
Lo 
Col

let
R

ev
is

ta
 d

el
 C

en
tr

e 
C

ul
tu

ra
l d

e 
C

ol
ld

ej
ou

 -
 A

ny
 X

IX
. N

úm
er

o 
76

. M
ar

ç 
de

 2
01

8.
 P

re
u

: 
3€



- 2 -

CRÈDITS
• Consell de Redacció •
Isaac Blanch (Iblama), Marc Aureli Espada, 
Meritxell Gaya, Joan Gaya, Joan Llorens (Joglar), 
Laia Llorens, Núria Montalvo (Kosina) i
Enric Muntané
• Disseny, composició i edició •
Kosina
• Portada •
Isaac Blanch
• Imprimeix •
Tot imprès
• Lo Collet atén •
Plaça del Sitjar, s/n - 43310 Colldejou
locollet@tinet.org o a qualsevol membre
del Consell de Redacció
• Pàgines web •
http://usuaris.tinet.cat/locollet
http://locolletdigital.blogspot.com.es/
• E-mail •
locollet@tinet.org
• Amb la col·laboració de •
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya
Ajuntament de Colldejou

• Amb la col·laboració de •

Lo Collet és membre de l’ACPC
Dipòsit legal: DL T 523-1999

SUMARI
• Editorial •

Editorial - Pàg. 3

• Actualitat •

Nevada a Colldejou- Pàg. 5

Carnaval a Colldejou - Pàg. 6

Recull fotogràfic - Pàg. 12

Ha passat... - Pàg. 14

• Recerca •

Dones i música - Pàg. 8

• Opinió •

Exili i Patrimoni de la república - Pàg. 10

Reciclar i cosir - Pàg. 18

Adéu estimat geni - Pàg. 19

• Remenant per la xarxa •

Origen del llaç groc - Pàg. 9

Xarop de ceba - Pàg. 25

• Cuina •

Les receptes de la Lola - Pàg. 11

• Entrevistem a... •

Eduard Boada i Aragonés - Pàg. 20

• Ho sabies? •

Que la primavera no ens alteri la sang - Pàg. 22

Filtres d’amor - Pàg. 24

les dones i l’esport - Pàg. 24

• Entreteniments •

Passatemps - Pàg. 26

TELÈFONS D’INTERÈS
• Ajuntament de Colldejou • 977 837 287
• Consultori mèdic (Colldejou) • 977 838 951
• CAP de Mont-roig • 977 837 877
• Creu Roja • 977 811 117

• Mossos d’Esquadra • 112
• Bombers i Emergències • 112
• Informació • 012



- 3 -

EDITORIAL
• Editorial •
La Redacció

La foto de la portada de la darrera revista Lo Collet que es correspon amb 
el número 75 no està feta per Rosa Ferré sinó per Isaac Blanch.

FE D’ERRATES

Encara estem en xoc per la 
nevada que va posar el punt 
i final al mes de febrer. Com 

vam xalar i amb quin espectacle fa-
bulós ens va regalar la mare natura. 
Al poble gruixos de 13 a 15 cm i com 
més amunt més. Neu, blanc, pure-
sa... un color poc representatiu del 
que ha passat en els darrers temps 
a la pobra i atacada Catalunya. Hem 
deixat enrere un dels anys més con-
vulsos de les nostres vides per en-
cetar-ne un de nou, esperem que 
millor, de transformacions i canvis. 
Benvingut siguis 2018. Ara que en 
tanquem ja el primer trimestre, tenim 
material suficient per preveure cap a 
on tirarà la nostra societat; i realment 
les expectatives no semblen massa 
bones. Després de les eleccions de 
desembre, la majoria ens pensàvem 
que les coses anirien d’una altra 
manera. Realment l’espectacle de 
desavinences està sent preocupant. 
Tant de bo el dia 27 s’hagués pro-
clamat la República i ens haguéssim 
deixat de collonades. Vist el que hem 
vist l’estat hauria actuat igualment, 
de manera desmesurada i sense 
cap mà estesa ni ganes de dialogar. 
Ells no saben perdre i no saben gua-
nyar; sinó que volen xafar-nos com 
a rates. I com que tenen la impunitat 
del món i el silenci fastigós d’Europa 

doncs acaben fent el que volen. I què han creat? Doncs una situació de re-
pressió i manca de llibertats que afecta a qualsevol persona, ja sigui polític, 
pallasso, mecànic o cantant. Ells, amb la vara de la llei a la mà, deixen als 
seus cadellets neofeixistes que puguin amenaçar de mort des d’un tanc a 
Puigdemont i en canvi fotin a presó cantants com Valtonyc o Hassel. Que 
fort família! D’aquí a uns anys s’obrirà Lo Collet i es llegiran aquestes pa-
raules i es faran creus que en ple segle XXI les llibertats i els drets s’hagin 
retallat. Han optat per l’arrest i el fer por. El seu objectiu és anar escapçant 
el volum de gent que dóna suport al sobiranisme. I sí, segur que hi ha molta 
gent que està farta de tots aquests moviments, però n’hi ha moltíssima que 
ha dit prou a la vexació constant del govern corrupte i manipulador del PP. I 
què ens queda? Ser forts, solidaris, no defallir, no oblidar i fer petits gestos 
que deixin ben clar que els que hi som no fallarem.

L’Any 2018 serà un any de celebracions, malgrat tot. El Centre Cultural 
fa 30 anys, l’equip de bitlles i la colla de Grallers i Gegants de la Mola 25 i la 
nostra estimada revista Lo Collet 20. Tota una fita per un poble de poc més 
de 170 habitants. De fet, hem començat ben forts amb actes organitzats pel 
Centre Cultural. Primer van arribar els reis a la nostra vila la primera setma-
na de Gener per repartir els regals que la canalla havia demanat. Al Febrer 
vam poder gaudir de la Festa de la clotxa aconseguint una recaptació rècord 
de 1495€ per ésser entregada a la Marató de TV3. La intensitat que ens dei-
xa el Febrer la vam poder rematar en un dels Carnavals més tronats i sonats 
dels darrers temps. Actes que són molt bonics de gaudir però que costen 
molt de poder organitzar, i més atès que la gent que ha estat implicada i ha 
deixat la pell pel poble des del Centre Cultural s’ha anat fent gran. Així és 
que fem una crida a tothom a que s’animi a donar un cop de mà a l’entitat 
en qualsevol de les seves manifestacions. Ja sigui la revista Lo Collet, els 
gegants o les bitlles. Actes com els Reis, Carnaval, Sant Jordi, sant Joan, la 
trobada de Gegants, la tirada de Bitlles o la Clotxa són ADN colldejouenc. 
Si els deixem caure deixarem caure part de Colldejou. Per tant ànims a 
tothom per seguir-ne la senda començada fa tants anys. Igualment agrair a 
tota aquella gent que sense ànim de lucre i fins i tot avantposant la festa a 
Colldejou a la pròpia vida, ha donat al poble una màgia que el fa únic al món. 
Visca el Centre Cultural, Visca Lo Collet, Visca les bitlles i Visca els gegants. 
Però sobretot Visca Colldejou.
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La funerària de sempre del Baix Camp

Prestem els serveis des de qualsevol residència i hospital del Baix Camp

Cambrils
Políg. Balianes, Carrer Fusteries, nau X
Ctra. Montbrió, Km 1

Mont-roig del Camp
Riudoms
Passeig dels Germans Nebot, 116

Vandellòs - L’Hospitalet
Carrer Martí i Franquès, 3 
Políg. Les Tàpies

Alforja
Carrer Darrera de l’Església, 4

Miami Platja

Els nostres tanatoris i sales de vetlla:

email: f.pedrola@teleline.es

Truqui directament

24 hores
977 360 281

email: funerariapedrola@gmail.com
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NEVADA A COLLDEJOU
• Actualitat •
La redacció

Després de tota la tarda de dimarts nevant, a la 
nit i sobretot el matí del dimecres, Colldejou es 
va aixecar blanc,  ben blanc. Al poble i voltants 

gruixos de 13 a 15 cm de neu. A mesura que tiraves Coll 
del Guix amunt i a les obagues els gruixos augmentaven. 
No va ser fins al vespre i sobretot la nit del dimarts que la 

neu va agafar-se a les teulades de les cases i als carrers 
de la vila. Lentament els arbres van anar acollint a les 
seves branques tous de neu verge amb uns flocs que si 
els podies observar de prop tenien les formes molt ben 
definides. L’endemà precisament, una de les pegues 
amb les que es topà fou el munt de rames trencades 
i caigudes. Precisament per fer la carretera practicable 
calgué treure’n algunes. Es feia la nit a Colldejou i tot-
hom estava alerta. Focs encesos, parabrises dels cotxes 

amunt i a esperar; tot i que els més neguitosos no vam 
poder esperar. Amb la mitjanit l’aspecte començava a 
ser bonic. És espectacular sortir al carrer entre la foscor 
i la boira i deambular pels carrers entre els xerrics lleus 
dels flocs que cauen. L’emoció era màxima i el gruix ana-
va en augment. Va costar dormir; si és que vam dormir! 

I mentrestant la nevada no va aturar-se. Definitivament, 
el poble va quedar emblanquinat. A més ho va fer sense 
que hi hagués una gran fredorada. Les temperatures no 
van tirar massa cap a sota zero. 

A trenc d’alba els més agosarats i curiosos -és a dir 
totes i tots- ens vam llevar excitats amb ganes de fer les 
primeres fotos i de sortir al carrer a xafar neu. I és que la 
nevada no va aturar-se fins a tocar el migdia. A partir de 
llavors la temperatura va pujar lleugerament i la neu es 
convertí en aigua. Quin goig veure la plaça plena de ca-
nalla i gent de diverses edats com a nens llençant-se neu 
i jugant alegrement. I calia fer el ninot commemoratiu de 

la diada. Tres boles ben massisses en configuraren el 
cos, el tors i el cap amb tres mides. Per ulls dos talls de 
carabassó, per nas una pastanaga i per boca un cordill 
de sabata. Barretina al cap, braços en forma de branca i 
com no podia ser d’una altra manera,  en un dels braços 
el llaç groc en solidaritat amb els presos polítics (que pot 
nevar i ploure però no oblidem). L’alegria i la complicitat 
de la gent en aquells moments és molt bonica! Llavors 

la brigada del poble va passar a arraconar la neu a les 
vores i fer pas tot llençant-hi sal. Al mateix temps els 
primers cotxes arribaven al poble amb cadenes. Anava 
acabant aquella sensació de sentir-te aïllat del món en la 
il·lusió! El tram cap a la Torre romangué tancat una bona 
estona, en canvi cap a Mont-roig es podia passar bé. La 
neu va agafar-se fins a muntanya blanca i la Roca.

En definitiva; una jornada per recordar!
Agrair les fotos de: Montse Racona, Montse Manjon, 

Neus Maldonado, Eduard Domingo, Ivan, Marc Barrera, 
Marta Rofes, Miki, Judith Robert i Iblama.



- 6 -

CARNAVAL DE 
COLLDEJOU
• Actualitat •
La Redacció
Foto: Iblama

Un vespre ventós de Febrer, 
sa majestat el Rei Carnestol-
tes va prendre possessió del 

seu efímer regnat al poble. Dalt del 
carro aparegué amb el barret negre 
-altrament dit tricorni- a la plaça, es-
sent acompanyat pel grup ‘els tor-
tells seran sempre nostres’ vestits 
de raïm. A la plaça la gent estava a 
l’expectativa per començar amb dis-
fresses i comparses per a tots els 
gustos: bombers, hawaians, madui-
xes, guerrers, tricornis, raïms, dracs, 
princeses... Els amics de la Xaranga 
Tokintash de Castelló es van pre-
sentar davant dels assistents ofe-
rint-nos els seus primers temes per 
anar obrint boca, mentre el confeti i 
els diferents grups anaven arribant 
a la plaça. Quan es disposaven a 
llegir el pregó, de sobte uns estram-
bòtics cossos policials aparegueren 
amb un soroll de sirenes i música de 
Torrente d’‘Apatrullando la ciudad’ 
als altaveus. Es van posar a repartir 
amb les porres i acabaren de posar 
ordre; la paròdia de les càrregues 
de l’1-O quedà ben escenificada. En 
nom de sa majestat, els ‘patges re-
ials’ llegiren el discurset que s’adjun-
ta, quedant-se a gust.

‘Españoles todos.
Para que nadie pueda arrebatar-

nos los frutos de esta continuidad 
eficaz, una base fue, es y será siem-
pre imprescindible: la unidad; unidad 
nacional, unidad religiosa, unidad 
social y unidad política; la unidad 
sentida, defendida y practicada; no 
simplemente proclamada como su-
puesto táctico desde el que operar 
impunemente al margen o contra 
aquellos postulados sobre los que 
justamente descansa esa unidad y 
que para todos fueron ya definitiva-

mente establecidos en la Ley funda-
mental de los principios del Movimi-
ento Nacional’.
Ieeeeee! Ieeeee! Ieeeee!
El 155 el tenim tant fresc que ja ens 
sembla normal llegir un discurs del 
movimiento nacional, com aquell 
que per Nadal compra vesc.
No ens han deixat parlar. No ens dei-
xat discutir. Menys ens podien deixar 
votar per dir a la independència que sí.
Però els collons vam posar damunt 
la taula, pels col·legis defensar, i el 
21d ho vam reblar per no veure una 
presidenta ‘gata maula’.
Amb porres, cops i gasos ens obse-
quiaren, sort que el món sencer en 
va ser testimoni, tampoc les menti-
des i les patranyes no ens tombaren, 
i molt menys un article irrisori.
Amb la República proclamada, pels 
nostres: exili i presó ‘el chollo para 
España se acabó’. I Europa ens dei-
xa a l’estacada. Com que a Tabàrnia 
pallassos presidents nomenen; Jo 
el Carnestoltes, rei dels pocasoltes, 
a part de cagar-me en el borbó, de 
Colldejou president m’anomeno.
I encara que sigui per unes hores, es-
bojarrem-nos. No ens censurem. Cri-
tiquem tot allò que puguem, perquè 
només així millorarem. Diem-li a la cu-
nyada que és una bruixa. I a la sogra 
que li put a cul la boca.
Per les hores que em queden -abans 
no em cremin- deixeu-me fotre unes 
patades a la carn d’olla del poble. On 
són les facilitats per tenir casa? On 
són les terres per fer horts? On és la 
gent col·laborant?
On han quedat aquelles festes mas-
sives festes majors? Amb tot s’ha 
arrasat, fins i tot el bar ha xapat. Les 
güeles s’han queixat. Que ara el col-
mado tingui escales. Tots amb guifi, 
això si. Ben calentets a l’hivern. Que 
us ho portin tot a casa, A l’estiu a la 
piscina i a viure del cuento; A la pla-
ça a que corri la canalla mentre em 
miro el cul d’alguna brivalla.
Exigim doncs: Que es vegi la tele,
Internet gratuït.
Que es vengui carn a la botiga.
Que s’expropiïn les cases buides,

Que es regalin terres als joves,
Que els veïns d’una puta vegada re-
ciclin i a canvi se’ls hi doni formatge 
de cabra. Que s’aniquilin els gats,
Menys jocs per la canalla
I carrers més ben arreglats,
Camí dels horts totalment asfaltats
I més alegria a la junta de l’AVA
I que es facin actes d’ulls i cara, 
Que apugin les quotes dels vells
I hi hagi barra lliure per ‘la canalla’,
Que es facin les festes al mig del po-
ble, Que es cobreixi el frontó,
Que els qui manin irradiïn il·lusió
I que en general hi hagi més bona 
cara i col·laboració.
Després d’un any escoltant-vos, ja 
tinc prou material per fotre-us-ho en 
cara, ja sabeu dels mals que emma-
laltiu. I si no ho canvieu és perquè 
no us dóna la gana. A la foguera, Ja 
em podeu cremar, M’he guanyat una 
bona graellada. Foc doncs i a gaudir 
d’aquesta jornada
Visca el Carnaval i visca Colldejou!

Amb el ventre descarregat arribà 
el moment de la rua. La gent enfilà 
plaça amunt cap al Sitjar al so de la 
Xaranga. Mentrestant, des del carro 
imperial es repartí vi de Porrera per a 
tothom en porró. Carrers i carrerons 
i anar serpentejant, cantant, ballant 
i tirant confeti (gentilesa de l’Ajunta-
ment). Lamentablement, les forces 
de seguretat, sense que ningú ho 
entengués, van utilitzar violentament 
les porres de goma per dispersar els 
assistents. Per molt que intentaren 
travessar el cotxe patrulla al mig del 
carrer al final la força de la gent els 
va fer recular fins i tot marxa enre-
re amb les mans aixecades i llen-
çant-los confeti. Entremig els amics 
del ball de gitanes ens oferiren les 
seves danses. Al cap d’una estona 
tombant, tornarem a la plaça on, 
després de clavar el ninot a bell mig 
de la plaça, li fotérem foc de baix a 
dalt i de dalt a baix. Tant de bo fos un 
símbol d’una etapa fosca cremada i 
gastada políticament parlant per Ca-
talunya. Darrers tocs dels Tokintash, 
comiat i enmig de la ventolera cap al 
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977 83 72 03

Bar a sopar. El Casal es va vestir de 
gala per oferir-nos el sopar. La sala 
del ball va comptar amb un cente-
nar de persones. De primer entrants 

amb ensaladilla russa, gambes  amb 
salsa rosa, olives i patates. Després 
pa amb tomaca amb embotit variat 
acompanyats de calamars, croque-
tes i bunyols de bacallà. De postres 

galetes i cafès i begudes al mig. Amb 
el sopar paint-se, arribà l’hora d’en-
tregar els premis a les disfresses. 
Remarcar que el jurat el van formar 

persones assistents al sopar que 
no anaven disfressades i que lliure-
ment van votar el que van sentir en 
aquell moment. Els guanyadors van 
ser el següents: Femení, la Tere de 

cal Cantó, Masculí el Fabio i de grup 
els cossos i forces policials. Aquests 
premis vam comptar amb la gentile-
sa dels formatges millors del món: 
formatge de cabra de cal Marcel. 
Als guanyadors formatge de casa i 
vi de la terra i per la canalla bosse-
tes de llaminadures. A partir d’aquí, 
després de la sobretaula, la música 
i la ballaruca van agafar el protago-
nisme. Gràcies a Dj Dani vam gaudir 
d’una bona estona en companyia, 
birres i combinats, actuacions varia-
des, coreografies i karaoke. Quan la 
nit  ens va deixar confusos la festa 
va arribar al final! Una gran vespra-
da i nit i perquè no, i matinal i tarda 
amb els preparatius. Agrair l’organit-
zació de la festa al Centre Cultural, a 
l’Ajuntament el confeti, als Tokintash 
la música, al Cristian i la gent del bar 
la seva paciència, el sopar i la barra 
de després i al Dani de Moncada la 
maestria del dj. I a totes i a tots que 
d’alguna manera o altra us hi heu im-
plicat. Gràcies!
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La música en llengua catalana està tornant a viu-
re un moment d’esplendor arreu dels Països Ca-
talans, després de la gran eclosió del Rock català 

dels anys noranta. De llavors ençà una etapa d’un cert 
estancament i de nou un renaixement que ens ha dut 
avui en dia amb un compendi de grups, cantants i com-
positors variat i d’una qualitat evident. Doncs bé, l’ex-
posició D’Ones al Palau Robert vol ser un homenatge 
a les figures femenines musicals en els diferents estils 
que han arribat fins als nostres dies. En 9 espais que es 
corresponen a 9 estils diferents veurem els referents in-
ternacionals i algunes de les músiques que n’han seguit 
l’estela amb lletra en català.  Acostem-nos-hi!

Músiques urbanes. Des de la perifèria s’ha volgut re-
ivindicar un model social criticant l’establert per ser de-
cisives i tenir influència. El hip-hop i el trap n’han estat 
els referents amb actituds com les d’Adrianna Puello, 
Bad Gyal. Han plantat cara a un sistema fatxenda i in-
just que les ha excloses creant un argot internacional de 
trencament que ha trencat fronteres. A Espanya noms 
com els de l’Amparanoia, la Maribel (D’Callaos), la Mala, 
Marinah (Ojos de brujo),  la Meri López (Costo Rico) i la 
Bebe. A València la Mireia Vives (Rapsodes) o la Vera i 
la Bàrbara (Mafalda). A Catalunya la Laia Torrents (Ca-
boSanRoque), Estel Navarro (Candela Roots) i amb tocs 
folks-fusió les Xazzar, La Carrau i especialment les Roba 
estesa.

Rock Punk. Suposaren un esclat rebel als carrers 
contra una societat que no les entenia i no les represen-
tava. Referents com Janis Joplin, Tina Turner, Anni Len-
nox, Patti Smith i PJHarvey o Amy Winehouse. A l’Estat 
Mireia Tejero, Raquel Pascual (Fromheadtotoe), Último 
resorte i Suzy y los quattro. A casa nostra un grup que no 
hem d’oblidar i que va suposar el punt de partida del rock 
català: Duble Buble amb Mari Martínez i la Maria Fortuny 
(Dharma). D’allà en sorgiren la Lupe Villar (Sangtraït),  
la Maria Salla (U-tòpics), la Montse Llaràs (Bars) i la 
compositora punk Esther Vallès. L’herència rebuda avui 
ha donat fruits amb dos noms  essencials com els de la 
Maika Makovski i la Núria Graham i altres que segur que 
les sentirem anomenar com les noies del Pentina’t o Les 
Sueques, Lula, Fang o Namina.

Pop. El més prolífic de tots els estils, els que ha om-
plert les llistes musicals de mig món.  Parteix dels gran 
gurús els Beatles, els quals van tenir una desconeguda 
banda de noies que els hi feia de teloneres Beat Chics 
que els diguem-ne “imitaven”o en seguien l’estil. Com 
a deixebles a Madonna o Shakira passant  per Rihana, 

DONES I MÚSICA
• Recerca •
Iblama (www.iblama.blogspot.com)

Taylor Swift, Kate Perry, Lady Gaga, Adele, Avril Lavig-
ne, Beyonce o Selena Gómez. Creadores de música 
i imatge, dominadores del mainstream i de les xarxes 
socials. Han sembrat unes carreres amb alts i baixos, 
amb un ara ets a dalt, ara ets a baix. En blanc i negre, 
a casa nostra, dones de les quals els nostres pares en 
tenen discos i cassets en algun racó de casa: Guillermi-
na Motta, Núria Feliu, Lita Torelló o la Nuri. Avui moltes 
fèmines omplen els nostres aparells de reproducció amb 
unes lletres i una sonoritat increïbles. Tals com la Dolo 
Beltran, la Joana Serrat, la Joana Pol (Donallop), Virgí-
nia Martínez (La porta dels somnis), Màia, Roser Cru-
ells (Catarres), Núria Castelló (Lakaste) o els grups The 
Mamzelles, The Crab Apples o Júlia.

Cançó d’Autora. Dos noms internacionals que no po-
dem obviar i que han marcat diverses generacions: Joan 
Baez i Edith Piaf. La Nova Cançó va deixar una petjada 
en un moment socialment i culturalment mol convuls. Es 
va trobar en la cançó una manera de plantar cara a un 
sistema totalitari, injust, cruel i tancat. La lluita i la cançó 
es van convertir en dues icones. En aquest context Els 
Setze Jutges es convertiren en un signe d’identitat que 
va travessar les nostres fronteres d’Espanya fins a Cuba. 
D’aquell grup a part dels Llach i companyia tenim la Re-
mei Margarit, la Guillermina Motta, la Maria del Carme 
Girau, la Maria Amèlia Pedrerol i la Maria del Mar Bonet. 
La música i la intel·lectualitat es van posar al servei de 
la lluita antifranquista. No oblidem Maria Aurèlia Camp-
many, Maria Mercè Marçal i Montserrat Roig. Avui un 
ventall impressionant de cantants de totes les games, 
edats i estils, guitarra en mà, s’han encarregat de donar 
veu a poetes i poetesses que han caigut en l’oblit i altres 
han creat un estil personal propi que les fa úniques  irre-
petible. Tals com Marina Rossel i Franca Masu (cantant 
en català des de l’Alguer), Maria Rodés, Silvia Comes, 
Ivette Nadal, Gemma Hummet, Bikimel, Meritxell Gené, 
Judit Nedermann, Montse Castella, Mireia Vives, Anna 
Roig, Helena Miquel (Delafé), Beth. La situació política 
actual catalana ha fet que moltes cançons s’hagin hagut 
de tornar a cantar o se n’hagin hagut d’escriure de noves 
per denunciar les injustícies del govern espanyol.

Músiques d’Arrel. Cadascú des del seu origen i sense 
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renegar del present i amb una base de música tradicio-
nal i popular, s’ha creat un estil que mira enrere cap al 
passat de la infantesa, improvisant, barrejant-ho amb ha-
vaneres, glossadors i cançons marineres. Un grup refe-
rent fou el Pont d’Arcalís. El seguiren col·lectius de noies 
i barrejats que tingueren un bon ressò: Cor de Carxofa, 
Bauma, De Calaix, Quart Creixent... L’objectiu: estendre 
ponts entre passat i futur, des de la bailaora i cantaora 
Carmen Amaya passant pel cuple i l’humor de la Mary 
Santpere a la veu de Mayte Martín o de l’Àngels Gonya-
lons. Avui la Joana Gomila, la Maria Arnal, la Lídia Pujol i 
Les Violines però sobretot la Sílvia Pérez Cruz i les Roba 
Estesa ens tenen el cor robat.

Jazz i Blues. La música negra sorgida dels camps 
de cotó i dels clubs de jazz de Nova Orleans van donar 
noms com els de l’Ella Fitzgerald o la Billie Holiday. Anys 

enrere el referent fou la polifacètica Núria Feliu. Avui do-
nes com la Marina BBface, Sara Pi, Andrea Motis, The 
Sey Sisters, Laura Simó, Eva Fernàndez, Gemma Abrié, 
la Big Mama o The Exitements han agafat aquella herèn-
cia i l’han alabat al setè cel.

Clàssica i Òpera.  Anna Alàs, Elena Copons, Laia 
Frigola, Esther Pinyol, Mireia Farrès o Alba Ventura són 
alguns dels noms d’intèrprets catalanes del panorama 
músic i vocal que es dedica a la música clàssica i a l’ope-
ra d’avui en dia. Noms que han traspassat fronteres i 
que són conegudes arreu d’Europa per interpretacions 
en les principals escenes. Unes veus privilegiades que 
amb molt de treball han assolit el cènit de la seva per-
fecció. Unes cantants han begut de les aigües que ens 
van deixar la Maria Callas, la Joan Sutherland o més a 
la vora la Montserrat Caballé o la Victòria dels Àngels.

El llaç groc ve d'una cançó americana del 1970 que 
explica aquesta història: Un jove pres acaba la 
condemna i escriu una carta a casa. Si la seva 

estimada encara el vol ha de posar un llaç groc al roure 
del pati. Si quan ell arribi el llaç no hi és passarà de llarg 
sense baixar de l'autobús i se n'anirà per sempre. En 
acostar-se a casa, el noi demana al xofer que miri cap 
al pati, perquè ell no gosa. De sobte, a dins de l'autobús 
esclata un gran aplaudiment: tots els arbres són plens 
de llaços grocs, la tanca és plena de llaços grocs i el vell 
roure és cobert amb un immens llaç groc.

Per què els actors no es vesteixen mai de groc? 
Existeix la convicció que portar peces grogues al teatre 
a l’hora d’actuar pot portar mala sort. Però, d’on prové 
aquesta creença? Molière, un mític dramaturg, actor i 
director francès del segle XVII va interpretar en la seva 
última obra, ‘El malalt imaginari’, el paper principal de 
malalt. En aquell moments, casualitats de la vida, ell ma-
teix estava patint una greu tuberculosi. El 17 de Febrer 
de 1673, mentre representava l’obra per quarta vegada, 
Molière va patir un fort atac de tos que li va ocasionar el 
trencament d’una vena, de la que va va començar a rajar 
sang que va fer tenyir de vermell el vestit groc que duia. 
Després de perdre el coneixement, va morir a les po-
ques hores a casa seva. A partir d’aquest succés, el co-
lor groc per a la vestimenta va començar a relacionar-se 
amb l’accident i va entrar a formar part de la galeria de 
supersticions al món de l’escenari. Una altra història que 
vincula el color groc amb la mala sort pertany a Julián 
Gayarre, un cantant d’òpera espanyol que va morir arran 
d’un esvaïment a l’escenari mentre representava l’obra 

‘Els pescadors de perles’. Per descomptat, vestia una 
casaca groga.L’incident va ocórrer quan es va disposar a 
cantar una nota aguda i va tenir la mala sort que la seva 
veu fes fallida, desmaiant-se a continuació. Després 
d’una profunda depressió, acompanyada possiblement 
per un càncer de laringe, va morir el 2 de gener de 1890 
a l’edat de 46 anys.

El groc és un color contradictori: tant simbolitza l’optimis-
me, l’alegria i el divertiment, com l’enveja, la mentida i la ira.

Quants noms coneixes per a anomenar diferents 
tons de GROC? Te’n direm uns quants: TOPAZI, ROS, 
DAURAT, PALLA, AMBRE, SORRA, LLIMONA, SAFRÀ, 
BEIX, OCRE.

A la Xina el groc és el color de la glòria, de la saviesa, 
de l’harmonia i de la cultura. Hi ha un conte xinès que ex-
plica com Déu, un cop modelats els humans en terrissa, 
en un primer intent de coure’ls al forn se li van coure poc 
i li van quedat esmorteïts, massa blancs; en un segon 
intent, li van quedar massa cuits i se li van cremar una 
mica, i en un tercer intent, li van quedar perfectes: d’un 
bonic groc daurat.

El groc és un color intens; és per això que l’hem adoptat 
com a senyal d’advertiment. El trobem en llocs com ara: 
La targeta groga al futbol. La premsa groga. També alguns 
insectes, com les vespes, l’exhibeixen com a avís de perill.

Kandinsky deia que el color groc produïa desassos-
sec, i que tenia un gust àcid i càustic, i una olor agra.

ORIGEN DEL LLAÇ GROC
• Remenant per la xarxa •
La Redacció
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Som a la Vajol; setembre de 2015. Fa una calor in-
suportable i de xafogor ni t’explico. És un poble tranquil 
a tocar de la frontera francesa. Queda poca gent ja que 
és el primer cap de setmana de setembre i la majoria 
ja ha iniciat el camí de retorn de les vacances d’estiu. 
Volem dinar però se’ns passen les ganes. Pugem a peu 
de la carreterona a prop d’on hem aparcat. Ens trobem 
amb una mena de parc petitonet amb unes espelmes 
enceses i una placa ben visible on s’hi llegeix que per 
aquí van passar els presidents Azaña (de la República 
Espanyola), Companys (Generalitat) i Aguirre (Euska-
di) el 5 de febrer de 1939. Enfilaven el camí de l’Exili 

després que les tropes de Franco estiguessin a punt ja 
de fer caure la República definitivament. Es calcula que 
prop d’un milió de ciutadans van acabar fugint d’Espa-
nya i l’escomesa. Doncs bé, d’aquests uns 500.000 van 
passar ben a la vora d’aquí per entrar a França, on es 
pensaven que serien acollits amb les mans obertes i al 
final van ser tractats com a gossos en camps de concen-
tració, amb condicions ínfimes com el d’Argelers. No ho 
oblidem mai quan veiem imatges de refugiats creuant el 
Mediterrani o gent que fuig de la sense raó de les guer-
res i ens ho mirem amb aquella distància; els nostres 
avantpassats –i no tan llunyans- ho van viure de primera 
mà. Doncs bé per potenciar el no oblit i dignificar el que 
van fer aquella pobra gent el MUME (Museu Memorial 
de l’Exili) organitza rutes per reviure les darreres passes 
que moltes d’aquestes persones van fer per camins de la 
zona. Al voltant d’aquesta terra hi ha un munt de fets que 
no poden quedar en un calaix oblidat. L’any 1937 Juan 
Negrín, llavors president de la República, expropià una 
Mina de Talc de la família Canta que encara es manté 
en peu enmig del bosc; no volien que fos detectat des de 
l’aire. L’objectiu era ben evident: buscaven un lloc segur i 
allunyat dels franquistes on poder preservar el patrimoni 

artístic i els lingots d’or i plata del banc espanyol, joies,  
dòlars i actius de borsa; molts d’ells de la Generalitat Re-
publicana. Sota un secret hermètic en l’edifici s’hi van 
col·locar portes blindades i una cambra cuirassada. A 
sobre fins i tot s’hi va construir una mena d’habitable per 
dissimular. En el seu interior hi havia muntacàrregues i 
no hi deixaven acostar ningú a dos quilòmetres a la ro-
dona. Les claus quedarien sota la custòdia de tres veïns 
i el secret molt ben guardat. Els darrers mandataris de la 

República estaven obsessionats amb el patrimoni cultu-
ral que tenia Espanya i van fer tot el possible, redactat en 
l’Acord de Figueres, per salvaguardar-lo amb una feina 
titànica de trasllat i emmagatzematge que acabaria dipo-
sitant-se, després de moltes peripècies i evitant els atacs 
de l’aviació, a la seu de la Societat de les Nacions a Gi-
nebra. L’objectiu era travessar la frontera amb un comboi 
de camions però els bombardejos indiscriminats no ho 
permeteren. Al final van ser voluntaris que van travessar 
la frontera amb les obres al coll. Foren obres bàsicament 
del Museu del Prado d’autors com Velázquez, Goya, Ti-
ziano, Rafael, El Bosco, Murillo o Rubens. En total, van 
ser 525 pintures, 198 dibuixos i el Tresor del Dofí, format 
per objectes i joies del fill de Lluís XIV de França. També 
s'hi va incloure la col·lecció Cambó, amb una obra de 
Rubens i una de La Tour.

Segueixes carretera amunt cap a França i arribes 
al Coll de Manrella. Allà s’acaba la carretera i a l’altra 
banda hi tens França. Allà s’hi aixeca un monument en 
forma piramidal en homenatge a totes aquelles persones 
que van haver de deixar Espanya per anar a l’exili. En 
aquest monument Picasso i Pau Casals van coincidir-hi 
per afirmar que aquest racó fos un Temple de Pau. A 
sota unes paraules de Carles Rahola acaben de posar 
la pell de gallina.

“No és pas trist morir. La mort no ens ha de causar 
espant. El tristíssim, el que ens ha de fer por, és no haver 
viscut. Una vida en plenitud porta una mort tranquil·la. Es 
mor com si es complís un deure”. CARLES RAHOLA

EXILI I PATRIMONI
DE LA REPÚBLICA
• Opinió •
Iblama (www.iblama.blogspot.com)
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LES RECEPTES DE LA 
LOLA
• Cuina •
Laia Llorens

Primer plat
Fideus perla a la cassola amb verdures
Ingredients per 4 persones: 320 g. Fideus perla, 2 

Pastanagues, 1 Carbassó, 1/4 Pebrot vermell, 1 Porro, 
1/2 Ceba, 10 Xampinyons, 50 g. Tomaca fregida, 640 ml. 
Brou, Sal i Oli.
Preparació: Pelarem les pastanagues i rentarem tota la 
resta de verdures. Tallarem el carbassó, les pastana-
gues, el porro, el pebrot i la ceba a bastonets, i lamina-
rem els xampinyons.

Tot seguit posarem oli que cobreixi el fons de la cas-

Postres
Pastís de pastanaga
Ingredients: caramel, 3 Ous, 125 g. Sucre morè, 

1 Sobre de llevat, 100 g. Mantega, 125 g. Farina, 175 g. 
Pastanaga ratllada, 1 Culleradeta de cafè de canyella i 
1 Pessic de sal
Preparació: Preescalfarem el forn a 160º. Per començar 
batrem els ous amb el sucre ben batuts, tot seguit afegi-
rem el llevat i la resta d’ingredients excepte la farina i ho 
barrejarem tot amb cura.

A continuació hi posarem la farina tamisada amb mo-
viments suaus. Per últim ho courem al forn durant 1 hora, 
abans de treure’l el punxarem per comprovar si ja està cuit.

Segon plat
Conill amb romesco
Ingredients per a 4 persones: 1 Conill de 1,250 

Kg., 4 Patates mitjanes, 1 Ceba, 2 Tomacons, 2 Nyores, 
3 Grans d’all, 1 Farcellet d’herbes, 12 Avellanes torra-
des, 1 Llesca petita de pa fregit, 1 Cullerada de farina, 1 
Copeta de vi negre, 1 Got d’aigua, Oli, sal i pebre
Preparació: Netejarem i tallarem el conill reservant-ne el 
fetge, el salpebrarem, l’enrossirem en una cassola amb 
oli i el reservarem.

A continuació pelarem la ceba, la trinxarem i la sofre-
girem en el mateix oli, quan sigui rossa hi afegirem els 
tomacons pelats i capolats. Deixarem que vagi fent xup-
xup i quan s’hagi concentrat li incorporarem el farcellet 
d’herbes, el conill, la farina i el vi. Quan el vi s’hagi reduït, 
afegirem el got d’aigua i ho deixarem coure a foc lent.

Mentrestant pelarem i tallarem les patates a daus, les 
fregirem i les reservarem. Tot seguit prepararem la pica-
da amb el fetge, les nyores (prèviament escaldades), el 

sola, i les sofregim una mica a foc lent. Mentrestant escal-
farem el brou, i quan les verdures comencin a ser toves 
hi afegirem els fideus, el brou calent i la tomaca fregida. 
El plat estarà llest quan els fideus s’hagin begut el brou.

pa fregit, les avellanes i els alls.
Quan el conill comenci a ser tou hi abocarem les pa-

tates i la picada a la cassola, així com una mica més 
d’aigua si li cal, i ho farem bullir uns deu minuts més.
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La Redacció
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HA PASSAT...
(Del 1 de gener al 20 de març de 2018)
• Actualitat •
La Redacció

01/01/2018.- Cap d'Any. La plaça va estar ben 
concorreguda durant una bona estona fins 
que la gent va tornar al lloc on feia la festa.

06/01/2018.- Reis. Les festes de Nadal les vam 
acabar amb un canvi de temps, per fi una 
tongada beneficiosa de pluja acompanyant  

l’arribada de ses majestats els Reis de l’Orient al poble. 
El dissabte al vespre ses Majestats amb la col·laboració 
del Centre Cultural, feren cap a Colldejou, on foren re-
buts per la canalla bulliciosa. Lentament pujaren fins a 
l’església on reberen la benedicció corresponent, fent-se  
la foto de rigor als peus de l’altar presidit pel nen Jesús. 
Acte seguit van baixar fins al Casal. Allà els patges reials 
van anar cridant un per un a les nenes i els nens i se’ls 
van lliurar els merescuts regals que havien demanat a 
les cartes. Veure’ls-hi les cares és un dels gaudis més 
grans que hi ha! Quina il·lusió! Un bon final de festes!

16/01/2018.- Manifestació davant els ajunta-
ments. Ha estat la constant des de que es 
va decretar presó preventiva als Jordis, l’Ori-

ol Jonqueras i el Quim Forn. Colldejou no ha estat menys 

i ha volgut mostrar la seva solidaritat amb ells afegint-se 
en les diferents concentracions que hi hagut per recla-
mar-ne l’alliberament.

17/01/2018.- Inici obres botiga. La botiga, 
que sempre hem ubicat a la planta baixa de 
l’Ajuntament vell, s’ha traslladat a la prime-

ra planta, a la sala d’exposicions momentàniament atès 
que han començat les obres per arranjar la part de baix i 
fer un espai més ampli i millor condicionat.

22/01/2018.- Comença la recollida selectiva 
casa per casa. Després de l’arranjament de 
la zona de recollida selectiva entre l’era i el 

cementiri i l’adquisició d’un cotxe adequat, s’ha procedit 
a fer la recollida selectiva porta a porta de les escombra-
ries de les veïnes i veïns de Colldejou de dilluns a dis-
sabte. A mode d’informació recordar que la recollida es 
fa així: l'orgànica i la dels envasos té lloc cada dia menys 
dimarts, dijous i diumenge mentre que la resta i el paper 
es fa dimarts i dijous. Una bona iniciativa que alliberarà 
el poble de contenidors i totes les molèsties d’olors, bru-
tícia i soroll en ser buidats que comporten. A part que els 
poble recuperarà una miqueta més d’espai a les places 
públiques. En qualsevol cas a la zona del parc infantil hi 
romandrà un contenidor pel vidre.

29/01/2018.- Batuda a la zona dels Bullidors. 
L’Agrupació de caçadors ha fet una batuda 
a la zona dels bullidors de porc senglar amb 

bons resultats. Aquestes actuacions són bàsiques pel 
món de la pagesia si volem mantenir els conreus i els 
horts als peus de la Mola. I és que aquests animals mal-



- 15 -

meten sense discriminar les zones plantades, sembra-
des i el que els hi vingui en gana. De fet gran part de la 
gent que es dedica a la terra ha hagut de destinar diners 
per invertir en sistemes de tancament per protegir les 
finques d’aquests animals. Altrament, les collites d’horta 
i avellana es veurien seriosament amenaçades.

Febrer.- Des del Comitè de Defensa de la Repúbli-
ca Mestral s’han organitzat penjades i pintades de 
llaços grocs als accessos i les baranes del poble. Tot 

el que sigui possible per demanar l’alliberament dels pre-
sos polítics i fer evident que caminem cap a la República.

11/02/2018.- La Clotxa per la Marató de 
TV3. Després de posar el pessebre al Coll 
del Guix i la Xocolatada al poble arribava la 

segona part: la clotxa per la Marató. La solidaritat dels 
assistents en les dues jornades ha fet que el poble de 
Colldejou aporti 1.495€ en la investigació de les malalti-
es infeccioses. I què vam fer? Doncs una clotxa popular 
organitzada pel Centre Cultural. De bon matí focs a punt 
i a coure els ingredients de la menja: la tomaca, la ceba i 

els alls. I ja al migdia, sota un dia esplèndid, brasa a punt 
i a coure l’arengada i la llonganissa i a gaudir-ne a la 
sala del casal. En acabar es va sortejar un pernil i un pa-
quet regal gentilesa de las Termas de Ruham. La tarda i 
el vespre els vam acabar ballant i passant-nos-ho d’allò 
més bé seguint els passos de ball de la gent de l’Escola 
Bàsic. Com ne saben tu!

13/02/2018.- Naixement a Barberà del Vallès 
de la Laia Sánchez Llorens, filla del David i 
la Maria de cal Cantó. La nostra enhorabona 

als pares i avis des de Lo Collet.

16/02/2018.- Manifestació per reclamar l’alli-
berament dels presos i per defensar l’Es-
cola Catalana. Per si no en teníem prou amb 

tenir presos polítics, el govern del PP –amb la pressió 
dels taronges del Rivera- ara tornen a insinuar que to-
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caran l’escola catalana i el model d’immersió lingüística 
que tants èxits ha tingut en la nostra societat. Moltes han 
estat les veus que s’han aixecat en contra d’aquesta in-
tromissió. Finalment aquest 16 de febrer s’ha convocat 
una nova manifestació per defensar el model i dir-los ben 
alt que l’escola catalana no es toca.

17/02/2018.- Carnaval. El Centre Cultural ha 
organitzat un dels carnavals més reeixits 
dels darrers temps. A les 20h tots ens vam 

trobar a la plaça per iniciar la rua pels carrers del poble 
acompanyats de la txaranga Tokintash de Castelló, Unes 
tonadetes i a llegir el pregó de part de sa majestat el Reis 
Carnestoltes. Just abans però les forces de seguretat co-
mandades pel tinent Altamira i el general Artigau apare-
gueren a la plaça per repartir cops de porra –tova- entre 
els assistents. Amb els ànims calmats i amb uns traguets 
de vi es va procedir a iniciar la rua la qual avançà pels 
carrerons habituals del poble sota el so de la txaranga. 
De nou a la plaça vam cremar el ninot esperpèntic i cap 
al casal. Allà el Cristian i la seva família, a la sala del 
ball, ens va oferir un sopar de Carnaval ben reeixit. En 
acabar la música amb dj Dani va agafar el protagonisme 
fins altes hores de la matinada.

25/02/2018.- Festa de l'Arbre. L’Associació de 
Defensa Forestal i l’Ajuntament van organit-
zar un esmorzar popular a l’àrea de lleure a 

base de cansalada, arengada i llonganissa. En acabar 
ens traslladarem a la sala per fer la reunió anual de l’en-
titat. Dues temàtiques bàsiques damunt de la taula: la 

mega plaga de processionària dels nostres boscos i el 
mal aprofitament que se’n fa, quan hi ha matèria suficient 
per fer-ne una millor gestió. Si algú es vol fer un carnet 
de l’ADF és necessària una foto i una fotocòpia del DNI i 
entregar-ho tot al Jesús Rofes.

25/02/2018.- Corrua. Just per davant del po-
ble, a tocar del migdia, va circular una corrua 
de cotxes organitzats de models esportius i 

alguns de competició sense competir però. Audi, Suba-
ru, BMW, Mercedes, Toyota i Ford foren algunes de les 
marques que es van poder veure recorrent el caragol de 
carretera de l’entrada del poble.

25/02/2018.- Cassolada davant l'Ajuntament 
a les 9 de la nit. En la inauguració del World 
Mobile Congres, Felip VI va tornar a Catalu-

nya després de tolerar la càrrega policial de l’1 d’octubre 
i després de no tenir ni una trista paraula de perdó o de 
comprensió vers les víctimes, de manera que la gent el 
va rebre com es mereix; amb una xiulada i una sorolla-
da increïble a Barcelona pels carrers per on passava la 
comitiva. Igualment pobles i ciutats se sumaren a una 
mega cassolada per demostrar els nostre enuig i el nos-
tre rebuig a un monarca que no ens representa. Collde-
jou no va voler ser menys i a la zona del Sitjar diversos 
veïns es van afegir a la cassolada.
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26/02/2018.- Mort de Manuel Alcalde Cha-
parro als 57 anys. Una mort sempre és 
traumàtica i si a més hi afegim el factor que 

és ràpida i d’una persona jove encara més. La mort del 
Manolo ens ha colpit a totes i a tots. Lamentem profun-
dament la seva desaparició. Des de Lo Collet volem do-
nar el nostre més profund consol a la seva mare, a la 
seva dona Pili i al seu fill Manolito en especial, així com 
també a la resta de la família. Descansi en pau!

27 i 28/02/2018.- Nevada. Des de la vesprada 
del 27 fins a migdia del 28 no va parar de 
nevar al poble. Va ser espectacular! Entre 

13 i 15 centímetres de neu verge i blanca han cobert teu-
lades, carrers i places de Colldejou, deixant un especta-
cles únic per gaudir-lo sense prendre mal i en companyia 
dels més petits, que sempre alegra encara més. A la pla-

ça ja de bon matí es va fer un ninot de neu per culminar 
una jornada rodona. Després des de l’Ajuntament es van 
habilitar zones de pas amb la màquina i tirant sal. Durant 
força hores el poble va quedar incomunicat però sense 
que ningú prengués mal. Va ser a mig matí que el trànsit 
primer amb cadenes i més tard ja sense, es va perme-
tre. Només romangué tallada la carretera en direcció a 
la Torre a l’haver-hi major alçada i desnivell a salvar. A 
mesura que van passar les hores va pujar la temperatura 
i la neu es va convertir en aigua. El cap de setmana se-
güent encara es va poder veure i tocar neu arremolinada 
en racons de la vila.

08/03/2018.- Vaga feminista. Des de Lo Co-
llet donarem suport a qualsevol manifestació 
que serveixi per dignificar el rol de la dona en 

aquesta societat. Així que ens afegim en la protesta de 
demanar d’una vegada per totes que es deixi de tractar a 
la dona com una mena d’ésser inferior. Igualtat i paritat ja 
en tots els àmbits de la societat, especialment, en el món 
laboral i el món de la família, on encara avui la situació 
vers l’home està en inferioritat. Igualment reclamem una 
equiparació salarial justa i digna. La manifestació s’ha 
pogut seguir des de Reus a les 12h i a Tarragona a les 
19h més multitudinària i massiva.

20/03/2018.- Nova enfarinada al poble. Tot i 
que ha durat poc i no ha estat molt intensa, la 
neu ha tingut un cert protagonisme al poble, 

agafant lleugerament en teulades i arbres. Igualment, 
aquest dia 20 donem la benvinguda a la primavera. 
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RECICLAR I COSIR
• Opinió •
Meritxell Gaya Llorens

Fa un temps us vaig explicar que havia descobert 
el “trapillo”. Una manera de fer ganxet de tota la 
vida, però amb un “fil” reciclat de tela de camiseta. 

Doncs avui us parlaré d’una altra afició que he agafat: 
cosir a màquina.

El que sobretot faig és reciclar robes de pantalons, 
faldilles... i en dono una altra oportunitat. Per exemple, 
l’altre dia d’una faldilla llarga de vellut, d’aquelles que es 
portaven als anys 90, en vaig fer una bossa (que ara en 
diuen “tote bag”) i una faldilla curta amb un afegit per 
donar-li una mica de llargada, la qual ha agradat força. 

Amb els texans vells, aquells que se’ns gasten i es 
foraden, n’he fet diferents tipus de bosses. Amb un ca-
mall vaig fer-ne una de pa i amb dos camalls oberts i 
encarats, en vaig fer una bossa força moderna, la qual 
fins i tot la vaig folrar. 

Un altre dia també vaig reciclar un jersei de l’Isaac i el 
vaig  convertir en una jaqueta tipus rebeca per a mi. No-
més va caler tallar-lo pel davant de manera que quedés 
obert, fer-hi unes vores i escurçar les mànigues fins a les 
típiques mànigues tres quarts. Hi vaig cosir un botó bonic 
just a dalt al coll i aquella mateixa tarda la vaig “estrenar”.

Està clar que els/les que sou experts/es en cosir, no 
heu de mirar els acabadets (que diu ma mare), és només 
el fet de reciclar i cosir-ho d’una altra manera que t’agra-
di i que li trobis una altra utilitat, és a dir, una segona vida 
a aquell tros de roba.

També us he de dir que consulto molt internet i les 
desenes de tutorials que hi ha per poder cosir a màquina 
i reciclar o no diferents peces. Sense anar més lluny, per 
Nadal vaig regalar un “fotimer”  de buffs folradets per 
dins per tal que escalfin els dies de fred. Aquesta vegada 
vaig comprar retalls de roba, ja que necessitava aquesta 

tela peludeta d’hivern. Hi ha botigues especialitzades en 
retalls al pes i d’aquesta manera no cal gastar massa.

Passo una estona agradable pensant com ho puc 
fer. I si tinc dubtes, li pregunto a ma mare que m’ajuda i 
m’aconsella la millor manera de portar-ho a terme. 



- 19 -

ADÉU ESTIMAT GENI
• Opinió •
Elisa Llaberia Domènech

Aquesta setmana ha mort Stephen Hawking.
Considerat un geni, va ser físic, Astrofísic, cos-
mòleg i divulgador científic. Catedràtic, membre 

de diverses acadèmies científiques, 12 Honoris causa, 
multitud de  premis científics, va escriure llibres de cièn-
cia que van ser “best sellers”, etc. etc.

Va dedicar la seva vida al estudi de la teoria del ”Big-
Bang” i la del “Tot”, dos de les seves grans aportacions 
a la ciència, amb les que va intentar explicar l'origen de 
l'univers, quasi res!!!!

A Hawking, tot i que les seves teories són complexes, 
li semblaven que eren millors explicacions de com es va 
formar l’univers que la idea de que el va crear un Déu.

Als 21 anys li van diagnosticar esclerosis lateral ami-
otròfia (ELA), que el va anar paralitzant, però ell va conti-
nuar amb les seves investigacions durant tota la vida. Es 
va casar 2 vegades, va tenir 3 fills. Per això, és també un 
referent de vida i d'autosuperació per a molta gent.

Hawking era ateu, i deia que no tenia por a la mort.
“No hi ha cel o vida després de la mort per les com-

putadores danyades, això és un conte de fades per a 
persones que temen la obscuritat”.

Precisament aquest pragmatisme el va fer viure me-
ravellat i el va impulsar a buscar respostes científiques.

“Tenim aquesta vida per apreciar el grandiós disseny 
de l'univers i per això estic extremadament agraït”.

Però el Genis, neixen, o es fan?
La resposta ha anat variant amb els anys. No hi ha 

una veritat absoluta.
Segons les últimes investigacions científiques, l’ADN 

influencia en un 62%, però no solament la intel·ligència 
és hereditària, també s’hereten altres caràcters que te-
nen a veure amb la futura genialitat.

Per entendre com s’arriba a ser geni, a més de la 
genètica s’ha de tenir en compte la gran importància dels 
estímuls externs. Si no rebem els estímuls adequats, la 
intel·ligència pot minvar.

En els últims anys també s’ha introduït la teoria de les 
“intel·ligències múltiples” (intel·ligència emocional, mu-
sical, o lògica-matemàtica, entre altres), que més aviat 
foren les aptituds de cada individu.

Segons els Psicòlegs experts en neuropsicologia i 
educació, el que s’hauria de fer per potenciar les aptituds 
des de la infància es:

Observar i detectar els talents i habilitats de cada nen 
i intentar desenvolupar-los.

Estimular-los per que explorin el món a través del co-
neixement propi i dels altres, de les emocions, l'autoesti-
ma personal i la confiança.

Alimentar la seva curiositat amb activitats com: visitar 
museus, anar al teatre, viatjar, explorar la natura, etc.

No els hi traguem sempre les castanyes del foc, que 
resolguin problemes, que es vesteixin sols, que arreglin 

joguets trencats. Deixem que pensin diferent, que llegei-
xin, que pintin, que experimentin, que s'equivoquin.

Els hem de ajudar a creure amb ells mateixos, perquè 
amb autoestima, esforç i formació, es converteixin amb 
els genis del futur.
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COLLDEJOU RECLAMA 
L’AJUT VOSTRE PODERÓS
amb EDUARD BOADA I 
ARAGONÉS
• Entrevista a... •
Judit Robert Masià
Fotos: Júlia Boada i Rovira

Parlem de goigs amb Eduard Boada i Aragonès, 
historiador i gogista.
Què són els goigs?

En els seus orígens medievals eren composicions 
poètiques per ser cantades, lloaven els set goigs de la 
Mare de Déu. O sigui, l'Anunciació, el Naixement de 
Crist, l'Adoració dels tres Reis, la Presentació, la Re-
surrecció, l'Ascensió i la Pentecosta. Els més coneguts 
són els continguts al Llibre Vermell de Montserrat. Amb 
el temps no només es van escriure i cantar goigs ma-
rians, i en trobem sobretot de lloança a Jesucrist i tot 
l'estol celestial, principalment sants. I encara que no molt 
nombrosos, també n'hi ha de profans, com els satírics de 
sant Taló.

Tenen un format especial que consta d'imatge, 
títol i text emmarcat dins d'una orla. Quina importàn-
cia tenen aquests gravats? Són tots iguals?

Generalment van acompanyats per un gravat de l'ad-
vocació, que avui molts cops es substitueix per un dibuix. 
Els de Colldejou duen gravat de sant Llorenç i dibuix de 
l'església. La importància del gravat rau en facilitar la 
pregària, com si fos una estampa, i també ajuda a iden-

tificar el sant, que hi apareix amb els seus atributs, com 
és el cas de la palma i la graella martirials de sant Llo-
renç. De goigs impresos n'hi ha de molts tipus, també de 
gravats. En alguns casos el boix del gravat s'aprofita per 
a diferents goigs, com passa amb aquests de Colldejou, 
que utilitzen un gravat antic. A part del gravat de l'advo-
cació, els tradicionals poden dur florons, orla i corondell. 
Actualment també s'intenta  reproduir la melodia i una 
petita nota històrica. 

Totes les parròquies tenen goigs?
No necessàriament. Si fem un escàner a totes les 

parròquies dels Països Catalans veurem com en la ma-
joria de  parròquies s'hi canten o s'hi han cantat goigs, 
sobretot si són antigues. És més, allò habitual és que en 
una parròquia n'hi hagi diversos per tal de lloar les ad-
vocacions parroquials més populars. I dic s'hi han cantat 
ja que en molts casos els goigs existeixen però se n'ha 
perdut la memòria, com per exemple a Mont-roig amb els 
goigs de les santes Relíquies, sant Ramon de Penyafort 
o de sant Gregori. En els nostres dies es continuen es-
crivint goigs, a nivell personal m'encanten els del poeta i 
gogista Joan Roig i Montserrat, qui també m'ha fet créi-
xer la passió pels goigs.

És cert que aquestes composicions només for-
men part de la cultura catalana?

Els goigs són un element molt arrelat i propi dels 
Països Catalans, i també n'hi ha a l'illa de Sardenya. A 
Càller l'arqueòloga Anna Luisa Sanna m'explicava com 
cada any a la festa major s'hi canten els goigs del patró. 
I en un dels punts de la festa, des d'un balcó es llencen 
fulletons amb estrofes dels "goccius" a Sant'Efisio. D'al-
tra banda en trobem de castellans i occitans, encara que 
poquets. Vaja, que ja va sent hora de que es reconeguin 
com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat.

Quines són les característiques de la música?
Antigament els goigs no acostumaven a tenir una me-

lodia pròpia. Per això avui hi ha alguns goigs de diferents 
advocacions amb melodies molt similars, ja que proce-
dien de la mateixa melodia inicial.  Desconeixem l’autor. 
d'aquesta melodia de melodies, que ha acabat arrelant 
a nivell popular. A partir d'aquí les músiques dels goigs 
són diverses. No oblidem la seva funcionalitat, per tant 
estem davant de música religiosa. La melodia dels goigs 
normalment va seguint un mateix patró en les diferents 
estrofes, a voltes amb petites variacions. També penso 
que la melodia de la tornada, que es va repetint, relliga 
la composició i li dóna força. Sobre la importància dels 
goigs cantats recordar uns fets que tu, Judit, coneixes 
bé: l'arribada de les forces d'ocupació el passat 1 d'oc-
tubre a Mont-roig, on van gasejar i atonyinar fort els qui 
volien votar. Doncs bé, un grup de dones grans, en veure 
venir aquells guàrdies civils van començar a cantar dels 
goigs de la Mare de Déu de la Roca per demanar-li pro-
tecció. Els guàrdies civils  van atemorir-les i escopir-les 
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amb el que això representa de menyspreu, no només 
cap a aquestes dones valentes.

Els goigs són objecte de col·leccionisme?
Totalment. En el meu cas vaig començar a arreple-

gar goigs d'adolescent en sortides i excursions, recordo 
alguna tornada a casa amb la motxilla i un goig cargolat 
dins de la màrfega. De jovenet passava a veure en Mi-
quel Martí a la cereria Cal Corderet per parlar de goigs i 
sovintejava les parades de Gogistes Tarragonins al por-
tal del Carro i el pla de la Seu de Tarragona. L'any 1988 
vaig entrar a formar part de Gogistes Tarragonins i des 
dels seus inicis sóc soci de Gogistes Solsonins. Actual-
ment tinc una col·lecció de goigs prou digna i represen-

tativa. No em facis dir quants goigs tinc, perquè no els 
he contat mai. En tinc uns milers! També he tingut la 
possibilitat de poder-ne editar i de publicar la bibliografia 
gogística de Mont-roig.

Que en podries extreure dels goigs de sant Llorenç?
Amb aquests goigs Colldejou lloa i demana l'ajuda de 

sant Llorenç com a mitjancer. A part penso que tenen 
una funció pedagògica a nivell de transmissió de la fe 
ja que es glossa la vida del sant. Fan també una boni-
ca aclucada d'ull al territori quan sant Llorenç hi apareix 
com a "centinella de la Mola entre núvols i cel blau".

Són uns goigs escrits per Josep Maria Ferré i Cas-
telló, a qui vaig tenir de professor al Seminari Menor, i 
musicats per Josep Monné i Roig. Contenen orla i flo-
rons dibuixats per Josep Riera i Güell i un petit dibuix de 
l'església signat per J. Mestre. Al revers hi ha la melodia 
composada pel canonge i organista Josep Monné i Roig, 
i també una nota històrica sobre Colldejou escrita per 
Xavier Piqué i Gelonch,  ben conegut de tots vosaltres. 
Si mirem la lletra petita d'aquests goigs veiem que se'n 
va fer una tirada de 425 exemplars en cartolina numerats 
i de 1250 en edició popular. Els edità el 1984 Gogistes 
Tarragonins amb la col·laboració de la parròquia i l’Ajun-
tament de Colldejou.

La tornada diu "Colldejou, Llorenç, reclama l'ajut vos-
tre poderós". Que així sigui. 
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QUE LA PRIMAVERA NO 
ENS ALTERI LA SANG, 
TIPS DE SALUT PER UNA 
PRIMAVERA SALUDABLE
• Ho sabies? •
Margarita Serra
Coach i naturòpata

Acabem d'entrar a la primavera, explosió de colors, 
de llum i renovació. La terra està, es posa en movi-
ment i esclata la vida gestada a l'hivern.

En aquest article us proposo fer un recorregut pels prin-
cipals temes que ens poden afectar a la primavera: l’astè-
nia, les al·lèrgies i el detox o preparar el cos per l’estiu. 

La primavera, igual que la tardor, és una estació 
frontissa, un pas d’hivern a estiu. El nostre organisme, 
igual que la natura, també viu aquesta explosió de vida, 
aquesta regeneració; tot es posa en moviment; les hor-
mones, la nostra sang i les toxines acumulades a l'hivern 
també es mobilitzen. 

Astènia primaveral, només són uns dies
Tots hem sentit parlar de la famosa astènia primave-

ral. Es tracta d'un trastorn adaptatiu que es caracteritza 
pel desequilibri en les endorfines, la serotonina i altres 
substàncies del sistema nerviós que poden provocar un 
estat d'apatia, somnolència, cansament i irritabilitat. La 
principal causa és el canvi horari, l’exposició a més ho-
res de llum i el moviment de les toxines que hem acu-
mulat durant l’hivern. Per sort,  només dura les primeres 
setmanes de primavera  fins que el nostre cos s'adapta 
a la nova estació.

Per superar aquesta etapa podem seguir alguns con-
sells saludables: exercicis de relaxació i exercici físic 
moderat i bon descans. Podem complementar amb gin-
seng o algun complex vitamínic o oligoelements, però el 
més recorrent és optar per una depuració, baixar el ritme 
uns dies i preparar el cos.

A la primavera cal “fer dissabte”
En molts indrets és molt comú fer la “neteja de primave-

ra”, es neteja la casa de dalt a baix, es llencen els trastos 
vells, rampoines, roba i tot allò que ja no fem servir. Amb el 
cos passa una cosa semblant, també és hora de fer neteja. 

Hem de tenir en compte tres conceptes clau: desintoxi-
cació, depuració i regeneració. Les dues primeres perme-
ten mobilitzar les toxines perquè els nostres òrgans emun-
toris puguin eliminar-los. La tercera ens ajuda a posar el 
nostre organisme en plena forma per rebre el càlid estiu. 
És molt recomanable fer una bona desintoxicació i depu-
ració de la sang i el fetge. Infusions de dent de lleó, ortiga, 
bedoll i cua de cavall ens ajudaran a mobilitzar toxines.

La terra també ens ofereix aliments que ajuden a 
depurar i a regenerar. Una eclosió de colors arriba als 
nostres plats: verd, vermell, morat, groc, taronja ... ens 
porten vitamines, minerals i energia vital.

És aconsellable augmentar el consum de verdures 
de fulla verda, a la primavera podem gaudir de pèsols, 
carxofes, espàrrecs verds, carbassó, pebrot, albergínia, 
espinacs, bledes i raves.

Pel que fa a les fruites, predominen els vermells i 
els ataronjats font de carotens, vitamines C i A, potassi, 
magnesi, calci i antioxidants. Gaudir d'unes maduixes, 
nespres o nabius ens ajudarà a mantenir jove el nostre 
organisme, no ens aportaran calories per tant  són ideals 
per a una dieta sana i equilibrada; i ajudaran al nostre 
fetge necessitat de vitamina C durant la depuració. 

No ens oblidem de la tercera paraula clau, regenera-
ció, per això n'hi ha prou amb mantenir una dieta baixa 
en greixos poc saludables i evitar l'alcohol i els sucres 
refinats. El consum de card marià i d'àcids grassos Ome-
ga3 són la guinda per a la posada a punt de primavera.

Batut detox d’espinacs, coriandre i pinya
Aquest batut és molt desintoxicant, a més els enzims 

de la pinya milloraran el nostre sistema digestiu, a més 
d’ajudar a recuperar l’energia i a perdre pes. L’ingredient 
estrella d’aquest batut és el coriandre que ajuda a eli-
minar els metalls pesats acumulats a l’organisme. L’oli 
de coco també ajuda a millorar les nostres defenses i a 
desintoxicar el fetge. 

Ingredients: 1 manat de coriandre orgànic, esbandit, 
2 tasses d'espinacs crus, 2 tassa de pinya, 1 cullerada 
sopera d’oli de coco cru i 2 tasses d'aigua mineral 

Elaboració: Posem tots els ingredients en una bate-
dora de got, tipus Vitamix, batem 10 segons a velocitat 
lenta i uns altres 10/20 a velocitat més ràpida, segons 
ens agradi la textura. 
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Prendre el batut just després de batre’l, podem de-
sar-lo a la nevera durant un dia però  no és aconsellable.

La nostra pell també necessita una cura especial
L'augment d'hores de llum ens beneficia en la gene-

ració de vitamina D, necessitem prendre uns quinze mi-
nuts de sol al dia (sense protecció solar) per sintetitzar la 
vitamina D i tenir així uns ossos forts i sans.

Per començar a prendre el sol és important prepa-
rar la nostra pell. Començarem amb una exfoliació per 
eliminar cèl·lules mortes i toxines, una barreja de sucre 
moreno, oli d'ametlles dolces i unes gotes de llimona són 
l'exfoliant ideal. Després, per hidratar n'hi ha prou amb 
afegir unes gotes d'oli essencial de gerani a l'oli d'amet-
lles. El seu poder antioxidant hidratarà i regenerarà la 
nostra pell.

Compte amb les al·lèrgies
La primavera encara que és una estació bonica, ple-

na de color,  entra de vegades en les nostres vides sense 
avisar i ens pot arribar a enxampar amb la guàrdia baixa. 
És en aquest moment en el qual apareixen les al·lèrgies.

Què és una al·lèrgia?
L'al·lèrgia és una reacció del nostre cos a un al·lergen, 

és a dir, a un factor o substància externa. Aquests al-
lèrgens entren en el nostre organisme per la ingestió, 
el contacte o la inspiració; i encara que no suposen cap 
perill, el nostre sistema immunitari s'arma i defensa el 
nostre cos del "agressor".

A la primavera les al·lèrgies són per aspiració i per 
contacte produint reaccions immediates: rinitis, urticària, 
conjuntivitis. Vegem les característiques de cadascuna 
d'aquestes reaccions:

Rinitis: consisteix en una inflamació de la mucosa 
nasal per l'alliberament d'histamina. Es caracteritza per 
símptomes com mucositat nasal (rinorrea), esternuts, 
congestió nasal i/ o picor nasal. La causa principal es 
la inhalació d’àcars de la pols, pèl d'animals domèstics, 
pol·len i aires condicionats que ho agreugen pels canvis 
de temperatura.

Urticària: quan la pell entra en contacte directe amb 
l'al·lergen, es fa més sensible a la llum del sol i es posa 
en "mode defensa". Apareix la granellada, la vermellor, 
la pruïja. A vegades la granellada és l'inici de l'al·lèrgia 
primaveral que després ja pot derivar en rinitis.

Conjuntivitis al·lèrgica:, els ulls alliberen histamina 
per protegir-se del pol·len i s’irriten. Quins tractaments 
naturals funcionen?

El tractament de les al·lèrgies primaverals comença 
amb la prevenció. Si sabem que patirem al·lèrgia en arri-
bar la primavera, convé reforçar el nostre sistema immu-
nitari. Abans del 21 de març (durant dos mesos) podem 
començar amb tractament amb equinàcia, ginseng i mel. 

Si ja hem entrat en la primavera i arriben les al·lèrgies, 
podem optar per infusions o extractes de plantes natu-
rals com ara cúrcuma, segell d'or, ortiga o plantatge. Per 
a la rinitis també podem utilitzar tintures de calèndula, 
camamilla o hamamelis. Per a la pell l’oleat d'hipèric (a 
la nit ja que és fotosensible) o l’àloe vera ens calmaran. 

També és important cuidar la dieta. Des d'un punt de 
vista dieto-terapèutic una dieta baixa en histamina, gluten 
i làctics ens ajudarà a passar la primavera en plena forma. 

És recomanable evitar les conserves, el sucre i fari-
nes refinades, els excitants cafè, xocolata, etc.; la fruita 
seca, alguns peixos, els ous (especialment la clara) i al-
gunes fruites i verdures com els cítrics, les maduixes o 
el tomàquet.
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LES DONES I L’ESPORT
• Ho sabies? •
Marc Aureli Espada

FILTRES D’AMOR
• Ho sabies? •
Enric Muntané

A l'antiguitat, les línies que se-
paraven la màgia, la religió i 
la medicina eren tan fines que 

sovint no es podien distingir. En cas 
de malaltia o dolença, una persona 
podia reclamar els serveis tant d'un 
metge com d'un mag, ja que ambdu-
es professions tenien una mica de 
l'altra. Curiosament o no, en llatí, el 
mot VENENUM es podia utilitzar tant 
per anomenar els filtres d'amor, com 
als verins que podien causar la mort.

Els historiadors de les primeres 
edats de l'ésser humà, ens asse-
nyalen les dones, com les primeres 
"metgesses" de la població, ja que 
eren elles les qui  es dedicaven a la 
recol·lecció de fruits i herbes per tal 
d'alimentar  la tribu, descobrint de 
passada l'ús d'arrels i herbes que 

guarien malalties. Amb els temps i 
dintre del canvi de rol cap a una so-
cietat patriarcal, els homes es van 
ocupar progressivament  de l'ano-
menada MÀGIA POSITIVA, que vin-
dria a ser la medicina, i a les dones 

se les va relegar a una pràctica més privada de la màgia, relacionada amb 
el seu entorn més proper, és a dir, a l'àmbit quotidià  on els filtres i pòcimes 
d'amor eren molt buscats entre el públic femení. I és aquí on entra amb tota 
la seva força la figura de la FETILLERA (hechicera en castellà), una dona 
representant tot el poder de VENUS, de naturalesa salvatge, canviant, apas-
sionada, que la fa posseir un poder que reforça la màgia negra, el control 
i domini de les passions. Era l'únic contrapoder que tenien i escapava al 
control del patró masculí de l'època, que els negava l'accés a la saviesa dels 
llibres i elles es van resguardar en la màgia i la medicina oculta.

L'ús de filtres, ungüents i pòcimes, es va prohibir, ja que era fàcil que derives-
sin en potents verins, depenent de les quantitats que es fessin en les barreges. 

Existia una llei,  LEX CORNELIA DE SICARIIS ET VENEFICIIS (LLEI 
CORNELIA SOBRE APUNYALADORS I ENVERINADORS), promulgada a 
Roma l'any 81 AC.

Més endavant, l'emperador Alexandre Sever, firma un edicte prohibint 
l'ús de potents afrodisíacs, tals com l'estramoni o la pols de cantàrida, per 
ser freqüents les intoxicacions en els lupanars de la regió. La pols de can-
tàrida s'extreia d'un insecte volador de color verd, es dessecava i es feia un 
polsim (d'aquí pot vindre la expressió castellana "echar un polvo" ).

Però a pesar de les prohibicions, els filtres d'amor eren molt populars 
entre totes les capes socials de la població. Als mercats si podien trobar tota 
classe d'amulets i objectes màgics, i un d'ells eren els famosos filtres.

Per les classes altes, els preus eren desorbitats, ja que incloïen  ingredi-
ents difícils de trobar. Les classes populars, també gaudien dels filtres, però 
amb menor eficàcia, doncs variava la composició final. Els ingredients podi-
en ser d'allò més variat, des de budells de granota i gripau, ales de mussol, 
serps i tota classe d'herbes, llavors d'ortiga o pebre negre. Però l'objecte 
fonamental perquè l'encanteri tingues èxit, havia de ser una pertinença o un 
floc de cabells de la persona a la que anava destinat el beuratge.

Si entrem al més focs de les tenebres, hi ha relats que ens expliquen de 
bruixes – fetilleres, que utilitzaven òrgans humans extrets de nens de curta 
edat o de donzelles verges, pels quals es pagaven veritables fortunes per 
part de l'antiga noblesa.

Un exemple dels molts que podríem trobar, el llegim a LES ELEGÍES 
(lamentacions), del poeta PROPECI a l'any 54 AC i que diu així.

“No m'ha vençut aquesta malvada amb les seves gràcies, sinó amb her-
bes. Ell és arrossegat pel gir del rombe amb la seva corda. A ell l'arrosse-
garen els portents de la granota d'esbarzer inflada i els ossos ocults d'un 
escurçó obert en canal i plomes de males aus trobades entre les pires aban-
donades i la faixa de llana que envolta la funesta foguera”.

Sovint els mitjans de comunicació es refereixen a 
les esportistes com a femenins o atletes als mas-
culins el valor per defecte és patrimoni dels ho-

mes, (discriminació i menysteniment)?
Aquesta és una de les conclusions que expressat en 

català o castellà donaria un resultat similar.
Invisibilitat: El 45% dels esportistes que participen 

en jocs Olímpics són dones, els seus èxits ocupen un 
espai molt petit si el comparem amb els que aconseguei-
xen els homes tant en diaris de paper com digitals.

Infantilisme: Si ens fixem en la retransmissió per 
equips, una periodista, dona, recrimina a un equip l’ab-
sència de somriures abans i després d'una  prova eli-
minatòria. Com si aquesta expressió fos un requisit per 
guanyar la plata o l´0r. O titlla de “ninetes ” un equip xi-
nès per l’alçada i pes, quan se sap que les “nines xine-
ses” van aconseguint com a mínim el bronze.

L’esport masculinitza el cos femení: Ara quan com-
peteixen amb força, agilitat i domini (i estan musculades, 
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XAROP DE CEBA
• Remenant per la xarxa •
Marga Serra

com els esportistes) són “masculines”.
Això és el que han dit diferents esportistes, en unes 

entrevistes. Es refereixen a que s’entrenen com un home. 
Que pateix per a convertir-se en una atleta musculosa i 
forta. No està per a maquillatges”. Però això té un cost. 
Tots els atletes, dones i homes, s’entreguen amb dure-
sa i dolor. Transformen el seu cos per tenir més força i 
potència muscular. És així com nedadors han forjat unes 
espatlles fortes i desproporcionades respecte al volum 
del seu cap i ningú ha posat el crit al cel per aquesta 
anatomia descompensada en ells i sí en elles.

Menysteniment: Si anem una mica més lluny, i lle-

gim la premsa nord-americana, un titular ressona, encara 
ara, a les xarxes socials: “Corey Cogdell, la dona del de-
fensa dels Bears Mitch Unrein, guanya el bronze a Rio”. 
Cogdell competia amb la cordovesa Fátima Gálvez per 
pujar al pòdium en una final molt disputada de tir al plat, 
però segons el Chicago Tribune el mèrit és del seu marit. 
A més, al cronista li ha semblat més interessant destacar 
que aquest jugador dels Chicago Bears no va poder ser 
a les grades per animar la seva esposa. Ni una paraula 
de l’impuls, la concentració i la qualitat tècnica d’aques-
ta atleta de la fossa olímpica. Aquest és un cas gairebé 
ridícul, però sovint els mèrits de les esportistes recauen, 

segons els relats publicats, en els seus entrenadors. Fet 
menys notori quan parlem dels atletes masculins.

L’estètica: Un últim exemple per abordar el tema del 
físic de les esportistes. Guendalina Sartori, Lucilla Boari 
i Claudia Mandia van aconseguir la quarta posició en la 
final per equips de tir amb arc de Bolonya, van tenir l’acu-
dit de valorar aquesta meritòria posició fent referència als 
quilos: “El trio de grassonetes frega el miracle olímpic”. 
Doncs bé: la indignació social i la protesta aïrada del pre-
sident de la Federació Italiana de Tir amb Arc per aquest 
ofensiu “ cicciottelle ” li ha costat el càrrec al director del 
rotatiu, que ha estat destituït amb “efecte immediat”.

Aquest cop el menyspreu no ha quedat impune.
Aquest mostrari de casos evidencia que la desigual-

tat, envers les dones esportistes se sustenta en el model 
tradicional de conducta i d’estètica femenina (“L’esport 
és cosa d’homes”). I és una afirmació més que barroera 
i ofensiva que ha trobat als mitjans, un filó per vendre.

 Són exemples del diferencial tracte que pateixen les 
atletes fins i tot quan els mitjans han eradicat un parlar i 
un llenguatge masclista de traç gruixut. Darrerament el 
masclisme ha suavitzat les formes però segueix mante-
nint una actitud masclista. Algú podria pensar que “gras-
sonetes“, “nines” o “esposa de” no són termes insultants 
per a les atletes que competeixen al nivell més alt en uns 
Jocs Olímpics. Per desvelar els estereotips que tenim 
interioritzats.

Una reflexió: quina reacció us provocaria llegir que 
la vostra filla juga al futbol, bàsquet, tenis, corre rallis, 
etc, i per bona que sigui i triomfs i/o títols que aconseguís 
escoltéssiu aquestes barbaritats i discriminacions?

Us ho penseu i treieu les vostres conclusions. Gràcies.

Buscant per Internet un remei pel constipat vaig tro-
bar aquesta recepta. A mi em va anar molt bé.
Gairebé tothom agafa una grip o un refredat en 

aquesta època de l’any. Els medicaments al·lopàtics a 
part de sobrecarregar el fetge, només atenuen els símp-
tomes. De fet prenent medicació ja sabem que el refre-
dat dura 7 dies i sense prendre’n dura 1 setmana!

Ingredients: Una ceba grossa, tallada a grills, 8 cullera-
des de sucre moreno de canya, 1 cullerada de mel i el suc 
d’una llimona. Opcional: afegir una mica d’aigua i/o gingebre.

En un pot de vidre, de tapa hermètica, hi posem tots 
els ingredients. El tapem i ho sacsegem ben sacsejat. 
Ho deixem reposar fins l’endemà. L’endemà tornem a 
sacsejar i prenem una cullerada del xarop. I així n’anem 
prenent fins que estiguem bé del refredat o de l’afonia. 

Altres receptes proposen bullir la ceba amb una mica 
d’aigua durant 15 minuts, després de reposar s’hi afe-
geixen la resta d’ingredients es posa en un pot hermètic.

Per què aquests ingredients?
La ceba, és un antibiòtic molt potent ja que té moltes 

substàncies sofrades, és diürètica, antiinflamatòria, ex-
pectorant, analgèsica i antireumàtica

La llimona té molta vitamina C i a més estimula el 
sistema immunitari. Aquesta fruita també es un bon nete-
jador per l’organisme, ajuda a depurar el fetge i el ronyó.

La mel, és antisèptica i antibiòtica i accelera la cica-
trització de les ferides.

A part d’aquests tres elements, la natura ens ofereix 
una gran farmaciola: farigola, equinàcia, gingebre, saüc, 
plantatge (llantén)… Però la millor solució per passar 
una grip o un refredat, a part de remeis naturals, és la 
de l’àvia: “Xarop de llençols”, reposar i deixar que el cos 
desenvolupi la seva pròpia curació.

http://www.coricos.cat/xarop-de-ceba-mel-i-llimona-
feina-al-metge-no-en-dona/
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PASSATEMPS
• Entreteniments •
Joan Llorens, joglar

Sudoku fàcil Sudoku difícil

Sopa de lletres
Troba el nom de les comarques de 
Catalunya.

Alt Camp, Montsià, Alt Empordà, Noguera, Alt Penedès, Osona, Alt Urgell, 
Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Anoia, Pla de l’Estany, Bages, 
Pla d’Urgell, Baix Camp, Priorat, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Baix Empordà, 
Ripollès, Baix Llobregat, Segarra, Baix Penedès, Segrià, Barcelonès, Selva, 
Berguedà, Solsonès, Cerdanya, Tarragonès, Conca de Barberà, Terra Alta, 
Garraf, Urgell, Garrigues, Vall d’Aran, Garrotxa, Vallès Occidental, Gironès, 
Vallès Oriental i Maresme.
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San Pedro, 5 • Tel. 964 452 358 • 12500 VINARÒS

PEIX I MARISC DEL MEDITERRANI

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)

636 396 720



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

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

Vint anys al seu servei

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

GESTIÓ FINANCERA - ASSEGURANCES: Miguel Angel Garcia - Carmen Tena

Tel.: 977 784 099

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

Lo Collet


