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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)

636 396 720

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
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EDITORIAL
• Editorial •
La Redacció

El subscriptor participa amb la quantitat de
0,15€ en el número 41657 de la loteria de Reis

• Bar Cafeteria i Terrassa
• Nova temporada
• Obert tot l’any
• Productes de proximitat i menjar casolà

Quina tardor xiquet! No hem entrat a l’hivern però 
xiquet ens ha plogut, ha fet calor, ha fet fred, sol, 
humitat, boira... trasbals xiquet, trasbals! Quan 

teníem la llenya feta fot a fet calor. Renoi! Ohh! I els bos-
cos noi? Com feia anys que no es veia, els nostres bos-
cos ens han regalat una brotada de rovellons apoteòsi-
ca. De Massanes a les Moles la natura ens ha obsequiat 
amb rovellons, camagrocs, llenegues, carlets i finalment 
fredolics. Ai xiquet, com hem fet bullir l’olla i la paella 
preparant conserves per tot l’any! Sort n’hem tingut de 
perdre’ns pel nostre entorn i així esbandir-nos una mica 
dels esglais i els atacs de cor polítics. I és que els temps 
que venen no porten massa bons auguris, xiquet! Sem-
bla que l’extrema dreta definitivament s’ha tret la careta 
a Espanya, apartant-se aparentment de PP i C’s, i han 
entrat a la Junta d’Andalusia amb 12 representants. Els 
analistes veuen ben plausible un auge d’aquests partits 
entestats en aixecar murs més que no pas bastir ponts. I 
és que les ‘democràcies’ del món els han permès créixer 
i tenir representació política. Pobra Europa, pobra Espa-
nya i pobra Catalunya. Si xiquet; aquí tampoc estem per 
tirar coets. No sabem qui ens governa si el Torra, si el 
Puigdemont... i mentrestant només veiem com segueix 
havent-hi gent presa que no és ni escoltada per aquesta 
injustícia espanyola. Si, xiquet! Ja només ens quedava 
veure com el Jordi Sànchez i el Jordi Turull, com a me-
sura de protesta, inicien una vaga de fam. Per desgràcia 
s’ha repetit aquella funesta imatge del govern de Com-

panys a la presó. Avui, xiquet, hem hagut de veure el go-
vern de Jonqueras (ja que Puigdemont és a l’exili) amb 
els altres ex membres en una foto a la presó que roman-
drà en la història. I tu que deies, xiquet, que Europa ens 
ajudaria? Jo ja tenia l’experiència de la guerra, on van 
deixar la República amb el cul a l’aire. Aquí ens hem pen-
sat que duent flors a les mans i dient que 'els carrers se-
ran sempre nostres’ seríem independents. Mira França, 
xiquet; ho has vist? Els ‘armilles grogues’ han bloquejat 
el país perquè el Macron els hi apuja els carburants. Ai, 
xiquet; no hi ha res a fer! Havíem d’haver tirat pel dret! I 
és que qui pensa en nosaltres? Bé, si xiquet, tens raó. A 
la campanya andalusa ens han tingut en boca cada dia. 
I els que no ens hi han tingut mira, han perdut. Acaba-
ran amb els PIRMIS i el senyoritisme els grans salvadors 
de les Espanyes? Semblaven unes eleccions catalanes, 
nen. Hehehehe l’Arrimadas, el Rivera, el Pàramo... tots 
per avall a vendre que és la seva terra i nosequè! Colla 
de... Ja ho han sabut fer bé ja! Ai, Sánchez; eleccions ja? 
Perduda Andalusia, sense pressupostos, amb presos 
polítics, rodejat d’imbècils com el Borrel, inútils com el 
Duque i estafadors com el Huerta... què et queda? Ai, si, 
xiquet, tens raó! Treure Franco del Valle de los Caídos 
i fotre’l a l’Almudena! Quin desori, xiquet! Posa’m una 
miqueta més de conyac ‘maco’ hehehe Sí així! Almenys 
així les penes seran més passables. I ara vindrà Nadal i 
menjarem i beurem millor! Ves que encara no es trobin 
rovellons. Res doncs, xiquet, digue’ls-hi a tota la gent de 
Lo Collet que passin un Bon Nadal i unes Bones festes, 
que a la taula, per sí o per no, no parlin massa de política 
i de futbol, i que parlin de ‘xiques’. Ah, no, xiquet, que ara 
això està mal vist, tens raó! Ah! Val! Doncs res... posa’m 
una miqueta més de conyac, maco! Així la Leti dius que 
tenia un amant a esquenes del borbonot... ohhh!
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TROBADES GEGANTERES
(4T. TRIMESTRE)
• Actualitat •
Meritxell Gaya Llorens

L’últim dia de setembre la Colla Gegantera va anar  
cap a Alforja on s’hi celebrava la 24ª Trobada de 
Gegants. Vam arribar a l’hora d’esmorzar. Després 

de descarregar els gegants, ens vam dirigir cap al parc 
del Amics d’Alforja on ja hi havia les brases enceses per 
tal que cadascú es pogués coure la llonganissa i la can-
salada amb el pa torrat. Després cap a les 12h va co-
mençar la trobada, la qual va ser força llarga degut a les 

nombroses parades que fèiem al llarg del recorregut pel 
poble. Vam acabar la trobada al mateix parc on havíem 
començat sota un sol espatarrant. Cadascuna de les co-
lles vam anar fent el ball de lluïment i ens van donar el 
record commemoratiu, i en finalitzar una ballada conjun-
ta de totes les colles assistents.

Havent passat quasi la primera quinzena d’octubre, 
el dia 14 d’aquest mes, ens vam dirigir cap a Alcover, 
vila amiga on cada any hi acabem anant. Feia un dia 
molt plujós i pensàvem que potser hauríem de ballar al 
poliesportiu, cosa que molts anys ens passa per aquesta 
època. La sort va fer que les clarianes anessin aguantant 
i a l’hora de la cercavila ja no ens calgués treure el parai-
gua (cosa que vam haver de fer per coure’ns la llonga-
nissa i la botifarra), i poguéssim celebrar la 27ª Trobada 
de Gegants. Vam anar passant pels carrers del poble on 

també s’hi celebrava la Fira dels Bandolers i per aquest 
fet, tot el poble estava ple de paradetes d’artesania i co-
ses similars. Un dels moments màgics d’aquesta trobada 

fou quan vam passar per l’Avinguda de Reus i el Carrer 
de l’Estació. Hi havia molta gent arremolinada per les 
voreres i amb moltes ganes de passar-ho bé. Finalment 
vam anar arribant a la plaça Lluís Companys on hi hagué 
la darrera ballada de cadascuna de les colles i la ballada 
final conjunta.

I l’última sortida d’aquest any va ser per la Festa Ma-
jor del Baix Camp organitzada pel Consell Comarcal i 
que aquest any es va celebrar a Riudoms. La casuali-
tat va fer que caigués el mateix cap de setmana que la 
nostra Festa Major de sant Rafel. Els 28 municipis de la 

comarca hi van ser representats d’alguna manera: colles 
de gegants, de grallers, colles de bastoners, batucades, 
corals... Ens van convidar a esmorzar a tots els assis-
tents i seguidament va començar el cercavila pel poble, 
el qual va ser força llarg i en arribar a la plaça de l’Esglé-
sia després d’escoltar els parlaments de les autoritats, hi 
va haver la ballada final conjunta, però per grups, ja que 

d’aquesta manera s’acceleraven les actuacions de totes 
les colles. En acabar vam poder donar un tomb per les 
paradetes que hi havia de cadascun dels pobles del Baix 
Camp. A la parada de Colldejou hi havia la degustació 
de Formatges de Cabra i també hi vam veure una foto 
força gran que ens van fer de tots els components de la 
Colla Gegantera.

I ara només ens queda esperar l’any que ve per po-
der tornar a voltar per tots els pobles amb els nostres 
gegants. Des d’aquí el nostre agraïment a tots els que 
ho fem possible.
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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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MANIFESTACIÓ A PERPINYÀ
• Actualitat•
Rosa Ferré

977 83 72 03

Només he estat dues vegades a Perpinyà i les 
dues ha estat per assistir a una manifestació. La 
primera va ser el 10 de setembre del 2016, quan 

els catalans del nord demanaven l’estatut. I hi vaig anar 
amb el meu company Pere Grant Bota “Indio”. La segona 
va ser el passat 10 de novembre de 2018. Hi vaig tornar 
aquesta vegada amb la meva germana Guadalupe per 
agrair a la Catalunya Nord l’ajut que ens va brindar per 
poder fer possible el referèndum l’1 d’octubre de 2017.  

Vam sortir cap a les 9 i autopista amunt fins arribar 
al punt de trobada; directament a la place de Catalogne, 
on ja hi havia força ambient. Aparcàrem al pàrquing de 
sota la plaça que porta el mateix nom. Realment, aquest 
dia van fer una bona bossa només amb els que veníem 
de fora. Anem a dinar a prop de la mateixa plaça i cap a 
les 15h hi tornem. Se’ns insta a anar al consolat d’Espa-
nya a fer una mica de soroll. Som bastants el que ens hi 
arribem. Només hem de travessar un carrer i ja hi som. 
Quan arribem ja hi ha una bona colla de gent; també uns 
quants policies de la gendarmerie que estan expectants 
per si en passa alguna però no és el cas. Com quasi 
sempre el comportament és exemplar. Allí estem una 
bona estona cridant contra el govern espanyol, contra el 
Borbó i a favor de la llibertat dels nostres presos i preses 
polítics. Evidentment, les portes i finestres estan ben tan-

cades, talment diries que a dintre no hi ha ningú. Tornem 
a la plaça, ja que aviat començarà la manifestació.

A les 16h puntualment comença a avançar la cap-
çalera i poc a poc ens posem en marxa. Arribats a les 
galeries Lafayette, hi ha una aturada. Passem el riu fins 
a la prefectura on també hi ha una aturada i una bona 
escridassada. A diferència de la de fa dos anys aques-
ta vegada passem pel centre de Perpinyà fins arribar al 
Castellet on s’ha desplegat una estelada megagegant i 
se n´ha penjat una altra, es llegeixen una sèrie de ma-
nifestos, cridem consignes i es canten els himnes d’Oc-
citània, Catalunya, Ses Illes Balears i la Comunitat Va-
lenciana. En acabar s’insta a la gent a fer una marxa de 
torxes. Finalment, assistim a la festa-concert on tocaran 
uns quants grups representant de cada comunitat. Pel 
cap baix ens diuen que hi hem assistit unes 10.000 per-
sones, molts arribats de Catalunya, però també de Ses 
Illes i de la Comunitat Valenciana. Malauradament nos-
altres no podem quedar-nos a la marxa ni al concert i 
enfilem camí cap a casa.  Sense cap mena de dubte que 
ha estat una nova jornada per no oblidar!
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PILAR POVES 
RUIZ-NAVARRO
• Parlem amb... •
Judit Robert Masià

Avui entrevistem a: Pilar Poves 
Ruiz-Navarro, presidenta de 
Creu Roja de Mont-roig.

Pili, ens podries dir quants 
anys fa que estàs al capdavant de 
Creu Roja?

Doncs ara mateix, fa sis anys.
Quina és la vostra àrea d’acció?
L’acció està centrada, sobre-

tot, en el municipi de Mont-roig del 
Camp, però en funció de les neces-
sitats, també intervenim en altres 

poblacions. Actualment, per exemple, ho fem a Pratdip, Vilanova d’Escor-
nalbou i Colldejou.

Em podries fer cinc cèntims de les tasques que es duen a terme des 
de Creu Roja?

Les tasques són molt variades, entre d’altres, fem entrega d’aliments, tot 
tipus de roba i calçat, productes d’higiene i altres utensilis de suport, com poden 
ser cadires de rodes, caminadors, llits, etc. També fem transport adaptat, gestió 
de diferents ajudes puntuals com ara lloguer, subministraments d’aigua, llum…

Qualsevol persona pot fer ús de Creu Roja, o bé, ha de venir derivat 
del departament d’Acció Social? Com ho controleu tot això?

Qualsevol persona pot adreçar-se a Creu Roja a títol 
individual, però tenim un conveni amb els Serveis Socials 
municipals amb els quals col·laborem i des d’allà també ens 
deriven usuaris. A nivell intern, fem entrevistes i demanem 
la documentació corresponent als usuaris per conèixer de 
primera mà la situació en la qual es troben.

Has dit que teniu préstec de material com ara llits, cadi-
res de rodes, caminadors… Com funciona això?

És molt senzill. Poden contactar directament amb la ofi-
cina, i si hi ha disponibilitat, prestem el material sol·licitat. 
Només cal presentar el DNI i abonar una fiança que es re-
emborsa quan es fa el retorn del material utilitzat i aquest és 
troba en condicions acceptables.

El voluntariat forma una part important de la vos-
tra tasca. Qualsevol persona pot ser voluntari de Creu 
Roja? Què cal fer? A qui adreçar-se?

Sí, els voluntaris i voluntàries són una part imprescindible 
del nostre servei. En principi tothom pot ser voluntari, encara 
que cal assenyalar que han de coincidir la necessitat i les 
característiques del lloc de treball, i també, molt important, 
les aptituds de la persona interessada en fer voluntariat. Es 

pot contactar, per telèfon al 977 81 11 17, per correu electrònic o presenci-
alment, és clar.

Alguna cosa per afegir o que creguis que és important per a fer difu-
sió de la gran tasca solidaria que dueu a terme?

Agrair una vegada més la gran tasca de totes les persones que fan que 
això sigui possible: Els socis, els voluntaris, els supermercats i empreses 
que fan donacions, les persones que donen material que ja no utilitzen, a 
tothom que compra números dels diferents sortejos que fem al llarg de l’any, 
en definitiva, a totes i a tots, moltes gràcies!
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EL PLAER DE
L’APRENENTATGE
• Ho sabies? •
Elisa Llaberia

Una de les coses que m’han fet més feliç en aques-
ta vida ha estat, segueix sent i espero que així 
continuï  fins al final, la sensació d’aprenentatge.

Quan som criatures, aquesta curiositat per tot el que 
ens envolta és innata, aprenem ràpidament, merave-
llant-nos de les nostres descobertes diàries.

Quan vaig anar a l'escola, era l'època de l'EGB, (En-
senyament general bà-
sic), que realment era 
molt bàsic, encara que 
nosaltres llavors no ho 
sabíem. Així ens vam 
plantar en l'adolescència 
creient-nos que ja érem 
savis (una actitud molt tí-
pica dels adolescents, tot 
s’ha de dir).

Així que va ser una 
mica més endavant, pot-
ser a l'època de l'institut, 
quan vaig conèixer al-
guns professors d’aquells 
que dius “chapeau”, quan 
me’n vaig adonar  que 
era ignorant.

En general, totes les persones en algun moment de la 
nostra vida ens n'adonem que, com va dir el filòsof: “Yo 
solo se que no se nada”, i és en aquest punt d’inflexió, 
quan comencem a revisar totes les nostres creences i 
entenem que mai podrem saber-ho tot.

Només si reconeixem la nostra ignorància ens vindrà 
la necessitat de l'aprenentatge.

A la meva professió he tingut ocasió de parlar amb 
tanta gent…

Al llarg dels anys m’he trobat amb gent de totes les 
edats, fins i tot ja vells, que encara no ho han descobert,  
es dona la paradoxa que quan més ignorants són, més 
savis es pensen. 

Per altra part, hi ha persones realment especials, que 
des de la humilitat de saber que el que els queda per 
aprendre és infinit, són pous de saviesa, persones sen-
se pors, serenes, escoltar-los es tan enriquidor i t’aporta 
tant, que et sap greu que s’acabi el temps de visita, i 
no puguem continuar la conversa per no fer retardar els 
següents.

Avui en dia, amb les noves tecnologies, sembla que 
sigui ben fàcil adquirir coneixements, però hi ha molta 

ferralla, tothom pot penjar a les xarxes tota classe de 
barbaritats, i s’ha de fer un gran esforç per destriar el gra 
de la palla.

A mi, que les noves tecnologies ja no m’han fet mai 
massa gràcia, només m'ha faltat tota aquesta allau de 
mentides i notícies falses dels últims temps (ara n’hi di-
uen Fake News), per entornar-me’n corrents cap als me-
dis tradicionals de l'aprenentatge.

Per exemple, documentals de la BBC o similars. En-
cara que existeixen una gran varietat de televisions- es-
combraria, també n’hi ha que continuen oferint grans do-
cumentals de Història, natura, ciència, etc.

Cursos i conferències amb bons professors…
Llibres: Què dir d’un bon llibre. Quin gran plaer llegir 

un bon llibre!!!
Un dia vaig escoltar per 

la ràdio una idea que em va 
agradar i desprès l'he posa-
da en pràctica: Rellegir els 
clàssics. Quan vas a l’ institut 
t’obliguen a llegir algun bon lli-
bre, però com que ho fas “per 
força” no el gaudeixes o potser 
per l'edat no l’arribes a com-
prendre prou bé.

Hi ha llibres que potser 
costa trobar-los a les llibreries, 
però a la Biblioteca els clàs-
sics hi són tots.

El primer que vaig aga-
far va ser “Mirall Trencat”, de 
Mercè Rodoreda, grandíssima 

novel·la, que potser si l’hagués llegit amb 15 anys i per 
força, no l’hagués entès, però que ara, de gran, la vaig 
gaudir molt.

En fi, tenim tants autors i tan bons...
Internet també té coses bones, per exemple: podem 

recuperar els documentals i programes de televisió que 
no haguem pogut veure, perquè també n’hi ha de molt 
interessants: “A Pagès”, “Riu avall”, “Viure als Pirineus”, 
“Economia en colors”, aprendre economia amb Xavier 
Sala Martin, grandíssim professor, quin luxe!!!

N’hi ha un que és realment un pou d’aprenentatges: 
S’AVIS.

Entrevistes a avis savis de reconegut prestigi, un ve-
ritable regal que ens fan, ja que per desgràcia al ser avis, 
ens van deixant, però sempre ens quedarà el seu llegat 
de saviesa.

I per animar-vos a seguir aprenent, us diré que jo que 
he tractat amb tanta gent gran, he comprovat que la ma-
joria dels iaios cultivats que he tingut la sort de conèixer, 
malgrat haver passat mil i una peripècies a la vida, són 
persones que desprenen una gran serenor, sense pors, 
feliços…
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ANY NOU... VIDA NOVA
• Ho sabies? •
Margarita Serra
Coach i naturòpata

Les festes de Nadal acostumen a ser un moment 
de balanç, de tancament, de deixar anar coses. I a 
l’hora també és una època de noves il·lusions, fites 

i somnis; noves possibilitats que venen amb el nou any.
En aquest article us proposo alguns consells per aco-

miadar l’any tot fent balanç i deixar enrere allò que no 
ens permet avançar i com podem plantejar-nos els famo-
sos propòsits d’any no sense defallir. 

Fer balanç necessari per encarar el futur
Deixar anar pot generar certa tristesa, fins i tot dei-

xar-nos afectats o amb un gran sentiment de pena. Val 
la pena fer balanç si ens hem de posar tristos? Perso-
nalment penso que sí, la qüestió és què fer amb aquesta 
tristesa o com no quedar-nos-hi enganxats.

Us proposo una la dinàmica de la Ma Coach per fer 
balanç d’aquest 2018. Aquesta és una tècnica que et 
connecta amb el cos, et permet meditar i centrar-te en tu 
i veure el resultat d’aquest treball. 

Comencem
Busca una un lloc on puguis estar sol, còmode i en 

silenci durant uns 10- 15 minuts. Si vols pots crear am-
bient encenent  alguna espelma, posant música relaxant 
i si t’agrada encens o algun aroma d’oli essencial com 
l’espígol o el cedre. 

Et convido a que miris la teva ma oberta, et propos0 
que et facis cinc preguntes, et faràs una pregunta a cada dit 
quant tinguis la resposta baixaràs el dit fins arribar al dit gros.

La idea es fer un balanç de l’any, cinc preguntes que 
t’ ajudaran a deixar anar allò que ja no et serveix i d’agra-
ir tot el que et permet estar a punt per al 2019. 

1. Quines eren les meves expectatives, els  meus 
propòsits per al 2018? Remuntar-nos al gener i 
veure què ens havíem proposat, què anhelaven. 
Es un bon exercici a vegades pot costar mirar 
mes enllà de 3 o 4 mesos però pren-te el temps 
que necessitis.

2. Què he aconseguit? Moltes vegades posem el 
focus en les mancances més que en els èxits. 
Para’t a pensar en tot allò que sí has fet possi-
ble, que has dut a terme. Con ho has aconseguit, 
quins han estat els esforços, pensa en tots els tri-
omfs que has aconseguit aquest any que s’acaba.  

3. Què no ha funcionat? No tot s’aconsegueix, hi 
ha coses que poden no haver funcionat aquest 
any. Mirar allò que no ha funcionat,  ser conscient 
dels errors que hem comès i entendre-ho com 
una gran possibilitat d’aprenentatge ens permet 
deixar-ho anar i mirar cap al futur. 

4. Quines coses tinc per agrair? Ben segur aquest 
2018  han passat coses per les que hem de sentir 
agraïment.  Et convido a que pensis en tot allò pel 
que pots donar gràcies aquest any ja sigui mate-
rial, persones, situacions, emocions.....

5. Em què m’he convertit?

Mira la teva mà amb el polze, gira’l fins que quedi fent 
vertical. Pensa en quina persona t’has convertit, com 
has canviat des de gener. Sortiran moltes coses posi-
tives; potser descobreixis algun aspecte negatiu teu, al-
guna cosa que desitgis canviar, és una bona oportunitat 
per que esdevingui un nou propòsit. Mentalment torna al 
gener del 2018 i pensa  quins consells et donaries a la 
persona que eres aleshores.

Propòsits d’any nou… dissenya el teu 2019
El primer de gener fem una gran llista de propòsits, 

objectius, bones intencions. Llistes llargues amb desitjos 
d’aprimar-se, deixar de fumar, fer esport, llegir, aprendre 
un idioma, millorar les nostres relacions... Com mante-
nir-se ferm en la consecució d’aquests objectius? Per 
què la majoria no s’aconsegueixen, és més deixen de 
fer-se abans de que acabi gener?

La resposta és simple, perquè la majoria no s’han fet te-
nint en compte la necessitat real, allò que realment volem 
per la nostra vida, allò que pensem que ens farà una vida 
més feliç. Hem de tenir en compte la qualitat i no la quan-
titat dels nostres propòsits, val més plantejar-se’n menys i 
poder centrar-se en dur-los a terme; ben segur que durant 
l’any aniran apareixent nous reptes i noves fites. Connecta 
amb les teves necessitats i fes -te aquesta pregunta “Què 
canviarà si aconsegueixo aquest propòsit?”

Et proposo alguns aspectes a tenir en compte a l’hora 
de formular els teus objectius pel 2019

• Formula els teus objectius en positiu, les afirma-
cions postives son més motivadores. Per exem-
ple en comptes de dir “Aquest any no vull discutir 
amb el meu company de feina” pots optar per dir 
“aquest any vull millorar les relacions a la feina”.

• Posa’t fites assolibles i que puguis mesurar, et 
premetrà veure millor els resultats. 

• Plateja’t objectius revisables a curt termini , et 
permet anar revisant el seu assoliment i poder 
gaudir i celebrar els progressos. 

• Espero que aquests consells t’ajudin a viure un 
2019 ple del que et faci feliç i sobre tot pensa si 
el pla A falla tens encara 25 lletres a l’abecedari.
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LES RECEPTES DE LA 
LOLA - https://bonplat.cat
• Cuina •
Laia Llorens

Primer plat
Macarrons amb rovellons
Ingredients per 4 persones: 400 g. Macarrons, 1/2 

Kg. Rovellons, 1/2 l. Crema de llet, Oli i sal
Preparació: Bullirem els macarrons al dente, els escor-
rerem i reservarem. Netejarem i tallarem els rovellons a 
trossos.

En una paella amb oli saltejarem els rovellons amb un 
bon pols de sal durant 5 minuts, li afegirem la crema de 

Postres
Coca de pinyons
Ingredients: 6 Ous, 2 Iogurts, 6 Mides de iogurt 

de farina, 4 Mides de iogurt de sucre, 1 Mida de iogurt 
d’oli, 2 Sobres de llevat, Matafaluga o anís en gra, 150 g. 
Pinyons, Sucre i Anís
Preparació: Escalfarem el forn a 180 graus. Excepte la 
matafaluga, els pinyons i l’anís, posarem la resta d’ingre-
dients en un bol i els batrem amb el túrmix, quan estigui 
la pasta ben fina afegirem la matafaluga.

Forrarem una plàtera amb paper de forn i hi aboca-
rem el preparat, per sobre anirem posant polsims de su-
cre i per últim els pinyons.

Ho enfornarem 35 minuts amb el forn encès dalt i baix.
Comprovarem si està cuit punxant-ho amb un escura-

Segon plat
Rissoto de bolets i espàrrecs verds
Ingredients per a 4 persones: 400 g. Arròs bom-

ba, 50 g. Ceps secs, 6 Espàrrecs verds (poden ser con-
gelats), 1 l. Brou de verdures (el podeu fer de pastilla), 2 
Alls porros, 30 g. Formatge parmesà ratllat, 50 g. Mante-
ga, 1 Copa de vi blanc, Oli, sal i pebre
Preparació: Mitja hora abans de començar poseu a re-
mullar els bolets amb 1 litre d’aigua calenta, que aprofita-
rem per fer-hi el brou. Tingueu el brou calent en un cas-
só, a part piqueu els porros i poseu-los a sofregir amb un 
raig d’oli en una cassola de metall. Quan estiguin tous 
hi afegiu els espàrrecs tallats petits i també els bolets 
escorreguts i tallats, i saltegeu-ho tot junt.

A continuació tireu-hi l’arròs i remeneu-lo durant 2 o 
3 minuts per sofregir-lo una mica. Després afegiu-hi el vi 
blanc i deixeu que s’evapori tot remenant. Aboqueu-hi un 
cullerot de brou bullint i continueu remenant.

Aneu-hi afegint brou cada vegada que l’arròs quedi 
sec i no deixeu de remenar-ho. En total ha de coure uns 

llet deixant que bulli fins que comenci a espessir.
Barrejarem els macarrons amb els rovellons, els hi 

donarem un parell de voltes i ja ho podem servir.

17 minuts. Proveu-lo, ha de quedar grenyal, el que els 
italians en diuen al dente, apagueu el foc quan l’arròs en-
cara estigui una mica caldós i hi afegiu el formatge ratllat, 
la mantega a daus i ho aneu remenant fins que es fongui. 
Rectifiqueu de sal i afegiu-hi pebre i ja es pot servir.

Si en aquest moment hi voleu afegir una mica de tò-
fona ratllada a sobre de cada plat, la menja ja és sublim, 

dents, una vegada el traiem del forn i mentre encara sigui 
calent ho regarem amb anís, i ho acabarem d’ensucrar.
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RECULL FOTOGRÀFIC
• Actualitat •
La Redacció
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HA PASSAT...
(Del 1 d’ocubre al 16 de desembre de 2018)
• Actualitat •
La Redacció

Fe d’errates: per error va sortir tallada la informació 
de la pàgina 19 del número 78 de Lo Collet.

28/08/2018.- Naixement del Lluc Garcia Mon-
jo. Trimestre productiu! Els aires de Collde-
jou segur que han beneït aquest vailet. Cal 

Fèlix està de celebració i és una alegria enorme per a 
tothom. Sònia, Àlia, Iu i Roger moltes felicitats!

Finals agost. Als terrenys del poble s’inicia la 
temporada de l’avellana. Les veïns i les veïnes 
de Colldejou podrem plegar les avellanes que els 

porcs senglars ens deixin. És una avellana maca i amb 
bona lliura, tot i que una mica fràgil de closca.

08/09/2018.- Berenar/Sopar dels pobles de 
la Baronia d'Escornalbou. Si fa uns dies 
foren els més petits, aquesta vesprada ha 

estat el torn dels grans. S’han trobat al Castell en repre-
sentació dels pobles de la Baronia. I per celebrar-ho es 
va oferir un sopar amb unes plàteres plenes de menjar, 
entre el que hi havia entrepanets i variació de canapés. 
Per acabar la vetllada barra per a tothom amb refrescos 
i begudes i cantada d’havaneres.

13/10/2018.- Cims per Llibertat va tenir com a 
objectiu conscienciar de la injustícia que repre-
senta la situació dels nostres presos, exiliats i 

represaliats polítics, així com transmetre el nostre suport 

incondicional tant a ells com a les seves famílies. Es van 
pujar simultàniament 18 muntanyes. Gent de Colldejou va 
pujar a la roca Corbatera del Montsant per denunciar la in-
justícia de l’empresonament dels Jordis i la injustícia que 
s’està cometent amb els exiliats i represaliats.

Del 15 al 21/10/2018.- Restes de Leslie i Gota 
freda que han arribat a casa encara amb una 
intensitat important. Hi hagut tongada de pluges 

intenses que han fet que uns dies després barrancs i rie-
rols brollessin de nou. Pluges que han anat molt bé pels 
boscos i els rovellons.

Del 21 al 23/10/2018.-. Festa major de sant Rafel. 
El nostre segon patró ha estat celebrat amb una 
bona regada dels nostres camps el divendres, 

mentre sopàvem a la sala del ball. El dissabte el prota-
gonisme fou per la missa i processó en el seu honor, els 
balls de tarda i de nit amb els ‘Strees’. El diumenge, des-
prés del protagonisme adquirit per la canalla, a la tarda 
es va poder xalar amb l’espectacle de màgia.

Del 26 al 28/10/2018.- Ral·li Catalunya. En el tram 
de santa Marina, la cursa ha passat ben a la vora 
de casa nostra al camí del Prat, el diumenge. El 

millor ha estat Sebastien Loeb, segon Sebastien Ogier i 
tercer Eflyn Evans. Sordo ha quedat cinquè a divuit es-
cassos segons.
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Tardor 2018.- Rovellonada. Després d’una regu-
laritat en les pluges al llarg de l’estiu i sobretot a 
la tardor, hi ha hagut una brotada ben maca de 

rovellons i de bolets de tot tipus, ja siguin d’alzina com 
els apagallums, carlets o llengües de bou, de pi com els 
rovellons i altres de magnífics com les mucoses i els ca-
magrocs. Els vorals plens de gent afamada de bolet, gra-
elles i conserva a ple rendiment.

09/11/2018.- Ral·li Costa Daurada Legend 
Reus. Des de la Torre de Fontaubella fins 
a Colldejou es va córrer una de les etapes 

d’aquesta cursa. Entre els cotxes participants hi havia ve-
hicles mítics dels anys 70, 80 i 90. Entre ells BMW, Pors-
he, Seat, Lancia, Renault, Toyota o Citroen foren alguns 
dels models participants. Amb condicions variables, van 
circular per trams pels quals ha passat el Ral·li Catalunya

10/11/2018.-. Diada de la Catalunya Nord. Ami-
gues de Colldejou han participat d’aquest bo-
nic dia a Perpinyà, que s’ha omplert amb unes 

10.000 persones per fer una de les diades més participati-
ves dels darrers anys. Des d’allà, els catalans del sud han 
agraït als del nord la seva col·laboració en el referèndum. 
El crit més sentit ha anat per reclamar l’abolició del Tractat 
dels Pirineus per mitjà del qual l’Imperi Espanyol donava 
una part del territori català al francès. Evidentment, hi ha 
hagut un record pels presos, exiliats i represaliats.

28/11/2018.- Les Barraques, els masos, els 
pous, les mines i els marges de pedra 
seca han estat declarats patrimoni de la hu-

manitat per la UNESCO, assentint la petició de Xipre. 
A Catalunya comptem amb 19.000 barraques de pedra 
seca. En reconeixement i record a la feina feta pels nos-
tres avantpassats!

01/12/2018.- Feines de poda al poble. Des de 
ja fa unes dies s’han iniciat les feines de poda 
dels arbres dels espais públics de la vila. Pri-

mer van ser els arbres del parc i aquest primer dia de 
desembre s’ha procedit a la neteja dels arbres de la plaça.
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04/12/2018.- Naixement de la Joana Peña 
Castell, filla de l'Anna i el Marc i néta de la 
Maria Cinta Batista i el Pepito Castell. La 

nostra enhorabona als pares, família i amics.

04/12/2018.- Naixement dels bessons Marti-
na i Mark, fills de Jordi Vadell i Ana Yolanda 
Nicolás i néts de la Joana de cal Batiste i el 

Jaume Vadell. Els desitgem tota mena de felicitat a ells i 
a tota la família i amics. Es dóna la casualitat que aquests 
naixements es van produir el mateix dia i al mateix lloc.

16/12/2018.- Primer dels actes per la Marató 
de TV3 al poble. Al matí hem sortit d'excur-
sió pel camí de la Desenrocada del Bailon 

per esmorzar al paratge on diuen que Gaudí es va ins-
pirar per fer la seva magistral obra arquitectònica. D’allà 
hem ascendit fins al Collet Rodó, d’on hi ha magistral 
vista de l’entorn. En baixar hem dipositat el pessebre 
ben a la vora dels ulls de Gaudí. Ja a la tarda hem fet la 
xocolatada popular al Casal mentre passàvem el vídeo 
resum de la Marató de l’any anterior. Hem escrit els nos-
tres desitjos que hem acabat penjant a l’arbre de la pla-
ça, al mateix temps que el guarníem i en fèiem la primera 
encesa oficial. Els diners obtinguts els afegirem als de la 
Clotxa que farem al mes de febrer.
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ELS REIS DE L’ORIENT
Costums tradicionals de la 
nit de Reis
• Ho sabies? •
Joan Gaya Loras

100 ANYS DEL NAIXEMENT 
DE MANUEL DE PEDROLO
• Ho sabies? •
Iblama (www.iblama.blogspot.com)

En l’inici de l’adolescència, en ple hivern de 1989, 
vaig descobrir la història de l’Alba i el Dídac en el 
si del ‘Mecanoscrit del segon origen’ de Manuel 

de Pedrolo (1918-1990). En aquesta distòpia de la so-
cietat, veiem com aquests dos noiets, ella blanca de 14 
i ell negre de 9, han de ser els nous Eva i Adam per 
bastir la nova humanitat, després de la destrucció de la 
terra de part dels extraterrestres. Aquella simplicitat i a la 
vegada amb tints ficticis va marcar moltes adolescènci-
es.  Doncs bé, aquest 2018, concretament des del més 
d’abril, s’ha celebrat el centenari del naixement de l’autor 
lleidatà. Aquest vol ser un petit homenatge de la nostra 
revista Lo Collet a aquest gran autor. No ho oblidem, ha 
estat un dels grans autors traduïts a altres llengües des 
del català, amb un total de 128 obres escrites. Els gène-
res que va cultivar oscil·laven entre la novel·la, la poesia, 
el teatre, les traduccions i els articles periodístics. Se li 
comptem més de 20.000 pàgines escrites. Per desgràcia 
enmig de la seva vida hi va haver la Guerra Civil, on lluità 
en diversos fronts com el de Falset, sent un defensor sa-
gaç de la República. De fet va ser un dels ideòlegs repu-
blicans independentistes del moment. Per tot, després, 

ja amb Franco, fou un dels escriptors més perseguits per 
la dictadura entre el 49 i la mort del dictador. Malgrat tot 
decidí que no publicaria en castellà i que donaria regna 
solta al seu multi estil, capaç de fer novel·la psicològica, 
simbolista, realista o simbòlica segons necessités. Els 
escrits i les argumentacions de la censura perquè els 
llibres no fossin publicats deixen perplex. En els infor-
mes diuen que és una obra massa perfecta i que poden 
atemptar contra la moral individual. Veure per a creure!

Vull recomanar unes obres d’aquest mag. La prime-
ra ‘Acte de violència’. Ens explica una revolta pacífica i 
massiva en contra d’un govern dictatorial. Ens ve a dir 
que junts i de manera pacífica som capaços de tot. L’ob-
jectiu no era altre que posar en les ments que la llibertat 
es podia assolir! ‘Cendra per Martina’ seria la segona. 
En ella veiem com la dona es presentada com un ésser 
dèbil i a mercè de l’home. De fet el protagonista, l’Adrià, 
manté una relació a dues bandes entre dues germanes 
la Martina i la Júlia. La tercera és ‘Totes les bèsties de 
càrrega’ ve a denunciar que l’opressió és capaç d’ofegar 
tot un poble. Aquí el nom dels personatges no importa, 
en tant que són part d’aquesta societat oprimida. El que 
importa és el conjunt social.

Entre els premis més destacats rebé  el sant Jordi el 
1954 i el 1962, el Prudenci Bertrana el 1968 o el Premi 
d’honor de les lletres catalanes el 1979. El destí va fer 
que l’alzheimer ocupés el seu cap els darrers temps de 
seva vida igual que un càncer. Entre tot moria un 26 de 
juny de 1990.

Diu la tradició que els tres Reis d’Orient van restar 
tant contents d’haver trobat  l’Infant que, després 
d’adorar-lo, van començar a repartir regals a tota 

la gent que trobaven pel camí. Cada any es repeteix 
aquest gest i els Reis retornen per a portar obsequis a 
tots els nens del món. Els Reis, Sant Nicolau i el Tió, 
formen part d’aquest conjunt de personatges que s’en-
carregaven de repartir obsequis als més petits al voltant 
dels dies de Nadal.

Els tres reis són  Melcior, Gaspar i  Baltasar, popular-
ment coneguts com el Blanc, el Ros i el Negre. La tradició 
moderna de la festa de Reis es centra en l’organització 
de cavalcades que figuren l’arribada d’aquests personat-
ges a la vila, acompanyats dels seus ajudants (...). 

En la tradició urbana, perquè els reis sàpiguen el que 

cada xiquet vol, cal que aquests escriguin una carta. 
Abans aquestes cartes es dipositaven al balcó la nit de 
cap d’any. A l’actualitat són els emissaris dels reis els 
encarregats de recollir-les (...). Antigament, però, els reis 
eren uns personatges més misteriosos. De fet, mai ningú 
no els veia, encara que els infants sortien a esperar-los 
pels carrers o per les muntanyes properes al poble, o sen-
tien senyals del seu pas. L’endemà, al trobar els regals al 
balcó o finestra, no dubtaven de la seva existència.

I és que la festa de Reis participa, d’una banda, de 
la tradició nadalenca, però també, en els costums més 
antics trobem elements que la vinculen al cicle hivernal. 
Costums de llum i soroll, d’elecció de reis i de disfresses...

El tortell de Reis
(...) Antigament, explica Joan Amades, havia estat 

costum menjar coca la vetlla de Reis i donar-ne un tros al 
primer pobre que passava. Es guardava un tall d’aquesta 
coca per als familiars propers absents i el més petit de 
la casa era l’encarregat de repartir-lo entre els presents 
(...). El tortell conegut a diferents països europeus, in-
clou, una forma de triar un rei festiu. El rei de la fava era 
l’encarregat de presidir la festa i imposar les seves lleis 
als presents (...).
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Avui, la festa de Reis es centra en la cavalcada de la 
nit, però antigament havia comptat amb un ric costumari 
que ens permet veure aquest caire de festa que té les 
característiques pròpies del cicle nadalenc i altres de les 
festes d’hivern (...).

Anar a esperar els Reis
La nit de Reis, el 5 de gener, s’acostumava en molts 

pobles a sortir a esperar els reis. Hi anaven grans i pe-
tits. Aquestes sortides s’acompanyaven de demostraci-
ons de soroll, amb campanetes i esquelles o arrossegant 
pots i llaunes per terra, i de llum, sortint amb torxes o 
manats d’herbes enceses pels carrers.

A Vinyols, la vetlla de la diada de Reis, els xiquets 
anaven a esperar els reis pels carrers del poble, guar-
nits amb un rast de campanes o cascavells dels animals, 
penjats al coll. 

I a Colldejou, anaven a la darrera casa del poble a 
esperar els Reis. Anaven fent soroll amb unes “cam-
panilles” d’animal per significar que arribaven els reis, i 
els nois més grans portaven esquellots. Es cantava una 
cançó d’anar a esperar els reis: Ara passen los Reis, ara 
passen los Reis!

(...) Un dels costums més interessants el trobem a 
l’Aleixar, vigent fins els anys seixanta. Els xiquets anaven 
a rebre els Reis amb una canya llarga que tenia tres esber-
les al capdamunt. A cada punta hi portaven clavada una 
taronja que volia significar els tres presents dels reis (...).

Les captes infantils
Un altre costum prou estès, corresponent a la vetlla 

de Reis, havia estat el de sortir a demanar estrenes o 
guilandos. Els nens es disfressaven de reis, amb vestits 
de paper i cantaven cançons de capta, anant a les ca-
ses de parents, amics i coneguts. A Prades, després de 
sopar, els xiquets disfressats amb una mena de túnica, 
un barret de paper i una canya, i proveïts d’un civader, 
sortien a recollir guilandos tot cantant (...).

També els escolans, i els xiquets d’Ulldemolins, a co-
mençament d’aquest segle, anaven a la vetlla a esperar 
els Reis pels carrers, amb cistelles per recollir coses per 
les cases tot cantant (...).

La sabateta al balcó
Tal com hem dit al començament, antigament no es 

feia la cavalcada. Arribada la nit, els nens anaven a dor-
mir, no sense abans haver preparat adequadament la 
casa per al pas dels importants personatges. Els reis, 
deixen els seus regals a la finestra o el balcó. Solien pas-
sar cap a la mitjanit, a condició de que tots els nens de la 
casa dormissin. Per aquesta raó els nens deixaven una 
sabata, com a signe que allí hi viu un xiquet que espera 
rebre obsequis, i també menjar per als cavalls dels reis, 
per als patges i tota la comitiva. 

En alguns pobles, com a Ulldemolins, s’omplien les 
sabates de gra per als cavalls dels Reis i es posaven 
plats amb botifarres i pa. A Vinyols es deixava un ca-
bàs amb faves, carabassa, garrofes... al balcó per als 
camells dels Reis i una sabata per a deixar-los les jogui-
nes. A Colldejou posaven també la sabata al balcó i un 
pot amb aigua. L’endemà al matí, es sentia sonar una 
campaneta a la finestra cosa que confirmava que passa-
ven els Reis (...).

Els obsequis
Els reis han portat als xiquets, obsequis, llepolies i co-

ses útils. Amb el pas del temps la quantitat i les caracte-
rístiques dels regals han variat, adequant-se als temps. 
Perdura, però, el costum d’amenaçar amb el carbó, com 
a únic regal per aquells que no s’han portat prou bé du-
rant l’any (...)

(Font: Carrutxa Centre de Documentació sobre Cultu-
ra Popular. Escrit: Salvador Palomar)
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INTEL·LIGÈNCIA
• Opinió •
Enric Muntané

Records d'infantesa. (Record Nº 78)
Un dia, acompanyant la mare a fer les compres al 
colmado del barri, escolto una àvia parlant del seu 

net, ...." ...és molt intel·ligent, ha tret un deu en matemàti-
ques !!", exclamava eufòrica. I jo, que en qüestions de ma-
tes i problemes de química, era dels que aprovava amb 
un cinc raspadet, i això quan aprovava, doncs em feria la 
meva jove autoestima. Com és que en geografia, història 
o llengua, treia les millors notes? Era o no era intel·ligent?, 
doncs aquí comença la meva recerca en busca del que es 
coneix per intel·ligència o persona intel·ligent.

Què entenem per Intel·ligència? doncs no tothom 
està d'acord a l'hora de definir-la d'una única manera. La 
paraula prové del llatí INTELLEGERE, terme compost 
pels mots INTEL (capacitat) i LEGERE (adaptar, escollir), 
i veiem com diversos pensadors, filòsofs i psicòlegs la de-
fineixen "capacitat unitària per resoldre problemes i crear 
nous continguts"; "conjunt d'habilitats per adaptar-se a 
l'entorn"; "comportament adaptatiu dirigit a fites" i un munt 
de frases i teories que en tindria prou per omplir l'article.

Busquem sinònims: és el mateix ser intel·ligent, llest 
o savi?, doncs hi ha subtils diferències.

El LLEST (viu, pillo, murri...) és persona ràpida de pen-
saments, intuïtiva, astuta, desperta i subtil, atenta i conei-
xedora del món on li toca moure's. És el triomf de la im-
mediatesa, la visió més curta de la jugada. És el tipus de 
persona que "se les sap totes", és hàbil i  de capacitat ope-
rativa. Exemples podrien ser Gabriel Rufian o Leo Messi.

L'INTEL·LIGENT és el que més coneixements té 
en una àrea concreta. Entén les coses complexes i les 
transforma en senzilles, es més teòric, analista, estra-
tègic, més profund. El seu cap va més lent que el del 
llest, ja que utilitza una quantitat de dades que cal em-
magatzemar. És més intel·lectual i reflexiu. Posseeix una 

profunda cultura d'allò que sap.
Si la intel·ligència és la capacitat de fer les coses cor-

rectament, la SAVIESA és l'habilitat de saber triar les 
metes que valen la pena o fer les coses correctes. És 
una habilitat més subtil, completa e integrada. El savi 
necessita adquirir un coneixement del funcionament del 
món. Observant els seus valors, personals i col·lectius. 
L' intel·ligència té a veure amb el COM, la saviesa, en el 
PERQUÉ. L'intel·ligent està orientat als resultats, el savi 
als valors.

A la Bíblia: SAVIESA 6, 13-17, així parlava Salomó. 
"Radiant i immarcescible és la saviesa. Fàcilment la con-
templen els qui la estimen i la troben els qui la busquen, 
s'anticipa a donar-se a conèixer als qui l'anhelen. Qui 
matini per buscar-la no s'hi haurà de cansar, que a la 
seva porta la trobarà asseguda."

TIPUS D'INTEL·LIGÈNCIA
Ens podem trobar que un arquitecte dels millors en la 

seva matèria, en canvi pot ser un autèntic negat per anar 
en bicicleta o en fer-se una simple truita caragolada, així 
que hi pot haver múltiples intel·ligències i aquests són els 
deu tipus que la psicologia actual accepta.

I. Lògica - matemàtica. Implica la capacitat de fer 
càlculs, generar models, verificar hipòtesis, pensar de 
manera lògica i raonar mitjançant la deducció.

I. Espaial. És la capacitat de crear un model mental 
en tres dimensions. Aquest tipus d'intel·ligència la tenen 
pintors, escultors, dibuixants, arquitectes o dissenyadors.

I. Lingüística. Utilitza el llenguatge de forma ampla, 
concisa, comprèn l'ordre i el significat de les paraules.  
La solen posseir escriptors, periodistes, polítics i vene-
dors de tota classe d'articles.

I. Corporal i cinestèsia. Són persones que tenen 
gran capacitat d'expressar sensacions i sentiments a tra-
vés del seu cos. Ballarins i actors la posseeixen.

I. Musical. Existeixen persones que des del seu 
naixement tenen un do per reconèixer melodies i tocar 
instruments. Músics, compositors i directors d'orquestra  
posseeixen aquesta facultat.

I. Naturalista i pictòrica. Persones sensibles amb la 
reflexió de l'entorn. Estimen la biodiversitat, el món ani-
mal, les plantes, els minerals i la conservació de la natura.

I. Intrapersonal. És la persona capaç de formar-se 
una imatge el més exacta possible de nosaltres matei-
xos. Aspectes com la auto-comprensió, introspecció o 
reflexió, l'ajuden a regular el seu comportament i apre-
nen a gestionar les seves emocions.

I. Interpersonal. És la capacitat d'entendre els altres, 
de saber empatitzar amb una sensibilitat especial. La in-
terpretació de les paraules, els gestos, les intencions o 
els silencis dels altres, és la clau per saber posar-se en 
el lloc de l'altre.

I. Existencial. Medita en l'AQUÍ i l'ARA de l'existèn-
cia. Dona un sentit a tot el que esdevé. Preguntes  del 
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CIMS PER LA
LLIBERTAT
• Ho sabies? •
Enric Muntané

tipus, que és la vida i la mort, el sentit de la mateixa. 
Busquen transcendir i millorar dia a dia la seva escala de 
valors, la fomenten a base de diàleg i meditació.

I. Emocional. Daniel Goleman (Califòrnia, 71 anys 
en l'actualitat) Va ser el precursor en aquest estudi. Po-
dríem definir-la com la combinació de la I. Intrapersonal  
amb la I. Interpersonal. De manera bàsica es pot definir 
com la persona que es comprèn a sí mateixa i també 
els altres. Ens apunten cinc claus per tal d'entendre-la o 
millorar la nostra.

AUTOCONSCIÈNCIA. Reconèixer les nostres emo-
cions i no deixar-se arrossegar per elles.

CONSCIÈNCIA. Aprendre a ser més conscients del 
que està succeint al nostre interior i acceptar el poder de 
la nostra vulnerabilitat.

A 9 amics dels pobles de Giro-
nella i de Prats de Lluçanès, 
afeccionats a la muntanya, 

se'ls va ocórrer, que una manera de 
fer veure al món la injustícia dels em-
presonats i exiliats  del nostre país 
arran del Referèndum, doncs fora 
fer i conquerir els cims de les munta-
nyes més emblemàtiques del nostre 
Principat. De manera simultània, en 
total foren 18 cims triats directament 
pels nostres presos, exiliats i repre-
saliats polítics.

El passat dissabte 13 d'Octubre, 
era la data i aquesta es la relació de 
cims i persones que els van triar.

Tossal del Rei 1351m.
Montgrí 303 m.

Tossal de les torretes 1676 m.
Pica d'Estats 3143 m.
Canigó 2785 m.
Les agudes 1705 m.
Gallina pelada 2322 m.
Sant Jeroni 1236 m.
Montsent de Pallars 2883 m.
Puigsacalm 1515 m.
Roca Corbatera 1163 m.
Matagalls 1698 m.
La Mola (St. Llorenç de Munt) 1103 m.
Carlit 2921 m.
Comabona 2548 m.
Pedraforca 2505 m.
Puigmal  2913 m.
Montcaro 1441 m.

Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell 
Serret, Toni Comin, Jordi Cuixart, 
Joaquim Forn, Anna Gabriel, Oriol 
Junqueras, Clara Ponsatí, Carles 
Puigdemont, Raül Romeva, Marta 
Rovira, Josep Rull, Jordi Sànchez, 
Jordi Turull, Meritxell Borràs, Car-
les Mundó i Carme Forcadell

També hi havia el cim 0, 
per totes aquelles persones 
que no hi podien anar, però 
volien col·laborar.

En veure la dimensió que 
agafava l'esdeveniment, van 
optar per demanar ajuda a 
la Federació D'entitats Ex-
cursionistes de Catalunya 
(FEEC), que els va fer de pa-
raigües legal i va encapçalar 

la crida a les associacions munta-
nyenques d'arreu del país.

La Rosa Ferré, els seu germà Ilie, 
juntament amb la seva parella, San-
dra, fills Ilie i Biel, una germana de la 
Sandra i una amiga d'aquesta, i qui 
subscriu, vam triar el cim de la Roca 
Corbatera (Montsant) per qüestions 
de logística, ja que ens queia a prop.

El dissabte 13 d'octubre, a les vuit 
del matí, ens trobàvem al camp de 
futbol de Cornudella, per aparcar els 
vehicles, acabar els tràmits d'inscrip-
ció i recollir les samarretes comme-
moratives. Molt ambient festiu i gent 
de totes les edats ens acompanyari-
en en aquesta ascensió. Des de l'or-
ganització van donar la xifra de més 
de 500 persones apuntades per fer 
aquest cim. En total, 18.000 perso-
nes fèiem un dels 18 cims, de forma 
simultània. A continuació, i des del 
punt més alt, es llegia un manifest 
que va arrencar llargs aplaudiments i 
algunes llàgrimes.

AUTOANALISI. Aprendre a avaluar les nostres emo-
cions i ser capaços d'identificar-les. Observar on és el 
nostre enfocament o cap on dirigim la nostra atenció, a 
quins aspectes positius o negatius, així comprenem d'on 
surten les nostres emocions.

AUTOCONTROL. La capacitat per a no reaccionar i 
saber mesurar la teva paciència..."aprendre a comptar 
fins a deu...", respirar, reflexionar, prendre distància de 
la situació per tal de tenir millor perspectiva i major con-
trol emocional.

EMPATIA. De vegades, estem tan capficats en els 
nostres problemes, que pensem que tenim sempre la 
raó, peti qui peti. L'empatia ens permet reconèixer els 
sentiments dels altres i eliminar diferències, i de pas aug-
mentar el nostre nivell de comprensió.
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VENÈCIA I CREUER PER 
LES ILLES GREGUES (II)
Del 30 de juny al 8 d’agost
• Viatgem a...•
Meritxell Gaya i Isaac Blanch

6.10 COM HO VAM VIURE?
DIA 1 EMBARCAR A VENÈCIA I NAVEGACIÓ FINS 

A BARI. Ens tocà la planta 9 del vaixell; camarot 8304.  
Només accedir-hi directament a dinar. Bufet i taula amb 
vistes sobre el port. Simulacre d’emergència al pont 2 i 
sortida apoteòsica passant a tocar de sant Marc, el pont 
dels Sospirs i els canals i carrerons pels que ens havíem 
passejat la nit abans. Brindis de benvinguda a la nostra 
terrasseta amb el cava, els canapès i la cistella de fruita 
de benvinguda. Quin regal poder veure aquelles postes! 
Vestits de vermell i negre de manera informal com mar-
cava el ‘Diario di bordo’, férem cap al Restaurant Alba-
tros de la tercera planta. Allà vam conèixer per primera 
vegada les parelles amb les que compartiríem la taula 
de sopar tots aquests dies: la Conxi i el David d’Alacant 
i l’Olga i el Jose Luis de Barcelona. Igualment, conegu-
érem el Jeefry, el nostre amable i trempat assistent de 
taula. En acabar Nit llatina al pont 2.

DIA 2. BARI - TRULLI D’ALBEROBELLO. Ens vam 
llevar encara a alta mar ja que ens trucaren a la porta 
per dur-nos l’esmorzar a l’habitació. Esmorzar continen-
tal completíssim a la terrasseta de cara al mar. Després 
ens van convocar per informar-nos dels funcionament 
del vaixell en espanyol i donar-nos uns consells. Des-
prés banyador, banyet, vermutet i a dinar d’hora i és que 
a les 14h arribàvem a Bari. Tres quarts d’hora després 
férem cap a Alberobello a la Pulla. Ja només arribar 
ens obsequiaren amb una degustació del plat típic de la 
zona: carn, pasta i vi en un espai molt bonic a l’entrada 
del poble; una vella osteria. D’allà ascens per fer cap 
a la part dreta del poble on hi ha les cases ‘Trulli’. Són 

cases de pedra que acaben amb una cúpula empedrada 
també coronats amb pinacles. A la part més nova comer-
ços escampats arreu, motius florals i els símbols místics 
dibuixats ens les cúpules. A dalt de tot del turó l’església 
de sant Antonio a l’estil trullo et deix bocabadat amb la 
seva immensa cúpula. De tornada al barco, aperitiu a la 
balconada abans de salpar. A la nit calia anar informals, 
així que vam escollir anar de negre per anar a sopar. Ben 
sopats presenciàrem alguna actuació amb ‘ the Voice of 
the Sea’ per acabar la nit relaxant-nos i assaborint un 
bon combinat amb el duo Fiesta al Bar Alcazar. 

DIA 3. CORFÚ. Aquell matí vam esmorzar al bufet; 
mare meva, com un dinar. Vam pujar fins a Kanoni, a 
dalt de tot de la muntanya. A la dreta l’inversemblant ae-
roport; te’l miris com te’l miris sembla impossible que hi 
puguin aterrar i sortir vols. I a l’esquerra la badia Raton 
amb aquell blau fos en el blanc de l’esglesiola. De nou, 
vam baixar fins a la ciutat a tocar de la vella fortificació. 
Des d’allà vam endinsar-nos pels carrerons. Realment 
és una ciutat majestuosa amb les seves arcades per res-
tar a aixopluc del sol. A mesura que t’endinses al barri 
vell, els carrers s’empetiteixen. Entres com en una mena 
de gran basar a l’estil turc amb centenars de botigones 
i milers de productes, roba penjada arreu, cuir... es fa 
difícil de veure el cel! A les cases portalades i detalls 
que poden recordar ciutats com Cagliari o l’Alguer. I noi; 
per primera vegada esglésies ortodoxes que acaben de 
donar un toc especial a la vila. En elles es guarda un 
respectuós silenci. En elles cal encendre-hi la típica es-
pelma en senyal de respecte. D’allà accedirem a la vall 
de Paleocastristsa. Feia una estovor enorme! Quin mar 
mare meva! Blau turquesa, illetes a la vora; paradisíac 
tot plegat! L’esglesiola petitona que hi ha és molt bonica. 
A la vora del migdia vam tornar al barco; hi havia gana. 
Així que sense més dilació cap al bufet. Descans, arre-
glar-se i posta. Abans de sopar ‘Rock the boat’ i havent 
sopat la Revival Party (música dels 70) ens va fer de nou 
dormir ben plans.

DIA 4. SANTORINI. El vaixell va aturar-se enmig del 
gran cràter marí que hi ha als peus de Santorini, que ens 
queda emergint del mar a la nostra dreta. A dalt tot can-
via, no la negror de la terra volcànica i la poca vegetació 
que hi ha. Sobta veure com hi ha vinya plantada arran de 
terra, ben aixoplugada. Així vam aproximar-nos al poble 
d’Oia i Fira. La veritat és que la icona són les cases, les 
esglesioles i els terrats d’Oia. Des de dalt el cel té un 
blau increïble i el blanc de les construccions allà enca-
ra en destaca més. Tombaries i tombaries pels impeca-
bles carrerons i deixaries perdre les hores extasiat amb 
aquest espectacle visual que suposa el poble. Després 
ens van dur fins a Fira on vam disposar d’una estona 
lliure per tombar i deixar-nos seduir pels centenars de 
productes que hi ha a la venda. En el bullici veus pintors, 
artistes... gent que vol reflectir en el seu art aquesta me-
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ravella. Fins que fas cap al penya-segat des d’on obser-
ves en la grandària de la mare mar el vaixell ancorat. Des  
d’un dels laterals en surt un caminoi empedrat dret per 
on pugen i baixen burrets traslladant gent. Per a major 
comoditat recomano baixar amb la cistella. Ja a bord pis-
cineta, cerveseta, jacuzzi... Dutxeta després, vestimenta 
informal i gaudir de la millor de les postes per estribor. 
D’aquells instants en els que et passa tota una vida per 
dins de la teva ment i malgrat algunes merdes te n’ado-
nes de l’afortunat que ets de tenir una persona merave-
llosa al teu costat i una família immensa. Així que es van 
encendre els llums del vaixell vam baixar cap a baix per 
acabar d’escoltar musiqueta abans de sopar. Després 
amb el Trío Incoming al piano Bar Excite van cremar les 
darreres engrunes d’un dels dies més màgics del creuer.

DIA 5. MYKONOS. Vam baixar a la mítica illa de 
Mikonos. Feia una ventolera típica segons diuen però 
força molesta, sobretot en els espais més oberts. Amb 
una de les guies més esbojarrades vam tombar una mica 
per l’illa per conèixer algun dels secrets que hi ha al dar-
rere; com per exemple que no hi ha aigua potable i que 
l’han de dur en vaixells des de Grècia. No és una terra 
tan agressiva com la de Santorini però poca vegetació 
en ella hi ha. La primera aturada la vàrem fer en una 
platja típica amb blau súper net i transparent. Després 
férem una breu aturada en el monestir ortodox de Pa-
nagia per finalment fer cap a la nucli que dóna el nom a 
l’illa. Realment la ciutat és molt bonica i està conservada 
de manera impecable. Vam accedir-hi pel port vell i des 
d’allà vàrem fer un recorregut guiat pel laberíntics i es-
trets carrers tan característics. A causa del vent l’aigua 
s’aixecava i en el xoc amb les parets de protecció es-
quitxava els que s’atrevien apropar-s’hi. Des d’allà vam 
fer cap la zona coneguda com la petita Venècia, on les 
cases literalment estan penjades damunt del mar i on 
infinitat de restaurants ofereixen taules gairebé dins de 
l’aigua. A dalt de tot del monticle ja divisàvem els famo-
sos molins de Mikonos. La vista des de dalt impressiona, 
amb el poble als peus i el vaixell traient el nas per sobre 
de tot. Una de les característiques curioses és que les 

cúpules de les esglésies alternen el blau i el vermell. De 
retorn al barco, vàrem ser dels primers en pujar al bu-
fet i dinar. La idea era descansar una bona estona ja 
que ens esperava una jornada de vespre i nit intenses. 
Descansats, dutxeta i cap al teatre Duse. Allà estàvem 
convidats a un còctel per a les parelles de lluna de mel 
amb el capità Tihomir Muzic. Primera foto de rigor amb 
el capità, renovació dels nostres vots matrimonials sota 
el seu testimoniatge i brindis final de celebració. Prendre 
alguna cosa ràpida i tornar a canviar-nos per anar de 
blanc. Abans de sopar nova posta impagable. Sopar que 
costarà temps oblidar ja que vam estar súper a gust i cap 
a la Notte Bianca a la piscina Lido Azzurro blue. Amb 
aquests mega festa amb dj’s, música, gogos i animadors 
i els centenars de persones que hi van assistir-hi vam 
tenir clara finalment la magnitud del transatlàntic. Es va 
aprofitar la festa per celebrar el 70è aniversari del creuer 
amb un mega pastís per a tothom.

DIA 6. NAVEGACIÓ. Arribàvem així a la tongada 
més llarga de navegació des de Mikonos fins a Dubrov-
nik. Més d’un dia sencer dalt del barco sense tocar terra. 
I noi no ens vam avorrir gens. Dia de sol, coberta, bany, 
espectacles, còctels, fotos i festa. El capità ens va esco-
llir per ser els representants espanyols de les paraules 
darreres d’agraïment i comiat en un còctel exclusiu on 
vam haver d’assistir de gala. Allà ens van fer la sego-
na de les fotos exclusives amb el capità Muzic. Copeta i 
nou espectacle al teatre Duse Sapori d’Itàlia amb Kevin i 
Verlene. La gresca es va allargar amb el sopar i sobretot 
després amb la ‘Notte in maschera’ amb Dj Simone. 

DIA 7. DUVROVNIK. Al port de Duvrovnik hi arribà-
rem ben d’hora. A quarts de vuit ja teníem el penúltim 
dels esmorzars damunt de la petita tauleta de la balco-
nada; quedava encara per assaborir. I és que nano; que 
bonic és Duvrovnik. Amb el bus 18 vam pujar fins dalt de 
tot d’una penya per veure una magnífica vista de la vila 
emmurallada. La veritat és que vam tenir un dels millors 
guies i les explicacions que ens va donar en primera per-
sona encara avui posen la pell de gallina. I és que per 
desgràcia el país va viure una cruenta guerra que ho va 
destrossar tot. A part dels milers de morts es va voler 
malmetre tot el que es va poder amb la guerra acabada.  
Doncs bé ens vam aproximar a la ciutat per excel·lència 
de Joc de trons; una meravella. No en va va ser decla-
rada patrimoni de la humanitat per la Unesco. Gràcies a 
això es va poder reconstruir pedra a pedra. Porta de Pile 
monumental d’entrada des de muntanya i visita de dos 
dels convents més emblemàtics de la vila: el franciscà i 
el dominic per començar amb la font d’Onofrio rodona i 
els brocals amb les seves cares i al fons la gran avin-
guda Stradun amb el campanar al final. Endinsar-te per 
carrerons i contemplar els terres enllosats, els vells por-
tals i les balconades majestuoses que avui tornen a lluir, 
l’església ortodoxa fins arribar al mercat de Gunduliceva 
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bullint d’ambient. Al final de tot trobes la part més boni-
ca de la vila. En un dels laterals la majestuosa catedral, 
seguida de l’imponent edifici que alberga el Museu de la 
ciutat, l’ajuntament i el Palau Sponza. En la plaça l’està-
tua de Rotllan. Al fons el petit port vell des d’on la vista 
de les muralles és impactant.  Per tornar al vaixell vam 
haver de fer una estona de cua. Arribar-hi i a dinar! Haví-
em fet gana. Descans pertinent i a fer la maleta, mentre 
el barco partia i mar i blau; i aquella recança i aquella 
sensació de buit de saber que el final era proper. Vam 
assaborir bé tots aquests instants finals abans que la nit 
caigués. Vestimenta: verd, blanc i vermell en honor als 
colors de la bandera d’Itàlia i cap a coberta, cerveseta 
en mà. Calia omplir-se bé d’aquesta darrera meravella 
de posta de sol enmig d’una ventolera increïble. L’única 
vegada que d’alguna manera el vaixell es va moure una 
miqueta. Còctel Costa Sky abans de sopar i Espectacle 
Gente di mare al teatre. Va posar una mica la pell de 
gallina el darrer dels sopars al veure com tota la tripu-
lació del vaixell s’acomiadava de nosaltres. Per darrer 
cop vam anar a sopar a l’Albatros amb els salats com-
panys de taula. Riures, anècdotes... bons moments! I 
gran menjar. La nit la finalitzàrem fent els darrers còctels 
mentre presenciàvem l‘Italian bye bye party’. Els passa-
dissos plens de maletes a tocar de les portes per ser 
carregades indicaven la proximitat del final. 

DIA 8. VENÈCIA. Em vaig voler llevar el darrer dels 
dies a trenc d’alba. Em vaig asseure a la bonica terrassa 
per assaborir aquell ambient mig salabrós i acontentar la 

vista amb aquella blavor infinita. Puntualment, els nois 
del servei ens van dur l’esmorzar a l’habitació. Volíem 
impregnar-nos del màxim de sensacions abans de partir 
i ho vam fer. A les 8h abandonàrem la que havia estar 
casa nostra per uns dies. Motxilla al coll vam tancar amb 
aquell clac típic la pesant porta de la cabina. Asseguts en 
una de les hamaques recorreguérem els llocs més em-
blemàtics de la ciutat de Venècia. En poc més de mitja 
hora tornàvem a estar amarrats al port que ens havia vist 
partir. Teatre Duse i ordre de sortida. Escales avall i porta. 
Tornàvem a ser a terra. Va costar aguantar l’emoció de 
veritat davant d’aquella meravella de la enginyeria naval. 

Passat quasi un mes encara em llevo de matinada i 
em venen ganes d’obrir el balcó i tornar a veure el mar 
en aquella magnificència.

Es comença relativitzant i menyspreant el poder 
que tenen. Lentament van sortint als mitjans. En-
tren a les nostres cases. Els veiem i fins i tot ens 

en fotem, ja que foten el ridícul amb el que defensen i de 
la manera que ho fan. Però ja són entre nosaltres! Van 
vestits impecablement. A poder ser posant al capdavant 
joventut i ‘perfecció’. Van creixent. Escolten i anoten el 
que la gent emprenyada els diu a la seva manera i en 
fan bandera. I la gent vibra veient que de la seva boca 
en surten les seves reivindicacions. Tenen un discurs 
clar, sense retòrica, dirigit a aquests estrats socials més 
allunyats de la cultura. Destinat a gent de poques parau-
les, patriarcal, poc tolerant, amant de lo seu i només lo 
seu, patriota, que veu en l’immigrant una amenaça i no-
més accepta l’heterosexualitat. Van de demòcrates, són 
cristians, monàrquics, defensors d'una llei feta a la seva 
mida; feta pels vencedors de la guerra; feta pels seus 
avis. Són centralistes. No accepten res més enllà del que 

ells creuen. Si cal menyspreen i en contextos determi-
nats poden arribar a ser violents. En el seu discurs, si cal 
utilitzen la mentida. Tot es vàlid per vendre el seu 'remei' 
contra l’enemic comú. I com que saben que el públic re-
ceptor no posarà en dubte el que diuen, ja que és més 
important que hagin donat veu a ‘lo seu’, insulten, me-
nyspreen, falsegen la història, aporten proves falses i el 
que faci falta. No tenen respecte per res ni per ningú mes 
enllà dels seus. Amb ells no hi ha terme mig; o ets dins 
i vas a per totes o estàs fora. Poden fer reverències al 
rei i al mateix temps insultar el seu propi president (d’un 
altre partit és clar). Si cal insultar i ser ‘barriobajeros’ ho 
són. Ho tenen fàcil ja que no han ocupat organismes de 
govern encara i això els allunya de la corrupció aparent, 
de moment! Tot i que diferents estudis comencen a po-
sar damunt  la taula la irregularitat en la que s’han creat.

Se la foten primer. Eliminen els que distorsionen. I hi 
tornen! Sense adonar-nos-en els fem propaganda i es 
van fent forts, fins que entren a les institucions. Ha pas-
sat amb l’extrema dreta europea, Trump, Ciudadanos i 
ara passa amb Vox. A algú li interessa que entrin en po-
lítica i tinguin un cert poder! I aquest algú és molt pode-
rós, ja que no tenen problemes en subvencionar-los per 
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vendre el seu discurs. Lamentablement, tornem a viure 
un auge extremista i just coincideix amb una etapa d’in-
volució educativa i en un temps de crisi. A falta de solu-
cions, ells entren! Que lluny queda allò de la formació i 
l’educació et faran ser poderós'. Som en el paradís del 
‘ninisme’; poca formació i tot a toc de clic, ràpid i no im-
porta com! Estem més a prop del que denunciava Marx 
i ells defensen: l’alienament de les masses. Ens volen 

rucs i ignorants i tenir-nos sotmesos en la seva ‘sociala-
nelgèsia’. No ho permetrem! Aquesta ha de ser la nos-
tra batalla! Combatre l’extremisme excloent, anticatalà, 
classista, xenòfob, masclista, patriarcal, monàrquic, de 
la llei a mida, homòfob, antiimmigrant, mentider, fals, ha 
de ser la nostra meta. Practicat en sectors del socialisme 
i el PP (massa esquitxats per les corrupteles del poder), 
de Ciudadanos i sobretot de Vox o de vingui d'on vingui.

En una de les sessions del Parlament, el Carlos 
Carrizosa va dir que Catalunya vivia en un ‘matrix’ 
i va comparar la situació que viu la societat cata-

lana amb la que es descriu en un llibre brutal ‘1984’ de 
George Orwell. Em va sobtar que una serp com aquesta 
parlés d’un llibre; no serà la primera vegada que citen un 
autor -en Rivera- com Immanuel Kant sense ni tant sols 
haver-lo llegit. Doncs bé; la crítica d’en Carrizosa, com 
no podia ser d’una altra manera, anava enfocada vers 
que la Generalitat ha creat una societat muntada en la 
mentida. No em va defraudar aquest malvat ésser. Ell 
que és part del Règim neototalitari que tenim a Espanya, 
amb controls dels tres poders, premsa afí i que no fa cas 
per res al món, ve a fer veure a la gent que això és a l’in-
revés. D’aquí el meu interès per recuperar aquest gran 
llibre. Per desmuntar el discurs de la conxorxa, la menti-
da i la manipulació en el que viuen instal·lats a Espanya.

Un llibre escrit entre els anys 1947 i 1948 i publicat 
el 1949 que està de plena actualitat, tenint en compte 
els temps que corren, de manipulació i d’allunyament de 
la veritat. I és que a casa nostra, més enllà del mestre 
Trump, n’hem tingut una mostra ben clara amb les men-
tides de les serps del PP i C’s, així com d’un estat capaç 
d’ajuntar els poders per crear a tot Espanya un enemic 

comú: l’independentisme. ‘1984’ es defineix com una fic-
ció distòpica ja que ens ve a presentar una societat que, 
buscant la felicitat, degrada els seus ciutadans en un en-
torn on tot està controlat i manipulat pel règim. Mentre 
ets dins i acates sectàriament el que els seus mandats 
dicten i et mantens dins del seu control submisament, tot 
va bé. Els problemes començaran si poses en dubte les 
seves formes o les desafies. Així doncs ens fiquem en la 
pell de Winston Smith, un aparentment fidel treballador 
i afiliat al partit i al règim. Ell treballa al departament de 
destrucció del que és veritat per crear la nova veritat del 
règim. Evidentment, té dubtes però no els vol expressar 
mai en veu alta ja que sinó l’agafarien i el torturarien fins 
a la mort. A totes hores els inflen el cap des de telepan-
talles enviant-los missatges a favor del seu líder el ‘Gran 
germà’ i contra un suposat enemic Emmanuel Golstein 
(que probablement només sigui una excusa més). Tot 
va bé fins que Winston decideix escriure d’amagat un 
diari explicant el que sent i coneix la Júlia. Ambdós vo-
len emancipar-se d’aquest sistema de rentat de cervell, 
manipulació psicològica i del llenguatge; en definitiva el 
que volen és escapar del control físic i mental del Par-
tit. Ambdós decideixen treballar colze a colze contra el 
Règim. Tot plegat els reportarà probablement els millors 
moments de les seves vides, viscuts amb la intensitat 
dels amants, sabedors del final tràgic que suposa desa-
fiar el Partit. 

Per acabar només recordar el macabre lema del par-
tit: ‘la pau és la guerra, la llibertat és l’esclavitud, la igno-
rància és la força’.

 

1984 de GEORGE ORWELL
• Llegim •
Iblama (www.iblama.blogspot.com)



- 26 -

PASSATEMPS
• Entreteniments •
Joan Llorens, joglar

Sudoku fàcil

Sudoku difícil

False friends

Laberint

Solucions sudokus núm. 79

Sortosament cada vegada  més els nostres fills domi-
nen millor l'anglès. Hi ha paraules en català que es diuen 
igual, o gairebé igual, que en anglès i viceversa. Són els 
mots anomenats False Friends.

Aquí en teniu uns quants:

Català
Actual
Actualment
Avís
Avisar
Argument
Atendre
Casual
Content
Eventualment
Èxit

Anglès
Present
Nowadays
Warning
To warn
Plot
Take care of
Chance
Happy
Occasionally
Succes

Anglès
Actual
Actually
Advise
To advise
Argument
To attend
Casual
Content
Eventually
Exit

Català
Real
En realitat
Consell
Aconsellar
Discussió
Assistir
Informal
Satisfet
Finalment
Sortida

Troba la sortida.
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