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ANY DE TRASPÀS
• Editorial •
La Redacció

Vam deixar Tarragona després 
de la darrera manifestació 
de l’11 de setembre amb un 

sentiment estrany. La gent estava 
com a cansada i avorrida. L’ende-
mà es tornava al col·legi i qui més 
qui menys donava per acabades 
les vacances estivals. Que lluny 
que queda! No encaràvem doncs el 
darrer trimestre amb massa alegria, 
que diguem! A més, sense quasi ni 
adonar-te cremes dies i dies i et si-
tues a les portes del Nadal, encara 
sense haver desat del tot la roba de 
l’estiu, i pràcticament sense haver 
cremat llenya. Hem tingut una bona 
collita d’avellanes –als camps que 
els porcs senglars ens les han deixat 
collir-, hem pogut menjar algun bolet 
–tot i que escassament-; i finalment 
hem gaudit amb una llevantada com 
déu mana, fent que els barrancs i les 
fonts revinguessin una mica. Un pla-
er veure l’aigua argilosa embravida 
baixar per Rifà, enmig de la blancor 
de l’escuma que ella mateixa crea. 
Més amunt, de la font del Noguer 
avall, aigua neta i clara. Lamentar 
que a València i Múrcia hi hagi hagut 
víctimes mortals. Com a colofó hem 
pogut testimoniar dues súper llunes 
impressionants. La llàstima és que 
aquest 2016 –any de traspàs- s’ha 
emportat massa persones properes 
i estimades al poble. Deixen un buit 
que serà difícil de tapar. Sembla que 
hagin marxat amb una boira que en 
diferents dies ha deixat el poble o els 
voltants ben tapat.

El món ha acabat sent víctima 
d’aquest any 2016. No volies Trump, 
doncs Trump; no volies govern a 
Espanya, doncs nou partit: PPSOE-
C’s, amb la Virreina Soraia -i el mini 
reiet Millo-, i el Rajoy tot cofoi havent 
rebut el premi de millor orador de la 
cambra, atorgat pels mateixos pe-
riodistes del Congrés. Suposo que 

aquest premi li deuen haver entregat per enfotre-se’n. L’alcohol fa molt de 
mal! No en volies? Doncs corrupció, guerres, impostos, fraus, imputacions, i 
per acabar-ho d’adobar atemptats a Berlín i execucions en directe a Turquia. 
De tot! Traques per arribar a un final d’any tempestuós. Ens esperen uns 
propers temps animadets amb les lliçons de la nova triple aliança nacional. 
Haurem d’aprendre molt de  les “missions” que vindran a fer a Catalunya els 
gurús del país per convertir els “bojos separatistes”. Caldrà tapar-se bé el 
nas per no ennuagar-se amb les vendes de fum de les Arrimadas, les bara-
lles infantils i absurdes entre JxSi i la Cup, i la crema de fotos, i les imputa-
cions...  Una vegada més el poble català –i ja part d’Europa- ha donat tot el 
seu suport a la presidenta Carme Forcadell en la seva declaració al TSJC. 
No hi ha dret! Encara haurem de veure-la darrere d’unes reixes per perme-
tre que es dialogui i permetre que es voti. Un gran exemple per Espanya si 
senyor. Però bé... A les Espanyes precisament semblen més preocupats en 
altres coses; tal com fer cerimònies ben pomposes amb el borbonet el dia 
de la constitució, treure calers del fons de reserva per pagar les pensions o 
rescatar autopistes deficitàries construïdes en temps del gran mestre xaman 
Aznar (que per cert, ha decidit deixar de ser president d’honor del PP ja que 
considera que són massa tous; torna a la política, potser?). I de regal de Na-
dal pels catalans: llot al pantà de Flix i beques d’Erasmus per espanyolitzar 
ligthment els catalans.

Any de traspàs, noi! Any d’adéus amb sentiments dispars a la Rita, Fi-
del... Sort que en Merlí i les seves lliçons ens han animat una mica i cada 
vegada hi ha més jovent que es dedica a pensar i vol estudiar filosofia; una 
carrera que va estar a punt de desaparèixer i que ara torna a estar de moda. 
Tant de bo, tal com deia Sòcrates, en un futur no molt llunyà, gràcies a 
ser els millor preparats, aquests puguin acabar ocupant els llocs de decisió 
d’aquesta societat, ja que veient el que tenim ara és per posar-se a plorar. 

Primers exàmens i primeres notes de la nostra canalla i jovent i primers 
espants; castanyada solidària a Colldejou –que no “jalogüín”- i nous talls 
de carretera per veure passar cotxes i deixar que embrutin les nostres 
terres aquesta xusma que els acompanya en els ral·lis. Collites als sacs i 
per celebrar-ho homenatge a sant Rafel. Dies de compartir i gaudir plegats 
de les activitats que es van programar, destacant especialment l’espec-
tacle de ball que la tarda del dissabte ens va deixar a tots embadalits. 
Ponts i aqüeductes inútils per no celebrar res. Simplement per tenir uns 
dies de descans que cauen massa al damunt de les festes de Nadal i que 
destrossen el calendari laboral i escolar. Moltes intencions de canviar les 
coses i eliminar ponts tant llargs però en el fons a Espanya li va el folklore 
i la pandereta, i aquestes festes allà són ben rebudes. Aquí, per primera 
vegada molts treballadors de l’administració han desobeït i han treballat el 
dia de la constitució. I bones notícies també, home! Reformes i novetats 
ben trobades a les escoles i al Casal, als camins del nostre estimat entorn 
i col·locació de panells explicatius d’aquest patrimoni natural únic que ens 
envolta. Ah, i molta solidaritat, tant pel que fa al recapte dels aliments com 
en la Marató organitzada per Tv3.

Amb els llums i l’arbre posats, beneïts ja en la visita que va fer el Bisbe 
Enric a Colldejou, preparem-nos doncs per al Nadal. Obrim les portes de 
les nostres cases i acollim la gent que estimem i que almenys una vegada a 
l’any veiem. Fem cagar el tió i omplim-nos de joia, pau, tranquil·litat i sobre-
tot il·lusionem-nos, que la vida són dos dies i continua inexorablement. Ah, i 
compreu la grossa que el veí que tira els trastos a la teva dona ja la té! Des 
de Lo Collet desitgem que passeu unes bones festes, tot esperant que el 
2017 sigui un any molt més pròsper i millor. 
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CARTA ANÓNIMA 
(RECUERDOS)
• Literatura•
Pere Grant, Indio

Bufa el vent
bufa fort i fred
com a tu t'agrada
que et toqui a la cara.

Bufa el vent
bufa fort i fred
com a tu t'agrada
que ja no t'acaronarà més la cara.

Com a tu t'agrada.

Oh querida, cuan largos son es-
tos tristes días lejos del munda-
nal ruido, inmerso entre el dolor 

y la blanca locura de las limpias sába-
nas de este Hospital. Postrado aquí aun 
recuerdo estos últimos días pasados 
junto a ti, recorriendo el frenesí de la 
vida sin pensar un solo instante en el 
pasado, viviendo segundo a segundo el 
difícil arte del amor, sintiendo tu piel so-
bre la mía, sintiendo tu aliento junto al 
mío, sintiendo tu palpitar, abrazándome 
a él, intentando que no se escape, per-
derse, desvanecerse entre mis brazos.

Recuerdo aún aquel paseo entre 
los naranjos y las lilas, con aquel pe-
netrante olor de las rosas, juntos por 
última vez.

Recuerdo de recuerdos, recuerdos 
de esperanza, esperanza de poder vol-
ver a recordar todo aquello sin la espe-
ranza perdida, y un día juntos al lado 
del fuego, al lado de ti recordar juntos 
aquella vida.

PER A TU
• Literatura •
Rosa Ferré
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EL LLIBRE DE 
LES BÈSTIES
• Actualitat •
La Redacció

AJUTS A LA GESTIÓ 
FORESTAL SOSTENIBLE
• Actualitat •
Jesús Rofes Mestre - ADF 066 Colldejou

L’ADF, amb el suport tècnic del Consorci de la Ser-
ra de Llaberia, va sol·licitar per la convocatòria 
del 2015, l’ajut econòmic per a actuacions de 

prevenció d’incendis forestals, a la Direcció General de 
Forests de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes actuacions han estat el manteniment de la 
bassa del Bullidor i de la Font-freda, i l’arranjament del 
camí del Bullidor, conceptes ja fixats.

Els treballs de manteniment de les basses han estat 
pel seu tancat, per evitar la caiguda accidental a la bas-
sa, recomanat per la mateixa Direcció de Forests. 

Els treballs d’arranjament del camí del Bullidor han 
consistit amb el fresat del camí, amb tractor i fresadora, 

el posterior nivellament amb motonivelladora i després 
s´ha regat el camí amb tractor i dipòsit d’aigua, i s´ha 
compactat amb la compactadora. Aquesta feina s´ha fet 
en tot el seu tram, des de la carretera fins al Coll del Guix. 
A més, s'ha formigonat la pujada del bosc de Marçà.

La comunicació d’atorgament de l’ajut es va fer el 27 
de juny del 2016 i la data límit de justificació estava fixa-
da en el dia 30 de setembre de 2016. L’import sol·licitat, 
pressupostat i aprovat ha estat de 29.960,13 € i els tre-
balls s'han fet per l’Empresa d’Inserció Sociolaboral i 
Serveis Ambientals de la Serra de Llaberia.

El passat 4 de novembre es va 
presentar l’adaptació teatral 
d’El llibre de la bèsties feta 

per Judit Robert, l’escriptora nascu-
da a Colldejou i actualment resident 
a Mont-roig del Camp.

Amb motiu de la celebració de 
l’Any Llull, que commemora els 700 
anys de la seva mort, s’ha fet tot un 
seguit d’actes per tal de donar a co-
nèixer la figura de Ramon Llull en 
tots els àmbits.

L’adaptació que ha fet Judit 
Robert és per a ser treballada a 
les aules. Com ella mateixa diu, 
és una adaptació de petit format 
per a llegir en veu alta o per a ser 
representada en escoles o bibli-
oteques, ja que està dissenyada 
amb una escenografia simple i 
tremendament visual. L’especta-
dor entén ràpidament com comen-
ça la història amb tot un seguit de 
personatges que es disputen el 
poder i acaba amb un Rei, sol, 
traït i només acompanyat per un 
conill i un paó.

El llibret està prologat per Me-
ritxell Blay, professora de llengües 
clàssiques i gran coneixedora del 
tema, on també ens hi proposa, com 

a complement del treball, la creació 
de faules a l’alumnat.

Les il·lustracions de coberta són 
del jove il·lustrador mont-rogenc Ot 
Marin Bernal que ha sabut donar-li 
un aire fresc i divertit.

La publicació ha anat a càrrec 
de Ganzell Edicions, una editorial 
Tarragonina liderada per Eduard 
Boada, i enceta una col·lecció que 
portarà per títol El gegant adormit, 
en referència a la silueta que pro-
jecta la serralada de Llaberia des de 
l’Ermita de la Roca.

Esperem que aquest projecte, 
cent per cent quilòmetre zero, tin-
gui un llarg recorregut i a la vegada, 
que faci de porta d’entrada als més 
petits al fascinant món de Llull!
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CATALUNYA NORD 
RESISTEIX
• Actualitat •
Míriam Almarcha París, de cal Bondia

El passat 10 de setembre de 2016 a Perpinyà, 
unes 10.000 persones van sortir al carrer per 
rebel·lar-se contra el nom de la nova gran regió 

«Occitània», fruit de la fusió entre Llenguadoc-Rosselló 
i Migdia-Pirineus. Els manisfestants reclamaven que la 
menció «País Català», tan carregada d’història i d’iden-
titat, s’afegís a la recent denominació tan injustament 
votada. La manca de visibilitat tendeix a esborrar la 
consciència lingüística i la identitat catalana a la qual ad-
hereixen els nordcatalans. Esperem que aquest procés 
no dilueixi o malmeti el sentiment de pertinença al que 
fou comtat català (s. IX).

Després de passar sota sobirania del comte de Bar-
celona (s. XII) el comtat del Rosselló va ser domini de 
la nissaga de Jaume I el Conqueridor, Jaume II, Sanç i 
Jaume III del reialme de Mallorca. Recordem que la tom-
ba del discret Sanç, fill de Jaume II, és a la catedral de 
Perpinyà. El que avui tothom coneix com a tros de Fran-
ça, era Catalunya, únicament catalana. El Tractat dels 
Pirineus l’any 1659 va ser negociat entre Lluís XIV i Felip 
IV sense consultar les Corts Catalanes ni els afectats. La 
conseqüència fou la cessió a França del comtat del Ros-
selló i part de la Cerdanya. Una altra ferida destructora 
que plasma la pèrdua dels elements vitals d’un territori, 
és l’edicte reial de l’any 1700 amb la prohibició de l’ús 
oficial de la llengua catalana.

I avui? Queden més que engrunes d’una catalanitat 
disposada a no perdre les seves arrels! 

Alguns resultats de la darrera enquesta de la Gene-
ralitat de Catalunya sobre «Coneixements i Usos Lin-
güístics a la Catalunya del Nord 2015» mostren que el 

60 % de la població comprèn el català i que el 80 % 
és favorable a la seva presència en el marc educatiu. 
Val a dir que tant les escoles maternals com primàries, 
els col·legis, els instituts o la universitat proposen català. 
Malauradament tan sols el 8 % de l’alumnat de primària 
es beneficia d’escolarització en català (classes bilingües 
públiques i immersives).

Si bé la llengua no és tan present en boca de la gent, 
sí que la trobem escrita al carrer. Tota la retolació de 
la vila és bilingüe francès-català, així com la de tots els 
carrers de la major part dels pobles de Catalunya Nord. 
S’hi afegeixen tot tipus de manifestacions culturals que 
es realitzen únicament en català. Cada estiu la Univer-
sitat Catalana d’Estiu a Prada o el Festival Identi’CAT a 
Baó es muden de festa per defensar la identitat catala-
na com a quelcom d’arrelat, natural, indestructible, pas-
si el que passi. Recordem la presència d’una literatura 
contemporània i d’uns autors nordcatalans com ara els 
poetes Joan-Francesc Castex o Coleta Planas o bé els 
narradors Joan-Daniel Bezsonoff o Joan-Lluís Lluís. La 
futura creació d’un ‘Office Public de la Langue Catalane’ 
amb l’objectiu de desenvolupar el coneixement i l’ús de 
la llengua és una voluntat clara de les institucions políti-
ques per a fer continuar bategant les arrels d’aquest tros 
de país.

Fins ara el català, considerat simplement com una 
de les 75 llengües regionals de l’estat francès, perd alè 
però es manté, sobreviu… El que més inquieta és el tall 
de transmissió lingüística intergeneracional en el si de 
les famílies nordcatalanes. Els més petits i el jovent han 
estat privats d’una llengua a causa del trauma patit per 
llurs avantpassats. Una lesió que els sociolingüistes han 
definit com a autoodi. L’absència lògica del català en 
l’àmbit familiar posa en dubte la renaixença futura o la 
desaparició total de la llengua a causa d’aquesta situació 
aigualida i fràgil.

Manifestació multitudinària a Perpinyà a favor
d’Occitània-País Català

Nosaltres també hi érem !
Rosa, Indio, Míriam i els més menuts Jon i Noa
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TROBADES GEGANTERES
(Del 25 de setembre a principis 
d’octubre)
• Actualitat •
Xell Gaya Llorens

Aquest últim trimestre de l’any vam tenir trobades 
a tres pobles de les nostres comarques. El dia 25 
de setembre vam anar a Vandellòs per celebrar 

la Festa Major de Sant Cosme i Sant Damià.
Ens vam reunir tots els gegants i nanos a la plaça del 

poble i vam aprofitar per fer una foto de família tots ple-
gats. Els gegants més alts darrera i els nanos i gegants 
més baixos al davant i tots amb les seves millors cares. 
Seguidament vam fer la cercavila pels carrers del poble 
per acabar altra vegada a la plaça d’on havíem sortit. Allí 
vam fer una ballada final tots plegats i vam dirigir-nos 
cap a la cooperativa on ens van oferir un aperitiu per a 
totes les colles participants.

Els primers dies d’octubre vam anar a Alforja, con-
cretament el dia 2. S’hi celebrava la 23a Trobada de Ge-
gants. Vam estar de sort que la pluja no va arribar al 
poble en un dia on nombrosos pobles veïns van quedar 
ben mullats. La jornada va començar amb un bon esmor-
zar de llonganissa i cansalada a la brasa i amb l’estómac 
ple vam dirigir-nos cap al carrer on hi ha l’escola, allí 

hi havia la plantada. Al punt de migdia va començar la 
trobada pels carrers del poble. Ens vam aturar a la plaça 
on hi havia la residència d’avis i allí la gent gran va po-
der gaudir de les danses d’aquests éssers meravellosos. 
Finalment vam arribar altra vegada al Parc on havíem 
esmorzat i vam fer la ballada final.

I per acabar la temporada el dia 9 d’octubre vam anar 

a fer ballar els gegants a Alcover. En un matí plujós  ens 
hi vam aplegar gegants, nanos, cucaferes... i tots els 
acompanyants per poder gaudir  de la 25a Trobada de 
Gegants. Vam esmorzar al poliesportiu  sota una pluja 
fina que no va cessar i que, enlloc de parar, es va anar 
enfortint i va fer que la trobada de gegants s’hagués de 
traslladar a dins el pavelló i es convertí en una ballada 
comunitària i un ball de lluïment de cadascuna de les 
colles participants. En acabar ens van donar els records 

per a les colles participants i esperar que l’any que ve la 
pluja no desmereixi la trobada.

Com a subscriptor participes amb la quantitat de 0,15€
en el número 23809 del sorteig de Reis,

que es farà a Madrid el dia 6 de gener de 2017.
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PENSAR EN POSITIU
• Opinió •
Elisa Llaberia

Fa poc, escoltant la ràdio, parlaven de que podem 
triar voluntàriament lo que volem que pensi el nos-
tre cervell. Ja sabem que el cap no para mai, i salta 

de un tema a l’altre, però sembla que sigui espontani, i 
més aviat relacionat  amb el moment que estem vivint. 
Per exemple, quan ets jove, el pensament  sovint se te'n 
va cap al noi que t’agrada, o cap als exàmens. Jo no 
he tingut fills, però veig que sobretot quan són petits, el 
món dels pares gira entorn de la canalla, o quan et fas 
més gran i comences a tenir problemes de salut, sembla 
inevitable que et preocupis per la malaltia.

Bé, doncs, segons deia el metge de la ràdio, podem 
dominar el nostre pensament, això sí, ens hi hem d'es-
forçar una mica.

Quan estem preocupats per un tema en concret, de 
vegades hi donem tantes voltes que  arribem a obses-
sionar-nos, doncs, en teoria, abans de arribar a aquest 
punt hem de procurar pensar en una altra cosa, positiva, 
per descomptat, i fer l’esforç de mantenir al nostre pen-
sament allò positiu.

Es veu que si ens hi entrenem una mica, a poc a poc, 
ho farem quasi espontàniament lo de canviar el xip.

De fet, pensant, pensant, m’han vingut al cap bastan-
tes ocasions en què jo mateixa he fet alguna cosa similar.

Recordo una vegada a l'Hospital de Reus, la situació 
era la següent: Anem amb la meva mare a urgències, per-
sona de setanta i escaig d’anys i amb cardiopatia greu, 
que presentava 2 llagues a l'estòmac que li havien fet per-
dre molta sang, per lo que la dona estava molt dèbil. L'úni-
ca possibilitat de salvació era fer ràpidament un bypass 
gàstric, una operació llarga i complicada, a vida o mort.

Ja és ben veritat que el temps és relatiu, perquè 4 
hores en una festa passen volant, però a la sala d'espe-
ra de l’hospital, esperant el resultat d’aquella operació, 
se’m van fer eternes.

Recordo que per intentar no pensar tota l'estona en 
aquella situació, vaig agafar el llibre que estava llegint 
en aquell moment i vaig fer esforços titànics per concen-
trar-me en el relat. La ment se me n'anava cap al qui-

ròfan, però si havia aconseguit 5 minuts de distracció, 
bons eren. I així, a petites treves, vaig aconseguir supe-
rar aquelles hores tan amargues.

L’any 2014 vam anar a passar uns dies a la Toscana 
Italiana; ens vam allotjar a les afores d’un poble, Colle 
Val D’Elsa, a l’Hotel Relais de la Rovere, que era una an-
tiga abadia, i encara que l’havien restaurat, conservava 
un aire molt rústic, amb les escales originals de pedra. 

De fora més aviat semblava un mas, rodejat de ve-
getació, com una mena de jardí salvatge, que en aquella 
època (primavera) estava exuberant. Tot el conjunt do-
nava una sensació de pau i tranquil·litat molt agradable. 
Durant el dia anàvem a fer turisme, però com que es feia 
fosc tard, encara ens quedava una estona abans o des-
prés de sopar per gaudir d’aquell entorn.

Doncs us he de confessar que de vegades, quan 
m’he posat nerviosa per alguna cosa, he fet l’exercici de 
recordar les sensacions que vaig gaudir en aquell lloc 
tan especial, i mira, m’ha funcionat prou bé.

I és que si ens posem a pensar, hi ha molts moments a 

la nostra vida que ens fan sentir a gust, i que després ens 
poden servir per aquesta mena de exercici de relaxació.

• Una passejada al capvespre
• Gaudir d’un paisatge
• Dibuixar, pintar, escriure, llegir un bon llibre
• Gaudir d’un sopar amb bona companyia
• Retrobar-se amb vells amics
• Escoltar música, ballar 
• Prendre un cafè davant del mar
• Gaudir del silenci i la tranquil·litat, etc, etc.
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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
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LES RECEPTES DE LA 
LOLA
• Cuina •
Laia Llorens

Primer plat
Popets amb picada d’ametlles
Ingredients per a 4 o 5 persones: 1 Kg. Popets, 2 

Cebes, 250 g. tomaques, Ametlles torrades, 1 Got de vi 
blanc, Oli, sal i pebre blanc.
Preparació: Farem un bon sofregit de ceba i tomaca.

Quan estigui cuit hi afegirem els popets deixant-ho 
coure fins que s’hagin begut tot el suc que deixen anar. 
Aleshores hi posarem un got de vi i continuarem amb la 

Postres
Pastís de plàtans amb fideus de xocolata
Ingredients per a 6 persones: 4 Plàtans, 2 Ous, 

200 g. Farina, 40 g. Sucre, 1 Sobre de llevat químic i 75 
g. Fideus de xocolata.
Preparació: Preescalfarem el forn a 180º.

Pelarem els plàtans, en tallarem un a trossos petits i 
el reservarem, els altres els trossejarem i ho triturarem 
junt amb tota la resta d’ingredients fins que la massa si-
gui ben fina.

Tot seguit untarem un motlle amb una mica d’oli per-
què no s’enganxi, l’omplirem amb la massa i li posarem 
per sobre els trossos de plàtans reservats i els fideus de 
xocolata. A continuació ho posarem al forn de 35 a 40 

Segon plat
Ossobuco de gall d’indi
Ingredients per a 2 persones: 6 Talls d’ossobuco, 

1 Ceba, 2 Tomaques, 2 Pastanagues, 3 ó 4 Patates, 1 
Cabeça d’alls, Farina, 1 Fulla de llorer, Vi, Conyac, Oli, 
sal i pebre.
Preparació: Salpebrarem el gall d’indi, l’enfarinarem i el 
fregirem un minut per cada costat. En la mateixa cassola 
hi afegirem la ceba, les tomaques i les pastanagues pe-
lades i tallades a trossos. Ho deixarem coure uns minuts 
i ho regarem amb un raig de vi i un de conyac.

Pelarem i tallarem les patates, les afegirem a la cas-
sola junt amb els alls i la fulla de llorer, ho cobrirem amb 
aigua sense passar-nos (si convé n’hi podem afegir més) 
i ho salpebrarem.

cocció fins que s’hagi evaporat el vi i ho salpebrarem.
Per últim hi posarem la picada i ho farem coure 3 o 4 

minuts més tot fent xup-xup.

El temps de cocció el marcaran les patates, quan 
aquestes siguin toves ja serà cuit.

minuts tot comprovant el punt de cocció.
Quan sigui tebi el desemmotllarem i un cop fred ja 

ens el podem menjar.

El dinar per la Marató de tv3
es farà el dia 29 de gener
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RECULL FOTOGRÀFIC
• Actualitat •
La Redacció
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HA PASSAT...
(Del 8 d’octubre al 17 de desembre
de 2016)
• Actualitat •
La Redacció

19/04/2016.- Naixement de Nora Sastre Auví, 
néta del Lluís pastisser. És un goig poder do-
nar la benvinguda a un nounat al nostre petit 

poble. Tant de bo ben aviat puguem veure-la corrent pels 
carrers de Colldejou. La nostra més gran felicitació!

08/10/2016.- Casament de la Maria i el David. 
Des de Lo Collet volem felicitar als dos con-
traents per aquest fet junt amb la resta de la 

família. En un dia radiant la parella va fer cap al poble on 
al migdia va ser casada per Mossèn Emilio. En acabar 
els petards van acompanyar la sortida del ja matrimoni.

09/10/2016.- Reunió dels membres de l'ADF 
de Colldejou per informar sobre el manteni-
ment de la bassa del Bullidor i de la Font-fre-

da, i l’arranjament del camí del Bullidor. Més informació 
en pàgines interiors.

15/10/2016.- Ral·li Catalunya. Un any més 
aquesta prova no va passar directament a 
tocar del poble. En el tram de santa Marina, 

els cotxes baixaven pel camí vell de Pratdip en direcció a 
Mont-roig on s’acabava el tram. Primer van fer les passa-
des els corredors de primera categoria per després dei-
xar pas a cotxes més antics. En aquest tram hi va haver 
algunes incidències degut als constants revolts que hi 
ha. Sebastien Ogier un any més es va mostrar intracta-
ble, mentre que Dani Sordo va fer un paper ben digne, 
quedant en cinquena posició global.

19/10/2016.- Naixement a Reus de l'Ariadna 
Abelló Mestre, segon fill de la Berta i el Jor-
di. La nostra enhorabona a tota la família.
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Del 21 al 23/10/2016- Festa major de tardor de 
sant Rafel a Colldejou. En un cap de setmana 
amb boira, plugeta i humitat, hem celebrat la festa 

major petita. El divendres al Casal vam fer sopar de cis-
tell. Cadascú es va portar el sopar que va voler i l’AVA 
va repartir vi, beguda i postres per les taules. El millor la 
sobretaula i les tertúlies que comporta i la orgia de postres 
en la que s’acaba convertint. En acabar la sort es va re-
partir en el Bingo per tancar la nit amb música enllaunada.

L’endemà ens vam llevar amb un dia gris i trist, però 
es va anar animant. El primer plat del dia va ser la missa 
concelebrada per Mossèn Milio i mossèn Jordi (antic ca-
pellà de Colldejou). En un dels laterals de l’altar la Coral 
de sant Miquel de Batea va cantar un munt de cançons 
precioses enmig de la missa. El temps ens va respectar i 
ens va deixar treure sant Rafel en processó. Col·lecta pel 
Domund i a dinar. Mentre els caçadors acabaven d’aba-
tre uns quants exemplars de senglars, vam fer dinar de 
festa major i cap al bar a veure com el Barça s’imposava 
al València. Amb l’adrenalina bullint vam assistir atònits 
a l’espectacle dels Wonder Dance. Impressionant real-
ment! Ens van oferir tot tipus de balls i escenificacions. 
Fins i tot van fer sortir el Iuri per participar en un dels nú-
meros. Brillant de veritat. I entremig uns regalets per tenir 
la gent ben animada i divertida. Després de sopar el Grup 
Jamayca ens va fer moure l’esquelet fins de matinada.

El tercer dia de la festa major ha començat amb els 
inflables al frontó per la canalla i amb la visita de l’expo-
sició a l’ajuntament vell de pintures d’artistes locals i dels 
voltants. I a la tarda l’acte que ha tancat la festa major. 
L’Orfeó reusenc ens ha fet riure llargament amb la repre-
sentació de ‘La extraña pareja’. Molt ben representada i 
treballada. Un bon final de festa!

29/10/2016.- Casament de la Marta i l'Oriol. 
Una altra gran notícia. Encara amb el fred 
a les portes de la serra la Marta i l’Oriol van 

contraure matrimoni a la nostra parròquia. Es d’admirar 
que el jovent opti per casar-se en els temps que corren. 
Així que moltes felicitats i a ser feliços!

29/10/2016.- Mort de Pere Grant Bota, cone-
gut com l'Índio. El poble va rebre amb gran 
impacte la desaparició de l’Indio. Si de per si 

una mort és dura si aquesta porta amb ella la joventut de 
la persona encara més. Així que doblement tot el nostre 
suport a la Rosa i a tota la família Ferré per aquesta no-
tícia tan desagradable. Et recordarem amic!

29/10/2016.- Ral·li Costa Daurada Legend. 
Organitzat per l’escuderia Baix Camp comp-
tà amb 150 quilòmetres cronometrats. Així 

que vam tancar el mes d’octubre de nou amb les car-
reteres tallades. El nostre tram comptava amb quasi 7 
quilòmetres. La característica que el fa diferent és que 
competeixen cotxes clàssics. 

31/10/2016.- II Castanyada solidària. Una 
nova iniciativa que demostra la solidaritat del 
Colldejou. Es va organitzar un sopar de bra-

sa en el que podies coure’t llangonissa i cansalada. A les 
taules hi havia pa i beguda per a tothom. I per rematar la 
festa com no podia ser a casa nostra castanyes. Si algú 
volia completar l’àpat amb altres menges es podien dur 
de casa. En acabar es va fer un bingo solidari. Tots els 
beneficis obtinguts que van sobrepassar els 400 euros 
van ser destinats a l’ONG PROACTIVA OPEN ARMS. 
La seva tasca consisteix en ajudar els refugiats a la zona 
de Lesbos (Grècia) i a la Mediterrània Central.
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Finalitzen les obres a les escoles. Les antigues 
escoles ja llueixen una nova imatge després de la 
remodelació feta recentment. Es van sanejar les 

parets exteriors que van deixar a la vista la pedra amb 
els que foren construïdes junt amb el maó marronós dels 
finestrals que donen a la carretera. En destaca la rampa 
d’accés per a persones amb discapacitat física que s’ha 
fet per poder accedir al recinte.

Arranjament dels camins dels Bullidors i de 
la Mola. Aquesta tardor s’han estat fent arran-
jaments als malmesos camins que envolten les 

nostres muntanyes. Especialment pel que fa al camí que 
surt de la carretera i que fa cap al coll del Guix passant 
pels Bullidors. Igualment s’ha estat treballant en el camí 
dels horts de baix i al camí de la Mola fins al coll del Guix 
reparant llambordes i tirant terra, tenint continuïtat fins en 
direcció a la Torre. Les pluges tardoranes intenses han 
desmanegat una mica les obres però tot i així la millora 
es ben evident.

10/11/2016.- Mort de Marcel Salsench Rofes. 
Lamentablement, l’hivern ha arribat i amb ell 
s’ha emportat persones grans però molt esti-

mades al poble. En aquest cas, el dia 10, va traspassar 
en Marcel, el pastor de la tota la vida de Colldejou. Des-
cansi en pau. Tot el condol per la família Salsench i a 
continuar amb el seu mestratge.

Neteja dels boscos de Massanes. Des de l’estiu 
fins ara, s’ha procedit a fer una neteja preventiva 
dels boscos del nostre entorn al voltant del camí 

de Massanes. Els terrenys, abans cuidats i dedicats a la 
llenya, havien anat caient en l’oblit i en un abandonament 
progressiu que els feia impenetrables i molt perillosos en 
cas d’incendi. Des de la Serra de Llaberia s’ha procedit 
a fer una neteja preventiva especialment dels camí. La 
sorpresa que amagades entre la malesa han aparegut 
barraques i vells corrals antigament funcionals.

Tongada de pluges. Per fi una bona llevantada ha 
arribat a casa nostra i ha regat les nostres asse-
cades terres. En dues parts, les pluges van anar 

caient deixant un bon índex de pluviometria. Es calcula 
que entre els dos episodis van caure més de 100 litres 
per metre quadrat. Els barranquets del nostre entorn van 
tornar a reviscolar després d’una bona temporada ador-
mits. Especial goig feia el barranc de Rifa i el de la Por-
querola més enllà. Més amunt  els aqüífers s’han tornat 
a reomplir i les font brollen de nou. Un regal pels nostres 
boscos i les nostres camps.

27/11/2016.- Mort de Joan Mestre Llorens, 
de cal Susso. El mes de novembre el van 
tancar amb un nou i lamentable decés. Ens 

deixava el Joan, pare de la Lluïsa, el Rafel i el Joan. El 
nostre més sentit reconeixement a la Lluïsa també. 
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Aquest passat estiu va ser massa sec i van 
mancar pluges, especialment en el tram final 
del mateix. Així que els rovellonaires ens vam 

haver d’esperar una mica per poder posar-nos a buscar 
aquests regals de la natura. Posteriorment, ja en tem-
porada boletaire, va fer massa vent i va sobtar massa la 
florida. Ara ens trobem que ha tornar a haver-hi pluges i 
sembla que reviscolin una mica. El que s’ha trobat gene-
ralment ha estat bolet d’alzina, llenega, rovelló, fredolics 
i camagrocs. No es pot parlar d’un bon any. 

Ruta dels miradors. Després d’uns mesos d’espe-
ra al nostre terme s’han col·locat diferents punts 
estratègics des dels que es poden interpretar les 

muntanyes que ens envolten. És especialment bonica la 
zona del costat de la casa de fusta, just al començament 
del camí de la Mola. Allà hi han col·locat un banc de fusta 
i una paperera, i al costat un panell on es ressegueixen 
les crestes de la Mola i la Serra de Llaberia. Mirant el 
cartell hem descobert noms que desconeixíem de les lo-
calitzacions de la Serra. Molt interessant.

Donatiu de l’Associació de Dones a l’Església 
per un import de 643,69€ destinat a obres parro-
quials. Uns diners benvinguts per poder reparar 

tots alguns dels desperfectes del vell edifici eclesiàstic

Obres a la Sala del ball. Poc després de finalitzar 
les obres de les escoles, ha començat l’arran-
jament de la sala de ball. L’objectiu es comuni-

car per l’interior l’antic pub –a l’interior dels antics cups 
del Sindicat- amb la sala de ball. Així es guanyaran uns 
metres molt bons, al temps que es sanejarà i s’airejarà 
millor la sala interior. Igualment es procedirà a habilitar 

un millor accés a la sala, per persones amb mobilitat re-
duïda i pels conjunts i grups que venen a actuar al poble.

17/12/2016.- Jornada pastoral amb el bisbe 
de Tortosa. La gent de Colldejou va poder 
compartir aquest passat dissabte una jorna-

da intensa amb el Bisbe Enric i mossèn Emilio, a cavall 
de Marçà a Colldejou. Primer, es van reunir a Marçà per 
dinar plegats representants de les Parròquies dels Guia-
mets, Colldejou, Capçanes i Marça. El menú va ser el 
següent: coses per picar, amanides amb embotit, caldet 
per entrar en calor i conill a la cassola, assortiment de 
cocs i coques i cafès de postres. Ah i vins de la terra. Hi 
va haver una bona sobretaula per compartir experiènci-
es. Cap al vespret, es van traslladar a Colldejou, on el 
Bisbe Enric i mossèn Emilio van oficiar la missa precep-
tiva del diumenge; la setmana que acabarem celebrant 
Nadal i sant Esteve. El poble ja lluïa amb les llums de 
Nadal i l’arbre col·locat a la plaça. L’església realment 
feia molt de goig, i és que l’ocasió s’ho valia. A part del 
pessebre en un dels laterals, una multitud de flors do-
nava alegria i color al recinte, sota el testimoni de sant 
Llorenç, sant Rafel i sant Isidre. A més de nou l’orgue va 
poder ser tocat per acompanyar els càntics de la gent. 
Les darreres paraules del Bisbe Enric van ser d’agraï-
ment per la rebuda donada i de sorpresa ja que la gent 
més gran i amb mobilitat més reduïda va tenir la força 
suficient per assistir a la celebració. La jornada es va 
tancar a l’ajuntament vell amb un pica-pica per a tothom. 
Un bon moment, de nou per acostar-se els uns als altres.
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EL TÚNEL
• Opinió •
Enric Muntané

Desprès del ball de tarda el van 
apropar a l'estació.
A petició pròpia, els va dema-

nar que no s'esperessin amb ell l'ar-
ribada del tren, que prou havien fet i 
que les seves famílies segur que els 
estaven esperant a taula per sopar.

Desprès d'alguna protesta entre 
rialles el van acomiadar desitjant-li 
un bon viatge de tornada a la seva 
Barcelona. Era una petita estació del 
Priorat, més aviat un baixador, on no-
més s'hi aturaven al dia quatre trens 
per anar i quatre per tornar. L'Emili 
havia d'agafar l'últim, el que sortia a 
les 22:20 hores, tots els dies de la 
setmana, i que el deixaria a l'esta-
ció de Sants, als voltants de la mitja 
nit. Es va asseure en un dels pocs 
bancs que encara aguantaven drets i 
va deixar que volessin els seus pen-
saments, els records més recents 
d'aquella mateixa tarda de diumenge 
de festa major, al poble veí.

El vespre d'aquell 3 d'agost de 
1981 guardava una temperatura 
suau, sense la xafogor que feia a la 
vora del mar, davant seu una lluna 
plena esplèndida, sense cap núvol 
que la destorbés, i al fons les mun-
tanyes, testimonis silenciosos de les 
ventures i misèries humanes. Li ve-
nen a la memòria el ball, les conver-
ses i moltes rialles; ja fa anys que els 
grups de jovent de tots dos pobles, 
mantenen una relació d'amistat i bon 
rollo, reflectit d'alguna manera en els 
matrimonis  mixtos que hi ha hagut en 
els últims temps. Però cada pensa-
ment apuntava cap a un mateix lloc, 
millor dit, a una persona. La Neus.

I aquell any, per fi!!!, s'havien 
acostat l'un a l'altre, mostrant un in-
terès i curiositat mutus. I torna a re-
passar tot allò que en sabia de ella, 
la resta del món passava a un segon 
pla. La Neus era una noia de Reus 
que, com tantes d'altres, passava els 
estius al poble d'on eren el pare o la 

mare. Recorda el primer cop que la va veure, ella tindria uns catorze anys i 
ell disset, d'això ja en fa tres anys. Va ser en un partit de futbol on s'enfron-
taven tots dos pobles, distracció principal de un diumenge d'estiu a la tarda. 
Que joveneta, però que guapa, va ser el seu primer pensament envers ella. 
Els dos estius següents, quan la Neus tenia quinze i setze anys, l'Emili espe-
rava amb més ànsies la festa del poble veí que no pas la seva pròpia, doncs 
això significava tornar-la a veure, ni que fos per uns instants, perquè aquella 
noia tenia quelcom d'especial, els ulls saltirons, la mirada directa, intensa, o 
potser era el seu riure espontani sense recança, que encomanava a tothom, 
o potser era alguna cosa més, una cosa que només ell sabia veure i als al-
tres se'ls escapava...

Aquell estiu del 81, les ganes de trobar-se, s'havien desfermat. Des del 
moment que es van veure ja no es van separar. On és la teva melena, sol-
dadet ?? se'n reia ella, se la van quedar a Sant Climent, responia amb mig 
somriure ell. Fins que va arribar l'hora fatídica. El ball de tarda s'acabava i 
ell havia de ser a la caserna a primera hora del matí, per tant havia d' agafar 
aquell tren. A pocs metres de l'estació, s'obre la boca d'un túnel, del seu 

interior hi surt una foscor 
hipnòtica, en contrast 
amb la nit il·luminada per 
la lluna, els seus ulls cla-
vats en el punt més ne-
gre de la foscor, mentre 
escolta com s'acosta per 
l'altre costat, el comboi, 
que l'ha de dur a un món 
absurd on no hi és ella.

De sobte escolta un 
"NO"... sec, eixut, decidit i enfadat. Un NO que ha sortit d'ell mateix. No 
pensa agafar aquell maleït tren de cap de les maneres, ja s'inventarà una 
excusa i si l'han d'arrestar un parell de dies, doncs benvinguts siguin... o una 
setmana sencera si volen. Entén que és o ara o mai, i no vol deixar passar 
aquell tren de llum. S'atura el comboi amb aquell xisclet metàl·lic de vies, ro-
des i topalls; al seu interior es veuen poques persones, compartiments antics 
per a vuit persones i fotos antigues i descolorides en blanc i negre de ciutats 
espanyoles dels anys seixanta. Les portes no s'obren, ningú per baixar i 
tampoc per pujar, la decisió esta presa.

L'Emili espera tranquil·lament que el tren es posi en marxa fins a perdre de vis-
ta l'últim vagó que es perd en la foscor del túnel. Torna la pau i la calma, envoltat 
en un silenci que només trenquen el cri-cri de les cigales i el batec del seu cor.

Ja esta fet, pensa, sorprès amb ell mateix amb la decisió que acaba de 
prendre, però no hi ha volta enrere, s'aixeca del banc, sospira profundament 
i comença a caminar a bon pas, els dos quilometres que el separen del po-
ble. A mesura  que avança somriu pel que acaba de fer, també descobreix 
sensacions noves, molt intenses, com es normal també pensa amb l'esbron-
cada que li caurà demà i que el primer que farà quan arribi al poble serà 
buscar l'única cabina de telèfons que hi ha i resar perquè funcioni i ell porti 
prou monedes. Amb aquella barreja de pensaments enfila l'última corba on 
ja es divisen les teulades i llums del poble, enrere queden el túnel i la foscor.

Postdata: El ball de nit va resultar fantàstic, després de la sorpresa inicial de la 
Neus i resta d'amics, la festa es va allargar un cop acabat el ball i ja de matinada, 
podem trobar la Neus i l'Emili asseguts a les escales de la parròquia, parlant amb 
xiuxiueig... rient de manera continguda per no cridar l'atenció dels qui ja dormen, i 
mica en mica i sense proposar-s'ho o potser sí... enamorant-se l'un de l'altre.
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Els països de parla catalana han estat un bressol 
de grans personatges en diferents disciplines. Uns 
personatges que potser no han rebut de part nostra 

l’atenció que haurien de merèixer realment. Coneguem-los 
i aproximem-nos-hi; hi ha històries apassionants.

Ramon Llull (Mallorca 1232/1233-Tunis, Mallorca 
1315/1316). Davant la inexactitud de les dades, es va de-
cidir que l’any Llull seria entre el 2015 i el 2016. I des de 
Lo Collet en volem fer esment degut a la grandesa del 
personatge; veurem que per diverses raons. La primera 
d’elles per erigir-se com un dels escriptors i pensadors 
més destacats de l’Edat mitjana més enllà dels països ca-
talans. El seu fer i el seu pensar va transcendir les nostres 
fronteres. Era una persona de saber i és que com a bon 
erudit dominava moltes de les arts de l’època: la filosofia 
i la teologia, el dret, la medicina, l’astronomia, la retòrica 
o la lògica. En segon terme, ja que va construir una obra 
literària, amb més de 260 obres, de la que en sobresurten 
el Blanquerna —amb el Llibre d’amic e amat—, el Llibre 
de les bèsties o el Llibre del gentil. En tercer lloc, pel fet de 
ser un cristià acèrrim capaç d’aixecar ponts entre cultures. 
Ell des de la fe cristiana intentà dominar diverses llengües 
com la musulmana per intentar explicar-los el mestratge 
de Jesús i convertir-los al cristianisme. De fet, la vida de 
Llull va estar marcada per un fet excepcional. Amb trenta 

ANY RAMON LLULL
• Ho sabies? •
Iblama (www.iblama.blogspot.com)

anys, gaudint d’una posició destacada al costat del l’Infant 
Jaume de Mallorca, casat i amb fills, cap al 1263, decidí 
que havia de consagrar-se a la causa de Jesucrist. Així 
en els propers 9 anys va dedicar-se en cos i ànima a for-
mar-se. En la seva ment no hi hagué altre objectiu que 
escriure “el millor llibre contra els errors dels infidels”. Així 
dóna llum al Llibre de la Contemplació. Arribem així al 
gran moment de la seva existència, ocorregut l’any 1274. 
Va tenir com una mena d’il·luminació –en alguns sectors 
interpretat com una mena d’aparició divina- en la que se 
li revelava que fe i lògica havíem d’anar agafades de la 
mà i que ell era l’escollit per dur-ho a terme. Neix així l’Art 
lul·liana; una eina per aprofundir en la realitat, analitzar-la 
i arribar a la veritat de les coses (l’obsessió de l’època), 
essencialment en tot allò que fa referència a Déu, el bé i 
la Creació. Per tant, dues línies molt clares: per una part 
combinar fe i raó per arribar a la veritat i, per l’altra, vetllar 
perquè el missatge arribi a quanta més gent millor, sense 
diferenciació de cultura o religió. Per això escrigué en llatí, 
en català i en àrab. Així mateix, Llull, tal com apunta el Co-
missari de l’any Llull Joan Santanach, va ser un privilegiat 
del seu temps ja que de la seva extensa obra va avançar 
ja el sistema combinatori informàtic, la teoria del vot i els 
sistemes electorals o el diàleg entre religions. Una per-
sona doncs que va transcendir del seu paper d’escriptor 
i que va anar més enllà amb els seus plantejaments reli-
giosos i filosòfics. Un representant de la raó i la fe que va 
viatjar arreu entrevistant-se amb reis, papes i governants 
–sense distincions- per explicar els seus projectes. La Me-
diterrània fou el bressol dels seus viatges. Anà a Xipre, 
Armènia, Jerusalem, el nord d’Àfrica, Mallorca... Se sentia 
mogut per fer-los arribar el missatge de salvació de l’ani-
ma que Jesús els hi havia acostat. Ja amb vuitanta anys, 
essent a Tunis la mort el va sorprendre escrivint temes 
relacionats amb la política i la teologia. Els destinataris 
eren els governants tunisians. No se sap exactament la 
data de la seva mort. En qualsevol cas, se sap que va ser 
entre el desembre de 1315 i els primers temps de 1316. 
Per això l’homenatge a aquest personatge s’ha allargat 
durant el 2015 i el 2016.
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Al Museu de Reus hi ha una 
exposició d’Eduard Toda en 
motiu dels 75 anys de la seva 

mort. La vam visitar no fa massa i la 
vaig trobar molt interessant i divul-
gadora. A més també em va cridar 
l’atenció la famosa foto de la visita 
d’Alfons XIII al Monestir d’Escornal-
bou on s’hi poden veure alguns dels 
components de la Banda de Música 
de Colldejou.

Eduard Toda i Güell va néixer a 
Reus el 9 de gener de 1855, a la casa 
on avui hi ha cal Navàs. Era fill natu-
ral d’un ex alcalde de Reus, Eduard 
Toda i Albertos i de Francesca Güell, 
tot i que qui li va fer de pare va ser 
el seu oncle matern periodista Josep 
Güell i Mercader. Gràcies a la profes-
sió del seu oncle, va poder publicar 
diversos articles en diferents revis-
tes i diaris de l’època. I més tard, va 

anar a Madrid a estudiar dret, carre-
ra que enllestí el 1873, sense deixar 
de col·laborar a la premsa de Reus i 
Madrid. Gràcies al títol d’advocat i la 
seva facilitat pels idiomes va poder 

EDUARD TODA
• Ho sabies? •
Meritxell Gaya Llorens

entrar al Ministerio de Estado com a 
agregat diplomàtic.

El 1876 Toda va començar la 
seva carrera consular com a vice-
cònsol a Macau (una antiga colò-
nia portuguesa situada al sud de la 
Xina). La seva curiositat el va fer 
aprendre xinès i interessar-se per la 
cultura d’aquest país mil·lenari i el 
portà a escriure les seves vivències 
en uns quants llibres i articles en di-
verses publicacions periòdiques de 
Madrid, Barcelona i Reus. En aquest 
temps també aprofità per viatjar per 
diversos països de l’Extrem Orient.

Després del retorn de l’Extrem 
Orient i abans d’anar cap a Egipte, 
Eduard Toda va aprofitar el llarg any 
sabàtic per a contactar amb molts 
impulsors de la recuperació cultural 
de la Renaixença i de la nova força 
política del catalanisme. Com a cu-
riositat podem dir que en aquesta 
època deixà de redactar el seu dia-
ri personal en castellà i el continuà 
escrivint en català. En aquest any 
(1883) publicà el seu segon llibre 

sobre Poblet i gràcies als 
contactes que va fer amb 
importants intel·lectuals fi-
locatalans, va fer de divul-
gador, gràcies a nombrosos 
articles que escrigué, de la 
cultura i la llengua popular 
de l’Alguer i va ser un des-
cobridor i divulgador de la 
presència catalana a l’illa.

El 1884 fou nomenat vi-
cecònsol a El Caire i hi ro-
mangué durant dos anys. 
Durant aquesta estada va 
visitar diversos jaciments i 
monuments arqueològics 
molt importants. En aquesta 
estada va fer amistat amb 
Gaston Maspero (el director 
del Service des Antiquités 
de l’Egypte) qui delegà en 
Toda, l’inventari i la docu-

mentació detallada del sepulcre de 
Sennedjem. Quan va tornar a Ma-
drid, va publicà la sèrie “Estudios 
Egiptológicos” i altres estudis i mo-
nografies que el van convertir en el 

primer egiptòleg català i espanyol.
Passats aquests anys va ocu-

par càrrecs (1889-1901) cada cop 
més importants a diferents ciutats 
europees (Helsinki, Càller,Havre, 
Londres, París, Hamburg). L’any 
1901 va demanar l’excedència de 
la carrera consular i fou contractat 
per la companyia naviliera basca 
Sota Aznar com a delegat al Regne 
Unit, càrrec que ocupà fins a final 
de la Gran Guerra. Quan la guerra 
va acabar, Toda es jubilà i retornà a 
Catalunya a començament de 1919. 
Aquest any es va establir al Monestir 
d’Escornalbou, el qual havia comprat 
dotze anys abans i el va fer recons-
truir i adaptar com a residència priva-
da. Hi va aplegar moltes antiguitats, 
llibres i obres d’art i hi va convidar 
moltes personalitats civils i religio-
ses, com el Rei Alfons XIII (la banda 
de Colldejou hi va anar a tocar aquell 
dia) i el Cardenal Vidal i Barraquer, 
i també molts estudiosos, artistes i 
intel·lectuals de l’època.

Fou un dels mecenes més impor-
tants gràcies a les nombroses dona-
cions que va fer de llibres i objectes 
valuosos a diferents museus de Vila-
nova i la Geltrú, Madrid i Reus, a la Bi-
blioteca de Catalunya i a l’Arxiu de la 
Ciutat de Barcelona (aquest ho cedí 
posteriorment al Centre de Lectura 
de Reus i al Monestir de Montserrat).

L’any 1930 va ser nomenat presi-
dent del Patronat per a la restauració 
de Poblet i el 1936 Ventura i Gassol 
el nomenà delegat per al salvament 
dels béns patrimonials de la Conca 
de Barberà i comissari de Poblet. 
L’any 1939 les tropes franquistes van 
entrar a Poblet i lliurà els fons salva-
guardats als representats del Servicio 
de Defensa del Patrimonio Artístico 
Nacional. Primerament el van apar-
tar del càrrec que ocupava, però ben 
aviat el van tornar a nomenar presi-
dent. Gràcies a les seves gestions, el 
1940 es va restablir la comunitat mo-
nàstica, amb l’arribada d’uns quants 
monjos cistercencs italians. Morí el 
26 d’abril de 1941 al mateix monestir 
de Poblet lloc on també està enterrat.
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ENRIC BENAVENT
• Entrevistem a... •
La Redacció

Entrevista a Enrique Benavent, bisbe de la diòce-
si de Tortosa. El passat dia 17 de desembre el 
senyor bisbe va fer la visita pastoral a la nostra 

parròquia. Era la seva primera visita a Colldejou i des 
de Lo Collet vam aprofitar per preguntar-li quatre coses.

Vostè ve a Colldejou a fer la visita pastoral. Què 
és això? En què consisteix?

La visita pastoral és la que el bisbe, com a pastor de la 
diòcesi, fa a cadascuna de les parròquies d'una manera 
sistemàtica. Es tracta de veure la realitat de cada una de 
les parròquies, les seves inquietuds pastorals, les dificul-
tats  i també les realitats vives que hi ha en cada parrò-
quia, per animar, per aconsellar, per d'alguna manera co-
nèixer també les parròquies i que cada una d'elles sàpiga 
d'una manera concreta i real qui és el seu bisbe, perquè 
tots sabem que tenim un bisbe, però és important que les 
persones i els cristians de cada parròquia posin una cara, 
un rostre concret al bisbe de cada moment.

La visita normalment inclou ... depèn de la realitat de 
cada parròquia, hi ha parròquies més grans, n'hi ha de més 
petites, però sempre inclou sobretot una celebració de l'eu-
caristia, una reunió amb les persones que col·laboren amb 
la vida de la parròquia, si hi ha xiquets i xiquetes de cate-
quesi també, a ser possible, una reunió amb ells. Després 
depèn ja de la realitat de cada parròquia, es visiten alguns 
malalts, se saluda a les autoritats del poble, perquè l'esglé-
sia vol col·laborar amb les autoritats, i bé, la resta depèn, 
com ja he dit, de la realitat de cada parròquia.

Cada quan es fa una visita d'aquest tipus?
El codi de dret canònic mana que es faci cada cinc 

anys a totes les parròquies del bisbat. Però això depèn, 
moltes vegades en bisbats molt grans, eh, jo he anat 
quan era bisbe auxiliar a València a parròquies que feia 
trenta anys que no havíem fet visita pastoral. Lo que 
passa és que avui els bisbes visitem moltes vegades les 
parròquies perquè administrem el sagrament de la con-
firmació molt sovint, participem algunes vegades en les 

festes majors dels pobles i avui dia jo crec que la relació 
d'un bisbe amb els pobles del seu bisbat és una relació 
bastant freqüent.

Quin és el paper del bisbe en l'Església actual?
En primer lloc coordinar una mica les iniciatives pas-

torals que es fan a les parròquies del bisbat, cuidar tam-
bé que a la diòcesi s'observi la disciplina comuna de 
l'Església, la doctrina de l'Església i potenciar tot allò 
que és important per al futur d'una diòcesi: les vocacions 
sacerdotals, la pastoral amb els joves, intentar d'alguna 
manera que la vida de l'Església sigui rica i dinàmica.

Nosaltres som els feligresos més allunyats del 
bisbat. Com es veu això des de Tortosa?

Bé, geogràficament no sé si sou els qui esteu més 
lluny. Penso en els de Castellfort i Olocau del Rei que 
també són pobles de la diòcesi i que tal vegada estan 
més lluny de Tortosa que Colldejou. Sí que és veritat 
que per la seva situació geogràfica, Colldejou, no té  una 
relació tan forta amb la ciutat de Tortosa i això pot oca-
sionar una sensació de llunyania, però en realitat no és 
una parròquia que estigui tan lluny de Tortosa.

Quins considera que són les principals característi-
ques i els principals problemes del bisbat de Tortosa?

Bé, jo crec que el bisbat de Tortosa és un bisbat de 
molts pobles petits i això fa que moltes vegades l'orga-
nització de la vida diocesana, sobretot pensant en els 
treballs que han de fer els mossens, sigui una mica com-
plicada perquè un mossèn ha de tenir cura de diverses 
parròquies. Això significa que, si el mossèn és jove no hi 
hagi massa problema, però per les poques vocacions sa-
cerdotals l'edat mitjana dels mossens cada vegada es fa 
més gran i això per a la conducció i l'atenció pastoral de 
les parròquies comença a ser un problema. És un pro-
blema general, no només de Tortosa, jo que sóc originari 
de l'arxidiòcesi de València també conec els problemes 
que allà estan tenint.

No seria més lògic que Colldejou depengués del 
bisbat de Tarragona, tenint en compte que Torre de 
Fontaubella i Mont-roig del Camp en depenen?

Si mirem només la proximitat és lògic pensar així. Per 
la realitat de les comunicacions actuals, no d'altres èpo-
ques que potser eren diferents, podria ser. Són coses 
de la història, i també hem de dir que avui, per exemple, 
es pot anar amb més facilitat de Colldejou a Tortosa que 
no d'Olocau del Rei a Tortosa. Jo penso  que els pobles 
tenen també un fet diferencial moltes vegades, que això 
forma part de la seva història, la tradició. Jo m'he trobat 
gent de pobles valencians que per a ells pertànyer al bis-
bat de Tortosa i no al de Segorb-Castelló és un motiu di-
ferencial que viuen amb un cert orgull. A Alcalà de Xivert 
o a Morella ens diuen “nosaltres som de Tortosa” i ho 
diuen com un fet diferencial.

Fa poc el Papa ha nomenat cardenals una colla de 
bisbes de més de 80 anys. No hauria estat millor que 
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hagués triat bisbes més joves?
Sí. També n'ha nomenat algun de 52 anys, un sud-

africà. Normalment quan el Papa nomena cardenal algú 
de més de 80 anys és un reconeixement a una trajectòria 
de servei a l'Església o de testimoni de la fe. De fet els 
nomenaments de més de 80 anys és només honorífic, 
ja que aquestes persones ja no tenen dret a votar el nou 
Papa. Jo he conegut personalment, per exemple, un car-
denal que  el Papa Benet XVI el va nomenar cardenal i 
tenia més de 80 anys, que va ser el director de la meva 
tesi doctoral. Li van voler reconèixer una trajectòria de 
servei a la teologia, de servei a l'Església. Ara ha nome-
nat no un bisbe, un prevere albanès que va passar més 
de 20 anys a la presó per ser prevere catòlic i mantindre 
la fe, donant testimoni de la fe. Per tant és com un re-
coneixement que el Papa vol fer a persones que s'han 
distingit pel seu servei a l'Església en diferents àmbits. 
Bé, jo també crec que és bonic pensar que hi ha perso-
nes que moltes vegades l'Església reconeix el que han 
fet per ella.

Com és que al bisbat de Tarragona hi ha molta do-
cumentació digitalitzada i al de Tortosa no hi ha res?

Sí, és un problema i estem davant de com introduir 
les noves tecnologies  en la vida de l'Església. El que és 
clar és que tant al bisbat de Tortosa com a l'arquebisbat 
de Tarragona la documentació està al servei de tot aquell 
que la vulgui consultar. Tots els llibres estan a disposició 
dels investigadors. Avui estem en una època en que les 
noves tecnologies estan introduint-se i han d'introduir-se 
dins l'àmbit de la vida eclesial. Posar una documenta-
ció digitalitzada i posar-la a l'abast de tot el públic d'una 
manera indiscriminada  sempre ens planteja a tots la 
qüestió de per a què s'utilitzarà aquesta informació. He 
de dir que avui a l'Església hi ha criteris diferents  sobre 
aquest tema. Hi ha persones que tenen la mentalitat de 
dir: nosaltres ho posem a l'abast de tothom i cadascú en 
fa l'ús que vulgui. D'altres pensen que s'ha de donar la 
informació només quan pensem  que la finalitat d'aques-
ta informació sigui una finalitat positiva. En un determinat 
moment es van digitalitzar molts arxius parroquials i els 

mormons que tenen una idea que es poden rebatejar els 
difunts utilitzaven les partides baptismals per fer els seus 
ritus. Per això la qüestió no és tan senzilla, hem de posar 
la informació al servei de tothom però sabent per a què 
servirà la informació. Hem d'utilitzar les noves tecnologi-
es per garantir un ús correcte d'aquesta informació. És 
difícil, però jo entenc que és un debat obert.

Què recomanaria als joves de Colldejou i en ge-
neral a tothom?

Els joves de Colldejou són molt semblants, crec jo, 
als joves de Quatretonda, que és el meu poble de la vall 
d'Albaida, als de Capçanes o als de Tortosa. Jo crec que 
són joves que tenen molts valors, que tenen un senti-
ment de noblesa, de solidaritat, de germanor, de compa-
nyonia entre ells. Jo crec que avui dia quan coneixes els 
joves realment et trobes a gust amb ells. Però recoma-
nar-los que siguin responsables en els seus estudis, en 
el seu treball, que siguin honrats i sobretot com a bisbe 
recomanar-los que no vegin l'Església com una institució 
allunyada sinó com una casa on  ells tenen cabuda i po-
den trobar-se a gust.

Vol afegir alguna cosa més?
Doncs que estic content de fer la primera visita pasto-

ral a Colldejou, de poder compartir l'eucaristia, de poder 
d'alguna manera potenciar un poble que fins ara no ha-
via tingut temps de conèixer.
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EL SETGE DE CAMBRILS
• Ho sabies? •
Marc Aureli Espada Ríos

La batalla -més ben dit, matança- de Cambrils va ser 
un dels primers esdeveniments de la Guerra dels 
Segadors (1640-1659); un conflicte derivat de la 

Guerra dels 30 anys i que suposà que Catalunya esdevin-
gués l’epicentre d’un conflicte global entre les dues princi-
pals potències militars del seu temps: Espanya i França. 
La rebel·lió catalana va començar el mes de juny de 1640 
(el dia del Corpus de Sang) quan els segadors van iniciar 
la revolta contra les forces d’ocupació castellanes i van 
assassinar al virrei de Catalunya, en Dalmau de Queralt i 
de Codina, comte de Santa Coloma. Aquell fet va iniciar 
un procés bèl·lic que va acabar amb la desfeta catalana 
i la partició del país en dues parts, en virtut del Tractat 
dels Pirineus de 1659, que suposava l’annexió de la Ca-
talunya Nord al regne de França i l’inici de la persecució 
i opressió de qualsevol manifestació de cultura catalana 

al nord de les Alberes. El Corpus de Sang (7 de juny de 
1640) suposà l'inici de la Guerra dels Segadors. Però la 
insurrecció contra Castella no va ser uniforme arreu del 

Principat de Catalunya. Els territoris del sud del país, on 
no hi havia hagut massa malestar per l’allotjament de les 
tropes castellanes i el poder de la noblesa rural i l’església 
encara era predominant,  no van rebre amb massa entu-
siasme la insurrecció catalana. De fet, la ciutat de Tortosa 
va rendir la ciutat a les tropes castellanes a la tardor del 
mateix 1640. Des de la capital del Baix Ebre les tropes 
castellanes van començar una marxa que les havia de 
portar a prendre Barcelona abans d’acabar l’any. Les tro-
pes castellanes van derrotar els destacaments defensius 
catalans situats al Perelló i al Coll de Balaguer, un dels 
passos més dificultosos de tota la Costa Daurada, on les 
tropes catalanes havien preparat un sòlid aparell defen-
siu, que malauradament no va ser suficient per frenar els 
exèrcits de Felip IV. Cambrils era la vila emmurallada més 
propera al front obert per les tropes castellanes, i va ser 
en aquesta població on els catalans van decidir presentar 
batalla a l’exèrcit castellà. Entre el 13 i el 16 de desem-
bre de 1640 els defensors de Cambrils van intentar tallar 
l’avanç de les tropes castellanes sota les ordres del baró 
Antoni d’Armengol. La mala coordinació dels defensors 
de la vila i el bon paper de la cavalleria castellana va pro-
piciar la desfeta catalana, que va intentar aguantar, sense 
èxit, les escomeses d’un exèrcit molt superior en homes 
i material. Les forces catalanes no sobrepassaven dels 
4.000 miquelets, mentre que els castellans disposaven de 
més de 20.000 soldats d’infanteria, 3.000 homes de cava-
lleria i diverses peces d’artilleria.

Una Insuficiència Renal és una malaltia en la qual els 
ronyons deixen de filtrar degudament els excessos 
de la sang. Hi ha dos tipus de malaltia, l'Aguda, que 

sol ser curable amb un tractament adequat i la Crònica, ca-
racteritzada per una disminució lenta del filtrat del ronyó i 
generalment irreversible. Quan es dona urèmia ja és una 
insuficiència en estat terminal i només pot ser tractada i so-
lucionada parcialment mitjançant el trasplantament renal, o 
tenir una mínima qualitat de vida amb la diàlisi. En les dues, 
Aguda i Crònica, sovint hi ha una causa annexa.

La Insuficiència Renal es determina gairebé sempre 
per la mala filtració de l'òrgan (Filtració glomerular, que 
és la velocitat a la qual la sang filtra en el glomèrul del 
ronyó). Això és detecta per orinar menys o per no ori-
nar gens i  pels tipus de residus (Creatinina o Urea) a la 
sang. Depenent de la causa, pot haver-hi hematúria (que 
és pèrdua de sang en l'orina).

En la Insuficiència renal hi pot haver problemes de 
retenció de líquid en el cos (que comporta edemes), i els 
conseqüents problemes com poden ser àcid úric, nivells 
alts de potassi, baixades de calci, augments del fòsfor o 
fosfats, i en nivells més avançats de la malaltia, anèmia. 
També s’afecten els ossos. A llarg termini els problemes 
de ronyó comporten un risc cardiovascular.

En medicina, la Hemodiàlisi és una teràpia que subs-
titueix la funció renal, i que té com a finalitat substituir 

INSUFICIÈNCIA RENAL
• Ho sabies?•
Marc Aureli Espada Ríos
22 de Setembre de 2016
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LA MALEDICCIÓ DELS 
PALMISANO. Rafel Nadal
• Llegim •
Josefina Martí Miró

M’he llegit els tres llibres que ha tret: Quan érem 
feliços, Quan en dèiem xampany i ara recent-
ment he acabat La maledicció dels Palmisano. 

Realment, he notat una evolució clara en l’autor cap a mi-
llor, més bons treballs. Així com en el dos primers llibres 
ens explicava les seves experiències de la seva família 
i de la seva infància, en el tercer hi ha un salt. En Rafel 
va fer un viatge amb la seva dona a la regió de la Pulla i 
Basilicata (Itàlia) un estiu. Allà va quedar corprès per la 
història de la família Palmisano. Enmig de la plaça del 
poble un monument recordava els morts en les diferents 
guerres mundials dels segle XX. La sorpresa és que de 
la família en qüestió hi havia una vintena de morts. Es va 
posar a investigar i ha muntat un llibre ben maco. En ell 
hi podem descobrir primer com van anar morint els mem-
bres mascles de la família. Realment hi ha morts des-

graciades. El que fa pensar a la gent de la família i de la 
contrada que els mascles Palmisano eren víctimes d’una 
maledicció. Amb tot, el llibre no deixa de tenir una relació 
amb els dos anteriors, ja que també hi veiem una figura 
en la família molt forta: la matriarca, l’àvia, al voltant de 
la qual la canalla s’hi va fent gran. Doncs bé, avança la 
història i arribem al relat del darrer dels Palmisano. Veu-
rem que un fet fa que durant un temps es pensi que ell 
pertany a la família Convertini però no, ell mai deixarà 
de ser un Palmisano.  Entremig els avatars de la segona 
guerra mundial en la que Itàlia hi va participar activament 
al costat dels alemanys malgrat la no acceptació de gran 
part de la gent del poble. Precisament, aquí veurem com 
membres de la mateixa família estan en un bàndol i en 
l’altre. En Vitantonio, el darrer Palmisano, no deixa de ser 
una mena de petit heroi però de carn i ossos. En qualse-
vol cas, al final tots els membres de la família acabaran 
ficats en la guerra d’alguna manera o altra i això acabarà 
canviant per sempre les seves vides. I com no podia ser 
d’una altra manera també  calia que hi hagués una durís-
sima història d’amor. El Rafel, ja no només admirat com a 
tertulià, ha construït un llibre rodó. Ha tingut molt d’èxit i ja 
ha estat traduït a altres llengües. Val molt la pena!

parcialment la funció del ronyons. Consisteix en extreu-
re la sang de l’organisme mitjançant un accés vascular 
i portar-la a un dialitzador en el que la sang passa per 
l’interior d'uns filtres capil·lars, per on passen uns líquids 
que mitjançant la pressió a las parets del capil·lars, acon-
segueixen disminuir les substàncies tòxiques quan es-
tan en excés i que en el ronyó s'eliminarien normalment, 
com serien el Potassi i la Urea. 
Normalment també s'extreu el lí-
quid acumulat entre sessió i sessió 
de diàlisi, ja que les sessions són 
d’unes quatre hores tres cops per 
setmana i els ronyons humans tre-
ballen tots els dies les vint-i-quatre 
hores del dia. 

Amb aquesta teràpia s’aconse-
gueix una mínima qualitat de vida, 
juntament amb una dieta molt minu-
ciosa, controlada i una ingesta  mí-
nima de líquid per no provocar edemes, ni possibles pro-
blemes als pulmons per excés de liquid acumulat al cos.

La teràpia de la Hemodiàlisi es practica en instal-
lacions hospitalàries o en clíniques ambulatòries, amb 
personal sanitari amb una titulació específica.

Aquests accessos vasculars dels que abans parlà-
vem poden ser un catèter o el més habitual i amb menys 
riscs d’infecció és la anomenada fístula. Es tracta de fer 
una operació per comunicar una vena amb una artèria 
principal, de tal manera que aconseguim un gran flux de 

sang per poder dialitzar el màxim litres de sang possibles 
en cada sessió de diàlisi. En aquesta fístula hi punxaran 
dues agulles de gran calibre per fer que surti el màxim de 
sang possible per segon, una agulla serveix per anar sor-
tint la sang cap al dialitzador i l’altra és per la que ja de-
purada i sense toxines vagi retornant al cos, val a dir que 
per les persones amb insuficiència renal i que necessiten 

de la diàlisi per viure, aquesta fístu-
la és com un altre òrgan del cos, ja 
que si ens el travessen  amb una 
punxada es calcifica, que és un dels 
efectes secundaris de la diàlisi, si-
gui el que sigui, si es deteriora i es 
fa malbé, es necessita d’una solució 
d'urgència ja que en poques hores 
necessitem dialitzar-nos un altre 
cop o aniríem acumulant liquid i to-
xines, amb els problemes que com-
portaria per al cos.

La solució a aquests problemes per les persones que 
ho patim és el trasplantament, tècnica molt avançada a 
dia d’avui i que gràcies a uns bons equips de professi-
onals i a persones que són generoses i solidàries, ens 
poden donar una nova vida durant uns quants anys, fora 
d’hospitals, medicines algunes de molt desagradables, 
tantes i tantes punxades i sobretot poder fruir de la vida 
i de la família.

No t’enduguis els òrgans al cel, al cel saben que 
els necessitem aquí.
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PASSATEMPS
• Entreteniments •
La Redacció

Sudoku normal

Sudoku difícil

Completa
Col·locant cada peça en el lloc correcte podreu llegir 

un fragment del llibre “Els hereus de la terra” de Manel 
Bofarull.
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