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fàcil saber qui són... però les més grans també.

Solució de la foto antiga del número anterior:
la persona viva és la Lluïsa Vidal (cal Susso)



EDITORIAL

ARRIBA L’HIVERN
La Redacció

Lentament, el sol ha començat a planejar 
cada dia més baix damunt de les nostres 
terres, la majoria a hores d’ara ja llaurades a 
l’espera del guaret de l’hivern. El darrer tri-
mestre d’aquest 2021 ens ha caigut a sobre 
i amb el canvi d’hora i l’arribada de la tardor 
i l’hivern, s’ha fet més evident que l’any con-
sumia les seves darreres setmanes. Els ar-
bres s’han anat progressivament despullant 
al ritme que l’incessant vent els marcava, 
enguany excepcionalment amb uns cops 
dignes d’esclafits o tornados. La veritat és 
que passejar-se pels voltants dels Bullidors 
a mitjans d’octubre ha estat un espectacle 
pels sentits. Grocs, vermells i marrons han 
estat els protagonistes. Els aurons sobretot 
han brillat enmig d’alzines o roures canvi-
ants, a punt del descans hivernal. I és que en 
aquesta tardor del 21 hem tingut un temps 
oscil·lant, amb dies meravellosos com els 
que vam viure el cap de setmana de la fes-
ta major de sant Rafel i una fredorada llar-
ga i seguida a principis de novembre, una 
llevantada de dos dies i finalment una ven-
tada històrica, com diem, seguida amb uns 
dies d’anticicló i boires com feia temps que 
no es veien. Els rovellons han estat escassos 

-tot i alguna brotada efímera-. Amb tot, les 
fumeres han tornat a fumejar i les motoser-
res han tornat a sentir-se de fons treballant, 
preparant llenya pel dia a dia, ajudant a te-
nir un bosc més sostenible. Cada dia estem 
més allunyats de les disputes idiotes dins 
de la política catalana amb els pressupos-
tos. Hem afrontat el primer trimestre esco-
lar amb moltes incerteses i algunes il·lusi-
ons també. La incertesa, com no podia ser 
d’una altra manera, ha estat ben clara des 
del moment en el que la variant Òmicron 
del Covid ha començat a arribar al poble. La 
il·lusió l’hem recuperada amb la festa major 
de sant Rafel i amb la tornada a les troba-
des geganteres de la nostra colla a Alcover 
i Vinyols. Una altra incertesa l’ha marcada 
un bando dictat per l’ajuntament on s’anun-
ciava que l’aigua que arriba al poble tenia 
traces de radioactivitat. Sort que a mitjans 
de desembre les primeres cubes amb aigua 
nova han arribat al nostre poble. Són dies en 
que tot es precipita. De fet no te n’adones i 
et situes a les portes del Nadal un altre any, 
amb campanyes vergonyants incitant-te a 
gastar i a comprar compulsivament. Tant de 
bo, coincidint amb els dies de Nadal, acon-
seguim seure al voltant d’una taula amb les 
persones que més estimem i ens desitgem 
lo millor. Un record pels que ja no hi són i els 
nostres millors desitjos per totes i tots vos-
altres!

Loteria: Com a subscriptor de Lo Collet participes
amb la quantitat de 0,12€ en cada un dels números

53167 i 79810 de la loteria de Reis.

322 anys fent cultura
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CUINES DEL MÓN: 

VIATGEM PÈL MÓN
Lasrecetascocina.com / Laia Llorens

Primer plat
LLENTIES PER CAP D’ANY (Itàlia)
Amb un plat de llenties es comença el so-
par de fi d’any, la “notte di capodanna”, els 
italians estan convençuts que porten sort; 
l’origen d’això es remunta a l’edat mitjana 
on n’hi havia la costum de regalar una pe-
tita bossa amb aquest llegum als amics i fa-
miliars per desitjar-los bona sort. També és 
tradició aquella nit regalar-se peces de roba 
íntima de color vermell, per la mateixa raó.

Ingredients: 300g de llenties, 1 ceba petita, 
80g de cansalada, 1 llauna de salsa de tomà-
quet, salsitxa de Mòdena (cotecino), brou de 
carn, oli d’oliva verge extra, sal i pebre.
Preparació: La nit anterior posa les llenties 
en remull, escorreu l’aigua.
Posa una paella al foc amb una cullerada 
d’oli i sofregeix la ceba i la cansalada tallada 
finament, afegeix-hi el tomàquet, posa-hi 
una mica més d’aigua, incorpora les llenti-
es, el brou i salpebre-ho al teu gust.
La salsitxa de Mòdena cuina-la en aigua a 
part i després afegeix-la al sofregit.
Cuina-ho a foc lent una hora o fins que les llen-
ties estiguin al seu punt. Serveix-ho ben calent.
Segon plat
DORO WAT (Etiòpia)
La cuina etíop ha sigut influenciada per mol-
tes cultures i religions diferents i recorda una 
mica a la cuina de l’Índia, sovint molt picant.
El Nadal a Etiòpia s’anomena Genna i és 
una festa molt alegre. No coincideix mai 
amb el 25 de desembre, perquè es basa en 
un calendari diferent i cíclic, però se celebra 
cap al gener i té un significat semblant al 
Nadal. La majoria de famílies en aquestes 

festivitats cuinen una mena d’estofat de 
pollastre molt tradicional que s’anomena 
Doro wat. Aquí us deixo la recepta:

Ingredients: 6-8 cuixes de pollastre, depe-
nent del nombre de persones, suc d’una lli-
mona, 4 ous durs pelats, 4 cebes, 4 cullera-
des de mantega, 2 talls de gingebre ratllat, 
2 tomàquets madurs pelats i tallats a daus, 
4 dents d’all pelades i aixafades, 3 cullera-
des de berbere  (mescla d’espècies etíops), 
3 baines de cardamom, sal i pebre al gust.
Preparació: Talla el pollastre a talls i mari-
na’l amb el suc de llimona i 300ml d’aigua 
durant 10 minuts.
Talla la ceba ben petita i pica els alls.
Poseu l’oli d’oliva en una cassola i afegiu-hi 
la ceba i l’all.
Afegeix sal i cuinem a foc mitjà durant 45 
minuts o una hora, movent de tant en tant, 
fins que la ceba estigui ben escalfada.
Aboca a la cassola totes les espècies i ofe-
ga-ho tot un parell de minuts, remenant 
perquè no es cremi.
Afegeix-hi les cuixetes (prèviament salpe-
brades) a la cassola i posa-hi aigua per cobrir 
el pollastre. Deixem que es cuini, a foc mit-
jà, sense pressa, fins que el pollastre estigui 
tendre i l’aigua s’hagi evaporat i tinguem 
una salsa espessa (uns 40 o 45 minuts).
Afegeix els ous cuits partits per la meitat o 
punxats amb una forquilla, si es posen sen-
cers, perquè la salsa s’integri millor. Ho dei-
xem que es cuini tot junt cinc minuts.
Emplatar i degustar.
Postres
CHRISTMAS PUDDING (Regne Unit)
El Christmas Pudding o púding de Nadal són 
unes postres servides tradicionalment per 
Nadal, que tenen el seu origen a Anglater-
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ra. A vegades és conegut com el púding de 
pruna, es refereix a tots els púdings en què 
es troba fruita seca entre els seus ingredients.
Tradicionalment, s’hi ocultava una moneda 
de plata (sis lliures) a l’interior del púding de 
Nadal. Aquesta moneda portava bona sort 
a qui se la trobava quan tallés el púding.

Ingredients: 200g de mantega, 200g de su-
cre, 400g de farina, 3 culleradetes de llevat, 
150g de panses (sense llavor), 200g de frui-
ta abrillantada, 200g de nous (o ametlles, al 
gust). i 6 ous
Preparació: Bat la mantega amb el sucre fins a 
aconseguir una crema homogènia i escumosa.
A continuació, afegeix els ous d’un en un 

tot batent-los molt bé. La massa ha de que-
dar unida i ben cremosa.
Tamisa la farina amb el llevat, i afegeix-ho 
a la preparació dels ous mentre els bateu 
ràpidament.
Seguidament, afegeix les panses, la fruita 
abrillantada, i les nous picades (o ametlles). 
Mescla-ho bé perquè quedin ben distribuï-
des per tota la massa.
Greixa i enfarina un motlle de púding allar-
gat, omple’l fins la meitat (potser la prepa-
ració t’arriba per a fer dos púdings, depe-
nent del motlle que tinguis), i assegura’t 
que quedi ben repartit.
Cuina-ho al forn suau preescalfat uns 40 o 
50 minuts. Quan passi aquest temps com-
prova que estigui ben cuit punxant-lo amb 
un ganivet net. Introdueix el ganivet o un 
pinxo i si veus que surt completament net 
és que la massa ja està cuinada.
Desemmotlla-ho i deixa-ho refredar.
Si vols pots cobrir-ho amb una capa de gla-
cé, simplement barrejant de forma enèrgi-
ca, sucre en pols amb una cullerada d’aigua 
i una mica de suc de taronja.

722 anys fent cultura

Telf:

977 360 281

24 hores

Estem a:

Cambrils

Riudoms

Vandellós i l'Hospitalet

Alforja

Vila-seca

Prestem 

els serveis

des de qualsevol

residència

 i hospital del 

Baix Camp

i 

Tarragonès



8 Lo Collet, Desembre de 2021

GEGANTS

TROBADES 4RT TRIMESTRE
Xell Gaya i Isaac Blanch

Quasi dos anys després hem tornat a no-
tar la fal·lera gegantera a les nostres venes. 
Ha costat molt -i costarà- de reprendre les 
trobades de gegants arreu del territori. La 
pandèmia ha fet molt mal i les autoritats di-
ríem que tampoc hi han posat massa de la 
seva part ja que durant un munt de temps, 
mentre es podien fer castells per exemple, 
han seguit amb les prohibicions a nivell de 
geganter o amb mesures que ningú del 

“mundillo” comprenia. Tals com que no-
més podia portar una sola persona el ma-
teix gegant o que s’havia de desinfectar la 
figura o que calia portar mascareta per fer 
ballar el gegant. Entre això i la informació 
contradictòria i sovint massa restrictiva ha 
fet que el món geganter se n’hagi ressentit. 
Per sort aquest darrer trimestre hem tornat 
a la graella gegantera participant de dues 
trobades molt especials, a part de fer ballar 
per sant Llorenç els nostres gegants a casa 
nostra. En aquestes trobades post pan-
dèmia s’ha optat perquè hi hagi trams de 
recorregut més curts i hi participin menys 
colles. Així mateix a les ballades finals el pú-
blic ha estat en tot moment controlat pel 
que fa a aforament i distribució. En un pri-
mer moment fins i tot van arribar a dir que 

s’hauria de prescindir de les ballades finals 
de trobada conjuntes. Al final però s’han 
pogut fer realitat.

La primera de les trobades la vam gaudir a 
Alcover el dia 12 d’octubre, en el context de 
la Fira del Bandoler, tot i que no es va fer 
coincidir pels protocols anti covid. Aquesta 
vint-i-novena trobada va comptar amb la 
participació de les següents colles: la Riba, 
Vallmoll, Pessigolla (Valls), les Borges del 
Camp, Masllorenç, la Selva del Camp, Coll-
dejou, l’Indiot de Nulles i Alcover. Primer de 
tot vam esmorzar entrepans al pavelló per 
després fer la plantada al Carrer de les Ro-
des. Al voltant de les 12h arrencava un dels 
cercaviles més curts i viscuts amb més ga-



DE CAP MANERA

MAL PERDRE
Marc Aureli Espada

Aquell dissabte va arribar la primera derro-
ta en el campionat de lliga i va ser un cop 
molt dur ja que venien amb el convenci-
ment de fer un bon grapat de gols. Unes 
noies que en algun cas treien un cap a les 
nostres jugadores (està clar que eren de 
més edat). Eren infantils de segon any, de 
ben segur que no tenien 12 anys. Davant el 
nostre equip que no havia tingut ni un sol 
ensurt aquesta primera volta de la lliga fe-
menina i van les primeres classificades. El 
bon començament de les visitants no feia 
presagiar un final de partit tant inesperat 
com ens vàrem trobar, ja que als primers 
minuts s’imposaven amb un futbol brut 
i barroer que l’àrbitre, una noia jove, no va 
saber controlar. Les nostres xiques no van 
afluixar i van plantar cara a cada jugada. 
Cada cop que rebien  es tornaven a aixecar 
i continuaven lluitant. Poc a poc, anaven 
pressionant més fort en defensa i en atac, 
fins que a les acaballes de la primera part 
va arribar el primer gol de les visitants. Lla-
vors l’entrenador es va girar cap als aficio-
nats locals amb una cara de ràbia i com fora 
de de sí. La gent se li va encarar; -Au ves, 
és que ja tens prou feina al camp! Mare de 
Déu Senyor perquè li dirien res. El xic per 
dir-ho finament es va ofendre i encara va 
encendre més el polvorí, de tal manera que 
en començar la segona part tot era ràbia i 
més encara quan varen empatar les juga-
dores locals. És clar elles les visitants es tro-

baven molt còmodes fent el seu joc i veient 
que l’àrbitre no feia més que deixar seguir 
el joc, van seguir amb la mateixa tàctica de 
la patada i el joc brut. Les jugadores locals
van entrar amb molt més ritme en tot el 
camp. Es començava a veure boniques juga-
des trenades entre elles i així d’aquesta ma-
nera amb un joc eficaç van poder posar-se 
per davant amb un segon gol magnífic de 
falta a 4 minuts del final. Lluny d’enfonsar-se, 
tot i que els hi va fer mal, van treure els mi-
llors cops i les millors empentes que els va 
costar en molt pocs minuts una groga i una 
vermella. Tard, massa tard, ja no quedava 
temps. Ho havien d’haver pensat abans. Si 
hagués estat així segur que haguéssim gau-
dit d’un partit més obert i més ambiciós.
En finalitzar el partit les locals van seguir 
cap als vestuaris cantant i assaborint una
victòria ben merescuda i que els havia cos-
tat tant d’aconseguir.

L’Entrenador visitant encara va tenir temps 
de recordar-los que les esperaven a la tor-
nada, que si el terra estava molt bo, que si 
els agradarà molt provar-lo etc etc però els 
tres punts ja eren al nostre sac. Amb mol-
ta ràbia i molt poca cordialitat, amb poca 
educació i poca esportivitat l’entrenador, 
algú del públic i una jugadora van seguir 
buscant brega, iniciant una discussió de 
mal perdedor damunt del camp mateix. 
És lamentable que els que més haurien 
d’ensenyar, pitjor és comporten. L’entrena-
dor hauria d’haver estat el primer en donar 
exemple de “fair play” (joc net). Ni les seves 
jugadores ni cap dels seus aficionats poden 
estar orgullosos d’aquesta actitud.

922 anys fent cultura

nes dels darrers temps. La ballada final fou 
a la Plaça del President Companys. Trenta 
anys després, l’esperit geganter de la vila 
bandolera segueix ben viu! 
La segona trobada en la que hem participat 
ha estat a Vinyols i els Arcs el dia 28 de no-
vembre. Les colles participants han estat 11: 
Alforja, Bràfim, Botarell, Borges del Camp, 
Cambrils, Castellvell, Colldejou, Duesaigües, 
l’Espluga, Santa Coloma de Queralt i Colla 

el Santuari Reus. La jornada ha estat acci-
dentada degut a la forta mestralada que 
ha bufat a les nostres contrades. De mane-
ra que després del gran esmorzar de brasa, 
s’ha decidit que no hi hauria una plantada 
ni un cercavila habitual. Hem plantat els 
gegants a la plaça de l’església i en acabar 
la missa hem fet ballar els nostres gegants 
per acabar la festa amb una ballada con-
junta de totes les colles participants.



LA MIRADA INDISCRETA

PENSAMENTS ABRUPTES
Enric Muntané

Hi ha dies que toca seure davant la pantalla 
de l’ordinador, portar pensat un nou article 
i haver-lo treballat abans. Després, sobre la 
marxa, anar rectificant o corregint algunes 
frases o mots, perquè surti el millor possi-
ble. Però hi ha dies que comences a repas-
sar l’actualitat, el món de la política, temes 
socials que la gent en parla, potser algun 
fet històric, anècdotes... i no surt res. A mida 
que vas pensant com tractar aquest o l’al-
tre tema, et vas quedant en blanc. Veig un 

panorama trist i gris i no saps ben bé com 
entomar-lo. Catalunya i la taula de diàleg, 
on no es pot parlar ni d’autodeterminació 
ni d’amnistia, aleshores de què?, la llei au-
diovisual, un altre nyap, l’ampliació de l’ae-
roport... al gust del govern central, d’igual 
manera que van imposar el nou nom JO-
SEP TARRADELLAS, quan la majoria volia 
el de LLUÍS COMPANYS, (tothom el seguim 
coneixent com aeroport de EL PRAT). Par-
tits que en teoria haurien d’anar junts en 
un objectiu comú i de país, barallats com a 
criatures o potser pel repartiment de quo-
tes de poder i d’influències. Si penso amb 
el Barça i la marxa de Messi, recordo que 
algun intel·lectual va dir que mentre Cata-
lunya no tingués selecció pròpia, el Barça 
representava aquest paper, i així estem, un 
Barça arruïnat i depressiu, que representa 
ara mateix la situació del club i també del 
país. La capital d’aquesta nació, Barcelona, 
que a més, és la ciutat més important de 
la Mediterrània i del sud d’Europa, en mans 

d’un partit personalista on Ada Colau, s’es-
tà carregant el prestigi de la ciutat, val a dir 
que és alcaldessa, gràcies als vots de la for-
mació de Manuel Valls, de dreta extrema, 
així com conegut xenòfob durant l’exercici 
del seu ministeri a França. Repasso altres 
temes, el preu de la llum i la gasolina/gasoil. 
La major part del cost són impostos i no hi 
ha sindicats ni societat civil que ho pugui 
aturar, veiem a un tal Antonio Miguel Car-
mona que recentment ha estat l’últim per-
sonatge polític en utilitzar les portes giratò-
ries. De diputat regional i desprès regidor 
per l’ajuntament de Madrid pel PSOE, ara 
salta a vicepresident de IBERDROLA, com 
tants abans... i la gent sense poder arribar 
a final de mes i triant entre poder omplir el 
carro del Super o posar la calefacció o l’aire 
condicionat... podem seguir amb la compa-
reixença i el judici a l’ex comissari Villarejo, 
declaracions que esquitxen a polítics, poli-
cies, empresaris, banquers... però tothom ja 
ens imaginem el final, com deia la Trinca, 
no passa res... ni passarà.
Els principals partits polítics així com mit-
jans d’informació amb als seus “experts” 
col·laboradors, preparant el terreny per la 
tornada de Joan Carles I.
La pandèmia del Covid on cada dia do-
nen dades contradictòries amb les del dia 
abans, n’hi ha per escriure un llibre. I només 
faltava el volcà de La Palma...

L’augment de vots de Vox, la justícia plena de 
personatges que enyoren règims anteriors a 
la democràcia, la violència de gènere... una 
TV3 i CATALUNYA RADIO, igual que el grup 
Godó (La Vanguardia, RAC 1, 8TV) on sembla 
que encara són sota l’efecte del art. 155.
A nivell local, veure la tristor que provoca el 
tancament definitiu de negocis familiars 
ofegats a impostos, i en el seu lloc d’incre-
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ment de firmes de comerç multinacional; 
Glovo, Amazon, H&M, Zara, Starbucks on 
un tallat et pot costar 4 euros, comerç ON 
LINE, on els treballadors tot just tenen al-
gun dret laboral, però millor no et quedis 
embarassada, no reclamis drets, acotxa el 
cap i calla per poder pagar el lloguer i les 
factures...
Veig pèrdua de valors, de civisme, d’em-
patia, també de cultura, les xarxes socials 
estan canviant hàbits i un d’ells és la poca 
venda de llibres, sembla que gran part de 
les compres es fan el dia de Sant Jordi, més 
per tradició que per ganes de llegir.
Escalfament global, canvi climàtic, sequera, 
temperatures extremes, desaparició d’es-
pècies autòctones...

Ara fa vint anys (2001), dels atemptats de les 
torres bessones i del Pentàgon. Vint anys 
desprès, segueixen explicant les mateixes 
mentides amb el vist i plau i silenci de tots 
els països i mitjans d’informació. Silenciant 
tota dissidència, aviadors amb milers d’ho-
res de vol, dient que és impossible fer aque-
lles maniobres amb un Boeing, arquitectes 
dient que les torres van caure per una de-
molició controlada, bombers i policies que 
s’hi trobaven dient que havien escoltat di-
verses explosions al soterrani dels edificis...

I ara fa quaranta anys (1981) del cop d’estat 
del 23F, també de l’oli de colza, sense deixar 
l’atracament al banc Central de plaça Cata-
lunya a Barcelona, potser amb una mica de 
sort, se sabrà la veritat d’aquí 50 o 100 anys, 
però de moment, tots els mitjans callen o 
expliquen la “versió oficial”. Tot aquell qui no 
es creu la seva versió, el sistema ha creat la 
paraula màgica que ho arregla tot: CONSPI-
RANOIC, que també es sinònim de TERRA-
PLANISTA O NEGACIONISTA.
Com que ningú vol quedar assenyalat i fora 
del ramat, doncs silenci i a portar-se bé.
Per tant, hi ha dies que fa molta mandra 
escriure, ser positiu, i mirar a una altra ban-
da, així que tanco l’ordinador i em calço les 
sabates de caminar, poso distància amb 
tots els maldecaps del planeta i busco un 
cim on veure-ho tot amb una altra pers-
pectiva. Allà dalt veus el món i les persones, 
com objectes minúsculs, com formigues 
atrafegades en un anar i venir sense massa 
sentit tot plegat, volen els pensaments, tot 
s’alleugera, respires l’aire pur i escoltes el si-
lenci, i penses, demà serà un altre dia.

1122 anys fent cultura



LA VIDA ÉS SIMPLE, NO LA COMPLIQUEM

A LA RECERCA DE LA FELICITAT
Elisa Llaberia Domènech

La felicitat, que tots busquem per nosaltres 
i desitgem pels nostres familiars i amics ha 
estat objecte de molts estudis.
Un d’aquests estudis es va fer agafant gent 
que es consideraven ells mateixos feliços, 
i fixant-se amb el seu comportament. De 
manera que si volem ser-ho nosaltres, no 
tenim més que fer el mateix; hem d’imi-
tar-los, així de senzill.
I doncs que fan aquestes persones felices?
• Socialitzar, no estar sols, estar amb altra 

gent, tant si són gent coneguda i esti-
mada com si són desconeguts.

• Pensar més en els altres, fer bones acci-
ons, ajudar les altres persones (volunta-
riat, etc.)

La nostra ment ens enganya, perquè sem-
bla de lògica que si em compro alguna cosa 
per a mi, em farà més feliç que si la compro 
per regalar-la a un amic, és la primera in-
tuïció, però fer el bé als altres és el que ens 
acabarà fent més feliços.

S’han fet molts estudis sobre això, en diver-
sos països, en tots els estudis els resultats 
han sigut els mateixos:
Els més feliços sempre resulten ser els que 
han fet alguna cosa per una altra persona, 
no els que ho han fet per a ells mateixos.
• Apreciar lo que es té.

La gent feliç no està queixant-se sempre 
del que els hi manca, ben a l’inrevés, sem-
pre està pensant en les coses que els hi van 
bé, agraint tot lo que tenen.
• Tenir hàbits saludables: un son repara-

dor i fer algun exercici moderat aug-
menta la Salud física i mental.

• Dedicar una estona al dia a ser consci-
ents, a centrar la ment en “l’aquí i ara”.

Al menys 10 minuts, intentar concentrar-se 
en la respiració, i a no pensar en res. El fet 
d’estar sempre pensant en el “possible fu-
tur” ens fa molt infeliços, i no serveix de res, 
perquè el futur és impredictible.
• Escriure el que ens passa, no les coses 

dolentes, sinó les bones (agrair una altra 
vegada)

• No hem de comparar-nos amb els al-
tres, perquè normalment tendim a 
comparar-nos, no amb els que estan 
pitjor, que llavors veuríem lo bé que es-
tem, sinó que ens comparem amb els 
que estan millor, o això ens imaginem, 
perquè moltes vegades el veí té una 
casa més gran o un sou millor, però no 
pensem que potser té algun problema 
que nosaltres no sabem. Ens pensem 
que a nosaltres ens va malament i als 
altres els hi va tot bé.

• No ens hem de queixar tant; hi ha gent 
que pensa que al queixar-te, almenys et 
desfogues, però hi ha estudis que diuen 
que en queixar-nos, dediquem moltes 
energies a coses negatives. S’ha demos-
trat que si centréssim aquestes energi-
es en agrair les coses positives, ens sen-
tiríem molt millor.

Pensem que per a ser feliços necessitem 
un treball millor, canviar de parella, més 
diners, etc.
També s’han fet estudis sobre aquest tema:
Una vegada tenim cobertes les necessitats 
bàsiques, per molt que augmentin els teus 
ingressos, la teva felicitat no augmenta gai-
re, fins i tot pot disminuir.
Si vius en la pobresa extrema, o en circums-
tàncies molt dolentes com guerres, etc., si 
que un canvi de vida et pot donar la felici-
tat, tot i així, s’ha vist que gent que viu en 
llocs molt pobres o complicats (camps de 
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refugiats, etc.), de vegades és més feliç que 
gent que ho té tot, perquè s’ajuden entre 
ells, tenen molta caritat, i això els hi propor-
ciona benestar.
Fins i tot hi ha casos de gent que ha passat 
molts mals moments (malalties, accidents 
etc.), que al final ho veuen  com una cosa po-
sitiva, perquè això els ha permès canviar el xip.
Reconeixent que vivim bé, podem agrair el 

que tenim i centrar-nos en ajudar els que 
estan pitjor que nosaltres, i precisament 
això ens farà més feliços.
La felicitat no és estar sempre content i 
somrient, s’ha de reconèixer que la vida té 
obstacles i s’han d’afrontar, però acceptar, i 
ser agraïts, ens ajudarà a tirar endavant. 
El centrar-nos en el jo, i el ser egoistes, ens 
allunya de la felicitat.

1322 anys fent cultura
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OBRINT L’OBJECTIU

COSES DE LO COLLET
Joan Gaya Loras

És desembre, fa fred, i d’aquí quatre dies 
serà Nadal i s’acabarà l’any i si no hi ha cap 
contratemps més ja haurem passat el 2021. 
Quan escric aquestes paraules miro el ca-
lendari i és dia 10 de desembre, la festa de 
la Verge de Loreto. Recordo aquesta data 
perquè és la patrona de l’aviació i de l’aero-
nàutica. Sent tot just un adolescent, vaig fer 
la mili a la Base Aèria de Reus i tal dia com 
aquest es feia festa grossa i amb aquestes 

quatre ratlles em venia de gust recordar-ho 
una mica. Es feien competicions esportives 
entre veterans i “peluts” (sobrenom que 
es donava als qui acabaven d’arribar). S’or-
ganitzaven concursos de diverses moda-
litats i sobretot es repartia molta beguda i 
aquesta no era precisament aigua. El per-
sonal bevia sense límit; les borratxeres com 
les que he que vist allà no les he vistes mai 
més. El més curiós no és que les agafessin 
els soldats o el personal de tropa sinó que 
els que anaven més trompes eren els que 
tenien més galons.
No havia pensat mai d’on venia la devoció 
a Nostra Senyora de Loreto com a patro-
na dels aviadors. És una advocació maria-
na que es deu a una tradició del segle XIII, 
segons la qual l’any 1291, quan els croats es 
van veure obligats a abandonar Terra San-
ta, la casa de la Verge va ser transportada 
des de Natzaret a Tarset (Dalmàcia). Es va 
corroborar que era la Casa santa de Maria 
quan la Verge es va aparèixer a un sacerdot 

que estava molt malalt per explicar-li que 
aquella era la casa santa. El sacerdot es va 
curar i va explicar la història al poble. Dins 
de la casa hi havia un altar amb una esta-
tueta de la Verge Maria i el Nen Jesús. Però 
no s’acaba aquí el periple de la casa. El 10 de 
desembre de 1294 la casa de nou fou tras-
lladada a l’altra riba de l’Adriàtic en un bosc 
de llorers (d’aquí li ve el nom). La gent vene-
rava la imatge però a causa dels continus 
assalts feu que els àngels la traslladessin 
prop d’un promontori de pedres prop de 
Recanati, on ha romàs fins els nostres dies. 
Gràcies a aquest trasllat per aire és la pa-
trona de l’aviació. Al segle XIV s’hi aixecà un 
santuari en el seu honor. El 7 de desembre 
de 1920, el Rei Alfons Xlll va posar sota el seu 
patrocini el Servei de l’Aeronàutica Militar i 
de l’Aeronàutica Naval de l’Exèrcit de l’aire, 
convertint-se a l’Estat Espanyol en la patro-
na d’aquest sector.
I enraonant de l’exèrcit de l’aire, em venen 
al cap quatre apunts de la Base Aèria de 
Reus que us vull compartir. El dia 1 d’octu-
bre de 1998 va tancar les portes l’únic aerò-
drom militar de l’exèrcit de l’aire de Catalu-
nya, el de Reus. Un any abans, defensa va 
anunciar la desactivació definitiva d’aquest 
centre pel que hi van passar milers de tarra-
gonins per fer-hi el servei militar obligatori.  
La història d’aquest centre emblemàtic per 
molts reusencs s’inicia la dècada dels anys 
30 quan un grup d’empreses locals crea un 
aeroclub (1935). Amb la arribada de la Guer-
ra Civil, l’exèrcit de la República es quedà 
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amb la pista en aquell temps de terra i ai-
xecà dos hangars i tallers. En aquestes ins-
tal·lacions es fabricaren els models anome-
nats “xatos” Polikarpov I-15 d’origen soviètic. 
La retirada de l’exèrcit republicà va suposar 
l’abandonament de les instal·lacions que 
després serien recuperades per l’exèrcit na-
cional. Cal que recordem que un dels llocs 
més bombardejats de Reus durant la Guer-
ra Civil fou l’aeroport de Reus. Acabada la 
guerra, als 40, es reconstruí l’aeròdrom i 
s’hi instal·la l’escola de Caza i l’Acadèmia de 
suboficials amb diverses especialitzacions 
com les de comandament operatiu, admi-
nistració, escrivania, auxiliar de farmàcia, 
hosteleria i alimentació. També hi hagué un 
centre d’actuació contra incendis durant la 
campanya d’estiu. Als anys 70 començaren 
els vols comercials. Fins l’any 1998 alterna-
ren l’aeroport militar i comercial, fins que 
en aquesta data tancava definitivament la 
part militar, quedant només la civil. Poste-
riorment es donà molta importància als ae-
roports de Girona i Reus per acollir vols low 
cost i així airejar una mica més l’aeroport 

del Prat. En aquesta anys l’aeroport de Reus 
fou remodelat i adaptat als nous temps. La 
llàstima va ser que es va voler tornar a do-
nar tota la importància als vols amb sortida 

des de Barcelona, desvirtuant l’aeroport de 
Reus. En l’actualitat tornen a operar vols ci-
vils sobretot a l’estiu però no amb la inten-
sitat de mitjans del 2000. Esperem que al-
gun dia el nostre aeroport torni a recuperar 
la importància que sempre ha tingut. Les 
ganes i les instal·lacions i un gran potencial 
turístic hi són, ara només falta que l’admi-
nistració hi cregui!

1722 anys fent cultura
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PARLEM AMB...

ENTREVISTEM A ANDREU CARRANZA
Judith Robert Masià

Andreu Carranza és un filòsof, poeta, escrip-
tor i músic d’Ascó i de Flix, un home lligat 
a l’Ebre. Guanyador de diversos premis de 
narrativa com el Sebastià Juan Arbó (1995), 
el Sant Joan (2000), el Josep Pla (2015), el 
premi Enderrok a la millor cançó folk (20 15) 
el Sirga d’Or per la seva trajectòria en de-
fensa de la Ribera d’Ebre i tants altres!
Col·labora a mitjans com La Vanguardia, El 
Punt, La Veu de l’Ebre, La veu de Flix, entre 
d’altres; també en programes de ràdio i tele-
visió local amb programes com La barca de 
l’Andreu o Maridatges literaris.  És membre 
del grup de rumba ebrenca El gitano blanc.

Andreu, si hi ha una cosa que caracteritza 
la teva obra, o al menys és el que he de-
tectat, és la passió.  Penso que no et costa 
gens engrescar-te, m’equivoco?
Es que per a mi no pot ser d’un altra mane-
ra. Soc així. Ficar-hi passió, entregar-te en 
cos i ànima a la literatura, a la cançó a la 
vida... Es tracta, però, de subjectar l’egua de 
la passió amb regnes fermes quan convé, 
i donar-li aire, alliberar-la quan sigui el seu 
moment.  S’ha de contenir la riuada que 
ho arrossega tot a la mar. Però s’ha d’en-
tendre que hi ha també un component de 
caràcter, jo soc així, els textos i les cançons 
son un espill, un reflex del que soc. Hi ha 
cultures, on aquest exercici de sinceritat en 
la vida i en l’art, està absolutament vetat, 

gairebé prohibit. La cultura japonesa, per 
exemple tot és el pur art del fingiment. Per 
a mi totes les corrents són vàlides, ja siguin 
passionals, intel·lectuals o fingides quan  
s’aconsegueix l’objectiu, quan s’arriba a la 
lectora, al lector, quan es commou, quan hi 
ha bellesa, tendresa, amor, odi..., quan s’es-
tableix un diàleg... 
Quan s’encén la flama? En quin moment 
comença una nova novel·la?
Jo crec que les històries les portem dins. Un 
dia cerques a fons, t’acares a tu mateix, pels 
paratges de la memòria i de la imagina-
ció, vas caminant dins de tu sense rumb, el 
pensament es boig, va saltant de branca en 
branca com un mico, fins que aconseguei-
xes calmar-lo, (No el pots matar mai, ni anul-
lar-lo del tot) Al principi costa, no saps per 
on vas, després t’acostumes i vas explorant 
dins de tu mateix. Vas mirant el mon amb 
els ulls del teu interior. Un dia   mires al terra 
i veus una pedra estranya,  la descolgues i 
descobreixes que es rodona, pot ser moltes 
coses, encara no ho sabem.  Vas traient ter-
ra i resulta que es la punta d’una columna 
soterrada. Una columna d’un temple d’una 
ciutat colgada, davall dels teus peus... Com 
un arqueòleg  que va reconstruint a través 
de les restes que troba (la metàfora es del 
Sthepen King, i a mi em sembla perfec-
ta) Tota historia que hom conta ja  estava 
amagada dins de tu mateix.  Aleshores no-
més cal posar noms i projectar les vides dels 
habitants, les relacions, els sentiments... 
Imaginant com van viure aquella gent. Tot 
un cosmos, un univers soterrat ben endins 
de nosaltres mateixos. 
A la teva obra, sempre tens molt present la 
terra, lo riu, la seva gent. Creus que l’Ebre 
funciona com una mena de columna ver-
tebral al teu univers literari?
Es així, però d’una forma espontània. Natu-
ral. Em resulta més fàcil perquè és l’escena-
ri on he viscut. I el conec més. Per escriure 
s’ha de tenir molta seguretat o simular-la. 
S’ha de ser sempre versemblant, es parli del 
que es parli. A les novel·les de ciència ficció 
que faig també hi ha un gran riu i una gent 
de frontera. Però això només és la carcassa, 
després t’hi has de capbussar.

Fotografia inicial:
© Xavier Torres-Bacchetta / Edicions 62 
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El personatge del general Ramon Cabrera, 
el Tigre del Maestrat, apareix en algunes 
de les teves obres. Creus que la història, si 
parlem de Catalunya, es repeteix?
Crec que som un dels pobles més caïnites 
d’Europa. Tants caps tants barrets, es una 
expressió molt nostra. Això és una cons-
tant sociològica que jo vaig començar a 
detectar ja en la primera carlinada,  amb 
el Tigre del Maestrat. La cosa no ha canviat 
gens ni mica, aquesta forma de ser es con-
natural al nostre caràcter, es un tret genuí 
per excel·lència. Als nostres enemics, els cal 
ben poc per dividir-nos. De fet ja hi estem. 
Som el país de les capelletes. Aquesta for-
ma de ser, naturalment té avantatges i in-
convenients. No som un poble millor o pit-
jor que un altre. Com tots, tenim defectes 
i virtuts, ni més ni menys. Però cal conèi-
xer, sobretot  els nostres defectes si volem 
avançar col·lectivament. I la literatura és el 
vehicle per a conèixer-nos de forma indivi-
dual i  com a nació.
Al teu llibre Impremta Babel, fas un home-
natge als llibres. Què vas sentir quan vas 
saber que l’havien escollit com a llibre de 
secundaria a tots els instituts de França?
Em va semblar una cosa realment extra-
ordinària. Esser matèria d’examen per en-
trar a universitat a tot França... Des de la 
consergeria de l’Institut de Flix, mentre feia 
fotocopies als bons professors del centre 
al·lucinava. S’han begut l’enteniment, pen-
sava entre mi.
Què et va portar a escriure sobre la vida de 
Mn Cinto Verdaguer, El poeta del poble?
Conèixer, interioritzar una biografia plena 
de llums i d’ombres, d’un home extraor-
dinari, un poeta en estat pur que porta la 
llengua catalana, menystinguda i arraco-
nada des del 1714 amb el decret de Nova 
Planta. No es publicava en català res, no 
era una llengua de prestigi, reclosa a pa-
gès, a l’interior de les cases... Mossèn Cinto 
és el paradigma de tota aquella generació 
de la Renaixença. Ell va elevar la llengua 
catalana a l’altar de la literatura. Per mi es-
criure aquesta biografia ficcionada va ser 
una experiència fascinant. Una vida fasci-
nant, de sèrie televisada, una ascensió me-

teòrica, des de la més humil casa de pagès 
de Vic fins a ser capellà àulic de la casa més 
rica d’Espanya, el Marqués Antonio López, 
una part de la seva fortuna procedia  de la 
venda d’esclaus negres. Isabel II reina d’Es-
panya se’l volia endur al cor de Madrid com 
a confessor. Després cau seduït per l’exor-
cisme, i cada dia es més llarga la cua d’in-
digents de Barcelona que van a demanar 
caritat a casa del Marques, és ell qui dona 
almoina.  Després hi ha un afer tèrbol amb 
la dona del Marques, segons deien la be-
llesa més important del país, Maria Gayon.  
Mossèn Cinto s’enfrontarà al poder. I tindrà 
l’enterrament més espectacular i multitudi-
nari que s’ha produït mai a Catalunya... El 
poble estimava el seu poeta i per això és i 
serà sempre El poeta del Poble.
A Ciutat de llops, t’endinses en la fantasia. 
En quin gènere et sents més còmode?
Com deia a l’inici totes les històries les por-
tem dins. De fet son elles les que et trien a 
tu per escriure-les per tant les has de trac-
tar molt bé, perquè t’atorguen una gracia, 
la gracia de néixer amb les teves mans, el 
teu cor i el teu intel·lecte. Això per a mi es 
una cosa molt seriosa, transcendent. Has 
de donar la vida per aquest meravellós ofi-
ci d’escriure, si no val més fer un altra cosa. 
La literatura ho vol tot de tu, tot i més fins a 
deixar-hi la pell i la vida. Aquí ja no valen els 
premis els reconeixement, perquè aquest 
camí ja és la teua pròpia vida. I s’ha de viu-
re dignament ja siguis pagès, president del 
govern, escombraire, ocupa, mosso d’es-
quadra o escriptor/a camuflat de conserge.
I ara, tens alguna cosa entre mans? (no sé 
per què pregunto si em puc imaginar la 
resposta) Segur que els lectors i lectores 
de Lo Collet, la revista de Colldejou, tenen 
ganes de saber què tens al forn. Ens en 
pots fer cinc cèntims?
Aquest proper any publicaré una novel·la 
sobre la guerra civil. Un tema que tenia 
pendent, i ara mateix estic treballant amb 
la novel·la que sempre he volgut escriure.
Moltes gràcies per ajudar-nos a construir 
aquesta premsa local de proximitat, i mol-
ta sort en tot allò que emprenguis, que no 
és poc!

1922 anys fent cultura
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HA PASSAT...

DEL 01/10/2021 AL 13/12/2021
La Redacció

1 d’Octubre de 2021. Vam celebrar els 4 
anys del Referèndum per la independèn-
cia de Catalunya. La gent de Colldejou va 
baixar a Mont-roig a donar suport a la gent 
que va ser gasejada i humiliada aquell dia. 
L’acte es va fer fora l’Institut que la Guàrdia 
Civil va destrossar. En record d’aquells fets; 
ni oblit ni perdó!

12 d’Octubre de 2021. Ens vam tornar a 
sentir geganteres i gralleres participant de 
la 29ª trobada a Alcover. Primera trobada 
després de la pandèmia.

13 d’Octubre de 2021. Va aparèixer a la pla-
ça la deixalleria mòbil. Després d’una ma-
niobra mil·limètrica al tomb del bar, va estar 
uns dies a la plaça perquè la gent hi diposi-
tés el que cregués convenient.

15 d’Octubre de 2021. Hem tingut notícia 
d’un robatori en una casa del poble. Hau-
rem d’estar amatents davant les escome-
ses d’aquests delinqüents.
16 d’Octubre de 2021. Mossèn Milio va ba-
tejar, a la Parròquia de Sant Llorenç, la 
Carla Sànchez Llorens, filla de la Maria i el 
David. Des de Lo Collet donem l’enhorabo-
na a la família.

17 d’Octubre de 2021. Ha finalitzat el Ral·li 
Catalunya-Costa Daurada. Per segon any 
consecutiu Neuville i Hyundai s’han impo-
sat en la prova, quedant Sordo en tercera 
posició. A prop de casa el tram més proper 
ha estat el de Pratdip-Santa Marina.
Del 22 al 24 d’Octubre de 2021. Hem cele-
brat la festa major en honor a Sant Rafel. 
Els actes centrals els vam tenir el divendres 
amb la festa de mojitos al Casal, dissabte 
amb la missa i els balls de tarda i nit amb 
els ‘Stresband’ i diumenge amb el Vermut 
musical al frontó amb ‘el Trio imposible’.
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Carlos ha guiat el rosari i ha presidit la missa 
en honor als sants difunts. El nostre record 
per tots aquells que ja no hi són! 
Durant el mes de Novembre. S’ha hagut 
de canviar el generador de la Bassa de 
Massanes perquè l’aigua pugui ser bombe-
jada de manera adient fins al poble.

A partir del dia 8 de Novembre de 2021. Ja 
es pot adquirir a la botiga mel de Collde-
jou. Gràcies a la feina del Manel Zamora po-
drem gaudir d’aquest producte. Ja tenim 
les postres complerts: formatge del Marcel 
amb mel del Manel!

Pels voltants del dia 10 de Novembre de 
2021. Operaris s’han dedicat a netejar els 
vorals de la carretera. En alguns trams 
també han posat quitrà en alguns forats 
que hi havia.

24 d’Octubre de 2021. Al poble s’han tor-
nat a tirar bitlles com sempre, amb tots els 
carrils i amb més de dos equips competint. 
Colldejou ha fet un bon paper quedant en-
tre els tres millors.

24 d’Octubre de 2021. S’han celebrat 50 
anys del discurs de Pau Casals a l’ONU. En 
aquell discurs Pau Casals va fer una lloança 
de la seva Pàtria Catalana començant amb 
aquella frase mítica: ‘I am a Catalan’ (Jo sóc 
català). 
31 d’Octubre de 2021. Hem celebrat la Cas-
tanyada al Casal. Qui ha volgut ha menjat 
entrepans acabats de fer. Després, en una 
iniciativa reeixida, hem assaborit panellets 
i castanyes i ho hem regat amb bons licors. 
Tanquem una de les tardors més seques. 
Aquest cap de setmana hi ha hagut pluges 
minses de poc més de 13 litres als pluviò-
metres més optimistes.

1 de Novembre de 2021. Hem participat 
del dia dels difunts. El cementiri ha romàs 
obert perquè les veïnes i els veïns hi po-
guessin anar a visitar les tombes dels seus 
éssers estimats finats. A la tarda, Mossèn 
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14 de Novembre de 2021. Hem hagut de tor-
nar a resintonitzar els canals de tv3, els quals 
momentàniament havien deixat de ser vistos.
19 de Novembre de 2021. Ens hem llevat amb 
la carretera de la Torre tallada a intervals per 
les proves que la marca Skoda està fent d’un 
nou vehicle per competir l’any vinent en les 
competicions internacionals de ral·li.

19 de Novembre de 2021. Hem rebut a les 
nostres bústies la notificació que les ai-
gües que arriben al poble procedents de 
Massanes tenen traces de radioactivitat. A 
l’espera que arribin cisternes d’aigua per 
omplir els dipòsits se n’ha recomanat el no 
consum en boca ni per cuinar.
20 de Novembre de 2021. La Francisca Es-
coda i el Tomàs Llorens han celebrat el cin-
quantè aniversari de noces. La família de 
Lo Collet us desitja la millor de les felicitaci-
ons. A lluitar per fer-ne molts més plegats!

22 i 23 de Novembre de 2021. Hem tingut 
una llevantada de primera divisió. El tem-
poral a part de ràfegues de vent potents 
ens ha deixat més de 150 litres de registre. 
Una aigua molt benvinguda!

26 de Novembre de 2021. Tenim notícia al 
poble de la constitució de la Plataforma 
Veïnal “No a la planta asfàltica”. Una plan-
ta asfàltica que està prevista que s’instal·li 
al territori i que afectaria a la mobilitat al 
municipi. Per la carretera de Mont-roig a 
Colldejou està previst un augment de la cir-
culació de transports d’àrids, maquinària i 
materials altament contaminants.

28 de Novembre de 2021. Hem participat 
en la Trobada de gegants de Vinyols. La 
iaia, l’Oriola i l’Espantall han representat al 
poble en la segona trobada en la que hem 
participat. Esmorzar a la brasa i ball restrin-
git a la plaça de l’església per culpa del vent. 
A veure si lentament les colles anem recu-
perant les ganes de sortir. 

Aquest mateix dia, ens arribem a la Font 
freda i fotografiem el tram més dret que 
ha estat cimentat.
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A final de mes de Novembre de 2021. S’han 
dut a terme tasques d’esporga a diferents 
zones del poble com el parc infantil de la 
mà de l’Enric de Cal Racó.

3 de Desembre de 2021. S’encenen els 
llums de nadal. Quedem a l’espera de po-
sar l’arbre i el tió ja que ens espera un tem-
poral de vent potent.

10 de Desembre de 2021. Per la tarda hi 
ha hagut uns cops de vent potentíssims 

al voltant del poble. Els cops han superat 
amb escreix el 100 quilòmetres per hora 
deixant destrosses plausibles. Teules i teu-
lades malmeses, rafals trencats, objectes 
grossos desplaçats i el pitjor; que s’ha en-
dut la teulada de l’edifici de l’antiga Hípica.
12 de Desembre de 2021. S’ha procedit a la 
col·locació de l’arbre i les llumetes de na-
dal a la plaça. L’endemà mateix el tió ha fet 
acte de presència a la nostra vila. Roman-
drà a casa nostra totes les festes i el dia 2 de 
gener serà fet cagar.

13 de Desembre de 2021. Arriben les tres 
primeres cisternes d’aigua al municipi. 
S’han abocat més de 42.000 metres cúbics 
d’aigua als nostres dipòsits i per tant s’ha 
restablert el consum d’aigua de l’aixeta.



REFLEXIONS

LA TEVA TRISTESA
Zoe Garcia
Il·lustració: Joan Agudo

En aquesta vida molts de nosaltres po-
dem reconèixer aquell moment de la vida 
en que, per una circumstància o una altra, 
hem acabat amb la nostra ànima per terra 
i el cor danyat. Aquell moment de caiguda 
on sembla que la nostra anima s’esvaeix 
per tot l’amor i afecte que li has 
donat a algú. Et dol que passat 
el temps només quedin en la 
nostra memòria tots aquests 
moments que vas passar al 
seu costat en forma de record 
només. Voldries pensar que 
això mai va passar, que aques-
ta persona tornarà, que no era 
la persona adequada o que no 
la volies de debò. Però la dura 
realitat és que si et fa mal és 
perquè has estat increïblement 
feliç al seu costat. Tot i els mals 
moments, esperaves viure al 
seu costat més temps del que 
la vida t’ha donat. Mai no po-
drem predir el futur i només 
ens quedarà viure els moments 
i aprofitar tot aquest temps al 
costat de qui volem. Perquè la 
mateixa vida que et dóna estar 
amb aquesta persona te la pot 
treure amb una simple acció o 
unes paraules, que fan plorar 
el teu cor més del que voldries 
aguantar. Per alguna cosa així 
ningú està preparat del tot. Per 
molt que sabem que pot passar 
és impossible estar preparats 
del tot perquè algú se’n vagi del 
nostre costat i de sobte deixi de ser el mo-
tiu de moltes de les nostres alegries. Si un 
dia arribéssim a estar preparats per a això 
significaria que ja no tindríem sentiments 
o que som de pedra. I és que a tots,  absolu-
tament a totes i a tots ens fa mal quan ens 
deixen i s’allunyen. Fa molt de mal no tenir 

la persona estimada al costat per abraça-la, 
simplement xerrar o fer plantejaments de 
vida futura plegats. La nostra ànima s’arros-
sega per continuar amb nosaltres, el nostre 
cor resisteix dèbilment i malgrat que no li 
queden forces a la ment per suportar això, 
fa el naturalment possible per no caure en 
la temptació de quedar-se a les fosques i 
que ningú ni res pugui ocupar aquest es-
pai. Perquè, diuen que tot se supera i tot 
passa, però hi ha coses que encara estiguin 
superades fa mal recordar-les o afrontar-les 

de cara, fer memòria i veure 
com ha passat el temps sense 
aquesta persona i lo molt que 
la trobes a faltar. I sí, la vida se-
gueix corrent com les agulles 
del rellotge i el temps avança, 
les persones van i venen. Hem 
de ser conscients que no pot 
existir un per sempre, ni tan 
sols d’un familiar perquè sem-
pre hi ha un final i és quan 
menys t’ho esperes que marxa 
i això ens fa més mal encara. 
Hi ha alguna cosa en la que no 
hem de caure mai:  el fet que 
no ens morirem per ningú. Si 
caiem, ens aixequem, perquè 
hem estat guerrers i guerre-
res sempre i per una vegada 
més que ho siguem no passa 
res, ja que la vida està plena de 
tanques que hem de sortejar i 
muntanyes que hem d’escalar. 
No ens deixem vèncer pel sim-
ple fet de veure una muntanya 
molt alta i que no ens queden 
forces. Perquè si no la pugem 
mai arribarem a saber que és 
el que podíem trobar a dalt o a 
qui podíem recollir a mig camí 
per fer-nos més amena la puja-

da. Esforcem-nos, continuem pujant i pu-
jant perquè quan arribem a dalt puguem 
treure el cap, apuntar la vista cap avall i 
veure tot el que hem anat deixant enrere, 
tot el que hem pogut avançar. Des d’on re-
cordarem que hi hem estat però que no hi 
tornarem mai més. 
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ELS PUNTS SOBRE LES ÍS

ELS VOLEN BEN IMBÈCILS I IGNORANTS
AUTOR: Iblama (www.iblama.blogspot.com)

Llegint la darrera reforma que proposa el go-
vern espanyol se’m posa la pell de gallina. Si 
molts dels despropòsits s’havien aprovat des 
del govern de la Generalitat, ara és Sànchez 
i els Podemoides qui volen institucionalitzar 
i generalitzar una reforma imperdonable. No 
hi ha altra explicació: ens volen imbècils i ig-
norants! Aquestes són les mesures més polè-
miques de la llei: 
1. a l’ESO no hi haurà límit de suspensos per 

passar de curs, 
2. desapareixen els exàmens de juny i se-

tembre, 
3. es podrà aprovar el Batxillerat amb una 

assignatura suspesa, 
4. l’avaluació de cada alumne recaurà en 

l’equip docent, 
5. la repetició del curs serà molt excepcional.

Et felicito fill! I tant home. Arriben per fi les 
rebaixes del C.I (no cal fer propaganda). Qui-
na colla d’inútils!. I sort en tenim que hi ha un 
govern de coalició amb els de Podem que és 
clar, avalen la mesura (ironia). Ells eren els que 
havien de fer de mitjancers amb els socialistes 
per fer una societat més justa? Fixem-nos en 
el nivell de despropòsit de la llei. Un alumne 
pot suspendre-ho tot, no haver d’assistir a cap 
prova de recuperació i a més pot passar curs. 
Oleeee tu! I que li donin un diploma a l’aca-

bar el curs, collons! Quins collons noi, quins 
collons. I la responsabilitat recaurà damunt 
dels docents que és clar, no seran tan rucs de 
dur la contrària als pares i au, a tirar milles, a 
passar curs. I a passar un bon estiu, sense ha-
ver de preparar res de cara al juny ni al setem-
bre; pobrets, no fos cas que es frustressin. Sí 
han de “disfrutar” de la vida.  Va home va! Ha 
fet molt de mal el perroflautisme proteccio-
nista ficat dins a les escoles. Aquelles mares 
que “antes que mujer soy madre” o les que 
abans que res “són madre al cubo” o merdes 
d’aquestes rares. El proteccionisme maternal 
guanya. Ja ho teniu doncs! Menys frustració 
per a les nenes i els nens. Més jugar i més fer 
el que elles i ells vulguin... Ha fet molt de mal 
el model de pares permissius i admiradors i 
defensors de la no frustració dels nens. Ha fet 
molt de mal el model d’escola 21. I què ens 
trobarem a la llarga? Doncs el que ja estem 
veien a hores d’ara; una generació de joves 
inútils que no sabran res de res, que no tin-
dran cap educació i que això si; tot ho voldran 
a un clic, ara i casa. Aquesta colla de desgra-
ciats estan contribuint a destrossar definiti-
vament la societat de l’esforç, del premi i el 
càstig, del reconeixement de l’autoritat més 
enllà dels pares... Tot costarà res! Tot se’ls ha 
de donar i és igual com ho facin. De fet, ni im-
portarà que ho facin! Però que collons els està 
passant pel cap? 
I anem a Bat. Començo dient que crec que el 
Bat s’hauria de fer en tres anys. Doncs “ni por 
asomo”. En dos anys i podràs aprovar amb un 
suspens. Poc importa si és mates, o caste, o 
cat, o filo, o història o física... Pobrets; no fos 
cas que es frustressin! 
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Solucions:

PASSATEMPS

ENTRETENIMENTS
La Redacció

SUDOKU DIFÍCIL

SUDOKU FÀCIL

Relaciona cada frase amb el seu significat

Gratar-se la butxaca  costar molts diners
Alçar la casa a l'aire  atipar-se
Anar  a pastar fang  ser tossut
Ser el cul d'en Jaumet  pagar
Tallar el bacallà   transformar-ho tot
Costar un ull de la cara  canviar molt sovint
Posar-se les botes  manar
Dir a cau d'orella  marxar
No baixar del burro  deixar d'emprenyar
Tocar el dos   en veu baixa
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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



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

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

Més de 25 anys al seu servei

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










   
   










