa 
pels temps.

Recentment, i amb 
motiu d’un dinar festiu al 
poble, en feia referència 
d'aquella anècdota i tan-

mateix de la rondalla esmentada, i 
allà aparegué en Salvador Salsench 
i em va dir que la recordava i que 
s'havia interpretat al poble. Aquella 
troballa no la podia deixar perdre. 
Vaig estar una tarda submergit a la 
xarxa a la recerca d'informació, i vaig 
trobar un seguit de dades. Aquell 
fragment, pertany a una obra, un 
drama en tres actes titulat EL VAI-
LET DE L'HOSTAL O LES AVENTU-
RES D'EN NASFI. escrit per Esteve 
Banet i Canudes i publicat per la lli-
breria Salesiana el 1947. A Colldejou 
es va interpretar l'obra l'any 1951, i 
entre d'altres persones que hi van 
intervenir, s'hi trobaven en Salvador 
Salsench, en Joan de cal Guarda i 
el Jaume Batista. Aquest és el frag-
ment del que guardo memòria i que 
tinc el gust de presentar a tot aquell  
que no el conegui.

 
Era un hivern tan terrible
que ni amb pells ni combustible,
es podia resistir
mira si el fred era viu
que si eixia del niu
conill, esquirol o llebre
en figura de pessebre
es quedava convertit.
No serà tant!!!
més tres caçadors hi havia
que folrats de bona pell
des dels peus fins el clatell
i amb barretina calada
sortiren a trenc d'albada
a provar la seva sort
entre les besties del bosc.
No dius que el fred les matava?
precisament!!!...
que no cal dir-ho

que en un moment i sense un tret
varem tenir tanta cacera
que ben contents vam decidir
fer un traguet i una foguera.
I què?
Doncs veuràs, als vols del foc,
traguejant un d'ells anava contant
un conte de l'antigor
el d'en Pere sense por.
Ah!!, aquest ja el sap tothom
... " doncs vençut el gegant era
que quan mostrà el tresor don Pere
un gran tresor hi ha aquí...".
Els darrers mots que va dir
glaçats en l'aire quedaren
i per més que els escoltaren
cap dels tres els va sentir.
un d'ells, el ganivet cercava
mentre rient deia l'altre

"el tens darrere el seient!!"
però com si ho digues xiulant
que no s'oí una paraula.
Un pagès amb son burret
hi feia llenya al migdia
i tot d'una senti
"un gran tresor hi ha aquí"
"el tens darrere el seient".
el pobre pagès
que el ruc li parlava es creia
s'alça i al ruc li feu un bes
i de seguit amb el destral
i un tros de pal
feu un sot a terra
pensant trobar una gerra 
i el pobre pagès vinga suar
gratant gratant, amb afició...
Què???
Que encara grata quan té picor.
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LES RECEPTES DE LA 
LOLA
• Cuina •
Laia Llorens

Primer plat
Truita de patata, ceba i carabassó
Ingredients per a 6 persones: 2 Patates mitjanes, 

1 Ceba, 1 Carbassó, 8 Ous, Oli i sal
Preparació: Pelarem i tallarem a quadrets les patates, 

les cebes i el carbassó.
Ho posarem tot junt en una paella amb oli, ho salarem 

i ho courem a foc suau, quan sigui tou ho escorrerem.
Batrem els ous amb una mica de sal, hi posarem les 

verdures i ho barrejarem.
En una paella que no s’enganxi hi posarem una mica 

d’oli, i quan sigui calent hi tirarem la barreja d’ou i verdu-

Postres
Rosquilles d’anís
Ingredients: 1 Ou, 3 Cullerades de llet, 3 Cullera-

des d’oli, 3 Cullerades de sucre, 1 Copa d’anís, 1 Pessic 
de sal, 300 g. Farina, 1 Sobre de royal, Sucre i canyella 
en pols per arrebossar-les

Preparació: Començarem posant tots els ingredients 
menys la farina i el royal, els remenarem amb les mans 
tombant sempre cap el mateix costat. Tot seguit hi ani-
rem posant la farina i el royal tot remenant fins que quedi 
ben pastat.

A continuació, enfarinarem el marbre i amassarem la 
pasta uns minuts, després la deixarem reposar una mitja 
hora.

Per últim, prepararem les rosquilles i les fregirem amb 
força oli, primer d’un costat i després de l’altre. A mida 

Segon plat
Pastís d’estiu de la Teresa
Ingredients: 1 Pa de motlle, 10 Talls grans de per-

nil dolç, 2 o 3 Llaunes de tonyina, 6 Ous, Pebrot vermell 
escalivat (pot ser de pot), Tomàquet fregit, Sal i oli
Preparació: Batrem els ous, farem una truita plana i la 
reservarem.

Folrarem un motlle amb el pernil dolç, deixant la mei-
tat del tall que pengi per fora. Sobre el pernil posarem 
una capa de pa de motlle, la sucarem bé amb el tomà-
quet i al damunt hi posarem la truita. Farem un altre capa 
de pa de motlle, la tornarem a sucar amb tomàquet i per 
sobre hi posarem la tonyina esmicolada i el pebrot a tros-
sos petits. Per últim posarem una altra capa de pa sense 
sucar.

res tot remenant amb una forquilla de fusta, abaixarem 
el foc i ho deixarem fins que fent un vaivé amb la paella 
es bellugui tota la truita, la tombarem amb l’ajuda d’un 
plat i deixarem que es cogui de l’altre costat. Si convé la 
podem girar un parell de cops més.

A continuació ho taparem amb el pernil que hem dei-
xat penjant, i ho desarem a la nevera per menjar-ho ben 
fresquet.

que les anem traient les arrebossarem amb la barreja de 
sucre i canyella.
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RECULL FOTOGRÀFIC
• Actualitat •
La Redacció
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HA PASSAT...
(Del 21 de juny al 27 de setembre de 2015)
• Actualitat •
La Redacció

A final del curs escolar l'Àngela Rofes Manjón va re-
bre el premi d'Excel·lència que va guanyar a l'ob-
tenir un 9 de nota mitja al finalitzar l'E.S.O.  Se li va 

donar durant l'acte de graduació a l'Institut de Mont-roig, 
davant públic de pares, alumnes i autoritats de Mont-roig, 
Vilanova, Pratdip i Colldejou. I a més  va rebre una dotació 
de llibres de les matèries comunes del 1er de Bat.

21/06/2015.- Mort a Reus Enric Rofes Pena, a 
l'edat de 89 anys, fou enterrat a Colldejou 
el dimarts 23 de juny. El nostre condol a les 

seves filles i a tota la família i amics del difunt.

23/06/2015.- Sopar i Revetlla de Sant Joan. 
Les previsions no eren les més adequades i 
es van complir; al final va ploure. En qualse-

vol cas vam tenir temps d’encendre la gala, amb llamps 
de fons, i tirar tots els petards que es van voler. Així les 
colldejouenques i els colldejouencs vam poder donar la 
benvinguda a l’estiu. A dos quarts de deu ens vam aple-
gar al voltant de la nova era damunt de la pista. Amb 

un amenaçador cel s’encengué la foguera de sant Joan, 
acompanyada d’aquella banda sonora que any rere any 
es repeteix: coets i més coets. Amb la gala a tot gas la 
imatge amb el poble al fons era ben bonica. És d’aquells 
moments en el que el foc t’emmetzina! A l’horitzó, a la 
banda de mar, els llamps s’acostaven tot i que de mo-
ment van passar de llarg. Acabada la gala, vam fer cap 
al Casal per disposar-nos a sopar ben aixoplugats. Es 
va entregar el parament amb la coca de sant Joan, el 
pollastre o el conill i la coca en recapte. La gent va anar 
agafant lloc i va sopar tranquil·lament. Al final vam ser 
140 assistent; tot un èxit. En acabar, el trio Púrpura ens 
va oferir una bona estona musical. Les taules es van reti-
rar i qui ho va voler va ballar una bona estona. Les ganes 
de fer festa i de passar-s’ho bé foren ben clares. Al final 
l’aigua va fer acte de presència al poble.

Obertura de la Piscina.

07/07/2015.-Comencen les activitats d'estiu. 
Durant tot l’estiu gimcanes i jocs per als més 
petits. Més informació en un article en pàgi-

nes interiors.

18/07/2015.- Hi hagué la 3a edició del trailSE-
RIES Colldejou, una cursa semi-nocturna 
per amagar-se de les hores de més calor del 

mes de juliol; recorrent la Serra de Llaberia i passant per 
espais mítics com La Mola de Colldejou, el Coll de Guix 
i vistes sobre la Costa Daurada i la Serra de Montsant i 
amb dues distàncies per escollir, 10 i 21km. 
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27/07/2015.- Naixement a Tarragona d'Uriel 
Assamà Llorens, 2n fill del Jordi i la Núria. 
L'enhorabona als seus pares, avis i familiars.

01/08/2015.- Entrevistes a membres del 
Centre Cultural de Colldejou. Canal Reus 
TV, en una segona edició del programa Gent 

del Llamp, va pujar al nostre poble per fer tot un seguit 
d’entrevistes a diversos membres del Centre Cultural de 
Colldejou. L’objectiu era ensenyar les seccions de l’en-
titat, com ens organitzàvem i que sentíem amb el que 
fèiem. Coincidint que hi havia la trobada de gegants a 
la tarda es van quedar per gravar unes imatges amb la 
ballada de gegants. Així van aprofitar per copsar l’opinió 
dels molts assistents a l’acte. Ja de nit van deixar el po-
ble amb molt bon gust de boca després del sopar de les 
colles fet al frontó. Segons sembla el programa s’emetrà 
abans d’acabar aquest 2015.

22ena TROBADA DE GEGANTS. Una setma-
na abans de l’inici del gruix fort de la festa 
major a Colldejou se celebra la Trobada de 

Gegants i enguany ja en van vint-i-dues edicions. Té un 
mèrit enorme! Després de tota la tarda fent els prepara-
tius idonis per acollir tota la gentada que sol pujar, es va 
procedir a la plantada a la pista. Dansant per tot el poble, 
hi van participar les colles de L’Hospitalet, Vandellòs, 
Botarell, Vilanova d’Escornalbou, Mont-roig, Perafort, 

Vinyols, Alforja i Colldejou. Balls de cada colla i el ball 
final a la plaça de l’Església per acabar i a berenar cap 
al frontó. Com a record per a les colles un formatge de 
cabra de Colldejou i com a menja estrella de la nit mató 
de postres.

Pujada a la Mola del grup excursionista de Reus.- Es 
va fer pujant per la part de la cova, arribant al cim per 
veure la posta de sol, sopant i tornant pel coll del Guix. 
Després ressopó a l'àrea de lleure amb xocolatada, cre-
mat i begudes.

04/08/2015.- Com en anys anteriors un bon gra-
pat de nens i nenes de diferents edats, acom-
panyats pels seus pares o avis van acudir a 

la trobada infantil al castell d'Escornalbou. L'autocar va 
sortir puntualment i va portar els passagers fins al peu del 
castell. Hi hagué un animador infantil que va fer que tots, 
grans i petits, s'ho passessin molt bé. En acabar l'actuació 
es va repartir coca i xocolata als assistents.

25/08/2015.- Matilde Gazquez, sogra del nos-
tre company de redacció Enric Muntané, va 
morir als 79 anys. El nostre condol als seus 

familiars i amics.
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30/08/2015.-Tirada Bitlles Colldejou. En un 
dia força calorós va transcórrer la 22ª Tirada 
intercomarcal de bitlles. A l'hora de donar els 

premis als guanyadors vam comptar amb la presència 
de la delegada d'esports de la Generalitat, Sra. Gemma 
Solé, a més de l'alcalde i altres regidors. L'equip local va 
estrenar uniforme nou.

04/09/2015.- VII  caminada nocturna de la Ba-
ronia d'Escornalbou, aquest any a Colldejou. 
Va tenir molta expectació.

05/09/2015.- Festa de la Baronia d'Escornal-
bou. Fins ara es feia un dinar però aquest 
any es va canviar per un sopar i actuació 

posterior d'uns grups de joves músics. Malgrat la fresca 
la festa fou un èxit de participació i ja es pensa en repe-
tir-ho l'any vinent, això sí, canviant la data per una altra 
més càlida.

Vam acomiadar mossèn Alexis, que canvia de parrò-
quia després de 6 anys de portar la nostra. En acabar la 
missa, a la Sala de Conferències es va fer un petit acte 
de comiat. Li desitgem  molta sort en la seva nova etapa.

Aquest dia també hi va haver el casament del Daniel 
Parra amb l’Anna Peñuela a Montcada. La nostra enho-
rabona a ells i tots els seus familiars.

11/09/2015.- Més d’una cinquantena de perso-
nes vinculades al poble, vam participar en la 
Via Lliure per la República Catalana. Aquest 

any, vam poder organitzar un autocar que ens va dur 
fins a Barcelona. Cap a les tres de la tarda, vam arribar 
a prop del Encants i de la Torre Acbar on ens va anar 
situant per tal d’esperar el momento adequat en el que 
havíem d’aixecar el punter en dirección al Parlament.

12/09/2015.- Arribada al poble de mossèn Emi-
lio, el nou rector de la parròquia. Des de Lo 
Collet li donem la nostra benvinguda i l'invi-

tem a participar en els actes que organitza el Centre Cul-
tural i també, si li plau, a col·laborar en la revista.
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07/08/2015.- Es va donar el tret de sortida amb 
una sardinada popular a la pista poliespor-
tiva. Sardines i amanida per a tothom. En 

acabar, l’humorista Javier Jiménez, vinculat a Minoria 
Absoluta ens va fer passar una bona estona. Riure... una 
bona teràpia per a tothom! La nit va ser tancada amb la 
disco mòbil de dj Pepes.

08/08/2015.- Va acabar el curset de natació 
que havia començat tres setmanes abans 
amb una gran participació de nens i ne-

nes. Després de demostrar tot el que havien après van 
acabar,com de costum, intentant tirar l’Àngel a la piscina. 
Tot seguit es van repartir els diplomes i medalles recor-
datoris del curs.

Al migdia el temps va canviar per complert. Temps 
justet per muntar l’inflable de la piscina i gaudir-ne una 
estona i posar-se a ploure. El ball de la nit quedava 
doncs ajornat. Havent sopant els diables de Pratdip ens 
van oferir el seu foc i les seves figures, serpentejant per 
quasi tot els carrers i carrerons del poble i convertint la 
plaça de l’església en la part central de la seva actuació, 
no només amb enceses col·lectives sinó deixant lliure 
una traca eixordidora. Els més agosarats vàrem desafiar 
la pluja, el vent i el fred per passar una bona estona ple-
gats a la pista. Sort en tinguérem de traslladar la disco 
mòbil a l’interior del magatzem de la mateixa pista. Allà 
restàrem en aixopluc mentre ballàvem i xerràvem.

09/08/2015.- A mitja tarda, les futboleres i els 
futbolers de Colldejou citats per en Paco, 
vam anar fent cap al camp de futbol. Primer 

jugaren els minis, després els nens preadolescents, a 
continuació les solteres contra les casades i finalment 
els solters contra els casats. A part de lamentar alguna 
lesió, vam passar una estoneta agradable descobrint els 
talents que hi ha al poble, per acabar totes i tots plegats 
remullant-nos a la piscina. Ja de nit els Wonder Dance, 
desafiant una ventolera emprenyadora ens oferiren a la 
pista els seus balls. Dels dies en els que el llit fou agafat 
d’hora! Calia estar ben a punt per l’endemà.

13/09/2015.- Naixement de la Xènia Magrinyà 
Rofes, la filla de la Noemí i l’Eduard. L’enho-
rabona als pares, avis i tots els seus familiars.

19/09/2015.- Colldejou va estar de festa, el 
Pere Montalvo i la Mar Rubio es van casar 
a l’Església de Sant Llorenç. Van aprofitar  

també  per batejar el seu fill Àlex.  La nostra enhorabona 
a ells i els seus familiars.

27/09/2015.- Eleccions plebiscitàries al Par-
lament. Els resultats foren aquests: Cens: 
150 electors, Votants: 126 (84% de partici-

pació), JuntsPelSí: 99 vots, CUP: 14 vots, PSC: 7 vots, 
UDC: 2 vots, Ciudadanos: 2 vots, SíEsPot: 1 vot, Vots 
en blanc: 1

FESTA MAJOR
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10/08/2015.- Passat el migdia va arribar l’acte 
més solemne de la festa, en el dia dedicat al 
seu patró Sant Llorenç. Primer la missa, on 

per cert l’actual mossèn Alexis va anunciar que aquella 
seria la seva darrera celebració al poble. De les moltes 
virtuts de la persona de sant Llorenç es va voler destacar 
enguany especialment el paper que va tenir com a Diaca 
(servidor). A continuació, sota un dia esplèndid després 
de vent i pluja, les colldejouenques i els colldejouencs tra-
guérem el sant en processó. Dues anècdotes: a l’hora de 
col·locar els pals a l’estructura de fusta que aguanta la 
figura del sant li caigué del cap una mena de corona que 
hi porta. Ja en la processó es va haver de fer aturar el por-
tador de la creu, que encapçalava el seguici, perquè corria 
massa i la gent en majoria gran no seguia el ritme. Ja de 
nou a l’església es va poder venerar la relíquia del sant.

Arribava el ball de tarda el qual l’AVA, en una gran 
decisió, decidí traslladar-lo al frontó. Abans però el Cen-
tre Cultural havia convocat a la gent que ho volgués a la 
cantonada del carrer de Baix amb el Casal. Vam fer una 
foto col·lectiva de la gent del poble. Amb la foto feta, ara 
sí, vam gaudir d’un impressionant ball de tarda i nit amb 
l’Orquestra Nueva Saturno. Tot i que es patia per l’afora-
ment de la pista la veritat és que es va poder seure i ballar 
sense cap mena de problema. Fou una gran nit, si senyor!

11/08/2015.- La canalla s’ho va passar d’allò 
més bé, primer al matí amb els inflables que 
es van muntar a la pista i a la tarda remu-

llant-se en la festa de l’escuma. Com sempre la piscina 
es convertí en el colofó final de tot plegat. A la nit, des-
prés de presenciar com el Barça es proclamava campió 
de la Supercopa d’Europa, vam passar una bona vetlla-
da amb el grup d’Havaneres Veles i Vents, els quals no 
només tocaren les clàssiques havaneres de sempre com 
la Bella Lola i el Meu Avi entre d’altres, sinó que ens sor-
prengueren amb merengues i cançons de tots els estils 
com l’Himne dels Pirates de Mar i Cel. A la mitja part hi 
va haver rom cremat per a tots els qui en van voler.

12/08/2015.- Mentre els més petits s’entreteni-
en amb una gimcana per tot el poble, l’Or-
questra Nova Blanes muntava al frontó. En-

tre els seus membres en Xavi del poble com a director. 
Al vespret ens feren un ball-concert-cantada exhibició i a 
la nit ball amb tot tipus de cançons i ritmes. La festa va 
durar fins que el temps ho va voler. De nou de matinada 
la pluja va fer acabar abans d’hora el ball. Una llàstima!

13/08/2015.- El cinema va prendre el protagonis-
me de festa major tant pels més menuts com 
pels més grans, amb sengles films ben reeixits. 

14/08/2015.- Amb el temps de nou canviant i amb 
una ventolera emprenyadora, a la pista es van 
trobar al voltant d’unes dues-centes persones 

per assaborir la fideuà amb allioli. A tocar de la mitja nit la 
banda de Jordi Saragossa ens va oferir un ball si més no 

peculiar al frontó. Almenys allà vam estar resguardats del 
fort vent que no s’aturava. Finalitzada l’actuació una disco 
mòbil va posar el punt i final a la vetllada.

15/08/2015.- En una vesprada ben tranquil·la 
vam agafar seient al frontó per sopar plegats 
en el sopar de cistell. Cadascú es portava el 

sopar i es podia adquirir el beure a la barra col·locada a 
l’entrada de les antigues escoles. Al final es van repartir 
cafès per a tothom. Amb la panxa ben plena es va pro-
cedir a repartir sort en el bingo. Moltes línies cantades i 
molts bingos cantats. Per remullar-ho els afortunats, cava 
i galetes. Els més animosos encara tingueren temps de 
gaudir d’una bona estona de música enllaunada.

16/08/2015.- En una matinal esplèndida vam 
pujar a la Mola. El cel irradiava blavor per tots 
els costats, tot i que una vegada a dalt el vent 

que acompanya el cim es va deixar notar. Retrobar-nos 
a la canal dels Caragols per estar una mica a l’esguard 
del vent i esmorzar al solet va venir de gust. Abans però 
es va hissar l’estelada al cel de Colldejou. Tot un espec-
tacle! Ens vam fer una foto commemorativa i vam enfilar 
en direcció a la cova. Els més agosarats anaren fins al 
final! I d’allà baixar sense dilació fins a la font Freda per 
arribar passat el migdia a Colldejou. Acalorats –i alguns 
tocats per l’esforç- ens posarem els banyadors. Venia 
molt de gust llençar-se a la piscina i tancar una mica els 
llunys tot recordant l’ascensió feta al matí. 
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L’EMOCIÓ DEL VIATGE
• Viatgem a... •
Elisa Llaberia

Fa uns anys es va democratitzar el viatjar, abans 
aixó era un privilegi de gent amb possibles, impen-
sable per la majoria de la població.

Ara, això sí, devia ser bastant més autèntic que ara, més 
bé tot una aventura amb els mitjans de transport que hi ha-
via!!.  A més com que els llocs no els havien vist ni en foto-
grafia, els viatgers devien tenir una sorpresa darrere l'altra.

Avui en dia, quan anem a algun lloc ja ens hem infor-
mat de tot, i l'hem vist en fotos, documentals, revistes de 
viatges, etc. Així que quan arribes  la sorpresa ja no és tal.

Tot i així, l’any passat vaig  anar a visitar un lloc que 
tot i que l’havia vist virtualment moltes vegades, us he de 
confessar que em va emocionar profundament.

Encara que tot s’ha de dir, era d’aquells llocs que ja 
els veus quan ets petit als llibres de historia, i estan en-
voltats de la simbologia que això representa, en el sen-
tit  que quan ho estudies penses: algun dia m’agradaria 
anar-ho a veure.

Total, que per fi em vaig decidir a viatjar a Itàlia, a la 
zona de la Toscana, més que res per veure Florència, 
ciutat bressol del renaixement, aquesta vegada sí amb 
els meus propis ulls.

La primera ciutat que vam visitar va ser Pisa, i encara 
que la torre inclinada l’havia vista mil vegades, us he de dir 
que quan vaig entrar a la plaça on esta ubicada i vaig veure 
aquella explanada immensa, amb aquells tres monuments 
impressionants, un darrere l’altre (hi ha el baptisteri, la cate-
dral i al fons la torre), em van caure les llàgrimes.

No sé si recordareu una sèrie satírica de Dagoll-Da-
gom que es deia” Oh Europa” en la que un grup de turis-
tes anaven a veure lo més típic, hi havia una valenciana 
que sempre deia: “m’ho imaginava més gran”, doncs va 
ser just el sentiment contrari.

El paisatge és verd, bastant semblant al nord d’Espanya.
Vam visitar uns quants pobles de la zona, que són 

encantadors i molt ben cuidats, però he de reconèixer 
que lo més impactant van ser els monuments, sobre tot 
les catedrals de Pisa, Siena i Florència.

El dia que vam anar a Florència també va ser molt 
emocionant, abans de visitar-la, vam arribar per una car-
retera que feia cap a  un mirador, com un balcó d'on es 
veia tota la ciutat als nostres peus, va ser com un vell 
somni fet realitat.
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VACANCES AL CANTÀBRIC
• Viatgem a... •
Iblama

LA RUTA EN SET DIES
1 dia. Reus, Castro Urdiales, Santillana de Mar.
2 dia. Puerto Calderón. Preromànica de sant Bar-

tolomé. Comillas. Sant Vicente de la Barquera. Zona 
Pechón. Llanes. Santillana.
3 dia. Santander, Laredo, Santillana.
4 dia. Cova Altamira. Reinosa (naixement Ebre). Angüe-
so (Castell i poblat càntabre). Potes.
5 dia. Senda del Cares (Caín-Poncebos). Covadonga. Potes.
6 dia. Lebeña (poble i església de Santa Maria). Potes.
7 dia. Camarmeña (Mirador del Naranjo de Bulnes). Cabra-
les (Cova formatges). Arenas de Cabrales. Allés. Linares.

LLOCS DE PERNOCTACIÓ
Santillana de Mar. Rincon de Otero (apartament amb 

encant). Molt ben situat a tocar de l'església. Tracte com 
a casa. Bones instal·lacions. Aparcament al poble (dia 2 
euros). Hi vam ser 3 dies.

Potes. Apartamentos Villa de Potes. Ben situat, a l'ex-
trem d'un dels carrerons amb més afluència de botigues 
i bars. Té piscina. Aparcament complicat i accessos difí-
cils en temporada alta. Hi vam ser 4 dies.

IMPRESCINDIBLE
Castro Urdiales. Zona del port i part antiga amb el 

castell i l'església.

Santillana de Mar. Cal viure-hi el dia i si es pot la 
nit. És una població misteriosa ja partint del seu nom. 
Un plaer baixar de la part alta a la part baixa tot cami-
nant pels seus carrerons empedrats. Arribar a la zona 
de l'abeurador i veure la col·legiata al fons (visitar-la junt 
amb el claustre). La plaça Major és un plaer pels sentits. 
Et torna a un món rural i medieval agradablement con-

servat. No abaixis mai la mirada ja que hi ha mil detalls 
que no pots deixar escapar: blasons, escuts, gàrgoles, 
finestrones, portals i flors, moltes flors. Es terra de soba-
os i bona llet. De nit quan la gentada ja ha marxat, amb 
una il·luminació subtil dels edificis, escolta el silenci dels 
seus carrers i els seus edificis. Expressen tant! De bon 
matí, ben preparat, deixar-se perdre pels caminois dels 
seu voltant t’omple d'energia. Turons suaus amb vaques 
pertot arreu, donen un encant especial mentre el sol et 
deixa veure les primeres llums del dia!

Comillas. El poble té un encant especial en els seus 
desnivells, però la palma se l'emporta el Capritx de Gaudí. 
És un edifici únic en el que pots observar com el més gran 
Arquitecte de Catalunya, Antoni Gaudi, s'iniciava en aquest 
món. En les seves dues constants: el vermell del maó i els 
gira-sols a les parets. La torre i les hortènsies donen al seu 
exterior una impressió única. Entrar-hi, fer-ne la visita gui-
ada i deixar-hi passar una mica l'estona és necessari. Pu-
jar a dalt del terrat i encara veure-ho de més a prop amb 
el mar al fons també. En un dels racons una estàtua de 
Gaudí contemplant la seva obra s'ha convertit en un dels 
emblemes del Capritx. Estant atents a la història de l'edifici 
descobrim un món una mica negre que sortosament avui 
en dia ha quedat enrere. I és que l'amo de l'edifici, el qual 
va ordenar-ne la construcció del mateix, només va poder 
gaudir-ne exactament set dies abans de morir.

Sant Vicente de la Barquera. Del nucli en destaco 
tres coses. Pujar des de la plaça major cap a la part alta 
del castell, la part alta precisament amb el castell i l'es-
glésia i la vista des de l'altra banda de la riba. Lamentar 
que una ciutat com aquesta encara conservi carrers amb 
noms del Generalísimo o de José Antonio. Es nota que 
Espanya encara no ha fet net!

Llanes. Zigzaguejar resseguint el canal port fins a la 
part antiga, entrar-hi, tombar pels seus carrers fins arri-
bar a l'altra part on encara es conserva un tros de mura-
lla i passar a tocar de l'església. No pots marxar sense 
acostar-te a la part més sortint del port a l'espigó. Una 
de les imatges més típiques te la donen els immensos 
pedrots quadrats pintats de colors amb l'estàtua d'una 
senyora vella teixint les xarxes per sortir a la mar.

Reinosa (naixement de l'Ebre). En plena natura, en un 
lloc molt bonic i molt cuidat, neix l'Ebre. Hi ha una racona-
da petitona i estreta amb una petita mare de déu damunt 
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d'un piló. Allà de la part dreta, en el forat d'una roca veus 
com brollen les primeres aigües netes d'aquest gran riu 
Ebre. Des d'allà mateix va eixamplant-se en pocs metres 
oferint-nos un espectacle d'aigua turquesa únic. Un salt i 
en breu s'eixampla i lentament, aprofitant el pendent és va 
fent immens. Si tens la sort que no hi ha massa gent és un 
lloc recomanable per descansar una estoneta.

Coves Altamira. La llàstima és que no es pugui visitar la 
cova oficial. Et fan entrar en una cova de cartró pedra però 
mira; vist en el temps val la pena visitar-la. Més que res 
perquè quan accedeixes a la gran sala et quedes il·luminat 
amb les representacions en vermells i negres d'animals 
que hi ha als sostres. Hi veus bisons, cabres o vaques.  

Angüeso (castell i poblat càntabre). Arribes a aquests 
paratges suaus, amb els camps grocs ja sembrats i al 
fons treu el cap imponent el castell d'Angüeso. Val més 
la pena veure’l de fora que no pas entrar-hi ja que és 
un centre cultural. A l'altra banda de la vall, amagat en-
mig de la natura en una mena de pendent en pendent 
hi ha un recuperat poblat càntabre. Et reben unes noies 
que et fan una visita guiada -personal si convé- per ex-
plicar-te com va evolucionar la vida dels antics pobladors 
d'aquestes terres. Hi ha un conjunt de cabanes arrodoni-
des en la seva base i acabades amb coberta d'avellaner. 
T’ensenyen de que vivien, què feien en el dia a dia, qui-
nes eren les seves creences, el treball. A la part alta del 
poblat, una enorme pedra et mostra el símbol de la seva 
creença gravada. A vegades ens entestem a creure’ns 
els dominadors del món i pensar que ho sabem tot. En 
aquests pobles descobreixes que les antigues civilitzaci-
ons eren gent súper avançada, que dominava diverses 
tècniques i que vivien ben bé adaptant-se al seu entorn.

Potes. Entres més en la ruralitat, en la muntanya. 
És un poble amb encant als peus dels imponents Picos 
d'Europa. No en va, d'allà mateix en surten moltes rutes. 
El nucli es travessat per dos rierols que es troben preci-
sament quasi a tocar de la gran torre símbol de Potes. 
Allà sota un passeig a la vora, tot passant per sota dels 
ponts que hi ha a sobre et fa descobrir una visió dife-
rent, des de baix. A sobre una vila molt ben conservada 
ha aguantat els embats dels anys. La plaça porxada, la 
torre, els estrets carrerons del centre, les arcades de la 
part antiga, les antigues portalades imperials... Potser 
el menys bonic és l'església no fa massa restaurada. I 
molts bars i racons amb encant. Fusta; molta fusta. En 
les estructures, en els balcons, en les finestres i les por-
tes i les terrasses. I des de qualsevol punt de la vila al 
fons, a la part esquerra els imponents Pics aixecant-se 
en el cel. En la sortida del sol però sobretot en el posta 
les imatges són impagables.

SENDA DEL CARES. Nosaltres vam optar per sortir 
des de Caín. El cert és que el trajecte des de Potes és un 
mica llarg però vam travessar un paisatge tant impressi-
onant que compensa. Vam sortir doncs de Caín sota un 

dia encara una mica ennuvolat. Vas caminant i recorrent 
l'antiga petjada que van deixar al construir un canal per 
abastir d'aigua la zona. Ja veus de seguida que no et 
quedaràs igual. Va bé dur un frontal de llum en el primer 
tram ja que travesses diversos túnels amb visibilitat una 
mica limitada. I al fons el riu Cares que a base d'anys ha 
anat erosionant aquestes enormes muntanyes, deixant a 
la vista un penjat congost. Crec que precisament aquest 
és el tram més bonic de la senda. No té cap dificultat, va 
planejant. Al mig de la senda et trobes unes simpàtiques 
cabres que sembla que t’estiguin esperant. No et fan 
res. Al contrari; si els hi dones alguna cosa per menjar 
igual segueixen una estona al teu costat. I mentrestant 
una natura única amb arbres que surten en els llocs més 
inversemblants i amb uns llarguíssims pics aixecant-se 
al cel. Amb el pas de les hores el dia va aixecar-se i el 
paisatge encara va tornar-se més impressionant. A me-
sura que vas acostant-te a Poncebos, el camí va massifi-

cant-se; des d'aquesta zona és més famós. Doncs res, a 
caminar. Al final acabes fent una vintena de quilòmetres. 

Covadonga. Lloc de pelegrinatge i devoció i no no-
més asturiana. Val la pena arribar-s'hi i testimoniar la 
zona des de la que Don Pelagi es va fer fort en la Recon-
questa del territori. Les muntanyes s'aixequen verdes i 
netes. El santuari amb la seva església s'alcen en pedra 
vermella al blau cel. A l'interior, la Mare de Déu de Co-
vadonga dóna aixopluc al viatger amb les mans obertes. 
En un dels laterals excavada a la roca, accedeixes per 
un túnel a la capella on es va trobar la mare de Déu i 
on precisament descansen les despulles de Don Pelagi. 
l'estil recorda molt Montserrat.

Santa Maria de Lebeña. Realment va ser tot un des-
cobriment. És una esglesiola romànica en planta de creu 
llatina perfecta i en la que en el seu interior hi ha una 
mare de Déu de la llet (amamanta el fill). Els arcs de dins 
i l'altar amb la gran pedra amb els símbols de Cantàbria 
són únics, igual que la història que envolta el conjunt. 
l'església va ser edificada en honor a l'amor que sen-
tia un home vers la seva estimada que era andalusa. A 
l'exterior símbol d'aquest sentiment, hi plantaren sengles 
arbres dels que només en queda l'olivera centenària.

Camarmeña. És un poblet literalment penjat en una 
muntanya des del qual tens una vista privilegiada entre les 
enormes penyes del Naranjo de Bulnes. La vista amb el 
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LES TORRES DEL 
NOSTRE TERME (I)
• Històries de Colldi •
Pere Ferré, Bondia

Naranjo al fons aixecant-se per damunt de la vella teulada 
de l'església la mantindré per sempre a la retina. Tots els 
voltants per accedir al Naranjo el cert és que estan massa 
massificats. Si hi vas en dies festius o caps de setmana et 
pots trobar que tanquen els accessos a Bulnes.

Cova de Cabrales. El formatge de Cabrales es fa en 
tota aquesta zona asturiana. Vam optar per entrar en 
una de les coves on des de sempre s'ha fet aquest for-

matge únic en el món. Et fan una visita guiada amb expli-
cacions del procés d'elaboració. Al final, també tens una 
degustació de la crema i del formatge en si. És curiós 
veure com en tota l'elaboració la cova i el seu ambient 
únic d'humitat donen al formatge aquest toc.

MENJAR I BEURE
Quina terra noi! Pels que som amants del menjar ca-

solà i del bon beure pots parar boig. En el territori pots 

seguir una ruta gastronòmica única i variada segons la 
zona en la que estàs. Als voltants de Laredo pots as-
saborir un bon peix: Rodabaio, sardines, marmitaco. 
I en tot el que és l'interior de Cantàbria però sobretot 
d'Astúries les Faves són la menja tradicional. Et solen 
portar una cassoleta mitjana amb uns fesols enormes, 
amb pernil, cansalada, botifarra negra i xoriço vermell, i 
tot ben banyat en un suc vermellós i oliós únic. Els vins 
no estan malament però la beguda estrella és la sidra ja 
sigui asturiana (Arena de Cabrales) o càntabra (Potes). 
Un altre primer plat molt bena aconseguit és una casso-
leta amb pèsols. Així mateix, què dir de les carns? Els 
xuletons amb formatge de Cabrales o simplement amb 
sal Maldon són impressionants. No puc deixar d'esmen-
tar un dels millor callos que he provat mai a Angüeso. I 
de postres, com no podia ser d'una altra manera matons 
i quallades amb bona mel.

CLIMA 
Nosaltres vam agafar una onada de calor que es vivia 

a la Península i que també es va notar al nord. El cert els 
que els dies van ser agradables, excepcionalment amb 
calor, però no pas amb la xafogor del Mediterrani. A les 
vesprades i a les nits una màniga llarga es fa imprescin-
dible! Ara, quan s'ennuvola i es tapa pluja assegurada 
i inesperada per molt que el dia prèviament hagi estat 
agradable!

M'agrada llegir cròniques 
d'excursionistes en pàgines 
d'Internet sobre temes que 

parlen de Colldejou i trobo que molta 
gent s'atreveix a escriure qualsevol 
bajanada sense adonar-se que es-
tan desprestigiant i creant un cercle 
viciós de desinformació al personal 
que de bona fe ho llegeix i ho acaba 
donant com a vàlid.

En aquest cas em refereixo a les 
torres que hi ha al poble i al terme 
de Colldejou, doncs hi ha sobre elles 
molta informació falsa que vull supo-
sar és fruit del desconeixement.

Les torres que hi ha són el Cas-
tell de la Mola, Cal Gal·lo, Cal Just i la 
Torre, a seques, de Cal Bondia. Totes 
elles construïdes en diferents èpoques.

He llegit que parlen sobre el Cas-
tell de la Mola i l'esmenten com la 
Torre del Moro, en alguns llocs diuen 
que era una torre de guaita dels car-
listes, aquests almenys havien sentit 
tocar campanes, altres l'esmenten 
com a torre de defensa (a qui se 
suposa que defensarien?), en una 
pàgina més erudita especifiquen que 
és arquitectura popular i no se'n sap 
l'origen. Tot fals.

Sobre Cal Gal·lo i Cal Just no he 
vist gran cosa escrita i sobre la Torre 
del Bondia està publicat a Wipimapia 
la gran bestiesa de citar-la i marcar-la 
amb "les seves muralles" com a res-
tes d'un fortí de les guerres carlistes. 
M'agradaria veure la cara del visitant 
que vagi a veure " el monument" i es 
trobi bigues de ferro i formigó. Tam-
bé a Wipimàpia esmenten al Castell 
de la Mola com la Torre del Moro i a 
més la ubiquen al terme de La Torre 
de Fontaubella.

A Wikipèdia a la informació sobre 
Colldejou i concretament a l'apartat 

Cultura, citen textualment: " Queden 
encara visibles algunes restes de la 
muralla que va envoltar la població, 
construïda durant les guerres car-
listes" (SIC). Qui dimoni va escriure 
això? Què s'havia fumat aquell dia?

Per donar una mica de claredat so-
bre aquestes edificacions exposaré el 
que conec sobre elles. Cal Just i Cal 
Gal·lo la informació està basada bas-
tant en hipòtesis mentre que la Torre 
de la Mola i la del Bondia són dades 
reals. Fetes les explicacions, enda-
vant doncs:

TORRE DE CAL JUST:
Cal Just és una casa afegida a 

una torre circular que conserva tota la 



- 23 -

seva planta,  àdhuc en la part interi-
or, el conjunt es data de meitats  del 
segle XV, encara que la torre podria 
ser perfectament una construcció mu-
sulmana.

L'espai on s'ubica Colldejou va 
estar durant els anys 889 fins al 1154 
sota la influència del Castell musulmà 
de Siurana. Va ser el noble Albert de 
Castellvell qui va envair el Priorat pel 
Coll de la Teixeta i ocupant entre altres 
zones, la que seria Colldejou. Existeix 
un document on s'especifiquen els 
límits del territori de Siurana. Coinci-
deix per una banda amb els mateixos 
límits actuals del terme de Colldejou i 
a més varis dels topònims d'aquesta 
zona utilitzats actualment són d'origen 
musulmà.

El document data de 1154 i  nar-
ra molt explícitament el territori que 
coincidia amb l'actual de Colldejou: 
"...e devalla en tro al riu Siurana e 
passa per les penes roges e passa 
per la font de la Pedrinera, e va dret 
e fir en aquella serra sobre lo torrent 
de Mitjanes, e puja de aqui avant en 
tro en aquelles penes altes de La-
baria, e passa per aquelles penes 
e davalla per aquell lloch qui es dit 
Alguariol e ve en tro en la pedra fita, 
e pren tot lo semonta de Mont.roig e 
hix de dret dejús la font de Botarell...”  
Suposo que la pedra fita deu ser l'ac-
tual motlló dels quatre termes.

Respecte als topònims musul-
mans se n'han conservat varis pre-
cisament en la zona esmentada al 
fragment del text: Barranc de l'Au-
finac pel Pla de l'Avenc; L'Algarriol 

néixer i que tindria entre 13 i 16 anys 
ens explicava que l'arena semblava 
que fos marro de cafè.

És força probable que aquesta 
arena tingués un significat sentimen-
tal dels primers pobladors essent 
conscients de no tornar mai a la seva 
terra. Posteriorment s'hi va trobar 
una daga àrab, que no en sé el seu 
destí. Aprofito el moment per si algú 
en sap quelcom pugui fer-ne alguna 
fotografia i mostrar-la.

CAL  GAL·LO:
Aquesta torre amb tota probabilitat 

és la casa més antiga del poble, que 
juntament amb Cal Racó i Cal Came-
ta, abans del seu enderrocament, for-
marien la zona on s'hauria establert el 
primer nucli urbà  medieval. Cal Racó 
té uns elements arquitectònics desta-
cables, arcada interior i pilars i de Cal 
Cameta en destacava una finestra.

Cal Gal·lo deuria ser la casa for-
tificada que es degué construir des 
del primer moment del poblament. 
Aquesta seria la vivenda del batlle, 
representant de la Baronia d'Escor-
nalbou a la que Colldejou va tenir 
pertinença varis anys desprès de la 
seva formació.

La Baronia d'Escornalbou es creà 
el 1170, per les donacions  al canon-
ge de Tarragona, en Joan de Sant 
Boi, per part d'Alfons I. Aquestes 
terres foren donades a perpetuïtat a 
l'església de Sant Miquel. La forma-
ven els territoris de l'Argentera, Riu-
decanyes, Vilanova d'Escornalbou, 
l'Arbocet, Duesaigües, La Torre de 
Fontaubella i Pradell. Colldejou hi en-

(Serra dels Garriols)...
El camí dels Revolts amb els 

seus  marges i  empedrats, també 
es creu que fou construït pels musul-
mans, essent la via de comunicació 
per pujar fins a Llaberia.

Els musulmans construïen les ta-
laies en llocs privilegiats per poder 
observar i des de Cal Just es pot 
veure el mar i tota l'àrea fronterera 
esmentada. Aquesta torre a més té 
en la seva forma cilíndrica, dimen-
sions i tècnica constructiva moltes 
semblances amb centenars de tor-
res musulmanes escampades per 
tota la geografia hispana.

Una altra dada del possible ori-
gen musulmà de la torre de Cal Just 
tot i ser una anècdota, n'és el se-
güent fet:

Pels voltants de 1912-15 es van 
fer obres a la casa i el vell Just va 
dir als paletes, els Nando de Mont-
roig, que com que la casa havia estat 
dels moros era probable que hi tro-
bessin un tresor, en cas que així fos 
se'l repartirien a parts iguals. Fent 
un forat per engrandir una finestra, 
el Nandet, el fill petit, va trobar una 
àmfora i sense mirar el contingut va 
sortir al carrer i va començar a cri-
dar: Som rics! Som rics! Som rics! a 
tothom qui l'escoltava. La decepció 
posterior li seria enorme quan van 
descobrir que dins l'àmfora només hi 
havia una mena d'arena negra molt 
fina, que probablement seria arena 
del desert. La meva Padrina, la Pepa 
Bondia, de Cal Just, que en aquella 
època vivia en aquesta casa on hi va 
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trà a formar part el 1197 i els terrenys 
de La Mola, el 1203. Es va completar 
amb les donacions de les terres de 

Rifà el 1205. Tornant a l'edifici, n'és 
molt destacable l'arcada ogival molt 
ampla que té a l'interior de la planta 
baixa. Altres elements medievals se-
rien l'arcada d'una de les portes, les 

espitlleres i les pedres tallades de les 
cantonades, vàries de les quals sig-
nades pel picapedrer que les deuria 
tallar. Aquestes marques s'assem-
blen a una " L "  apaïssada.Als anys 
80 del segle XX aquest edifici va sofrir 
una reforma important més o menys 
encertada però amb el vist-i-plau del 
seu propietari. Es va aixecar un pis 
més i es va finalitzar el sostre rema-
tant-lo amb merlets. No hi falta una 
talaia circular superior.  En aquesta 
reforma no es va seguir cap criteri 
arquitectònic que donés continuïtat a 
l'edifici ni per l'exterior ni per l'interior, 
podent-se veure perfectament la dife-
rència d'èpoques.

Referent a llegendes, en corre 
una que proposa que està comuni-
cada mitjançant un túnel subterrani 

El temps ens arrossega dia a dia. 
Gairebé sempre ens llevem amb la 
sensació de tenir moltes coses per 
fer i que el dia serà massa curt per 
fer-les totes. Un dia de setembre po-
dria ser un dia qualsevol, si no fos 
diumenge i dia d’eleccions. A més, 
ahir no eren unes eleccions normals 
i teníem la sensació que els ulls del 
món estaven posats damunt nostre. 
Però a diferència de la il·lusió del 9N, 
en que també vaig estar a la mesa 
electoral,  al  vespre després del re-
compte dels vots del poble, els meus 
sentiments eren una barreja de sen-
sacions agredolces perquè no les 
tenia totes. En tenia tantes ganes de 
que tot anés bé, que tenia por de que 
algú m’ho espatllés. Recordo que 
mentre anàvem cap a casa pensa-
va en moltes coses; en el futur, en 
el meu, en el nostre, i en el dels que 
vindran i també en el passat, i en tots 
els que es van quedar enrere espe-
rant aquest moment excepcional. I 
en com acabaria tot plegat.

I va anar volant la nit davant la 

tele i se’n van sentir de tots colors, tot i que ja se sap que a les nits electorals 
aquestes coses van així. I vam constatar com els Socialistes i els del PP 
continuaven en davallada de vots i credibilitat, mentre Ciudadanos, vatua 
l’olla, anava fent forat, i Unió Democràtica semblava que desapareixia defi-
nitivament del mapa.

Òbviament, si l'Estat espanyol hagués permès un referèndum, el resultat 
actual seria inapel·lable, però en no haver-lo permès, ell mateix ha obligat a 
comptar en escons. No s'hi val a jugar amb dos regles de joc alhora. I és que 
és  pot matisar tant com vulguis, però ahir tot i haver augmentat la participa-
ció i un cop la “majoria silenciosa” ja no és silenciosa, l’independentisme va 
guanyar. De carrer. En escons i, filant prim, també en vots. 

Les dificultats hi són, ningú amb dos dits de front podia pensar el contrari. Però 
cal aprendre a guanyar i deixar de veure el got mig buit; els catalans hem perdut 
massa vegades i ens costa.

El fonamental és que amb TOT un estat en contra, la “col·laboració”  de fi-
gures internacionals, la dels bancs  (que han quedat un cop més en evidència), 
els missatges indignes de por per les pensions i  corralitos, i les trampes desca-
rades amb els vots de l’exterior, no han pogut invertir la balança. Hem guanyat. 

Ha guanyat la modernitat contra l’Espanya rància i “cañí”, la República 
enfront un model monàrquic anacrònic, la visió emprenedora davant la dels 
mantinguts i subsidiats , encara que alguns “xupi-guais” progres ens ho inten-
tin vendre al revés. I mentre tota la premsa unionista celebra la "derrota" de 
l'independentisme, mitjans d'arreu del món no dubten de qui ha guanyat les 
eleccions i ho publiquen als seus països sense embuts.

El fet és que hi  ha un mandat clar del poble de Catalunya, ja no hi ha 
marxa enrere. Si España no vol escoltar, es trobarà un gran problema. De 
fet, no hi ha independències bilaterals, sempre hi ha algú que no ho vol. Les 
coses són així, han perdut però no ho volen saber. N'hi ha que no canviaran 
mai, i nosaltres ja hem decidit fer-ho.

Bé, seria tot més senzill amb seixanta-vuit diputats i el cinquanta-u per 
cent dels vots. Però serà més ferm així. Ningú mai podrà dir que no ha estat 
fruit del diàleg i el consens, la paciència , i fins i tot la bona fe. És el moment 

amb Cal Just. Durant l'Edat Mitjana 
era una pràctica habitual però avui 
en dia n'és difícil de creure l'exis-
tència ja que llurs propietaris n'han 
buscat el principi i/o final sense ha-
ver trobat cap mena d'obertura. Con-
cretament el Ferrer en l'afany de 
trobar-lo va acabar fent una bonica 
saleta soterrada, a mode de celler, 
que serveix per a beure uns bons 
glops de vi, però del túnel res de res.

Una explicació vàlida per a 
aquesta llegenda  és que Collde-
jou s'assenta sobre un terreny molt 
obert de roca calcària, on abunden 
molt les coves i avencs. Abans de 
formigonar els carrers, quedarien a 
vegades al descobert i farien volar la 
imaginació de la gent.

Continuarà...
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JOAN FARNÓS,
“EL RASQUERÀ”
• Entrevistem a... •
La Redacció

L'entrevista fou feta mitjançant la 
seva filla Joana i el seu gendre 
que es van encarregar de fer 

les preguntes i enviar-nos les seves 
respostes.

On vas néixer?
Vaig néixer a Rasquera l’any 

1925 i acabo de fer 90 anys.
Parla'ns dels teus pares, com 

eren, què feien.
El meu pare es deia Cisco i treba-

llava a les carboneres i de pagès a 
la terra que teníem a casa. La meva 
mare es deia Manuela i anava a bus-
car paumes i feia senalles i cabas-
sos, també ajudava a la terra.

Com va ser la teva infància? A 
què jugàveu? Com era l'escola?

Jo era el gran de 4 germans i havia 
de cuidar les meves germanes, jugà-
vem a pilota amb molt pocs recursos, 
vaig anar molt poc a l’escola, només 
recordo dels 8 fins als 10 anys.

Quan vas venir a Colldejou? Hi 
havies estat abans?

No no hi havia estat mai, de ca-

sualitat, jo ja era fadrí i un amic meu, 
Lió, em va dir que coneixia una famí-
lia de Colldejou  que tenia una noia 
fadrina també, que m’hi presentés, i 
així ho vaig fer; poc a poc ens vam 
conèixer i ens vàrem casar. Al cap 
d’un temps va néixer la Maite i una 
mica més tard la Juanita.

Has sigut sempre pagès o has 
fet altres feines? Explica-ho.

Vaig conrear les terres de la dona, 
Teresa Escoda Bargalló, i també 
anava al jornal per la gent del poble 
i també per una família de Pratdip, 
cal Salsa. Com que tenia molta traça 
també vaig fer feines de pica-pedrer 
per l’Ajuntament, de  particular res-
tauració del castell Sr. Garriga, res-
tauració de la Torre del Sr. Bondia, 
marges de pedra per al xalet de la 
Sra. Leonor, etc. Fins i tot uns fami-
liars em van oferir anar a Salou a un 
Hotel per treballar i vaig dir que no, 
que ja estava bé al poble.

Per últim també vaig fer de jutge 
de pau del poble.

Com vas viure la guerra civil 
espanyola?

Quan va esclatar la guerra civil jo 
tenia 11 anys. Amb els bombardejos 
va esclatar una bomba a prop de casa 
i em va perforar el timpà de l’orella es-
querra i mai més vaig tornar a sentir-hi.

Havia de mantenir la família anant 
a veremar per poder portar menjar o 
el que fos a casa. Ens van destros-
sar la casa i vam passar molta gana 
i penúries.

Quants anys vas viure a Collde-
jou? Per què vas decidir marxar?

Hi vaig viure 27 anys i vaig decidir 
marxar perquè les nenes ja ho havien 
fet i havia conegut una nova parella, la 
Victòria,  amb qui vaig viure 10 anys a 
Reus fins que la relació es va acabar.

Quins records destacaries dels 
anys passats a Colldejou?

Records molts, com que era molt 
treballador m’encarregaven coses 
com fer la paret de la piscina de ma-
nera altruista, amb un equip també 
vaig col·laborar activament a baixar 
l’aigua de la font Freda.

Sempre estava disposat a col-
laborar en totes les tasques que 
m’encomanaven.

La gent la recordo molt genero-
sa, quan vaig tenir la desgràcia de 
perdre la dona tothom es va bolcar 
en mi donant-me ànims, sempre ho 
recordaré.

Has seguit els esdeveniments po-
lítics a Catalunya? Què en penses?

Sí que n’estic al corrent, cada dia 
llegeixo el diari i segueixo les notí-
cies, penso que els polítics són uns 
corruptes en general  “per això tenim 
el pas que tenim”.

I els bancs també se n’han aprofi-
tat de la bombolla immobiliària i dels 
pocs estalviadors, estafant a tothom 
sense cap mena d’escrúpols.

Tu has viscut en una època de 
grans canvis tecnològics. Quin o 
quins destacaries i per què?

Abans anàvem a peu a tot arreu, 
ara el que destacaria seria la como-
ditat dels cotxes, avions, trens,  no 
hi ha distàncies llargues, també la 
televisió, ordinadors, mòbils, hi ha 
hagut una revolució tecnològica, i la 
medicina també.

Creus que abans es vivia millor?
Crec que sí, la gent era més po-

bra però més honrada i la gent s’ha 
tornat molt materialista i corrupta.

Vols afegir res més?
M’agradaria poder viure 3 o 4 anys 

més per seguir gaudint dels meus 
néts, són la meva il·lusió, salut!!!

de la política en majúscules, no es pot perdre aquesta 
oportunitat. Toca treballar però de manera seriosa, cal 
ser generós i no enrocar-se, necessitem tirar endavant. 
D'acord que no a qualsevol preu, però tampoc amb unes 
condicions que s'ho carreguin tot. Amb el mandat a la 
mà, els que estan al capdavant ho han de fer sí o sí.

El temps ens arrossega i una història radicalment 

nova esta a punt de començar. 
A Quebec es va perdre per poc, a Escòcia es va per-

dre per poc. Per què no es pot guanyar per poc? Per-
sistència, consistència, paciència sense dilacions i fer-
mesa. I ens en sortirem. Felicitem-nos-en d’una vegada. 
Estem legitimats per iniciar el procés constituent. Ho 
hem aconseguit!
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Sudoku mitjà

Sudoku difícil

Laberint
El pollet s’ha perdut. Quin camí tindrà que agafar la 

seva mare per trobar-lo?

Troba les 7 diferencies
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