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EDITORIAL

S’ACABA L’ANY
La Redacció

14 de setembre de 2022. Platja de Pi-
xerota (Mont-roig del Camp). Se sen-
ten unes senyores que són a prop en la 
seva parcel•la de sorra. Són dos quarts 
d’una. S’està bé! Fa una mica d’airet 
però s’està bé. El sol encara pica. En 
la seva parcel· la doncs, les senyores 
repassen el calendari que vindrà. En 
quinze dies canvi d’hora, després Ha-
lloween, Black Friday i Nadal. Aques-
tes són les quatre f ites en els propers 
tres mesos i mig. Poc els importen els 
pressupostos, la suposada onada de 
pandèmia, la guerra d’Ucraïna o el nou 
govern català o que faci 5 anys de l’ 1 
oct. Per cert, parlen català entre elles 
i ja és molt! 
No ens deixen respirar. Estem en una 
societat manipuladora dominada pels 
mitjans de comunicació que ens dic-
ten i manipulen en tot el que poden. 
Només cal veure les campanyes pu-
blicitàries que ens governen. Si no f i-
xeu-vos en els anuncis que ens venen 
com a mantres. Ens venen Halloween 
o Nadal amb l’anunci del Port Aventura 

de la temporada que toca. Ens venen 
la compra compulsiva des del dia que 
la canalla torna al cole amb el Black 
Friday. Ens venen Nadal amb l’anunci 
de la Grossa de Nadal en plena calora-
da o la Loteria Nacional amb un altre 
anunci que et fa treure els colors amb 
nevades i paisatge hivernal quan en-
cara anem de curt. Tot està orquestrat 
per tenir-nos collats en aquesta soci-
etat consumista i manipuladora. Amb 
això n’hi ha prou per viure; amb aques-
tes píndoles enverinades que ens abo-
quen a la massa, al consum i a l ’ego-
isme. Reflexionem-hi!
En aquest darrer tram de l’any és quan 
més hauríem de demostrar la nostra 
empatia, la nostra estima i la nostra 
solidaritat no només amb els que te-
nim més a la vora sinó amb els veïns, 
els companys de classe o els companys 
de la feina. És ara quan més humans 
hauríem de demostrar ser. Des de Lo 
Collet volem llençar un crit enorme de 
solidaritat, pau i amor a l’univers. Que 
la providència ens segueixi donant for-
ces per fer créixer aquesta meravella 
de poble. De tot cor els nostres millors 
desitjos de cara als nous reptes que 
estan esperant a la cantonada. Us de-
sitgem una bona entrada a l’any 2023!

Loteria: Com a subscriptor de Lo Collet participes
amb la quantitat de 0,12€ en el número

91555 de la loteria de Reis.

323 anys fent cultura



FOTOGRAFIA ANTIGA

LA CAMIONETA
Joan Llorens, Joglar
Foto cedida per Juanita Gibert

La foto és de 1958, està feta al davall de l’esco-
la, Hi podem veure el Rafel Gibert amb la ca-
mioneta. Podeu intentar saber qui hi ha allí. 
I podreu veure com se trobaven els camps 
de conreu i la carretera i com els veiem ara.

Gent que surt a la foto antiga de lo collet 
94, feta a la font de la Mola.
D’esquerra a dreta i de dalt a baix.
Enric Barceló Rofes, de cal Ferrer, Joan 
Robert Barceló, Casalta, Josepa Salsench 
Rofes, cal Janet,Teresa Escoda Bargalló, 

Maria Llorens, Rafela Salsench Escoda
un parent de l’Anton Garró, d’Andorra, Isi-
dre Mestre Rofes, Joan Cavallé Rofes, Mú-
sic, Josep Salvadó Rofes, Benito, Jaume 
Batista Raduà, Paquita Rofes Casadó, cal 
Pau, Ramon Escoda Bargalló, de la Font,
Rosita Salsench Rofes, Janet, Maria Car-
me Gibert Escoda, Madalena Mestre Ca-
sadó, Adelina Ferré Salsench, Maria Cinta 
Rofes Casadó, cal Pau, Rafel Salvadó Ro-
fes, Lluís Llorens Rofes, Joglar, Maria Ro-
fes Rofes, Maset, Jordi Sierra Rofes, Inno-
cenci Filella Rofes, un que no es veu bé, 
potser l’Engelbert, Rafel Mestre Casadó, 
Quico, Ramon Llaberia Vaqué, Polvorer, 
Maria Escoda Ferré, cal Bondia, Juanita, 
cosina de la Maria Dolors de cal Quico, 
de Barcelona i Salvador Ferré Salsench.
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523 anys fent cultura

UNEIX-TE AL CENTRE CULTURAL DE COLLDEJOU!
TREBALLAREM PER TENIR BEN VIVA LA NOSTRA CULTURA I LES NOSTRES TRADICIONS!

Som Gegants, som Bitlles, som Revista Lo Collet; som cultura! Som Colldejou!
Una mà estesa a tot el que es faci a la nostra vila!



CUINES DEL MÓN: 

RECEPTES NADALENQUES
http://www.lasrecetascocina.com
http://www.lasrecetascocina.com
Laia Llorens

Primer plat
ENSALADA DE NOCHEBUENA – (Mèxic)

Ingredients: Per a la vinagreta: 2 tasses 
d’aigua, 2 tasses de sucre blanc, 2-3 llimones 
(que doni unes 3 cullerades soperes de suc 
de llimona) i 3 cullerades soperes de vinagre. 
Per a l’amanida: 2 remolatxes mitjanes, ½ 
enciam de varietat romana, opcional ½ jíca-
ma mitjana (tubercle mexicà), 2 pomes, ½ 
pinya petita, 1/3 de tassa de llavors de ma-
grana, 1/3 de tassa de cacauets torrats, sense 
closca, 1 llimona (que doni aproximadament 
1 cullerada de suc) i fulles de coriandre.
Preparació: Preparar la vinagreta: En una 
cassola mitjana, col·loca-hi l’aigua i el sucre. 
Escalfa-ho i remena-ho fins que es faci un 
xarop transparent. Aboca-ho en un pot. Afe-
geix el suc de llimona (3 cullerades soperes) 
i el vinagre, tapa el pot i agita bé. Passa-ho 
a una gerra petita o un altre recipient i po-
sa-ho al refrigerador perquè es refredi.
Preparar les fruites i verdures: Renta bé la 
remolatxa i col·loca-la en una cassola amb 
aigua fins a cobrir-la.
Cuina-la durant 30 o 40 minuts, fins que es-
tigui suficientment suau, que deixi posar la 
forquilla fins al centre sense problemes.
Treu-la de l’aigua i deixa que es refredi fins 
que es pugui manipular. Pela-la (cuita qua-
si es pela sola) i talla-la en porcions d’entre 
mig centímetre i un centímetre de gruix.

Separa l’enciam en fulles individuals. Ren-
ta-les i eixuga-les bé. Talla en dos les fulles 
que siguin grans.
En cas de posar-hi jícama, talla-la a porci-
ons del mateix gruix que la remolatxa.
Pela la pinya, treu-li el cor i talla-la igual.
Pela la poma o deixa-la amb pell, com pre-
fereixis. Talla-la a trossos (de 6 a 8 trossos 
per poma), traient el tall i les llavors.
Exprimeix una llimona sobre els trossos i re-
mena bé per tal que el suc cobreixi totes les 
superfícies de la poma (això es fa per evitar 
que la poma tallada es posi negra).
Pela la taronja i separa-la a gallons. Treu-li 
totes les fibres blanques que sigui possible.
Obre la magrana i treu-li les llavors, descar-
tant la closca i la membrana blanca.
Separa el coriandre en fulles individuals o 
en raments de poquetes fulles cada un.
Serveix a taula l’amanida en un plat gran 
junt amb una gerra petita o recipient per a 
la vinagreta.
Segon plat
LOKSHE (LOKŠE) – (Eslovàquia)

Els Lokše són pancakes de massa fina i plana, 
i originalment, es cuinen sense oli en una pa-
ella sobre l’estufa. Tradicionalment, és un plat 
servit amb oca o ànec cuinat però la gent 
acostuma a menjar-ho en forma d’entrepà.
Molts restaurants no tenen Lokše habitual-
ment però l’ofereixen a la tardor, ja que es 
considera temporada d’ànec. Es pot trobar 
també en els mercats de Nadal al Desembre.
Els autèntics Lokše es serveixen amb greix 
d’oca, o es farceixen amb fetge de la mateixa.
Ingredients: 6 patates, una tassa de farina, 
oli, sal i melmelada amb llavors de rosella.
Preparació: Bull mitja dotzena de patates 
mitjanes pelades fins que es coguin del tot. 
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Deixa-les refredar.
Tritura les patates i afegeix  una tassa de fa-
rina juntament amb una culleradeta de sal; 
barreja-ho tot amb les mans.
Després d’obtenir una massa consistent, 
fes-ne boles d’aproximadament la meitat 
de la mida d’una pilota de tennis. Fes rodar 
les boles finament, preferiblement amb un 
corró, sobre una superfície enfarinada.
Cuina la pasta en una paella a foc mig i do-
na-li voltes sovint.
Pots farcir-ho amb dolç o salat, com et vin-
gui de gust!
Postres
GALETTE DES ROIS – (França)
L’equivalent al nostre tortell de Reis, general-
ment és un pastís fet amb pasta de full i fran-
gipane (crema composta per crema pastis-
sera i ametlla mòlta), de forma rodona i plana, 
que es daura al forn i es serveix acompanya-
da d’una corona de paper, el dia 6 de gener 
per commemorar la visita dels Reis d’Orient.
Ingredients: Per la massa: 2 làmines de 
pasta de full fresca, 1 ou mitjà per envernis-
sar, sucre per escampar.

Per al farcit: 250 ml de llet sencera, 90 gr 
de sucre, 1 beina de vainilla, 2 rovells d’ou, 
20 gr de Maizena, 100 gr d’ametlla en pols i 
1 figureta pel tortell (fève)
Preparació: Comença preparant el farcit i 
per a això cal escalfar la llet (reservant-ne 
una mica) amb el sucre i les llavors de vai-
nilla. En un recipient a part, mescla la llet 
reservada amb la Maizena, vigilant que no 
quedin grumolls. S’han de batre els rovells 
amb el sucre i afegir-ho.
Quan la llet del cassó comenci a bullir, reti-
ra-la uns segons, i tira-hi la mescla anterior. 
A foc lent i removent contínuament, deixa 
altre cop que torni a bullir o fins que la cre-

ma estigui espessa. Afegeix l’ametlla en pols, 
barreja, tapa-ho amb film transparent i dei-
xa que es refredi mentre prepares la massa.
Estira una làmina de pasta de full sobre la 
safata del forn coberta de paper sulfuritzat. 
Talla la massa formant una circumferència 
d’uns 20 cm aproximadament, i pinta la 
vora amb ou batut, més o menys d’uns dos 
centímetres de gruix, no més, per evitar que 
la pasta de full no pugi durant l’enfornat.
Reparteix la crema per tota la massa, sense to-
car la part que està pintada amb ou, afegeix 
una figureta o fava embolicada (opcional), 
cobreix-ho amb l’altre làmina de pasta de full 
que hauràs tallat amb la mateixa mida i pres-
siona tota la vora, just per on has pintat, per tal 
de segellar ambdues parts. Amb una forquilla 
tanca tota la circumferència de la galette.
Fes un forat en el centre de la tapa de pasta 
de full, igual que a les empanades perquè la 
massa tregui el vapor, pinta-ho amb ou i re-
frigera-ho durant uns 30 minuts. Preescalfa el 
forn a 200ºC amb calor a dalt i a baix. Treu la 
galette de la nevera i dibuixa sobre la massa, 
amb l’ajuda d’un ganivet, la figura que t’agra-
di. Pinta amb ou altre vegada en cas necessari.
Enforna-ho durant 10 minuts a 200ºC, baixa 
la temperatura a 170ºC i segueix enfornant 
fins que la massa estigui daurada i hagi pu-
jat. Treu del forn la galette, puja’l a 200ºC, 
escampa-hi el sucre i enforna-ho dos mi-
nuts més. Treu-lo del forn i col·loca’l sobre 
una reixeta fins al moment de servir.
La Galette de Rois es pot servir tèbia o fre-
da, com més t’agradi, i queda boníssima 
si l’acompanyes de nata semi-muntada o 
crema àcida.

723 anys fent cultura



FEM POBLE

FESTA MAJOR DE SANT RAFEL 2022
La Redacció

Aquest penúltim cap de setmana d’octu-
bre hem celebrat a Colldejou la festa ma-
jor de Sant Rafel. Hem tingut calor, pluja i 
humitats elevades, cels enteranyinats i vent 
durant unes hores. Tots els ingredients pos-
sibles d’un temps canviant típic tardorà. Ah, 
i ral·li Catalunya Costa Daurada, tot i que no 
ha passat per casa nostra. El trams més 
propers han estat el de Sant Marina i el de 
Riudecanyes.
DIVENDRES 21/10/22. SOPAR DE BRASA I 
BINGO.
A mitja tarda, enmig d’una pluja fina amb 
terra africana, els focs -per tenir bona brasa- 
han començar a crepitar. Podríem dir que 
fins i tot era una mica molest ser-hi massa 
a la vora, i és que a aquelles alçades la tem-
peratura rondava els vint graus i la humitat 
era elevada. A dos quarts de vuit, amb bra-
ses ben vives hem començat la cocció de la 
carn per sopar; primer les cansalades, des-
prés les llonganisses. Feia la mar de goig 
veure les voluntàries i els voluntaris amb els 
molls a les mans i traginant les graelles. A 
tots ells mil gràcies! Mentrestant, a dins a 
les Escoles, la salsa ha estat preparada amb 
tot el “mimo”. All, julivert, sal i oli verge d’oli-
va. Just al costat, amb els ’paelleros’ hem 
cuit els fesols que tot sigui dit, han quedat 
boníssims. La clau; deixar-los reposar abans 
de coure’ls. A la paella l’oli ha anat agafant 
temperatura i han estat cuits, per afegir-hi 
finalment la salsa verda.

A les 21h s’han obert les portes del Casal. La 
gent ha anat agafant lloc acompanyada de 
la seva gent, els seus amics o la seva famí-
lia, essent distribuïda la sala en tres fileres. 
Primer de tot hem fet el pica pica a base 
de xoriç, olives i patates. Precisament, s’ha 
anat cridant per fileres per anar a buscar 
el plat, que contenia una ració de fesols, la 
llonganissa i la cansalada. I a l’atac! Hem 
sopat la mar de bé! Per postres coca de la 
Serra i cafès.
La gent tenia ganes de Bingo així que s’ha 
procedit a muntar tot el parament. I si; hem 
cantat línies i Bingos, tot ben repartit, enca-
ra que s’ha de dir que les línies i els bingos 
han costat d’arribar. Fins i tot s’ha produït 
un fenomen curiós que és que un Bingo ha 
estat compartir entre dues persones.  
‘Amb les butxaques plenes’, hem ajudat a 
desmuntar les taules i les cadires i el para-
ment, per acabar la nit en família posant 
música per a tots els gustos.
DISSABTE 22/10/22. MISSA I BALLS
Al punt del migdia, després del tercer toc, 
ha començat la celebració eucarística dedi-
cada al nostre patró Sant Rafel. En acabar, 
aprofitant que feia la mar de bo, hem tret 
el sant el processó pels carrers de la vila. De 
tornada, hem homenatjat la figura del sant 
de nou a l’interior del recinte. 

Al vespre, la Streesband ens ha ofert una 
primera part de ball. El senyor Carnicer ens 
ha fet saber que la cantant i el saxo aban-
donaven el grup en breu i que per tant 
aquella seria la darrera actuació a Collde-
jou. A l’entrada es podien comprar tiquets 
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per la rifa del pernil. Avui, amb molt alegria, 
hem comptat amb els amics de l’escola de 
ball Bàsic. Entre tots hem ballat els ritmes 
que ens ha proposat la cantant de Solsona. 
Després de sopar, hi ha hagut una segona 
part igualment moguda com la primera; i 
és que el grup no et deixa abaixar la guàr-

dia en cap moment. A la mitja part s’ha sor-
tejat el pernil que i ha tocat a l’Alba dels Llo-
rens. L’ha recollit però l’Anna de Moncada. 
Posteriorment, també hem pogut ballar 
al ritme del ball del fanalet, fanalet en mà 
encès com mana la tradició. El comiat ha 
arribat ben entrada la matinada.
DIUMENGE 23/10/22. GLOBUS I CONCERT
Al matí, mentre els núvols anaven gua-
nyant terreny i la humitat era ben potent, 
el Doctor Bombolles i la Burbrujita han en-
tretingut la canalla al frontó ensenyant-los 
a fer tot tipus de bombolles. 
Després hem pujat al Casal per seguir amb 
la segona part de l’espectacle. Allà el Doc-
tor, al ritme de la música ha anat fent for-
mes amb el preparat que portava fet que, 
segons sembla, parteix de les proporcions 
següents: base de sabó (80%), fairy (10%) i 
pepsi (10%). El moment més espectacular 
ha arribat quan els voluntaris que ho han 

volgut han quedat rodejats per una enor-
me bombolla transparent. Han estat molt 
vistosos els números en els que a l’interior 
hi introduïa fum. A la part final, un farcell de 
bombolles ha finalitzat l’espectacle de qua-
si bé dues hores. 
A la tarda, dins del festival Itinera, que pro-
posa música de diferents estils per a pobles 
petits, hem tingut el plaer de compartir les 

versions de ‘Son del artesano’. El duo, gui-
tarra en mà, ens ha ofert un ampli reper-
tori de versions amb temes també cantats 
de Peret, Celia Cruz, Lolita, Santana, el Gato 
Pérez, Kiko Veneno, Juan Luis Guerra o 

Compay Segundo. Boleros, temes cubans,  
rumbes... per amenitzar una tarda humida 
del mes d’octubre; la darrera tarda de la fes-
ta major de Sant Rafel.

923 anys fent cultura
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PARLEM AMB...

ENTREVISTEM A PERE IGLESIAS
Enric Muntané

Bon dia Pere. Ens pot explicar d’on li ve 
aquest amor per la natura i en concret, per 
la muntanya?
Suposo que ve de família, el meu pare era 
un gran enamorat de la muntanya i tenia 
gran estima a Santa Marina.

El seu pas com a metge de Pratdip, el va 
apropar a la nostra serralada?
Si i no, m’explico. Com he dit abans, du-
rant els anys que feia la carrera de medi-
cina, també vaig enamorar-me d’aquestes 
muntanyes i evidentment quan vaig venir 
a treballar, com més les vaig anar conei-
xent, més me les he estimat.
Quan es parla de les muntanyes de la pro-
víncia de Tarragona, a la gent que no és 
d’aquestes comarques, els sona molt més 
les muntanyes de Prades i la serra del 
Montsant. La serra de Llaberia és la gran 
desconeguda?
Això podria ser en el passat, ara mateix, la 
Serra de Llaberia cada dia és més conegu-
da, però l’essència de la qüestió, és quina 
actitud pren la gent que hi viu. No ha de 
ser el tresor dels de fora. Aquest és el tresor 
dels qui en són fills.
Què tenen d’especial aquests indrets?
La màgia, l’encant. És un conglomerat de 

paisatges, de raconades espectaculars, 
amb una flora i fauna singular, amb un 
passat històric, enlluernador i on els nos-
tres avantpassats hi deixaren escrit en mil 
detalls que en Ella hi van trobar la font del 
seu manteniment.
La botànica i la flora d’aquestes munta-
nyes, és molt especial, ens pot explicar a 
què es deu aquesta circumstància?
Aquesta Serra, de fet, és un conjunt de 
muntanyes integrades en la Serralada Li-
toral, que va dels Pirineus a la Mediterrà-
nia, i això permet un flux d’espècies a tra-
ves d’ella. La flora continental va davallant  
cap al sud, mentre la flora mediterrània va 
ascendent cap al nord i aquí conflueixen 
ambdues creant un espai únic, una joia 
pels botànics i amants de la natura.
Parlem de la fauna. Es fàcil trobar petjades 
de senglars, i de nit veure guineus, toixons 
i mosteles creuant la carretera. Si volem 
veure cabirols, a quin indret de la Serrala-
da ens hauríem de dirigir?
Normalment la fauna té un secret. Per 
molt rica i variada que sigui, mai es mos-
tra obertament. Entre d’altres coses, per-
què malgrat la varietat, hi ha poca quan-
titat, tret dels senglars és clar. Per això  val 
la pena tenir un mínim coneixement dels 
rastres que hi deixen, per saber les especi-
es que hi viuen. Dels cabirols es pot dir que 
es belluguen molt, i és una sort creuar-se 
amb un exemplar, però no conec cap punt 
on sigui més fàcil localitzar-los.
Dalt dels cims trobem diverses varietats de 
fòssils marítims. En quina època tot això 
que trepitgem era mar? Per on entrava? Hi 
ha plànols que ens ajudin a entendre-ho?
La geologia de la Serra és complexa. Du-
ran l’era Secundaria o Mesozoica (entre 
250 i 66 milions d’anys, principi i final), tot 
això era un mar, un mar que tenia grans 
fluctuacions, de tal manera que, de vega-
des era costa i d’altres, tornava a ser mar 
(transgressions marines). Majoritàriament 
el mar es trobava a la zona que actual-
ment ocupa la depressió del Ebre i els rius 
provenien del massís Balear. Sobre si hi ha 
plànols, evidentment, però són més útils 
per a experts en la matèria. Precisament,  
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ara estem intentant coordinar un movi-
ment per posar en marxa algun tipus d’ac-
tivitat al respecte. Aviam que en surt !!.
Tirem endavant en el temps, parlem de la 

gent que hi vivia fa segles, mil·lennis, que 
en podem saber?
L’ésser humà hi ha habitat des de fa uns 
10.000 anys. Avui per avui, no hi ha troballes 
de neandertals, les troballes corresponen a 
l’home de Cromanyó, amb molta indústria 
lítica (de pedra), però el més sorprenent són 
les pintures rupestres de Capçanes, amb una 
escena terrorífica  d’una matança de gent.
L’any 2004 es va crear el Consorci de la Ser-
ra de Llaberia, format actualment per sis 
ajuntaments, Colldejou, Capçanes, Marçà, 
Tivissa, La Torre de Fontaubella i Pratdip, a 
més d’una entitat municipal descentralit-
zada i la Generalitat de Catalunya. Segons 
vostè, quina és la tasca més important 
que du a terme el Consorci.
El consorci neix amb la clara voluntat de 
portar accions conjuntes per tal de pro-
mocionar el lloc. Tant des del punt de vista 
natural com també el de promocionar el 
futur dels seus pobles, però encara hi ha 
molta feina a fer sobretot per mi. El futur 
passa per tenir un pla d’activació per tots 
aquests pobles.
Qui s’encarrega de la senyalització de sen-
ders, GRs, PRs, pals indicadors...
Uff!!! El moviment engegat pels anys 70, ja 
ha estat superat per les noves tecnologies 
com és la aplicació WIKILOC  per a telèfons 
mòbils, però segueixo pensant que són ne-
cessàries les tasques de senyalització, una 

feina que abans feien les entitats i ara mol-
tes vegades és gràcies a les subvencions .
Quin paper juguen els centres o clubs ex-
cursionistes en aquestes tasques?

Cada entitat té assignat un traçat de 
senders homologats, per tal que es man-
tinguin transitables i ben indicats, però 
malauradament, el Covid ha relaxat molt 
les actituds.
Aquest febrer passat, vaig assistir a una de 
les seves xerrades i audiovisuals al Centre 
de Lectura de Reus. Personalment ho vaig 
trobar molt didàctic i a la vegada entretin-
gut. Algun dia podríem gaudir-ne a Coll-
dejou, de la seva presencia i xerrada?
Evidentment que si i us vull dir una cosa per 
animar el personal. És clar que ningú co-
neix millor Colldejou com vosaltres, però la 
Serra de Llaberia no s’acaba en un sol po-
ble, i això precisament, és el que he intentat 
en l’audiovisual, donar una visió global.

Doncs moltes gràcies Pere, pel seu temps i 
l’esperem aviat.
NOTA: El dia 17 de desembre vam gaudir 
de la xerrada d’en Pere Iglesias a Colldejou.
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ONOMÀSTICA

QUÈ VOLEN DIR ELS NOMS I ELS 
COGNOMS DE COLLDEJOU (3a PART)
Joan Dídac Rofes Guerrero

COGNOMS
Aguilar: Sig. Lloc d’àguiles.
Alcalde: De l’àrab al-qadi. Sig. El jutge.
Almonte: Municipi de la província de Huelva.
Altimira: Es correspon al nom d’una herba (Arte-
misia vulgaris), nom potser relacionat amb Arte-
mis, deessa grega de la caça, de les virtuts cura-
tives i dels embarassos i els parts; o bé de la reina 
Àrtemis de Cària, experta en botànica i medicina.
Aymerich (Aimeric): Nom de persona format 
a partir del germànic Haimi rich, sig. casa rica.
Baiges (Bages): Comarca de la Catalunya central. 
Sig. Relacionat amb el balneari romà de Baiae.
Barceló: Sig. Procedent de Barcelona. Aquest 
nom procedeix del llatí Barcino, el qual proce-
deix de l’ibèric Barkino, de significat desconegut.
Barrera: Sig. Porta o tanca feta amb barres.
Barrio: Sig. Part d’una ciutat.
Batista (Baptista): Sig. Que bateja.
Bonet: Sig. Diminutiu de bo. No crec que tin-
gui res a veure amb el barret de mateix nom.
Bouakka: Sense dades fiables.
Carrasco: Sig. Alzina carrasca (Quercus ro-
tundifolia).
Casadó (Caçador): Sig. Qui té per ofici o 
afecció la caça.
Castel: Forma aragonesa de castell.
Cavallé (Cavaller): Sig. Qui té el títol o rang 
de cavaller, sig. que va amb cavall.
Clavijo: Municipi de la Rioja. L’origen del nom esta-
ria en el llatí claviculus, diminutiu de clave, sig. clau.
Comellas (Comelles): Diminutiu de coma. Sig. 
Depressió plana en un entorn muntanyós.
Cort: Sig. Corral de porcs.
Cotilla: Sembla fer referència a la peça de 
vestir del mateix nom.
Cuadrado: Sig. De forma quadrada.
De la Torre: Sig. Pertanyent a la torre.
Díaz: Sig. Fill de Diego. Aquest nom és deri-
vat de Yago, que dona Santiago i ve de l’he-
breu Yacob (vegeu el nom Jaume).
Domingo: Nom de persona, Domènec en 
català, que fa referència al diumenge. Sig. 
Dia del senyor.

El Oujgli: Cognom de forma típicament àrab, 
del qual no he pogut aclarir-ne el significat.
Escoda: Sig. Eina de picapedrer semblant, 
per la forma, a una destral.
Ferré (Ferrer): Sig. Ofici de qui treballa el ferro.
Fornés (Forners): Sig. Ofici de qui treballa 
en un forn, especialment el pastisser.
Fort: Sig. Capaç d’obrar amb força.
Gálvez: Poble de la província de Toledo. Gálvez és 
la contracció de Gonzálvez, sig. fill de Gonzalvo, 
del germànic All wus, sig. disposat per al combat.
Garcia: Nom de persona castellà, García amb 
accent, o del poble de la Ribera d’Ebre. Men-
tre el primer és un cognom d’origen basc de 
sig. desconegut, Garcia sig. terra de garses.
Garrido: Sig. Gallard, robust.
Garriga: La Garriga és un municipi del Vallès 
Oriental. Sig. Lloc poblat de garric (Quercus 
coccifera), també conegut com a coscoll.
Gaya (Gaia): Podríem trobar-nos amb una 
confluència del llatí Caius (Sig. Feliç) amb el 
femení del català gai, amb el mateix sig.
Gibert: Es correspon a Gilbert, nom de persona 
del germànic Gisil berht, sig. brillant, famós per 
la sageta, o de Will berht, sig. voluntat il·lustre.
Gil: Nom de persona variant de Gili, del llatí Aegidius, 
un derivat, potser, del grec aigis, sig. pell de cabra.
Gimeno: Nom de persona, derivat de Simeó, de 
l’hebreu samá, el qual sig. (Déu) m’ha escoltat.
Gómez: Fill de Gome, del gòtic Guma, sig. home.
Guirro: Sig. Porc jove, garrí.
Guitrón: Sense dades fiables.
Gutiérrez: Fill de Gutierre, del germànic 
Walthari, sig. el qui governa el poble.
Guzmán: Nom de persona i d’una vila de Bur-
gos. Del germànic gutt Mann, sig. home bo.
Liébana: Comarca històrica de Cantàbria. Podria es-
tar relacionat amb el càntabre –lena, sig. pedra, roca.
Llorens (Llorenç): Veure Noms.
López: Fill de Lope, del llatí lupus, sig. llop.
Loras: Coincideix amb el poble occità de 
Loras, sense més dades.
Loukili: Cognom àrab. Sense dades fiables.
Maldonado: El donat era un seglar que ingressa-
va en un monestir però no arribava a fer els vots 
monàstics. Per tant mal donat deu sig. que aquest 
seglar no era bo o que no havia estat ben acceptat.
Malpartida: Nom de poble (cinc, tres a Extre-
madura i dos a Castella-Lleó). Entenc que deri-
va de mala partida quan es refereix a la terra.
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Manjón: Cognom procedent d’Astúries d’on ja 
n’hi ha notícies al segle XI. Sense més dades.
Manrique: Nom de persona, variant d’Amalric, 
que ve del germànic Amal ric, sig. treball poderós.
Margalef: Poble del Priorat. Aquest nom 
deriva de l’àrab marg Halaf, sig. jardí de Halaf.
Martínez: Fill de Martín, del llatí Martinus, 
sig. relatiu al martell.
Mejía: Podria haver-se generat a partir del nom 
del poble de Mesía (província de la Corunya) o 
bé a partir del castellà antic mexía, sig. medicina.
Mérida: Ciutat capital d’Extremadura. Del 
llatí Emerita Augusta, el seu nom romà. Sig. 
el mèrit de l’emperador August.
Mestre: Ofici. Pot referir-se al mestre d’es-
cola, però és més probable que es refereixi 
a un mestre d’ofici del temps dels gremis.
Muñoz: Fill de Muño, del basc muño, sig. 
turó, elevació, collet.
Navarrete: Diminutiu de navarro i, per tant, 
referent a Navarra, derivat del protobasc 
naba, sig. lloc pla rodejat de muntanyes.
Ortiz: Cognom basc creat per l’evolució profun-
da del llatí Fortunio, sig. que té fortuna, afortunat.
Padilla: Cognom originari de la vila de Padi-
lla (Burgos). Sig. Mena de plat on es coïa el 
menjar i se servia a taula.
Pallisé (Pellicer): Ofici de qui fa cuir a partir 
de diferents pells d’animal.
Paredes: Lloc amb parets prou singulars 
com per donar-li el nom. A Espanya hi ha set 
poblacions amb aquest nom i el correspo-
nent, un altre nom de lloc, per distingir-los.
Pascual (Pasqual): Nom de persona referent a la 
Pasqua, i, per tant, al pas, al trasllat dels jueus des 
d’Egipte a Palestina, o bé a la Pasqua cristiana.
Pedrol: Nom de la planta enfiladissa tam-
bé anomenada guixó, diminutiu de guixa, i 
pertanyent al gènere Latherius.
Pérez: Fill de Pedro (Veure Pere als Noms).
Platero: Ofici de qui treballa la plata. Joier.
Pont: Construcció que permet salvar qual-
sevol mena de depressió del terreny.
Quintana: Mesura de superfície agrícola d’ori-
gen romà i que a Catalunya valia 979,3 m2.
Ramos: Generalment assenyala als nascuts 
el diumenge de Rams.
Remolar: Ofici de fer rems i el lloc on es fan.
Rens: Cognom francès. Sense dades fiables.
Riba: Terra just a la vora d’un corrent d’aigua.

Robert: Nom de persona, del germànic 
Hrode berht, sig. victòria brillant.
Rofes: Poble del municipi de la Llacuna 
(l’Anoia). Deriva del llatí Rufus (sig. roig) i sig. 
terres vermelles, o sigui, terra argila.
Roger: Veure Noms.
Roman: Nom de persona. Sig. romà.
Rosado: De color rosat.
Rosario: Nom referent al rosari.
Rubio: De cabell ros.
Sabaté (Sabater): Ofici de qui fa o arregla 
sabates.
Sáez: Contracció de Sáenz i, aquest, de 
Sánchez: sig. fill de Sancho, que ve del déu 
romà Sauco, el garant dels juraments.
Salsench (Salzenc): Relatiu al salze (Salix alba).
Salvadó (Salvador): Vegeu Salvador als Noms.
Salvat: Nom de persona català. A l’edat mitjana 
s’aplicava al fill que no havia mort en el naixement.
Sierra: Cadena de muntanyes o eina per serrar.
Subirats: Municipi de l’Alt Penedès. El nom pro-
vé del llatí superadditum, sig. afegit per damunt.
Torres: Construcció cilíndrica o prismàtica 
que servia de fortificació, de talaia, etc.
Tost: Hi ha un poblet amb aquest nom al 
municipi de la Ribera d’Urgellet (l’Alt Urgell).
Ullod: Sense dades fiables. Aventuro una 
procedència d’un renom Ullot.
Valenzuela: Nom de diverses localitats d’Espanya 
i d’Iberoamèrica. És el diminutiu castellà de Valèn-
cia, provinent del llatí Valentia, sig. valentia, valor.
Vaqué (Vaquer): Pastor de vaques.
Ventura: Nom de persona provinent del llatí. 
És el plural de Venturum, sig. allò que ha de 
venir. També pot procedir de Bonaventura.
Vernet: Comuna de la comarca del Conflent, Cata-
lunya Nord. És diminutiu de vern (Alnus glutinosa).
Vidal: Nom de persona. Del llatí vitalis, sig. 
que té vida, vital.
Vila: Població. Des de l’edat mitjana fins al segle 
XIX, es distingia entre poble, vila i ciutat segons 
el seu títol d’honor. Colldejou és un poble.
Vilalta: Vila alta, o sigui, situada en un lloc elevat.
Vilaltella: És un diminutiu de Vilalta (veure sobre).
Villarreal: En castellà, vila del rei.
Viu: Comparteix la forma de l’adjectiu amb un 
nom de lloc, Viu de Llevata (el Pont de Suert, l’Al-
ta Ribagorça) que el 2019 tenia setze habitants.
Zapata: És un augmentatiu de zapato i fa refe-
rència a un antic calçat que arribava a mitja cama.
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LA VIDA ÉS SIMPLE, NO LA COMPLIQUEM

DISNEY I HOLLYWOOD HAN FET MOLT MAL
Elisa Llaberia Domènech

Ja fa uns anys que a la biblioteca de Mont-
brió fan cursets de psicologia.
Jo, si puc, intento no perdre-me’n cap, per-
què a més a més d’aprendre moltes coses, 
com que el professor que els dóna és molt 
divertit, sempre ens ho passem molt bé.
Ara fa poc en vam fer un que es titulava 
“Com viure en parella”.
Gran tema.
Com diu el professor: Disney i Hollywood 
han fet molt mal.
Com que a les pel·lícules posen el final quan 
la parella es casa, ens quedem amb la sen-
sació de que a partir d’aquí, tot anirà d’allò 
més bé: gran engany.
Generació rere generació es va mantenint 
la fantasia del príncep blau, la princesa 
perfecta, la mitja taronja, l’amor per tota la 
vida, etc.
Per sort avui en dia tenim molts estudis 
científics que han desxifrat  la química de 
l’enamorament, i sabem que tot passa dins 
del nostre cervell, “només “ són descàrre-
gues d’hormones i neurotransmissors.
L’estat d’enamorament no ens permet veu-
re la realitat de la persona que tenim da-
vant, idealitzem i en  veiem únicament els 
aspectes positius.
Aquest estat d’eufòria, no pot durar gaire 
temps (es calcula que una mitjana de 16 
mesos), perquè aquestes  substàncies que 
el cervell segrega, són similars a la Cocaïna, 
i naturalment, cap cervell resistiria massa 
temps “anant de coca”.
Tot i així, sembla que és possible viure civi-
litzadament en parella durant més temps, 
si entenem que la fase d’eufòria no es pot 
allargar massa, i acceptem la nova fase di-
guem-ne de tranquil·litat.
Es veu que perquè la cosa rutlli hem de te-
nir en compte, entre d’altres, les següents 
Claus:
Primer de tot hem de deixar d’idealitzar el 
món de la parella, viure sol també està molt bé.
Hem de tenir clar que no som cap mitja ta-

ronja de ningú, cada un de nosaltres és una 
taronja sencera.
No hem d’esperar que la parella ens faci 
feliços, hem de desitjar que la parella sigui 
feliç.
Hi ha d’haver un equilibri entre donar i re-
bre (naturalment no estem parlant de res 
material).
Hem d’acceptar l’altre tal com és, no inten-
tar que canviï perquè s’adapti al nostre ide-
al de parella.
Hem de tenir moments per gaudir junts, 
i també saber donar-nos estones d’espai 
propi.
Hem de buscar moments per l’erotisme.
Hem de ser honestos i transparents amb 
la parella, i sobretot hem de ser honestos 
amb nosaltres mateixos.
No hem de deixar que els pares, o altres 
persones, intervinguin en els nostres as-
sumptes de parella.
Hem d’acceptar l’impermanència emoci-
onal, això vol dir que no sempre estarem 
molt bé amb la parella, que hi haurà al-
gun dia que tindrem ganes de engegar-la 
a dida, però hem d’entendre que això és 
“normal”.
Hem de saber reconèixer les virtuts de la 
parella, i dir-li. Tots tenim defectes i virtuts, 
però hi ha persones que només saben veu-
re els defectes, i van rondinant tot el dia 
darrere de la parella, incapaços de reconèi-
xer-li mai cap virtut.
Hi ha persones que totes aquestes Claus les 
apliquen de manera natural, ja els hi surt 
de dins, però n’hi ha que pel seu tarannà 
han de fer un sobreesforç per entendre-les 
i aplicar-les.
Encara que la societat sembla que t’em-
peny a aparellar-te, cada vegada hi ha més 
joves que no en tenen cap intenció d’apa-
rellar-se amb una sola persona per “tota la 
vida”
Els temps canvien i per sort, això es va ac-
ceptant molt més que abans. Potser es va 
tenint més clar que cada persona és “una 
taronja sencera”
De totes maneres, jo que ja tinc una edat, 
sempre he sentit a dir que més val estar sol, 
que mal acompanyat.
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OBRINT L’OBJECTIU

COSES DE LO COLLET
Joan Gaya Loras

Aquest passat 5 d’octubre es van complir 60 
anys de la primer single de “Love me do”/”PS 
I love you” dels Beatles. Fa 60 anys! Han pas-
sat 60 anys? Si, ens han acompanyat tota la  
vida. Amb els seus pros i contres ha estat un 
privilegi haver viscut aquestes dècades. En 
tenim un gran record i en segueixo tenint 
ganes de viure-ho fins el darrer alè. 

The Beatles va ser una banda de pop/rock bri-
tànica formada als 60 i considerada com la 
de major èxit comercial i de crítica de tots els 
temps. Tal va ser la repercussió que van tenir 
que eren coneguts arreu del món. Així va néi-
xer la ‘Beatlemanía’. Amb les seves lletres re-
presentaven els ideals progressistes de l’època, 
i la seva influència encara perdura avui en dia.
Els orígens del grup els trobem l’any 1956 

en què John Lennon crea la formació ‘The 
Quarry Men’ amb el seu amic Peter Shot-
ton (va abandonar el grup poc després). A 
la banda van ajuntar-s’hi: Paul McCartney, 
George Harrison y Stuart Sutcliffe. Ben avi-
at van creure buscar un nou nom al grup. 
Aquest no seria altre que: The Beatles; els es-
carabats, en competència amb el grup The 
Crickets (els Grills) Sote aquet nou nom si va 
afegir el bateria Pete Best, i els cinc comen-
çaren a actuar per clubs de Liverpool i Ham-
burg. Així van anar fent-se més coneguts. El 
1961 Sutcliffe deix la formació, igual que Pete 
Best, que va ser substituït per Ringo Starr.
Formada la banda definitivament l’em-
presari Brian Epstein els va proposar ser el 
seu representant després d’haver-los es-
coltat en una actuació. Així, de la seva mà i 
de la del productor George Martin, llancen 
l’any 1962 el seu primer single, ‘Love me 
do’, amb el que aconseguiran un gran èxit 
comercial. ‘Please, please me’ i ‘With the 
Beatles’ varen ser els seus primers treballs 
discogràfics, que els va catapultar a ser els 
números 1 de les llistes de l’època. És així 
que van fer les primeres gires i l’inici doncs 
de la febrada de la ‘beatlemania’ no només 
a la Gran Bretanya sinó també als Estats 
Units. La primera gran fita l’assoleixen l’any 
1964; dos dels seus àlbum i cinc singles li-
deraran les llistes musicals en un mateix 
més. En la seva època van rivalitzar amb els 
Rolling Stones, convertint-se així en els dos 
grups de moda del moment, malgrat que 
eren dos estils diferents. Jo per la meva part 
em decanto pels Beatles.
FONT: Internet
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LA VIE EST BELLE!

ELS MASSATGES. RELAXAR O ACTIVAR?
Maica López, facialista (hola@atemporal.com) 
Atemporal Esthetic Lab, Reus

Qui més qui menys, s’ha fet alguna vega-
da un massatge professional a un Centre 
d’Estètica o, sinó, li agradaria provar-ho. 

Però, tots els massatges són iguals? Què 
és realment un massatge relaxant? Pot 
un massatge estètic ésser també terapèu-
tic? Comencem pels massatges relaxants. 
Etimològicament, sembla que la paraula 
massatge prové del llatí massa, que signi-
fica amassar. També prové del llatí la pa-
raula relaxant, concretament del mot rela-
xare, que significa afluixar. Per tant, podem 
concloure que el massatge relaxant és una 
disciplina que implica un tractament amb 
les mans i que indueix a un estat d’alleuja-
ment. I aquesta és la gran diferència entre 
el massatge relaxant i altres massatges, el 
massatge relaxant alleuja l’estrès, l’ansietat, 
l’esgotament mental, en definitiva; qual-
sevol tensió a nivell nerviós. Mentre que al-
tres massatges treballen a nivell esquelètic, 
muscular, circulatori... alleujant altres tipus 
de dolències. Cal considerar però que qual-
sevol massatge activa, en algun grau, el sis-
tema circulatori, fent que les cèl·lules rebin 
major quantitat d’oxigen i nutrients i també 
eliminant toxines, i millorant així la textura i 
qualitat de la nostra pell. Els moviments del 
massatge relaxant són suaus i rítmics, de-
licats i amb poca pressió. En aquest sentit 

igualment és molt important l’estat mental 
de l’esteticista. Ha de ser l’adequat perquè 
li permeti transmetre calma, serenitat i un 
profund benestar al seu client. La cabina 
(la sala on es porta a terme el massatge) ha 
de tenir la temperatura ideal, una il·lumina-
ció tènue i preferiblement amb espelmes. 
L’aroma dels olis essencials amb els que es 
realitza el massatge ha d’impregnar l’ambi-

ent i una música suau ha d’acom-
panyar cada moviment. Només 
així, en aquest ambient de confort, 
es pot gaudir realment d’un au-
tèntic massatge relaxant. Però, i si 
a més a més de sentir-nos estres-
sats notem el nostre cos entumit, 
sense energia, fins i tot amb dolors 
lleus deguts a les males postures? 
Doncs llavors el que necessitem és 
un massatge que ens activi i alleu-
gi el malestar del nostre cos. Són 
nombrosos els massatges que po-
den aconseguir aquest efecte, però 

us aconsellem un de nom ben suggerent: 
el massatge tailandès. El massatge tailan-
dès o massatge Thai com també se’l coneix, 
és una tècnica de massatge mil·lenària que 
s’aplica al client mitjançant pressions i esti-
raments, sent essencials el ritme, l’èmfasi i 
el temps d’aplicació. Actua sobre tots els sis-
temes lineals del cos, especialment sobre el 
muscular i esquelètic, però també sobre els 
sistemes circulatoris, nerviós... És per això 
que després de rebre aquest massatge no-
tem el nostre cos més lleuger i amb ener-
gies renovades. Va ser creat pel metge de 
confiança de Buda per cuidar de la seva sa-
lut i la dels seus deixebles (segle I AC) sem-
pre, és clar, segons la llegenda. Aquest doc-
tor va anar integrant diferents tècniques 
asiàtiques, destacant la filosofia iòguica i la 
medicina aiurveda tradicional de l’Índia.  El 
seu origen es situaria doncs a l’Índia, però 
es diu “massatge tailandès”; segurament el 
que va passar és que tècniques similars es 
devien practicar en diferents zones d’Àsia 
simultàniament evolucionant de manera 
diferent, de manera què el massatge que 
practiquem actualment és el propi de Tai-
làndia. El que no s’ha modificat mai són els 
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principis curatius ni l’objectiu terapèutic. 
Aquest massatge es practica arran de terra, 

sobre un futon, i la terapeuta utilitza el seu 
propi cos en diferents postures com a eina 
de massatge, habitualment mans, polzes, 
avantbraços, colzes, cames, peus i genolls. 
Les postures i estiraments recorden al ioga, 
i es tracta tot el cos del pacient. Els seus be-
neficis són múltiples: equilibra ment i cos, 
relaxa profundament alleujant problemes 
d’estrès, ansietat i insomni però, sobretot, 
fa un fantàstic treball sobre articulacions i 

músculs, millorant l’elasticitat corporal, la 
postura i carregant-nos d’energia. Aquesta 
teràpia tan complerta es pot rebre tantes 
vegades com es necessiti i els seus bene-
ficis són més evidents si es practica amb 
regularitat.
Ara que tens tota aquesta informació quin 
triaràs, un massatge relaxant o un massat-
ge tailandès? O pensant-ho millor, per què 
triar quan aquestes Festes et pots aconse-
guir dels dos? Demana-li un al Pare Noel i 
l’altre als Reis d’Orient! 
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EL NOSTRE PATRIMONI

COMARE GUINEU I EL LLOP
Judit Robert 

Els contes i les històries que explicaven els 
nostres avis i besavis i, que a la vegada ja 
els hi van explicar els seus avantpassats, 
formen part del nostre patrimoni oral. Un 
patrimoni que hem de preservar i recupe-
rar. Un dia llegint el segon volum de Histò-
ries, rondalles i llegendes de Mont-roig del 
Camp editat pel Centre d’Estudis Mont-ro-
genc, hi vaig trobar una rondalla ambien-
tada a Colldejou. Aquí us la deixo, perquè la 
pugueu explicar als vostres fills i nets.

COMARE GUINEU I EL LLOP
Doncs, vet aquí que una vegada que hi ha-
via un llop i una guineu. La guineu era molt 
llesta i espavilada i el llop un babau que 
s’ho creia tot.
Pels vols de la Festa Major de Colldejou, per 
Sant Rafel, a finals d’octubre, quan el día 
encara no s’escurça, però la tardor és un 
fet, els dos animals, dalt de la Mola, es van 
apostar una juguesca.
• Mira, tot el poble en plena Festa Major i 

naltros aquí, morts de gana voltant per 

aquestes muntanyes. Des d’aquí sento 
la flaire de les cuines del poble -Va dir  el 
llop.

• Vols que ens atipem de valent? Et pro-
poso fer una juguesca, la gent del poble 
correrà i correrà i naltros ens atiparem 
-Va proposar la guineu.

El pla era el següent: Pels volts de les dotze, 
quan la gent es prepara per anar a missa, 
totes les cuines ja tenen els rostits a punt i 
les viandes ben cuites per a ser menjades 
al sortir. La guineu va proposar al llop que 
just en aquella hora pugés al campanar 
i toqués les campanes ben fort, com si hi 
hagués foc. La gent marxaria corrents per 
anar a apagar-lo i mentre tant la guineu 

entraria per les cases i aniria om-
plint de menjar un sarró ben gran.
El llop va estar-hi d’acord i així ho va 
fer. La gent corria pels camps per 
buscar d’on sortia fum. No va que-
dar ningú al poble. La guineu però, 
en comptes d’arreplegar el men-
jar, va començar a menjar, si bo era 
el conill, bo era el pollastre i vinga 
menjar i menjar. Quan ja va estar 
ben tipa, va recordar-se del llop.
• Ai, senyor, si no he agafat res 

pel llop!!!
Damunt del taulell d’una cuina va 
trobar una morterada d’allioli i amb 
les potes es va empastifar tota de 
dalt a baix i va fugir corrent del po-
ble.
Entre tant, la gent havia descobert 
l’engany. Van còrrer cap el campa-
nar i hi van trobar el llop que encara 
estirava la campana. No cal dir que 

de garrotades no en vulguis més. El van es-
tomacar de valent i el pobre llop ben bal-
dat, fet malbé, ben masegat va còrrer com 
va poder carrer l’Aubac amunt cap el camí 
dels horts.
Quan al costat de la bassa el Molí, sota una 
alzina va trobar la guineu lluenta de l’allioli 
que li anava regalimant li va dir:
• Comare guineu, què us ha passat?
• Ai fill… M’han enxampat en una casa 

i quan han vist que preparava el sarró, 
m’han començat a pegar. Garrotada va, 
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garrotada ve… No només m’han pres 
el sarró i tot allò que duia per a tu que 
d’una trompada m’han esclat el cap i 
fins i tot el suc de cervell em regalima, 
que no ho veus això?

• Pobra guineu! I tot això per culpa meva 
de voler-me portar menjar…

• Doncs mira, si em vols fer el favor de 
carregar-me a la sarrona, no puc fer una 
pas del  dolorida que estic.

• Pobra guineu, i tant que us portaré!
I el llop baldat com estava va carregar-se 
la guineu a l’esquena. Però en començar a 
caminar, allò que regalimava li va arribar al 
morro.
• Caram, el vostre suc de cervell va olor 

d’allioli. Oh, i com peseu, sembla que 
hagueu posat quinze quilos a sobre. Sa-
beu que podem fer? M’han dit que per 
allà dalt al coll Roig hi ha unes herbes 
remeieres que van molt bé.

• Ai company llop, ja podràs portar-me 
fins allà dalt tant baldat com estàs? 

• Jo per una companya tant bona com 

vós ho faria tot!
• I el pobre llop treien forces d’on no podia 

anava caminant costa amunt i cantant:
Guineu, guineu llardera,

ben farta i cabellera,
porteu allioli a la mollera…

Cançonetes per a vós i per a mi,
comare guineu, comare guineu,

que ens ajuden a passar bé el camí.
I vinga cantar i repetir la lletania fins que el 
llop va arribar dalt de tot i li va dir:
• Veieu allò que us he dit, comare Guineu? 

Jo baldat i ben estomacat, que ni el se-
nyor rector no se n’ha estat d’atonyi-
nar-me. Ara sabreu, comare guineu, 
què vol dir burlar-se d’un pobre llop.

I fent un saltiró, el llop ,va fer caure la guineu 
del collibè i va rodolar barranc avall, avall, 
ben avall, tan avall que encara no s’ha tro-
bat la fi del barranc. 

De ben segur que molta gent del poble 
potser ja els sabia, però jo no l’havia escol-
tat mai.
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HISTÒRIA DE COLLDEJOU

WEB HISTÒRIA COLLDEJOU
Redactat i investigació: Iblama
Muntatge i elaboració: Ricard Maldonado
Informació consultada a:
Jassans: “Onomàstica de Colldejou”
Emili Morera: “Geografia General de Catalunya” 
Josep Racó: “Crònica del meu poble”

Segle XV. Anys de pesta.
Els cognoms Llorens i Rofes.
Amb la pesta negra, la població es veié reduïa 
dràsticament. El fogatge de 1414 marca 5 fa-
mílies. Els fogatges tornen a evidenciar el crei-
xement de la població a partir d’aquesta data, 
1497: 8 famílies, 1515: 9 famílies, 1553: 13 famílies.
Estan documentats del 1465 al 1600, 17 
nous cognoms al poble, que se sumen als 
5 que sobrevisqueren a la pesta negra. És 
en aquesta època que arriben els Llorens 
(1524) i els Rofes (1540), que són avui dia els 
dos llinatges més comuns de Colldejou .
Segles XVII i XVIII. El creixement del poble.
A partir de 1705 la població començà a créi-
xer de manera destacada. Es passà de 77 
habitants el 1717 a 254 el 1787 en el “Cens de 
Floridablanca”. A principis de segle XVIII els 
carrers que existien eren: Carrer Major, de 
Cal Just a Cal Gibert, la Plaça, que ocupa-
va el terreny entre Ca l’Escoda, Cal Pau, Cal 
Garró, Cal Gal·lo, Cal Quico i la Casa Alta, i el 
carrer de l’Obac, potser també el carrer de 
Dalt, ja que a les afores hi havia Cal Polvo-
rer, no es segur que es conservés la muralla 
defensiva que tenien tots els pobles de la 
Baronia d’Escornalbou. Amb el creixement 
de la població hi comença a haver cases al 
carrer del Sol, al del seu darrere i al carrer 
Masies. A la zona que avui ocupa la plaça 
Sitjar hi havia diversos corrals i un terraplè.
A part dels cognoms ja citats, se n’hi afegei-
xen 6 més; Capafonts, Castellnou, Escoda, Jor-
di, Pedrer i Robert. Aquest creixement de la 
població va lligat al desenvolupament i auge 
del cultiu de la vinya, la famosa època del 
Reus-Paris i Londres. El vi s’emprava per fer 
aiguardent que s’exportava al nord d’Europa i 
a Amèrica. El cultiu de la vinya està documen-
tat des del segle XIV (1351) i va perdurar fins 

a la crisi de la fil·loxera a finals del XIX i prin-
cipis del XX. Doncs bé, en els termes, a prop 
de Reus, als voltants de l’eix Riudecanyes, Riu-
doms, Cambrils la producció de vinya era del 
50% al 60% . També hi havia cultius de cereals, 
i ramats, a banda de l’explotació forestal que 
es feia amb les carboneres. També tenia certa 
importància l’explotació del guix, al terme hi 
ha alguns forns de calç, i del gel, que es fabri-
cava a partir de la neu de la muntanya, i s’em-
magatzemava en pous de gel o neveres, i es 
venia a la gent de la plana. També s’exercien 
els oficis de rector, espardenyer, taverner, i el 
forn de pa que era d’explotació comunal.
Entre el 1705 i el 1714 hi hagué la Guerra de 
Successió. En aquesta crisi mundial, Collde-
jou igual que Catalunya, es mantingueren 
fidels a la causa austriacista ja que es com-
prometeren a mantenir el nostre estatus in-
dependent. En aquest context, hi situem un 
dels capitans més fidels a la causa, en Car-
rasclet, nom de guerra de Pere Joan Barce-
ló, nascut a Capçanes, el qual lluità i s’amagà 
aprofitant l’aixopluc de les nostres munta-
nyes. S’especula amb el fet que la Cova dels 
Lladres, ubicada en un mirador de la Vall de 
Maçanes, fos refugi d’aquest conegut guer-
riller. També es conta, que estant en Car-
rasclet refugiat a l’Ermita de la Roca, doncs 
festejava amb una vídua de Mont-roig, fou 
perseguit per un destacament felipista, i fo-
ren uns veïns de Colldejou qui l’ajudaren a 
escapar i refugiar-se a la Serra de Llaberia.
Segle XIX. La Crisi de la fil·loxera, la torre 
de comunicacions i les Guerres Carlines.
El 1857 es comptabilitzen 421 habitants, sent 
una de les èpoques de màxima esplendor. A 
banda dels ja mencionats cultius de la vinya, 
també hi havia horta i ramaderia, havent-hi 
documentats diversos corrals tant al poble, 
com escampats pel terme en coves o bal-
mes. La pastura i els ramats eren una forma 
de guanyar-se la vida. També està docu-
mentat l’aprofitament de la neu i el gel per 
a refrescos i finalitats terapèutiques.
El 1860 hi ha documentada la pujada a la 
Mola d’un grup d’excursionistes del Cen-
tre de Lectura de Reus, que pujaren amb 
finalitats científiques, a observar un eclipsi, 
sent així una de les primeres excursions 
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reusenques i catalanes de l’excursionisme 
modern, que han quedat documentades.
El 1864 el poble tindrà església nova. Un re-
cinte de planta d’una sola nau amb tres for-
nícules per banda, on hi ha altars diversos. A 
un nivell superior, s’aixeca l’altar, al qual s’hi ha 
d’accedir per unes escales. Al fons a la dreta 
hi tenim la sagristia. Hi havia un retaule que 
fou cremat durant la guerra civil. Avui s’hi ai-
xeca una construcció en obra amb columnes 
dels tres estils. L’església està dedicada a sant 
Llorenç. L’altre patró és sant Rafel. També es 
té molta veneració per sant Isidre i la Mare de 
Déu dels Dolors. L’església s’aixeca resseguint 
el pendent del carrer. L’edifici no és exempt, 
és a dir; no es pot voltar. No obstant, les mar-
ques en parets i forjats fan pensar que antiga-
ment si que devies poder voltar-lo. Només són 
visibles la cara est i la nord. La porta d’entrada 
és senzilla rectangular, amb dos muntants. 
Damunt d’ella hi ha un timpà sense cap re-
presentació amb una petita inscripció amb la 
data de 1864. En el lateral esquerre s’hi aixeca 
el campanar octogonal, el qual presenta qua-
tre obertures simètriques. En el seu interior hi 
ha les campanes i el rellotge encarat al sud.
El 1876 arribà el primer mestre a Colldejou, 
la creació obligatòria d’escoles primàries ele-
mentals s’havia dictat a partir de la Constitució 
Progressista de 1837, a Colldejou, com a molts 
altres pobles, per manca de diners no es va fer 
fins molts anys més tard. L’escola, i la plaça de 
mestre, va trigar uns anys a consolidar-se, ja 
que per als mestres forasters la destinació a 
Colldejou era molt llunyana, i això feia que cap 
d’ells no s’hi establís una llarga temporada.
A partir del 1878 va entrar la fil·loxera a Catalunya, 
provocant una crisi econòmica que s’allargaria 
fins a principis dels segle XX. El cens més alt cone-
gut es el de 1887 de 447 i a partir de llavors la po-
blació no ha parat de reduir-se fins a l’actualitat.
La Mola, el terme de Colldejou i els voltants 
tingueren un protagonisme directe en les 
guerres carlines que succeïren del 1833 al 
1876. Aquest protagonisme ve donat per l’es-
tratègica ubicació de la Mola com a mirador, i 
lloc visible, de tot el camp de Tarragona i part 
del Priorat, i també per ser un dels camins na-
turals entre Falset i Tarragona. L’exèrcit liberal 
instal·là al cim de la Mola una “Torre òptica i 

telegràfica”, que es comunicava amb un sis-
tema de taulons mòbils que sobresortien de 
la part superior, i que en adoptar diferents 
posicions podien transmetre missatges a 
l’observador que s’ho mirava amb prismàtics 
des d’una altra torre semblant. També pogué 
haver-hi un sistema de transmissió a través 
de llums. Aquest centre d’observació vigilava 
una amplia zona del Baix Camp i Priorat, co-
municant el moviment de tropes enemigues. 
Les obres de construcció d’aquesta torre, co-
mençaren a principis de 1875 i restà enllesti-
da a l’abril del mateix any. La construïren els 
veïns dels pobles propers, obligats per les au-
toritats militars. A la torre i rodalies, hi hagué 
força temps un destacament militar que era 
qui feia el manteniment de la torre, i realitzava 
les comunicacions. La torre s’assentà segura-
ment sobre la base d’alguna antiga torre me-
dieval, i les restes són encara visibles avui dia i 
conegudes com “el castell de la Mola”. La torre 
de comunicacions de la Mola tingué però es-
càs èxit, ja que quan es dissenyà no es tingué 
en compte que la zona està coberta habitu-
alment per la boira, cosa que en dificultaria 
l’ús. De fet el setembre del mateix any 1875, 
es construí una línia de telègraf elèctric, que 
sortint de Falset, passava per la Torre de Fon-
taubella, la Mola, Mont-roig i Tarragona, i que 
vingué a substituir l’ús de la torre òptica. Per 
tant aquesta torre va estar activa poc més de 
5 mesos. El 1916 ja es fa esment d’unes runes 
al cim de la Mola, pel que es dedueix que poc 
després de la finalització de la guerra carlina, 
la torre fou enrunada, qui sap si pels mateixos 
que en tenien encarregat el manteniment.
L’any 1873 es donen uns fets confusos relacio-
nats amb l’alcalde de Colldejou i el seu encon-
tre amb les tropes carlistes. Al mes de setem-
bre es dona l’alcalde per desaparegut, donant 
el governador civil de la província l’ordre que 
si es trobés es fes tornar a Colldejou. El mes de 
novembre d’aquell mateix any l’alcalde mor, 
es parla de que els Carlins el mataren, o bé 
que el prengueren pres i després morí.
L’any 1887 la premsa parla de l’exploració d’una 
cova a Colldejou, que defineix com grandiosa 
i amb unes coloracions i concrecions admira-
bles, suposem que es tracta de la que avui co-
neixem com la Cova d’en Xoles (Cova d’en Blay).
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HA PASSAT...

DEL 23/09/2022 AL 18/12/2022
La Redacció

El dia 23 de setembre la Maria Teresa i el 
Joan Joglar han celebrat els 50 anys de Ca-
sats. Des de Lo Collet no només volem felici-
tar-los sinó que esperem que puguem com-
partir molts anys de col·laboració. Felicitats!

Aquest final de setembre han desman-
tellat un nou camp de plantació de ma-
rihuana just damunt del pla del Perpinyol. 

El dia 1 d’octubre s’han commemorat els 
5 anys del Referèndum fet el 2017 a Cata-
lunya. El CDR de Colldejou ha penjat uns 
cartells de recordatori a l’Ajuntament vell. 
A continuació hem reviscut amb fotos i un 

vídeo aquell gran dia. Ja a la nit hem visua-
litzat el film ‘Alcarràs’.

El dia 9 d’octubre l’equip de Colldejou de 
bitlles ha participat en la Tirada organitza-
da per l’Associació d’Amics del poble Bas-
sari de Cambrils. S’han recaptat diners per 
ajudar al poble Bassari africà del Senegal 
en l’arranjament d’un pou d’aigua potable. 
El Centre Cultural també hi ha col·laborat. 
El Francesc i la Fina han quedat en el tercer 
lloc en homes i dones.

El dia 12 d’octubre hem participat de la 
29a trobada de gegants a Alcover.

A partir del dia 13 d’octubre s’ha informat 
que es vacunarà contra la Grip i la Covid a 
les persones majors de 60 anys
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El dia 25 d’octubre hi ha hagut la deixa-
lleria mòbil a l’entrada del poble. Qui hi ha 
volgut ha pogut deixar-hi tot tipus de tras-
tos ja inservibles.

Entre els dies 24 i 26 d’octubre s’han fet 
obres en el paviment de la carretera del 
poble. De la mateixa manera s’han canviat 
les senyalitzacions dels punts quilomètrics.

El dia 27 d’octubre el Francesc Salsench 
pren possessió com a nou Jutge de Pau 
de Colldejou.
El dia 31 d’octubre al Casal hem celebrat la 
festa de la Castanyada. Primer hem sopat 
(sopar de brasa) i després la festa s’ha allar-
gat fins a la matinada.

El dia 20 d’octubre ens ha deixat a Mont-
roig la Paquita Masià (de Cal Casalta). Do-
nem nostre més sentit condol a la nostra 
col·laboradora Judith Robert i a tota la famí-
lia en general.

El dia 23 d’octubre el Rali Catalunya s’ha 
celebrat a prop en els trams de Riudeca-
nyes i Pratdip. Dies abans hem hagut de 
patir talls a la carretera direcció a La Torre ja 
que feien proves amb els vehicles.

Entre els dies 21 i 23 d’octubre la Festa Ma-
jor de Sant Rafel s’ha fet realitat. Han es-
tat tres dies que han inclòs: sopar popular 
i bingo el divendres. Balls de tarda i nit el 
dissabte amb l’Stress Band. I per acabar el 
diumenge, matinal per la canalla amb el 
‘Dr Bombolles’ i a la tarda concert del Festi-
val Itinera amb ‘Son del artesano’.
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El dia 1 de novembre hem fet missa pels 
difunts i hem pujat al cementiri que ha ro-
màs obert perquè la gent homenatgés els 
éssers estimats.

Aquest mateix dia, segons informa el Dia-
ri de Tarragona, els equips d’emergència 
s’han mobilitzat per rescatar una dona 
que s’havia trencat el peu passejant per la 
Mola. S’han desplaçat a la zona dues dota-
cions de bombers, un helicòpter dels GRAF 
i una ambulància. Al final, han traslladat la 
dona ferida a l’Hospital Sant Joan de Reus.
Nomenament com a Jutge de Pau de Fran-
cesc Salsench.
El dia 13 de novembre s’ha celebrat al po-
ble la Tirada de bitlles d’hivern. Primer els 
participants hem esmorzat a les instal·laci-
ons de l’Hotelet i després hem baixat fins a 
les pistes a l’àrea de lleure per participar de 

la tirada. Acabada la jornada l’equip de Coll-
dejou roman en la cinquena posició amb 
1111 punts i 61 bitlles. Estem a 9 bitlles del 
primer classificat que és Salomó.
Durant tot aquest mes hi hagut talls inter-
mitents en el tram de la carretera des de 
la Roca a Mont-roig. Els operaris estan col-
locant trams amb fibra òptica al lateral dret 
de l’asfalt de la carretera.

El dia 28 de novembre s’han esporgat els 
arbres del poble especialment els de la pla-
ça i els del parc infantil.

El dia 29 de novembre s’han penjat els 
llums de Nadal en diversos carrers del po-
ble, quedant connectats a la xarxa elèctrica. 
A la nit s’han encès per primera vegada.
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El dia 7 de desembre s’ha mort el Rafel 
Mestre, germà de la Dolors de Cal Quico i 
subscriptor de Lo Collet. Donem el nostre 
pèsam a la família.

El dia 14 de desembre s’ha fet una trobada 
d’Agutzils a Colldejou. És una convocatòria 
que anualment fa la Comissària dels Mossos 
de Cambrils amb els pobles de la seva juris-
dicció que no tenen Policia Local.

El dia 17 de desembre hem celebrat la fes-
ta de la Marató amb diversos actes. Al matí 
hem anat a posar un pessebre a la serra del 
Garriol. Ja a la tarda ha estat el torn de la xer-
rada del Pere Iglesias i la xocolatada popu-
lar amb coca. A continuació, el patge reial 

ha recollit les cartes dels presents, al temps 
que escrivíem els desitjos que finalment 
hem pujat a penjar l’arbre a la plaça. En total 
s’han recaptat 641 euros.

El dia 18 de desembre el poble s’ha om-
plert de gent en el context de la Cursa de 
Nadal a Colldejou de Naturtime. Quatre 
han estat les modalitats: 10k trail 21k, 10k 
trek i 5k start trail i també la modalitat fa-
miliar 5k. S’han sentit Nadales i música en 
directe i s’han menjat torrons.

Metereologia quatrimestre. Ha estat una 
tardor seca i amb poca pluja, tongades 
breus de 5-10 litres màxim. Fins després de 
la castanyada hem tingut damunt nostre 
un permanent núvol pols sahariana que 
no s’ha desfet fins a les fortes ventades de 
novembre, que han fet caure rames en di-
versos trams de la carretera en direcció a 
Mont-roig. Hem acabat novembre amb 
la primera fredorada de la tardor i pluges 
minses. Finalment, després del pont de de-
sembre sí que la pluja ens ha visitat amb 
més força uns dies; poc pel que realment 
fa falta.



GEGANTS

TROBADES 4RT TRIMESTRE DE 2022
Xell Gaya i Isaac Blanch

La temporada ha arribat al seu final i la vam 
tancar amb la trobada de referència de la 
tardor; la d’Alcover. La 29a trobada de ge-
gants, a la pàtria dels bandolers. A partir de 
les 10h, la gent va anar arribant al pavelló. 
Les taules estaven marcades i reservades 
per cada colla. Per esmorzar vam degustar 
pa amb tomàquet i embotit variat, patates 
de xurro i olives, amb avellanes de la terra i 
cafès de postres, i beguda. Allà a les 11h bai-
xàrem al carrer Rodes, on era la plantada. 

Ens pocs minut l’Oriola, la Iaia i l’Espantall 
ocuparen els llocs assignats. Quedava apro-
ximadament una hora pel començament 
del cercavila. Les colles participants van ser 
les següents: la Bisbal Penedès, Vila-seca, el 
Sagrat Cor Tarragona, Balaguer, el Serrallo, 
Castellvell, la Selva del Camp, Colldejou, Mi-
sericòrdia de Reus, Barri de dalt Mont-roig, 
les Borges Blanques, Sant Llorenç Savall, 

Calafell, Santa Coloma de Queralt, la Riba i 
Alcover. La calor es va deixar notar amb for-
ça i com que ja hi érem tots es va decidir 
començar abans el cercavila. Globalment, 
la sensació fou que hi havia menys espec-
tadors que altres anys durant el recorregut. 

En canvi, a la plaça de l’Ajuntament la gen-
tada es va deixar notar, sobretot a l’ombra 
de les precioses arcades centenàries. Des-
prés de tombar per diferents carrers, tot 
passant pel portal de la Saura, Avinguda de 
Reus avall, de nou férem cap al casc antic 
per acabar a la Plaça Nova porxada. Abans 
d’accedir a la ballada final vam fer-nos una 
foto de grup per al record. Ja a la plaça, les 
colles i els gegants van ser presentats i ca-
dascú, al so de les seves gralles i timbals, 
oferí les danses representatives dels seus 
pobles a la concurrència. Al final va fer en-
trada la colla local amb els seus gegants: el 
Miquel, la Saura, Pere Voltor, Remei i Roc 
per dansar per darrer cop a la plaça. La tro-
bada es va tancar amb un magnífic ball fi-
nal amb totes les colles assistents. Un gran 
colofó final!
Tanquem la temporada 2022 i la veritat és 
que malgrat tots els inconvenients viscuts 
podem estar molt contents. Hem partici-
pat en les trobades de Castellvell, Puigdelfí, 
Mont-roig, Cambrils, les Borges Blanques i 
Alcover i hem pogut gaudir d’una gran tro-

bada a Colldejou amb 8 colles participants 
comptant la nostra. El més important és 
que la Colla s’ha ampliat en participants i 
això és un goig. Amb molta il·lusió ja estem 
preparant la propera temporada 2023 de la 
que ja tenim tancades diverses actuacions 
de les que anirem informant pels canals de 
whassap del Centre Cultural. L’any que ve 
segur que serà un gran any i és que els nos-
tres estimats gegants i la nostra estimada 
colla celebrem els 30 anys, una efemèride 
que caldrà celebrar com déu mana. Con-
gratulem-nos-en tots! I recordar que les 
portes de la Colla estan obertes a tothom; 
us hi esperem per fer més gran aquesta 
gran família. Fal·lera Gegantera!

28 Lo Collet, Desembre de 2022



HO SABIES?

RODATGE DE LA PELI ‘PENNY PRINCESS’ 
AL MONTSENY
La Redacció

Eren altres temps, era una altre món. Cor-
ria l’any 1951 quan Val Guest (director de 
cine) es va plantejar rodar una pel·lícula en 
format comèdia. Era un film anglès d’un 
suposat territori anomenat Lampidorra, 
que se situava entre França, Itàlia i Suïssa. 
I què va passar? Doncs que costava molts 

diners rodar en aquests indrets. Què van 
decidir? Buscar un lloc semblant a Suïssa 
per abaratir costos. I sabeu quin lloc van 
triar? El poblet de Montseny, en ple mas-
sís del Montseny. Imagineu-vos l’època. 
En ple franquisme, censura, silenci, soci-
etat totalment rural... Doncs si; Montseny 
va servir d’escenari natural per rodar les 
escenes d’aquesta esbojarrada comèdia 
que hem rescatat de l’hemeroteca. La ve-
ritat és que visualitzant-la et pots imaginar 
qualsevol lloc menys Suïssa. Hi ha diverses 
imatges que et situen a Catalunya o si més 
no a l’Espanya de l’època. En poc més de 15 
minuts surten imatges del poble amb ‘au-
tòctons’. Hi apareixen uns senyors grans 
bevent vi negre amb porró. Una mica més 
endavant toca una banda i porten barre-
tina i la canalla surt ballant ‘el corro de la 
patata’ (caram, penses; quina Suïssa ben 
catalana). En el film hi van sortir com a ex-

tres no només veïnes i veïns de Montseny 
sinó que també s’hi va afegir gent dels po-
bles dels voltants i és que el ressò va ser 
molt gran i, al mateix temps, es necessita-
va molta gent. I quin era l’argument? Era 
una història d’amor entre dos personatges, 
encarnats en les figures de Dirk Bogarde 
i Yolanda Donlan. Ella era una treballado-
ra d’uns magatzems que heretava el país 
de Lampidorra. Un territori que en aquells 
temps vivia del contraban i d’elaborar uns 
formatges misteriosos anomenats ‘Schne-
eses’, fets amb aiguardent i que presenta-

ven unes propietats molt especials: dona-
ven alegria i felicitat a qui els provava.
Si t’arribes a Montseny, a l’Ajuntament hi 
ha una interessant exposició amb fotos i 
cartells de l’època. És molt curiós!

Font: Montseny informatiu. Número III 
(Ajuntament Montseny).
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PASSATEMPS

ENTRETENIMENTS
La Redacció

El Joc dels Buixots és un joc en línia total-
ment gratuït de frases fetes i locucions en
català, d’expressions dels nostres pares i 
dels nostres avis, de refranys i dites cata-
lanes, de barbarismes, castellanades, i de 
mots il·lustrats molt nostrats.
Les il·lustracions neixen a Instagram (@
elsbuixots) en temps de pandèmia, per la 
impossibilitat de poder tornar a Catalunya. 
Són una mena d’antídot a l’enyorança de 
tota la gent que estimo i que no puc anar a 
veure. Els Buixots m’ajuden a plasmar llocs,
situacions i també persones -família i 
amics- que trobo a faltar. I d’aquí sorgeix la 
idea del Joc dels Buixots.
Fa deu anys que visc a la Xina i aquí és molt 
habitual l’ús de flashcards per aprendre un
segon idioma i vaig pensar que era una 
bona manera de presentar el joc. També 
em va semblar una manera pràctica i molt 
visual de recuperar totes aquestes frases 
que es van perdent en cada generació i po-
der-los donar una empenta entre les noves 
generacions.
El joc està organitzat en tres categories di-

ferents: mots, frases fetes, i dites i refranys.
El mode clàssic és la combinació aleatòria 
dels tres primers i hi he inclòs un menú 
d’aprenentatge. El joc és molt senzill i intu-
ïtiu. Les respostes es poden donar de dues
maneres: arrossegant i col·locant les parau-
les, o bé escollint entre múltiples opcions. 
Hi ha també pantalles de cerca d’objectes, 
que apareixen aleatòriament. Per donar la 
solució correcta hi ha un temps limitat, in-
dicat a través d’un compte enrere molt di-
nàmic. En l’apartat musical, i gràcies a la col-
laboració d’un bon amic, en Lluís Busquets, 
i d’un grapat de compositors catalans, hi 
trobareu un munt de cançons tradicionals 
en format midi recordant els antics jocs ar-
cade dels 80.
Podeu jugar al joc al web de buixots.com

Crec que podeu trobar interessant el pro-
jecte i us demano si en podeu feu la mà-
xima difusió. Igualment, si necessiteu am-
pliar la informació, o teniu qualsevol dubte, 
podeu contactar amb mi a través de:
correu: hello@buixots.com
instagram: elsbuixots
web: www.buixots.com
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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

NOU AIRE DE COLLDEJOU
Allotjament rural i Restaurant

674 110 206

nouairesdecolldejou@gmail.com - www.airesdecolldejou.com



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










   
   










