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És una foto de quan es van pujar les campanes al cam-
panar. Potser us costarà reconéixer la gent que hi surt.

Solució de la foto antiga del número anterior
D’esquerra a dreta:

Joan Llorens, Ismael Gibert, Rosa Llorens, Joan Rofes, 
Teresa Llorens, Eduard Cuadrado, Joana Gibert,

Xavier Rofes, M. Teresa Rofes, Pau Mestre,
Pili Cuadrado i Jaume Llorens.



EDITORIAL

LLIBERTAT
La Redacció

Que maca que és la primavera! Aquests dies 
que comencen tapats, amb fresca i en sec el dia 
s’aixeca i deixa una jornada solejada i preciosa, i 
a la nit et falta una “rebequeta”. Tots els hiverns 
passen; els meteorològics i els de tota mena! 
D’aquí uns anys potser ni recordarem  l’atzucac 
en el que ens hem vist immersos aquest darrer 
any i mig. La gent, amb el final del toc de queda, 
s’ha tirat al carrer per celebrar la seva llibertat. 
Llibertat! Quina paraula tan maca i a la vegada 
tant prostituïdament utilitzada per algunes i al-
guns. La campanya electoral que hem hagut 
de patir de les eleccions madrilenyes ha estat la-
mentable! Però mira, ella -la Ayuso- amb el seu 
lema, oint més aviat a l’Ibex que als científics, ha 
arrasat en els resultats. ‘Llibertat’ també ha es-
tat en boca d’aquests pobres immigrants que 
s’han llençat al mar del Marroc per arribar a casa 
nostra abocats a la barbàrie de la venjança polí-
tica del govern marroquí vers l’espanyol. ‘Lliber-

tat’ del poble palestí respecte d’aquests assas-
sins israelians i de tots els que els acomboien. I 
‘llibertat’ que mai hem deixat de cridar per alli-
berar els nostres presos polítics. Per fi aquest 23 
de juny de 2021 els presos han estat indultats. 
No és la millor solució -que seria l’amnistia total- 
però després de tot aquest camí benvinguda 
sigui la seva llibertat.
I amb tots aquests conflictes l’altra paraula que 
ha rondat pels nostres caps ha estat ‘vergonya’; 
pel que ha passat a Madrid, al mar Mediterrani 
i a Palestina però sobretot pel que ha passat a 
casa nostra. Hem testimoniat avergonyits les 
batalles internes entre els partits que havien de 
fer el nou govern independentista i això és in-
tolerable. Al final, ves a saber perquè, el senyor 
Pere Aragonès ha estat proclamat el 132è Presi-
dent de Catalunya. Els nostres millors desitjos!
Doncs bé, amigues i amics de Lo Collet, lluitem 
perquè l’arribada de l’estiu ens faci estar més 
alegres i superem d’una vegada per totes el llast 
dels darrers temps i així a les nostres ments s’hi 
puguin visualitzar paraules que ens donin major 
alegria. Serà un bon símptoma que tot va millor. 
Que passem totes i tots plegats un bon estiu!
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l’escudella barrejada on l’arròs es pot can-
viar per fideus i el tall que generalment 
l’acompanya és la botifarra; les faves també 
són raó de menjar comunitari: faves ofega-
des, faves de gitano; i no podem deixar de 

recordar les calçotades on generalment són 
grups de gent que es reuneixen per gaudir 
de les cebes juntament amb la llonganissa 
i  la carn. Sens dubte enraonem del ranxo, i 
si es en qüestió de peix tenim una extensa 
varietat de plats que generalment poden 
ser ranxos: la rajada, el congre, les galeres 
en suc són tot sovint plats  que assaborim  
en grups i no podem passar per alt tota la 
varietat de paelles d’arròs de peix, de carn o 
de verdures; totes poden ser excuses per fer 
un bon ranxo i reunir a les persones, al nos-
tre poble es assaborida amb deliri l’escu-
della que generalment se menja a l’hivern 

quan s’organitza alguna cosa (La Marató 
per exemple o dinars solidaris per recaptar 
diners) i que fa que ens reunim 130 o 150 
persones. Un grup de dones i algun home 
s’encarreguen de fer-la perquè tots la pu-
guem disfrutar. Així doncs disfrutem dels 
ranxos i que aquests siguin l’excusa per re-
unir-nos amb gent de bé.

COSES DE LO COLLET

EL RANXO
Joan Gaya Loras

L’ arribada del 600 i altres utilitaris de l’èpo-
ca, van apropar el somni de moltes famílies 
de passar unes vacances al costat del mar o 
de la muntanya.
L’augment dels salaris i la reducció de la 
jornada laboral van permetre popularitzar 
un moviment fins llavors reservat a la clas-
se més benestant. Això va portar a conèixer 
moltes de les cuines de la nostra terra, gau-
dir de la diversitat de productes gastronò-
mics i assaborir totes les varietats.
Moltes cases particulars, tant de pescadors 
com de terra endins, cafès de pobles, etc... 
es van convertir en improvisades cases de 
menjar i el turisme va esclatar als anys sei-
xanta gaudint del mar i / o la muntanya.
En aquelles cases de menjars es reprodu-
eixen els ranxos quotidians, un fet que va 
donar a conèixer als forasters, les cuines po-
pulars de les nostres terres.

Menjar de ranxo, és el menjar que es fa per 
a molts i que es redueix generalment a un 
sol plat com el que donaven als soldats, als 
mariners, als que segaven o treballaven al 
bosc. Un menjar que donava la suficient 
energia per continuar la feina del dia. El 
ranxo podríem dir que ha estat part de la 
cuina popular dels pobles, tant de mar com 
de terra endins.
Possiblement els ranxos més populars són 
els relacionats amb l’arròs, així trobem la 
cassoleta de tros on es barregen diferen-
tes verdures que s’arrepleguen de l’horta i 
normalment s’hi afegien trossos de bacallà; 
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CUINES DEL MÓN: 

VIATGEM A ARGENTINA
Lasrecetascocina.com / Laia Llorens

Primer plat
BOMBES DE PATATA I CARN PICADA
Ingredients: 1 kg de patates, 250 g de carn 
picada barreja de vedella i de porc, 2 grans 
d’all, 1 ceba, 6 cullerades de salsa de tomaca
oli d’oliva verge extra, 2 ous, pa ratllat, farina, 
sal i pebre
Preparació: Primer anem a coure les pata-
tes, les rentem bé i les tallem a quarts sense 
treure la pell. En una olla gran posem aigua 
i un grapat de sal, posem les patates amb 
l’aigua en fred. Deixem coure les patates 
uns 30 minuts o fins que estiguin tendres.
Quan estiguin a punt, les traiem de l’aigua 
i deixem refredar. Mentre anem preparant 
el farcit, piquem els alls i la ceba molt fina-
ment. Posem una paella gran a foc amb un 
fons d’oli d’oliva. Quan estigui calent, sofre-
gim la ceba i l’all a foc suau uns minuts. Afe-
gim la carn, salpebrem i cuinem bé. Quan 
la carn estigui a punt, hi afegim la salsa de 
tomaca i remenem bé, deixem un parell 
de minuts i l’apartem del foc. Mentre es va 
temperant, anem preparant un puré amb 
les patates, les piquem bé i salem al gust.
Col·loquem una làmina de paper alumi-
ni, servim una porció de patata i estenem 
amb una forquilla, ha de quedar una mica 
gruixuda. Posem en el centre una cullerada 
de carn picada i amb cura anem tancant la 
bomba, donant forma arrodonida a la pa-
tata. Preparem 3 recipients, en un batem 
els ous, en un altre posem farina i en l’últim 
pa ratllat. Posem una paella amb bastant 
fons i abundant oli a foc. Finalment anem 
a empanar les bombes, primer les passem 

per farina, després per l’ou i per acabar per 
pa ratllat. Fregim bé per tots costats amb 
cura que no es cremi. Escorrem bé abans 
de servir i llest! Abans de fregir les bombes, 
posa-les a la nevera durant uns 20 minuts 
perquè al fregir no es trenquin.
Segon plat
SALSA CHIMICHURRI
Ingredients: 1 manat gran de julivert (per 
aconseguir tassa i mitja de fulles picades), 
4 grans d’all, 6 cullerades d’oli d’oliva verge 
extra, 3 cullerades de vinagre blanc, 5 fulles 
de alfàbrega i 1 Xile. Sal i pebre al gust 
Preparació: Piquem les fulles del manat de 
julivert fins a aconseguir la quantitat de tas-
sa i mitja. Piquem els 4 grans d’all. Piquem el 
xili fins a aconseguir la quantitat d’una culle-
ra de cafè. Barregem tots els ingredients de 
la llista en una liquadora durant uns segons, 
sense deixar que la barreja quedi massa lí-
quida. Guardem a la nevera i deixem repo-
sar com a mínim 1 hora abans de servir.

Postres
ALFAJORES CASOLANS
Ingredients (18 alfajores): 100 gr de mante-
ga tova, 150 gr de sucre, ou sencer i un ro-
vell, pela ratllada d’1 llimona, 150 gr de farina 
fina de blat de moro, 60 gr de farina, 1 culle-
radeta de llevat en pols, 1/2 quilo de dolç de 
llet de rebosteria i coco ratllat.
Preparació: Posem a la processadora la 
mantega i el sucre i batem fins a obtenir 
una crema. Després incorporem l’ou, el ro-
vell i continuem batent. Afegim la ratlladu-
ra de llimona, i després incorporem a poc 
a poc la farina fina de blat de moro, la fa-
rina de blat i el llevat en pols. Obtindrem 
una massa molt suau per armar una pasta. 
Depèn la mida dels ous, si no pots unir-la, 
afegeix una mica més de farina. La deixem 
descansar mitja hora i després l’estirem 
amb el coixí de 1/2 cm d’espessor. Amb un 
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talla-pastes de 4 cm de diàmetre pots ob-
tenir 18 ametllats. Sobre una placa de forn 
en la qual haurem posat paper vegetal 
acomodem les tapetes deixant espai entre 
elles. Les posem a 180º, amb la font de calor 
només per sota fins que daurin lleugera-
ment les bases. La part superior de la tapa 
ha de quedar blanca. Potser l’enfornat porti 
uns 10 minuts, depèn del forn. Quan esti-
guin fredes armem els ametllats. Posem 
una bona capa de dolç de llet sobre una ta-
peta i la cobrim amb una altra, pressionant 

tot just. Després untem amb dolç les vores 
utilitzant un ganivet. Finalment ho fem ro-
dar per coco ratllat i els acomodem amb 
cura en un plat per presentar-los.

722 anys fent cultura
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ELS PUNTS SOBRE LES ÍS

BALANÇ TEMPORADA DEL BARÇA 20/21
AUTOR: Iblama (www.iblama.blogspot.com)

Enguany vull començar lloant l’equip femení de 
futbol del Barça! Quin equip! Han fet el triplet i 
han fet història. Dit això, anem a fotre canya! Per 
fi el final de l’Era Bartomeu ha estat una realitat; 
pot ser que aquesta hagi estat una de les millors 
notícies d’aquesta temporada. El gran obstacle 
ha estat el retard de les eleccions que han per-
mès un canvi en la presidència més nefasta de 
la història del Barça. El nou president, en Jan La-
porta, té una feinada per posar ordre en un club 
que ha seguit anant a la deriva. En l’àmbit espor-
tiu, pel que fa al primer equip de futbol, Koeman 
va prendre les regnes d’uns jugadors baixos de 
moral i en molts casos descol·locats. Després d’un 
començament bastant irregular, al no trobar un 
sistema de joc definit i fent rotacions sovint poc 
comprensibles, va apostar per un sistema clar, un 
3-5-2 que almenys ens va permetre remuntar en 
la lliga i tenir opcions fins quasi al final. I sobretot 
fer una bona copa, la qual va acabar sent aixecada 
pels nostres jugadors després d’una final contun-
dent. La lliga no la vam merèixer i menys veient el 
final tristíssim que vam fer. El punt d’inflexió fou 
el partit que vam acabar perdent al Camp Nou 
contra el Granada. Aquell dia s’erigí com la cons-
tatació definitiva que o fem un bloc nou de darre-
re cap endavant o no hi tenim res a fer. Psicològi-
cament i físicament estem morts i tot i pics bons 
durant la temporada, al final els símptomes han 
acabat sent els mateixos d’altres anys, tot i que 
amb desfetes menys contundents. A més, en tots 
els enfrontaments amb els dos candidats al títol 
no vam fer bons partits. La temporada es recor-
darà per tres fets més. El primer, el nou Pichichi 
de Messi amb 30 gols, les remuntades a la Copa 
que ens van fer cremar molta adrenalina i el fet 
que Koeman assumís la responsabilitat de ser la 
màxima autoritat del club durant massa mesos, 
fent d’entrenador, portaveu i president a la vega-
da. Per això que no trobo malament que se li doni 
una nova oportunitat, tal com ha fet en Laporta. 
De la mateixa manera ha quedat evidenciat que 
l’agonia de molts jugadors no es pot aguantar 
més: Alba, Lenglet, Umtiti, Busquets, Piqué, Sergi 
Roberto... han anat molt de cap a caiguda. I el gran 

dilema el tindrem amb Messi. Què hem de tornar 
a fer amb ell? Jo penso que ell mateix ja hauria de 
tenir clar que no està per jugar 90 minuts i menys 
al ritme que es porta avui en dia. Si es vol quedar 
que es quedi però se li hauria de deixar clar aquest 
tema. Veurem aquest tàndem “carcamaloide” 
que formarà amb el Kun, si es queda! Així mateix 
hem anat veient com jugadors joves agafaven un 
protagonisme creixent i no desentonaven (tot i la 
poca experiència): Pedri, Araújo, Mingueza o Ilaix 
han fet un pas endavant. I per damunt de tots ells 
hem tingut un jugador que ha fregat la perfecció 
a Can Barça: De Jong. Està clar que pot ser una 
bona base per muntar un equip nou! La seva po-
livalència és insultant! Amb tot felicitar l’Atlético 
de Madrid per la victòria en la lliga, tenint com a 
màxim golejador Luís Suàrez, un jugador del que 
la inútil directiva de Bartomeu va prescindir. Ah; i 
recordar i no oblidar que el Madrid sumarà una 
nova temporada en blanc! Tal com està l’econo-
mia del club no crec que veiem gran fitxatges. 
Ens venen dos o tres anys que haurem de remar 
amb el que tenim i incorporar alguna peça que 
ens pugui il·lusionar com Depay, però sobretot 
veig imprescindible donar major importància a la 
pedrera i anar a buscar la base del nostre equip, 
l’adn i deixar-nos de fitxatges d’estrangers que 
poc han aportat com els Braithwaite, Dest o Zirpo.

8 Lo Collet, Juny de 2021



PARLEM AMB...

ENTREVISTEM A JOSEP MÈLICH
AUTORA: Judith Robert Masià

Josep Mèlich García va néixer a l’Argentera 
l’any 1946. Graduat en Humanitats, Belles Arts 
i Enginyerìa tècnica, ha mostrat interés per 
gairebé tots els camps de les lletres. Director 
del grup de teatre la K-mama de Calafell, ha 
dirigit, adaptat i actuat amb el grup i fins i tot 
ha rebut el premi Memorial Antoni Santos 
Antolí  de textos teatrals l’any 1999 amb l’obra 
Talió de fons i el premi de muntatge Ger-
mans Salvador. Autor del llibre L’Argentera… 
quan anàvem amb avarques, escriu poesia 
i ha col·laborat en ràdio i premsa. Ara, al seu 
llibre nou, ens parla de llocs propers, com ara 
Reus, Mont-roig, l’Argentera, Colldejou...

Josep, tens llibre nou, La croada dels ven-
çuts, de l’abril d’enguany, podríem dir que 
encara està calentet. Es tracta d’una no-
vel·la històrica ambientada en les nostres 
terres. Per què aquest llibre? Per què ara?
És una novel·la  filla de la pandèmia. En sor-
tir  d’una dolència greu, no vaig tenir temps 
de reacció i vaig entrar en tota aquest mal-
son del corona virus: confinament, canvi 
de regles socials, i tot el tràngol que encara 
dura. Aleshores vaig decidir no avorrir-me i 
un somni d’anys es va fer realitat: escriure 
una novel·la. Tenia un sarró ben ple de re-
cords i vivències i el vaig buidar en aquest 
llibre. Amb un any ho vaig tenir amanit i a 
punt d’entrar a impremta. Ha estat una de 

les experiències més engrescadores de la 
meva vida, escriure una novel·la és un rep-
te feixuc però vital per a mi.
Els fets que s’hi narren són reals?
Sí, la majoria són fets reals, però amb per-
sonatges ficticis. Els protagonistes del relat 
han existit però amb altres noms i en altres 
circumstàncies. Tot l’anecdotari es verídic, 
tret d’unes excepcions filles del meu imagi-
nari, no oblidem que és ficció. També hi ha 
situacions que no es corresponen en els llocs 
concrets de la novel·la però amb les seves ve-
ritats de fets viscuts en qualsevol indret del 
país. Al cap i a la fi és una novel·la, no una 
crònica informativa. L’argument transversal 
es basa en fets de la meva família.
Els fets, els noms i els llocs que s’hi narren, 
quin tipus de fonts has consultat?
A part d’una bibliografia documental de 
la guerra Civil dels anys 1936-39 i postguer-
ra i també algunes consultes tècniques, hi 
ha una part important de la meva experi-
ència i dels contes de la vora del foc i dels 
estius a la fresca, del meu pare , la mare i 
d’un oncle meu. Sempre he estat una es-
ponja amb la microhistòria dels pobles. 
Fets d’anar per casa que ajuden a com-
prendre els fets més transcendents de la 
Història. Allò que hi ha en el meu relat, és 
comú en tota la geografia del nostre país. 
Molta gent s’hi sentirà emmirallada. Com 
anècdota et diré que tinc l’estudi ple de lli-
bres militars i de La Batalla de l’Ebre.
El teló de fons de la novel·la
Retre un homenatge als soldats i les fa-
mílies que van patir la gerra i els anys se-
güents. És la metàfora de la tomba del sol-
dat desconegut. Els dos amics són gent de 
tots els pobles de Catalunya, ells, que van 
sobreviure i els que van morir en aquell en-
frontament cruel entre germans, tots van 
ser els vençuts, la “Victoria” era un eufe-
misme. A manca de justícia van haver de 
practicar la venjança, que és en aquest cas 
una justícia subjectiva. Per això ho he escrit 
amb el teló de fons de la Venjança de Mon-
tecristo de Dumas, que és present en tota 
l’obra. Voldria que als possibles lectors(?) 
els quedes el solatge del record d’aquella 
gent. Avui quasi oblidada.
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LA MIRADA INDISCRETA

TENZIN KIYOSAKI
Enric Muntané

Presentem primer de tot aquesta senyora. 
Bàrbara Emi Kiyosaki era el seu nom al néi-
xer. El 1985 va ser ordenada monja budista 
per part de sa santedat El Dalai Lama, i re-
batejada com a Tenzin Kiyosaki. Va exercir 
com a “capellà” budista durant 27 anys. Va 
escriure un llibre que originalment porta 
com a títol  Els tres laments, i en voldria fer 
un resum.
El seu prefaci ens dona el senyal del que vol 
parlar, diu així....
La vida és meravellosa quan tenim bona 
salut, tenim bones oportunitats, quan gau-
dim dels nostres amics i ens agradaria que 
no canvies mai. Una malaltia que posa en 
perill la vida o la pèrdua d’un ésser estimat, 
ens posa cara a cara amb la veritat definiti-
va. Que la vida no durarà per sempre.
Tenzin va acompanyar centenars de malalts 
en els seus últims dies de vida i va escoltar 
el que ells farien si poguessin tirar enrere. 
Aquests son els tres grans penediments de 
les persones, abans de morir.
1. No he viscut la vida que vaig somiar.
Les persones van deixant les coses per més 
endavant i acaben per no fer-les mai. Un 
pacient sempre havia volgut viatjar per tot 
el món i va dir-li “mai vaig arribar a sortir 
d’aquí, mai vaig poder fer el que realment 
hauria hagut de fer”.
Per a d’altres, aquests penediments del ti-
pus “i si...”, giren entorn de no haver-se deci-
dit mai a emprendre un projecte, mudar-se 
a un altre ciutat, o presentar-se candidat 
per una feina somiada. Kiyosaki aconsella a 
la gent, que s’aturi i pensi realment si estan 
deixant de banda els seus somnis, i si es així, 
facin un gir i els persegueixin.
2. No he compartit tot l’amor que tenia.
Molts pacients, en els últims dies de la vida, 
sentien una immensa frustració per no ha-
ver pogut mostrar tot el que tenien al seu 
cor, ni haver dit tot el que havien de dir als 
seus éssers estimats. Per alguns es tradueix 
amb un senzill t’estimo, mentre que per a 

d’altres és una qüestió de “baixar del bur-
ro”. de reconèixer el que no has tingut mai 
la capacitat de reconèixer. “no vaig estar a 
l’alçada... vaig ser massa estricte... t’hauria 
pogut ajudar....”
Kiyosaki ens explica que no s’ha de viu-
re una vida donant l’esquena als altres ni 
deixar d’expressar el que un sent, per una 
qüestió de vergonya o d’orgull. Aquesta 
sensació de tancament en un mateix, ens 
va arrossegant i es va fent més pesada 
amb el temps, fins que arriba el dia que 
t’adones que és massa tard per allibe-
rar-te d’aquest llast. “no marxis d’aquesta 
vida sense dir el que necessites dir, troba 
maneres de dir t’estimo i expressar el teu 
amor cada dia”.
3. No vaig perdonar.
Aquest és, potser el penediment més gran 
que tenen les persones al final de la vida. 
Les ferides que no es van tancar mai,  i els 
comptes pendents surten a la superfície, 
desprès de tants anys tancat aquell “capí-
tol”, costa de reobrir.
Kiyosaki reprodueix una frase de Buda. “en-
callar-se en la ràbia i l’odi, és com aguantar 
una brasa a la boca, esperant a poder esco-
pir-la a algú, qui es crema ets tu” L’autora 
fa un exercici d’auto coneixement “imagina 
que et quedés un any de vida. A qui truca-
ries?, què faries i diries per quedar en pau?
Doncs fes-ho ara !!!.... no saps mai quan et 
pot arribar l’hora.
Tenzin no és l’única que ha tocat aquest 
tema tan sensible. Bronnie Ware, infer-
mera australiana, dedicada a oferir cures 
pal·liatives a pacients terminals, va escriure 
un article que, desprès es convertiria en lli-
bre “the tope regrets of the dying”, els cinc 
principals remordiments dels moribunds. 
Bàsicament són els mateixos que exposa 
Tenzin, però afegeix  el no haver passat més 
temps amb els amics, també apunta l’ex-
cés de treball a costa de no compartir més 
temps amb la parella, fills, germans o pares.
Potser val la pena aturar-se cinc minuts i 
pensar arran de la nostra vida, i ara, que en-
cara som a temps, fer alguns petits o grans 
canvis, que ens proporcionaran alegria, 
benestar i... VIDA.
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LA VIDA ÉS SIMPLE, NO LA COMPLIQUEM

NO HEM APRÈS RES
Elisa Llaberia Domènec

Ja som a l’estiu una altra vegada, i aquest any 
potser el rebem amb més alegria que mai, per-
què sembla que la pandèmia es va acabant.
Entre que les vacunes van fent el seu efecte 
i que les activitats es traslladen a l’aire lliu-
re, on és més difícil el contagi, a poc a poc 
anem tenint sensació de “normalitat”.
Aquest descans que li hem donat al plane-
ta, sobretot durant el confinament, i la seva 
ràpida milloria ens hauria de haver fet refle-
xionar com a humans, de com estem des-
truint el nostre medi ambient. Lluny d’això, 
la immensa majoria de la gent desitja que 
tot torni a ser com abans. 
Dons bé, si continuem tractant el planeta 
com fins ara, no farem altra cosa que pro-
vocar la pròxima, de pandèmia.
La millor manera de prevenir les pandèmies 
és cuidant el medi ambient. La degradació 
de la natura multiplica exponencialment 
les possibilitats de les zoonosis (malalties 
d’origen animal que salten als humans).
La OMS té detectades més de 200 malalti-
es zoonòtiques, de fet, es calcula que el 70 
per cent de les malalties  humanes tenen 
origen animal.
Al trencar-se  l’equilibri entre diferents es-
pècies, quedem desprotegits de nombro-
sos patògens desconeguts per nosaltres. 
Quan més degradat està l’ecosistema hi ha 
més probabilitats de que els animals em-
malalteixin i morin, i que hi hagi menys es-

pècies que actuïn de tallafocs fent que rà-
pidament els microbis arribin als humans.
Per altra banda, l’escalfament global fa que 
el permafrost Àrtic, que cobreix el 25 per  
cent de la superfície terrestre, s’estigui des-
gelant molt ràpidament. Aquest sol gelat 
es com un enorme congelador que està ple 
de virus i bactèries d’altres temps, alguns de 
coneguts, com la pesta bubònica, la verola, 
etc. , però també n’hi ha molts de descone-
guts, que a mida que el permafrost s’anirà 
desgelant quedaran lliures i preparats per 
infectar a bèsties o a persones.
L’escalfament global també està fent que les 
zones on actuen les malalties tropicals s’am-
pliïn cap a les regions que  es van escalfant.
En relació a l’aire que respirem, ja hi ha es-
tudis que demostren que l’aire contaminat 
debilita els pulmons i incrementa la mor-
talitat per malalties pulmonars,  perquè els 
microbis ja troben la feina mig feta.
En fi, deixant de banda que tot això no ha 
acabat, perquè per que es doni una malal-
tia per eradicada ha de deixar-hi de haver 
casos en tot el planeta, sembla que tot allò 
que hauríem d’haver après d’aquesta pan-
dèmia, no ho hem après, com sempre.
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PARLEM AMB...

ENTREVISTEM A JOSEP VAQUÉ
(“PEPITO RAMON”)
AUTORA: Lorena Remolar (Lu)

-Ens comentes que els primers trams de 
la teva vida van ser una miqueta moguts. 
Anem a parlar-ne. Què va passar quan vas 
néixer? M’explicaren que vaig néixer mort. 
La mare (Dolores Escoda, la tia Ramon) va 
tenir un part molt dolent. Em van ficar da-
munt d’una pedra donant-me per mort. Per 
allà va passar una mongeta que va veure 
que respirava. Va ser la meva salvació! La 
pobre mare no va poder tenir més fills! Em 
deien que no viuria gaire i que em moriria 
(recordar que el Pepito ja té 90 anys a juny 
de 2021). Fins i tot vaig anar a un curandero 
de l’Ametlla. Havia quedat esguerrat i apa-
rentment tenia poca salut... però mira!

-Què recordes de quan eres petit? De pe-
tit era molt “tremendo” i em deien que era 
“l’alcalde” dels petits, fèiem moltes maleses i 
els  feia creure a tots i lo curiós del cas és que 
creien i em seguien la veta la majoria. Amb 
algun vam tenir algun conflicte però res que 
no es pogués resoldre d’alguna manera o 
altra. Una vegada, per exemple, em van do-
nar una pilotada als testicles. Un dels testi-

cles es va posar molt malament i va anar de 
poques hores. El Doctor Savé em va operar 
d’urgència ja que s’havia gangrenat a Reus. 
Els meus amics del poble eren el Llorenç, el 
Pepitu, el Baldiri, el Rafel de ca la Guapa, el 
Marquet, el Ramon Polvorer, la Rafaela, la 
Maria Bondia, l’Encarnacion i la Lluïsa del 
Susso. Amb el Baldiri jugàvem amb les ca-
bretes a llençar-nos llet per sobre.
-Amb què us divertíeu a l’època de joven-
tut? Anava a caçar “jabalins”, jugàvem a 
pilota amb el Marcel, el Joan Casalta, tam-
bé jugàvem a bitlles a la plaça.
-Per a tu i la teva família que va suposar la 
guerra i la postguerra? Jo durant la guerra 
era petit i no recordo massa cosa, però si em 
ve al cap que venien a portar el “parte” de 
què passava fora del poble. Eren uns mo-
ments una mica de nervis perquè, és clar, 
les informacions et podien fer saber quin 
era l’estat de la situació. També hi havia un 
grup de suport que ens portaven menjar a 
la gent del poble com ara llenties, pa... Els 
més petits ho vam viure de lluny encara! 
Alguna vegada ens vam haver d’amagar 
en una caseta que tenim a la Burguera per 
protecció amb la Maria Bondia.
-Has viscut sempre a Colldejou? No, de jove-
net vivia a Reus al barri Fortuny a casa d’una 
padrina. Allà vaig conèixer la meva dona 
Maria del Carmen (Maricarmen). Després si 
que he viscut a Colldejou, quan va plegar la 
Seat de Salou, des dels anys vuitanta, quan 
vam agafar el Bar amb la meva dona. Ara 
no en marxaria per res del món!
-Em parles de la teva família? Quants fills 
tens? Tens néts o besnéts? (et sembla bé 
que posem aquesta pregunta?) Tinc dues 
filles i un fill. La Dolors que viu a Saragossa, 
la Pili que viu a Colldejou amb mi i el Car-
les que va morir fa anys en un accident de 
moto. Jo sempre li deia que no es comprés 
la moto perquè tenia por que pogués pren-
dre mal. Fins i tot li vaig vendre al bar un 
equipament de motorista, pel que va aga-
far una emprenyada descomunal. El destí 
se’l va emportar a la carretera, pobre! Tam-
bé tinc dos néts, el gran que és el Manolito 
que viu a Colldejou i és el fill de la Pili i el 
Manolo i el petit que és l’Aleix i és fill de la 
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Dolors i J. Manuel. També tinc un besnét, el 
Carles amb qui gaudeixo molt passant  les 
tardes jugant amb ell al tros o a casa com-
partint els seus jocs. Amb ell sóc molt feliç!
-Què t’agrada de Colldejou? Del poble 
m’agrada tot, la tranquil·litat que hi ha als 
carrers del poble, la Mola, la simpatia de  la 
gent. Si tens ganes d’anar a la platja en 10 
minuts hi ets. Tenim un poble molt bonic.
-Quines feines has fet? A què et dedica-
ves? M’han dit que treballaves en el món 
de l’electricitat i la mecànica... El meu ofici 
sempre va ser mecànic electricista de cot-
xes. Treballava a Reus a l’Amove i a la Seat 
a Salou. Abans s’arreglava tot dels cotxes. 
Si es trencava la bateria tenia arreglo, els 
claxons dels cotxes  també els arreglàvem, 
no com ara que ho canvien tot per peces 
noves o et fan llençar el cotxe. I amb els 
cotxes elèctrics res ja s’arregla!
-També vau portar el cafè de Colldejou, oi? 
Si, el vam portar durant 13 anys. Amb les 
obres del Casal nou vam estar uns mesos 
fent Bar a les escoles. Després vam renun-
ciar a agafar el Casal Nou. Fèiem molts 
menjars i venien molts estrangers que 
quedaven molt contents i sempre repetien. 
Un dia va venir un senyor de fora. Teníem 
una col·lecció d’ampolles de conyac anti-
gues de Fundador. El senyor en volia com-
prar una però la dona li digué que no. Un 
dia que no hi era ella jo li vaig vendre per 
cinc-mil peles i vaig col·locar el lloc de la ve-
lla ampolla una altra mig tacada i bruta 
perquè no es notés. Finalment, ho va des-
cobrir! No cal dir la bronca que vam tenir!
-Quines aficions tens? Ara no puc fer mas-
sa cosa, però sempre que puc ballo, m’agra-
da molt el ball. També m’agrada fer de pa-
gès, fer exercici, ara que fa més bon temps 
anem al tros a passar les tardes i durant el 
dia vaig al centre de dia de Pratdip. M’agra-
da molt veure els partits de futbol del Barça 
i cantar ranxeres de Vicente Fernández i la 
Rocío Durcal. Ara ja de més gran pinto, faig 
bicicleta, puzles i jugo amb el petit Carles.
-Què és per tu el ball? Es la meva passió, 
m’encanta el ball, sempre que escolto música 
ballaria. De festa major no me’n perdo ni una 
i sempre sóc el primer en aixecar-se a ballar. 

-Te’n recordes de Benidorm? Ui, a Beni-
dorm hi anava cada any a passar un o dos 
mesos a la primavera i a l’hivern. M’apun-
tava a totes les activitats que tenien a l’ho-
tel, cine, bingo i sobretot el ball, especial-
ment com a “animador” del ball. També 
passava moltes estones a la platja.
-Que t’agrada molt anar al cinema? De jove 
anàvem a Reus al Cine Monte-rosa, a la 
Sala Reus i al final al Palace. Allà vam veure 
grans pel·lícules amb aquella pantalla tan 
gran però no recordo els títols de les pel·lícu-
les que miràvem. Eren altres temps. Abans 
es valorava molt fer coses com aquestes. 
-M’han dit que t’agradava molt conduir? 
És veritat? Si, molt. El primer cotxe que vaig 
tenir va ser un Sis-cents. També vaig tenir 
Renaults i un Trimax. Tenia una  Lambreta 
amb la que vaig anar a Lió a trobar un amic 
i el vaig trobar sense portar ni adreça ni res. 
Em sentia molt còmode i tranquil conduint!
-Què ens pots dir del dia a dia? Doncs mira. 
Ara estic content d’anar cada dia a Pratdip al 
centre de dia. Allà hi passo el matí i tinc amics 
també i sobretot tres “novietes”: la Marta, la 
Lorena i la Brigitte. Ens cuiden molt bé!
-Com hem pogut veure ets una persona que 
ha vist diverses vegades la mort de molt a 
prop. Ja ho diu la dita: “tens més vides que 
un gat”. Explica’ns algunes anècdotes que 
recordis de moments delicats que has vis-
cut. Un dia anava pel carrer Major de Reus 
perquè veníem al Mercat de la Mercadal 
melons (els padrins tenien una parada). Es-
tava el terra mullat i vaig caure. Em va atro-
pellar un carro i em va arrossegar pel carrer 
fins que la gent a base de cridar va alertar el 
conductor del fet. Així vaig poder salvar-me. 
A Salou, un altre dia, hi havia bandera ver-
mella però vaig decidir banyar-me i em 
vaig quasi ofegar. Em van treure de l’aigua 
unes alemanyes que anaven en barca. No 
fa massa anys, a Colldejou em vaig quedar 
adormit dins de la piscina i la meva filla i el 
Manolo em van haver de reanimar fins que 
em van prendre amb helicòpter. De nou em 
donaven per mort però noi, aquí estic!
-T’agradaria afegir alguna cosa més? No, 
gràcies per pensar en mi per aquesta en-
trevista.
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REIVINDIQUEM

AMICS DEL PAÍS BASSARÍ (APB)
Ithiar Boubane

Amics del País Bassari (APB) és una Asso-
ciació sense ànim de lucre fundada 
el 8 d’Agost de 2020 a Cambrils per 
dos membres del Club de Bitlles 
de Colldejou que vol acompanyar 
les poblacions del poble d’Egath 
(Senegal) d’on és originari Ithiar 
Boubane i de totes les poblacions 
del voltant en el seu procés d’eman-
cipació i desenvolupament, per ser una terra 
abandonada a ella mateixa sense recursos 
on l’accés a l’aigua, sobretot aigua potable, la 
sanitat i l’educació són precàries. Les dones 
treballen en condicions molt difícils buscant 
aigua amb una galleda al cap recorrent 3 o 
més kilòmetres, i nens que no van a l’escola 
per falta de material escolar o  mal nodrits.
Hem encetat una CAMPANYA de RECOLLIDA 
de MATERIAL ESCOLAR PER SENEGAL (PAÍS 
BASSARI) AGOST 2021 Aquest estiu, a principi 
d’agost de 2021 l’APB voldria enviar material 
escolar (bolis, llapis, estoigs, llibretes, etc a les 
escoles rurals del País Bassari de cara a la pro-
pera temporada que començaria entre octu-
bre i Desembre de 2021. Fem una crida a les 
bones voluntats que tinguin material escolar 
que no facin servir i que es pugui aprofitar i 
donar-li una nova vida, per a gent necessita-
da Si Déu vol, voldríem portar aquest material 
el 3 d’agost de 2021, si la situació del COVID-19 
tant a terra nostra com a Senegal ho permet. 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració, junts 

i juntes podrem millorar la vida de molts nens 
i nenes i moltes famílies d’aquesta tribu mi-
noritària de menys de 20.000 habitants en tot 
el Món. Més abaix teniu més informació so-
bre els fins de la mostra Asociació APB, que 

és també de tothom qui vulgui col·laborar o 
fer-se soci. Encara no tenim pàgina web, 

ni compte bancari però ho estem tra-
mitant. 
AMICS DEL PAÍS BASSARÍ (APB)
NIF G02666915 del 27 /11/2020 

Domicili Fiscal : Carrer SANT Pere, 
32.-Cambrils 

Email: amicsapb2020@gmail.com 
President: Ithiar Boubane, jugador del Club 
de Bitlles de Colldejou Tel:633483076 
Secretària General:Montserrat Marina Tellas 
Matas: Club Bitlles de Colldejou Tel: 654142497 
Compte Facebook: (Amics País Bassari) o 
https://www.facebook.com/amicsapb.begath 
Pagina Facebook: AMICS DEL PAÍS Bassa-
ri-A.P.B 
El domicili, que l’associació ha fixat a Cambrils, 
Carrer SANT Pere , 32.

PINTANT A COLLDEJOU

TALLER DE PINTURA
Anton Rofes i Aitziber Rofes

El Taller de pintura de Colldejou va néixer 
amb una idea molt clara: potenciar l’art de 
tota aquella gent que tingués una sensibili-
tat especial per la pintura. Cadascú des de la 
seva perspectiva ha intentat potenciar i per-
feccionar el seu estil. En aquest cas s’ha bus-

cat la millora en el traç i el tracte dels colors 
dels participants. En aquest número us pre-
sentem les obres personals treballades per la 
Maria Dolors Mestre, la Fina Fort, la Lolita Ca-
ballé i l’Ismael Gibert. Observareu que cadas-
cú pinta el que li inspira i és que en el taller 
no es busca un estil global sinó l’exploració i 
millora del propi estil pintant el que es vulgui 
i veient-ho des dels propis ulls de l’artista. Des 
d’aquest espai doncs donarem veu als nos-
tres artistes a través dels seus quadres.
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Maria Dolors Mestre
Fina Fort

         Lolita Caballé          Ismael Gibert
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DE CAP MANERA

VETLLANT PER LA NATURA, CUIDEM DEL 
PLANETA, CUIDEM CASA NOSTRA
Marc Aureli Espada

Vivim en un indret anomenat Terra, privi-
legiat per un univers immens. Allunyats 
del Sol adequadament; amb una gravetat 
magnètica que ens protegeix dels rajos 
ultraviolats solars; amb una superfície rica 
en aigua i una atmosfera que ens regula la 
temperatura i que permet viure mantenint 
un bon equilibri entre l’oxigen i el carboni.
En aquesta, la nostra atmosfera, ens hem 
de fixar i mencionar el clima. 
El clima d’un poble, regió i/o país depèn 
d’un equilibri climàtic, que succeeix amb 
la interacció atmosfèrica (format pels gasos 
d’aquesta). Hidrosfera (l´aigua líquida que 
hi és a totes les parts del cicle). Criosfera (el 
format per gel o, per aigua congelada). Li-
tosfera (format per la Terra). Biosfera (que 
son els éssers vius). 
Queda clar que un sistema climàtic és molt 
complicat o complex. De fet, hi han milers, 
milions de combinacions relacionades en-
tre elles. Els científics i els matemàtics ho 
descriurien  com una gran equació, que de 
vegades, una mínima variació pot provocar 
grans canvis en alteracions terrestres. 
No ens hem de confondre amb clima i 
temps atmosfèric. El clima és una estadís-
tica atmosfèrica en un espai llarg de temps 
d’anys, trentena o més. Això serveix per 
analitzar les variacions de la temperatura, 
la humitat, l’atmosfera, el vent, les precipi-
tacions,  partícules a l’aire, etcètera, que ens 
dona peu a definir les estacions i la mag-
nitud de totes aquestes amb les variables 
que conformen el temps al planeta. 
Vist d’una altra manera, el temps  pot can-
viar més o menys d’un any a l’altre, amb 
un hivern cru, una primavera molt plujosa 
o un estiu molt càlid, i si ampliem la pers-
pectiva podem veure aquestes variacions al 
llarg d’anys, i es llavors quan es pot avaluar 
si som en un canvi del clima i si són «nor-
mals o no tant normals). Si es sostingut en 
el temps, el clima estarà estable. Si apreci-

em que varia  i incrementa (és a dir, que hi 
ha una diferència notable del temps d’un 
any a l’altre i és cada vegada més marcat) el 
clima canvia (per la disminució de les plu-
ges o l’increment de la temperatura amb 
el pas dels anys), llavors estem parlant d’un 
canvi climàtic. 
Ja ha passat altres vegades a la història de 
la vida al planeta Terra. Cadenes d’erup-
cions als volcans han canviat els climes al 
llarg d’anys, patint èpoques càlides i eres 
glacials els últims segles. El sistema climà-
tic és molt dinàmic i canvia amb el temps. 
Si a la vida humana hi afegim els factors 
que atempten el clima conscient o incons-
cientment, grans emissions de CO2 que es 
generen amb combustibles fòssils, mol-
tes activitats industrials i a més hi afegim  
grans desforestacions que s’han anat incre-
mentat al llarg dels anys exponencialment 
des que va començar la Industrialització. I 
també coincideix, a més a més, amb l’aug-
ment mai vist demogràficament. 
La població a tot el món s’ha multiplicat per 
molts milions en un segle, mentre que amb 
mil anys no havia crescut ni una part. La 
conseqüència d’aquest increment de ga-
sos d’efecte hivernacle provoca i provoca un 
increment de la temperatura mitjana a la 
terra, a tot el món. Concretament, 0,8ºC des 
del 1880. Aparentment sembla poc, però 
una petita variació en el sistema climàtic 
pot alterar-lo profundament, i és el cas.
L’activitat humana provoca un augment de 
l’efecte hivernacle és més que probable», 
segons les Nacions Unides. Les principals 
acadèmies de ciència a tot el món  ratifi-
quen aquest efecte hivernacle existent i 
s’està agreujant. Les emissions de diòxid 
de carboni, metà i òxids de nitrogen s’han 
multiplicat per molt i els models climàtics 
indiquen que durant aquest segle la tem-
peratura superficial mundial globalment 
pujarà, sent optimistes, entre 0,3 i 1,7ºC, 
encara que possiblement, podria augmen-
tar entre 2,6 i 4,8ºC si continua com a dia 
d’avui. Cap agrupació científica amb presti-
gi discuteix aquestes dades. El debat cien-
tífic està centrat en elegir un o altre  model 
de clima, per calcular el canvi que s’espera, 
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però no pel fet de l’escalfament global.
Ja podem veure alguns efectes d’aquest 
canvi climàtic: el retrocés de les glaceres i 
el desgel àrtic, canvis a les estacions, que 
evidencien amb la florida d’algunes plantes 
quan no tocaria, l’empitjorament de l’agri-
cultura, els nivells del mar, un canvi de dies 
càlids o freds al llarg de l’any, un increment 
de la freqüència o la força d’alguns fenò-
mens meteorològics extrems, etc. 

Els experts coincideixen a dir que hi ha can-
vis climàtic de dos tipus. En primer lloc, els 
ambientals, a curt o llarg temps, com la 
progressiva pujada del nivell del mar, can-
vis climàtics de caire abrupte o que esta 
provocant l’extinció permanent de plantes 

i éssers vius (animals) provocada pels  eco-
sistemes canviants. Aquests canvis es re-
lacionen inevitablement amb el tipus de 
canvis que s’associen al canvi climàtic  els 
propis efectes d’aquest. Entre aquests efec-
tes s’inclou una major migració, grans re-
gions patiran sequeres o gana (fam), inun-
dacions cada vegada més freqüents de les 
regions més poblades, els canvis a l’entorn i 
a les infraestructures del transport i l’abas-
timent d’aigua, als agricultors… En algunes 
zones, com la banya d’Àfrica o l’Orient Mit-
jà, el canvi climàtic  pot arribar a provocar 
greus problemes d’inseguretat, en vers 
l’accés a l’aigua potable, que poden arribar 
a provocar guerres o revolucions entre els 
pobles i les màfies que estan disposades a 
qualsevol cosa per un preu. 
Per aquest motiu que és mol important su-
mar els esforços entre tots per reduir, tant 
com sigui possible, la magnitud d’aquest 
canvi climàtic  i desenvolupar mecanismes 
que ens permetin superar les seves conse-
qüències amb el menor impacte possible.

1922 anys fent cultura
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HA PASSAT...

DEL 28/12/2020 AL 13/03/2021
La Redacció

23 de Març de 2021. Arranjament vorals car-
retera. S’han realitzat treballs d’esporga, ne-
teja i habilitació dels vorals. En diversos punts, 
com per exemple davant la Cova del Janet, 
s’han omplert els vorals amb terra nova.

24 de Març de 2021. Jornada de Pastors al 
nostre terme. Ens han visitat alumnes de 
l’escola de Pastors de Rialp per veure com es 
treballa des del nostre poble amb un ramat. 
El Marcel i el seu ramat han estat els amfitri-
ons junt amb una representació d’una troba-
da que tenia també per objectiu demostrar 
els beneficis pel bosc d’una bona tasca de 
neteja i manteniment per part dels ramats. 
TV3 ha acompanyat tota la jornada el grup.

24 de Març de 2021. Neteja de seguretat 
als voltants del poble. Treballadors locals 
han netejat tota una franja de seguretat al 
damunt del poble, des de la zona del Collet 
fins al començament del camí de la Mola.

24 de Març de 2021. Segona tanda de va-
cunes, majors 80 anys. Els més grans del 
poble han rebut la segona injecció de Pfi-
zer per immunitzar-los de la Covid-19 al 
Consultori mèdic.

25 de Març de 2021. Primeres orenetes. Apro-
fitant el bon temps, hem pogut reconèixer 
els primers refils de les orenetes més matine-
res. Un signe clar que el bon temps ja és aquí.

27 de Març de 2021. Concert de Rams. A 
l’exterior de l’Aire de Colldejou i amb un teló 
de fons incomparable amb la Mola, la Serra 
i el poble, dins del certamen ‘Colldejou viu 
la música’ en Toni Carlo i el seu quartet ens 
han ofert un concert preciós amb vermut 
per a tothom de la mà de l’Hotelet.
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18 d’Abril de 2021. Sant Jordi. Parada de 
llibres i roses. A la plaça de l’església, la fa-
mília del Centre Cultural ha pogut tornar a 
muntar la paradeta amb llibres i roses en la 
jornada dedicada a Sant Jordi. També s’ha 
fet entrega de la revista Lo Collet.

18 d’Abril de 2021. Concert vermut. Amb el 
grup ‘Ellas’ hem gaudit d’un migdia de solet 
fent el vermut i gaudint de bona música a la 
plaça Sitjar, en una nova entrega del progra-
ma ‘Colldejou viu la música’ de l’Ajuntament.

25 d’Abril de 2021. Cursa Riudoms- la Mola 
– Riudoms. De nou, a peu s’ha pogut re-
prendre aquest recorregut típic de les nos-
tres contrades. Aquest ha estat de 51,3km i 
un desnivell acumulat de 2.648m.

27 d’Abril de 2021. Final confinament comar-
cal. El Procicat ha eliminat les restriccions co-
marcals que teníem. A veure si amb la major 
immunització i la millora de les dades podem 
anar recuperant una certa normalitat.
1 de Maig de 2021. Curs horta. En la primera 
sessió del curs “Joves amb talent” s’ha trac-

De l’1 al 5 d’Abril de 2021. Setmana Santa. 
Han estat uns dies diferents al poble. No no-
més les cases s’han omplert sinó que els pàr-
quings s’han saturat per absorbir la gentada 
que ha pujat a les nostres contrades. Camins 
replets i centres de restauració a tope al nos-
tre terme aprofitant el temps estiuenc amb 
el que la primavera ens ha obsequiat.

3 d’Abril de 2021. Neteja línies elèctriques. 
S’ha netejat els vorals al voltant dels pals 
elèctrics que passen per la zona perquè hi 
hagi menys risc en cas d’incendi.

9 d’Abril de 2021. Confinament comarcal. 
Després d’uns dies d’eufòria ens han tornat 
a confinar. De nou només podrem mou-
re’ns per la comarca.
18 d’Abril de 2021. Tirada de bitlles. Al poble 
de nou s’han vist bitlles. Nou format per a 
una temporada atípica enmig del final de 
la pandèmia de Covid. Només dos equips i 
5 persones per equip per competir en l’are-
na colldejouenca.
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tat sobre l’agricultura regenerativa, posant 
especial èmfasi en el tractament i maneig 
que s’ha de fer dels sòls.

2 de Maig de 2021. Vermut de maig. El grup 
‘The Rendeers’ ens ha ofert un concert a la 
sala del ball finalment degut al risc de pluja. 
En aquesta ocasió les begudes i les tapes 
les han posat la família del bar. Patates i oli-
ves, humus i bombes de patata i carn.

9 de Maig de 2021. Reunió Centre Cultural. 
Hem passat una mica de revista de com 
han estat aquests darrers temps. Malgrat 
tot hem pogut anar fent alguna activitat 
com els Reis, el Carnaval i el Sant Jordi. 
També ens hem dedicat a explicar els nous 
projectes de cara al futur més immediat: 
sant Joan, trobada acordions, festa major i 
darrer trimestre de 2021.

14 de Maig de 2021. Pintada línies carretera. 
De la banda de la Torre fins a tocar a la zona 
de la Roca s’ha repintat la línia que separa 
els dos carrils de la carretera.

15 de Maig de 2021. Sant Isidre. A la tarda 
el Mossèn va celebrar la missa i va beneir 
els camps des de la plaça. Després es va fer 
la foto dels més grans. Posteriorment, a la 
plaça Sitjar es va repartir coca mentre s’es-
coltava la soprano Miracle Seguí

16 de Maig de 2021. Vermut de sant Isidre 
amb els “Power Roots”. Mentre es feia el 
vermut ens van obsequiar amb un munt 
de temes de blues i altres ritmes interes-
sants que et convidaven a ballar en un dia 
espectacular.

17 de Maig de 2021. El misteri de la papa-
llona. Cada any per aquestes dates pels vol-
tants de la plaça vella apareix aquesta mo-
numental papallona. És tot un espectacle 
observar-la!

31 de Maig de 2021. Desmantellada una 
plantació de marihuana a Colldejou. Se-
gons han informat diversos mitjans conte-
nia fins a 5000 plantes de maria i hi ha ha-
gut dos detinguts.
1 de Juny de 2021. Comencen obres carrer 
de Baix. El principal objectiu es impermea-
bilitzar bé la paret que dóna al casal (zona 
dels antics cups) perquè s’acabin les humi-
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tats. Després es posarà paviment nou a tot 
el carrer fins a la plaça. Es preveu que les 
obres durin uns dos mesos.

5 de Juny de 2021. Presentació del llibre 
“Lo Carrasclet”. A la plaça Sitjar, en Jaume 
Borràs ens ha fet cinc cèntims de qui va ser 
realment en Carrasclet. No pas un bandoler 
com ens han volgut pintar, sinó una auto-
ritat dins del món militar i un irreductible 
de pagès del camp de Tarragona en la lluita 
contra els Borbons.

6 de Juny de 2021. Cursa Trail Colldejou, cur-
sa dels Fumats. En aquest diumenge plujós 
i emboirat s’ha pogut celebrar la 8a edició 
de la competició en les seves tres modalitats. 
Les dues que puntuen per la Trailseries de 10 
i 21 quilòmetres i la de 10 quilòmetres per a 
caminadors. La novetat és que enguany s’ha 
inclòs un tram de 5 quilòmetres “StartTrail” 
per gaudir caminant en família.

6 de Juny de 2021. Corpus i comunions a 
Colldejou. Aprofitant la celebració del Cor-
pus, tot i que encara no ha estat permès fer 
processó exterior, el Mossèn ha donat la co-
munió per primera vegada a la Jana i l’Adrià 

i l’Isaac. Felicitar als nens i a les famílies!

12 de Juny de 2021. Rescat amb final feliç. 
Després de dues setmanes desaparegut 
s’ha trobat amb vida un noi de 38 anys. Du-
rant quatre dies a la pista hi ha hagut mun-
tat un dispositiu de rescat amb Mossos i 
bombers i equip d’emergències pel que po-
gués ser. Fins i tot es disposava d’helicòpter.
12 de Juny de 2021. Vermut a l’Àrea de Lleu-
re. Les “Sardinas Golden Rules” ens van ame-
nitzar el vermut-dinar de cistell del que vam 
viure per primera vegada a l’Àrea de lleure. A 
punt per donar la benvinguda a l’estiu!

13 de Juny de 2021. Neteja reg. Des de l’En-
titat de regants s’ha dedicat una jornada in-
tensa a la neteja del reg des del baixant de 
la font de Noguer fins a la part dels horts. 
Essencialment s’ha desbrossat i netejat 
d’herbes i terra perquè l’aigua pugui circu-
lar i arribar millor als regants.
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LO CARRASCLET A COLLDEJOU
Jaume Borràs

Si Catalunya hagués estat un país normal, 
Pere Joan Barceló, en Carrasclet, tindria un 
lloc de privilegi en els llibres de la nostra 
història. Tanmateix no és així, i per tant cal 
corregir aquest oblit tan injust. 
Fa anys en una entrevista al Diari de Tarrago-
na comentava a la periodista Ariadna Escoda 
com el Sud de Catalunya ha estat, històrica-
ment parlant, un territori de vençuts de se-
gona i que a Barcelona els  vençuts eren  de 
primera, com en  el cas de Rafel Casanova.
Per tant, ja va essent l’hora de recuperar la 
memòria i la dignitat dels nostres personat-
ges del passat, perquè allò que es diu que el 
temps posa a cadascú al seu lloc no és pas  ve-
ritat. Sense un exercici de voluntat i constàn-
cia, serà impossible que en la memòria col·lec-
tiva catalana, aquell humil carboner prioratí 
perdi la llufa de bandoler que dissortadament 
ha portat penjada de fa segles, i tingui el cor-
responent reconeixement que es mereix. 
Fa uns dissabtes vaig tenir l’oportunitat de 
presentar  a Colldejou el meu  llibre: Lo Car-
rasclet, crònica d’un irreductible (1687-1743) 
Amb aquest perfil biogràfic vull contribuir a 
desfer aquesta injustícia.
El Coronel Barceló, fill de Capçanes, va tenir 
un paper molt destacat en la lluita contra 
la tirania del règim borbònic de Felip Vè. En 
els complicats moments que ara viu Catalu-
nya, cal avui  reivindicar més que mai el seu 
testimoniatge de coratge i compromís amb 
la seva terra i la seva gent. Un exemple  fan-
tàstic d’irreductible fidelitat a les llibertats 
catalanes i, alhora, una icona de la resistèn-
cia popular a l’opressió absolutista.
El llibre aporta documentació, però no oblida 
un  carácter narratiu i divulgatiu que cerca 
apropar la significació d’aquest personat-
ge al gran públic. Resseguint les pàgines, 
cal veure la implicació de les comarques del 
Camp, Priorat i terres de l’Ebre en la lluita de-
sigual per mantenir les llibertats i la dignitat 
de Catalunya. L’obra redescobreix de manera 
ben raonada i bibliogràficament acreditada 

uns episodis, com la guerra de Successió i la 
posterior Revolta dels Carrasclets a les nostres 
comarques, on ell va tenir un paper cabdal.
Un dels grans objectius del llibre és desfer 
relats dominants i burgesos, propiciats des 
de la Renaixença, on trobem la paradoxa de 
glorificar un botifler confés, en Pere Anton 
Veciana, i alhora estigmatitzar i ridiculitzar 
al Carrasclet. El poema de mossèn Cinto 
Verdaguer, qualificant-lo de gos rabiós, en 
el fons consolidava aquella imatge vexatò-
ria dels borbònics que havien descrit a Pere 
Joan Barceló com un sediciós i criminal.
També el llibre vol qüestionar les represen-
tacions iconogràfiques que han quallat en 
la memòria de la gent: gegant de Reus i, so-
bretot, escultura de fosa a Capçanes. Repre-
sentacions de gran qualitat artística però 
escàs rigor històric i que, de manera incons-
cient, reafirmen en l’imaginari col·lectiu la 
imatge de bandoler.
Així com la lluita dels nostres avantpassats 
per la llibertat, liderats pel Coronel Barce-
ló, fou cosa de molts, també aquest llibre 
ha estat possible gràcies a força aportaci-
ons. Vull destacar de manera especial l’es-
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forç del meu fill Eliot Borràs Sabaté, que ha 
sabut plasmar en una brillant portada les 
idees claus: per un costat, el territori simbo-
litzat amb l’ imponent perfil del Montsant; 
per altra banda, una imatge diferent del 
personatge, uniformat com li corresponia 
al seu grau de militar de Coronel del cos de 
Fusellers de Muntanya: res de barretina i 
faixa. Alhora, vull agrair el suport de Manolo 
Rivera de l’editorial Silva que sempre m’ha 
fet costat i ha cregut amb la projecció de 
l’obra. També em cal donar les gràcies a les 
diverses persones que m’han ajudat a polir 
el text, fent-lo alhora ben llegívol però sen-
se perdre rigor històric. No podria oblidar, 
tampoc, la tasca de recreació del vestuari 
militar de l’època que ha fet el Col·lecitu Vi-
brant. Continuant el capítols d’agraiments, 
vull esmentar els bons amics de Colldejou, 
com en Joan Llorens i Ricard Maldonado, 
que han fet possible que Lo Carrasclet hagi 
estat presentat i reivindicat en una localitat 
que va ser testimoni de les seves anades i 
vingudes, sempre perseguit pels felipistes.
L’acte de presentació va ser molt reeixit i 

viscut. El nombrós públic assistent va en-
tendre com l’exemple de lleialtat i fidelitat 
del coronel Barceló avui l’hem de continuar 
nosaltres. Alhora hem de ser actius de rei-
vindicar que el Sud també és important en 
la Història de Catalunya!

Jaume Borràs i Galceran, fill de Montbrió 
del Camp (1962), és llicenciat en Geografia 
i Història per la Universitat de Barcelona i 
diplomat en Ciències Religioses per l’Insti-
tut Sant Fructuós de Tarragona. Treballa en 
l’ensenyament secundari des de 1990 i ac-
tualment és catedràtic de Socials a l’Institut 
Antoni Ballester de Mont-roig del Camp.
Ha participat i col·laborat en nombroses ini-
ciatives culturals i de divulgació històrica. Al 
Priorat va dirigir la tertúlia de Ràdio Falset, 
L’hora del vermut, impulsor dels Estudis 
Prioratins del Centre d’Estudis Falsetans i 
cofundador de la revista cultural comarcal 
Lo Violí. Al Baix Camp col·labora des de fa 
més de vint anys amb la Revista Cambrils, 
també forma part de la Comissió de Cultu-
ra de l’Ajuntament de Montbrió del Camp. 
Participa en l’Aula de la Gent Gran de la 
Universitat Rovira i Virgili. Porta molts anys 
impartint xerrades i conferències per les co-
marques del Camp de Tarragona, Terres de 
l’Ebre, Priorat, Conca de Barberà i Baix Pe-
nedès sobre diversos temes d’interès.
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Tel. 680 450 830 - www.isabelbernal.com

C/ del Sol, 6 - MONTROIG DEL CAMP

TALLER DE PINTURATALLER DE PINTURA
Isabel BernalIsabel Bernal



PASSATEMPS

ENTRETENIMENTS
La Redacció

SUDOKU DIFÍCIL

SUDOKU FÀCIL

Troba a cada una de les sopes de lletres les següents paraules: Meló, platja, banyador, sol, 
pilota, flotador, refresc, barret, pinya i síndria.

SOPES DE LLETRES
Joan Llorens, joglar
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BAR • RESTAURANT

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

          646 045 055 • 649 178 303

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

43206 REUS (Tarragona)

RESTAURANTE

LA ISLA
MARISQUERÍA

ESPECIALIDADES
RODABALLO AL HORNO
LANGOSTINOS DE VINARÒS
MARISCOS DEL MEDITERRÁNEO

CERRADO DOMINGOS NOCHE
Y LUNES TODO EL DÍA

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

HOTEL • BAR • RESTAURANT

NOVA DIRECCIÓ
Esmorzars de forquilla

Menús de cuina 
casolana de muntanya

Events

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

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

Lo Collet



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

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

Vint anys al seu servei

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

GESTIÓ FINANCERA - ASSEGURANCES: Miguel Angel Garcia - Carmen Tena

Tel.: 977 784 099

Tel. 610 808 753 - naturalicamp@gmail.com

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

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

CASAL COLLDEJOU

BAR - RESTAURANT
Obert tot l’any (festiu dilluns)

Brasa, Carta, Entrepans i Tapes

C/ de Baix, 42 - Colldejou - 977 837 240


