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La foto té més de 80 anys. La devien fer 
quan es van construir les basses per ren-

tar la roba. Si us hi fixeu bé podreu tractar 
d'identificar la gent que hi ha a la foto.



EDITORIAL

LA VIDA CONTINUA
La Redacció

La vida continua inexorablement per bé i 
per mal! En la seva majoria tot sembla atípic, 
fins tot el Brexit, que per fi s’ha fet efectiu. En 
poc més de tres mesos, hem vist com la ter-
ra ens mostrava la seva part més fosca amb 
el temporal Glòria arrasant la costa i mal-
metent conreus a tot el llevant. Ja poden fer 
dics ja; si no cuidem la terra no hi ha res a fer! 
Tota lluita es poca! I noi; de tempesta n’hi ha 
hagut molta! Petites victòries com l’entrada 
al Parlament del Carles Puigdemont, el Toni 
Comín i la Clara Ponsatí. En política mateix, 
astorat, el poble ha hagut de testimoniar 
com aquesta classe política catalana es des-
feia com un sucre. No hem estat a l’alçada 
i des del madrilenyisme se n’han enfotut. 
Apartat Torra inútilment, no queda altra que 
anar a eleccions i veure que passa amb l’in-
dependentisme polític que ha mostrat totes 
les seves mancances, cosa que no ha passat 
amb la gent, que ha demostrat una vega-
da i una altra del que és capaç. Ara, amb 
les màscares tretes veurem a qui dóna su-
port la gent. Unes màscares que després de 
menysprear els xinesos ens hem hagut de 
posar per no infectar-nos del pitjor virus de 
la història dels darrers temps: el Coronavirus. 
El crèiem molt lluny però ha arribat a casa 
nostra i ha provocat un munt d’infeccions i 
morts. S’ha paralitzat tot un país; 40 milions 
de persones que s’han vist confinades a casa 
seva per no propagar més aquesta pandè-

mia i tot per la inutilitat de polítics espanyols 
del nou govern dels Sànchez-Iglesias que no 
han sabut tancar fronteres a temps i confi-
nar els focus més potents com Madrid. Qui-
na colla! Ja els hi ha anat bé el Virus per ta-
par el gran càncer de la societat espanyola: 
la Corona. Una vegada més s’ha demostrat 
la colla de lladres que són aquests borbons 
i tota la classe política que els fa la gara-ga-
ra! Esperem que vinguin temps millors! Al-
menys des de Lo Collet explicarem i treba-
llarem per entretenir-vos una estona i ser la 
vostra veu i recollir tot el que passa al poble. 
Benvolgudes lectores, estimats lectors! No 
ens va tocar la loteria però hem d’estar con-
tentes i contents i és que ‘Lo Collet’ està d’en-
horabona, a partir d’ara Lo Collet farà un pas 
endavant: serà íntegrament en color. Con-
gratulem-nos-en! Us ho explicarem amb 
tot luxe de detalls i com diem en color. I què 
veurem en aquesta revista? De moment ja 
ha passat el primer trimestre d’aquest any 
de traspàs 2020 i ja som a la primavera. En 
aquests primers tres mesos, el Centre Cultu-
ral ha organitzat els 4 primers actes de l’any: 
els Reis, la tirada de bitlles hivernal, la clot-
xa per la Marató i el Carnaval i la veritat és 
que grans i petits n’hem gaudit. Pel que fa 
als gegants, venen temps de canvis. Agrair 
la feinada que ha fet la nostra estimada cap 
de colla tants anys. Moltes gràcies Maria del 
Carme! De la mateixa manera volem donar 
la benvinguda a la Fina Fort. Ella serà la nova 
cap de colla a partir d’ara. I molts ànims per a 
tothom! Sobreposem-nos a totes les desgrà-
cies que puguin arribar per créixer plegats i 
ser més forts!

321 anys fent cultura
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BITLLES

PRIMER TRIMESTRE DE 2020 
AUTOR: Joan Llorens, Joglar
FOTOS: Iblama (www.iblama.blogspot.com)

L’equip de Bitlles de Colldejou, vint-i-set 
anys després, segueix competint pels po-
bles de la nostra contrada. Actualment, hi 
ha tres competicions de bitlles dintre del 
món de la Coordinadora Intercomarcal de 
Bitlles/Birles (CIB).
La més antiga és la Tirada Intercomarcal 
de Bitlles (TiB), que fa més de 35 anys que 
es va crear. Després va sorgir la BCT (Bitlles 
Camp de Tarragona), que ja fa quatre anys 
que funciona i la darrera la competició més 
jove, la BPE (Bitlles Priorat Ebre), que acaba 
de començar. El nostre equip participa en 
la Tirada Intercomarcal que solem celebrar 
al poble coincidint amb el final de l’estiu 
(del 2019 la darrera) i la de Tarragona que 
en la última cita ha estat a l’hivern de 2020. 
A més però hi ha una tirada molt peculiar: 
la Tirada a la Neu, que és al febrer i que des 
d'aquest any forma part de la CIB. Es fa en 
un emplaçament nevat (aquest any a Puig-
cerdà) i es competeix doncs damunt la neu. 
L’existència d'aquestes tres competicions fa 
que puguem jugar a bitlles durant tot l'any, 
encara que la majoria de les tirades les fem 
a l'estiu, coincidint amb el bon temps. El ca-
lendari sol ser aquest: de març a octubre és 

quan es desenvolupa  la Tirada Intercomar-
cal de Bitlles i d’octubre a març les partides 
de la BCT i de la BPE. I un cap de setmana 
de febrer, Tirada a la Neu.
La Coordinadora és membre fundador de 
la Federació Catalana de Jocs Tradicionals 

(FCJT) i membre de l'Associació Europea de 
Jocs i Esports Tradicionals (AEJeST). Partici-
pa en trobades de jocs tradicionals a nivell 
nacional i internacional, i especialment en 
intercanvis amb altres països on es juga a 
bitlles. En aquestes trobades es poden evi-
denciar les diferents modalitats de bitlles 
que hi ha segons la contrada; unes més al-
tes, altres més baixes, bitllot més gran, més 
petit... La veritat és que és molt gratificant 
participar-hi i compartir aquesta afició i 

comprovar que l’estima per aquest esport 
traspassa fronteres.
Una altra de les tasques de la CIB és l’orga-
nització d’esdeveniments al voltant de les 
bitlles i el joc tradicional. En els últims anys 
ha organitzat l’Assemblea General de l’AE-
JeST, la I i III Trobada Internacional de Bitlles 
de Sis i la I Trobada de Jocs Tradicionals de 
Catalunya. Per aquest any s’està preparant 
la celebració del IV Congrés Nacional de 
Bitlles.
Centrem-nos en els campionats domèstics. 
En la Lliga Bitlles del Camp de Tarragona, 
aquest primer trimestre de 2020, coincidint 
amb el darrer tram de la temporada, ens 
hem trobat aquests dies. Al gener, a Tarra-
gona el dia 12 i el 19 a Castellvell. Al febrer 
ens va tocar la Tirada a Colldejou, el dia 2. Va 
ser un dia esplèndid. Tot i el vent habitual 
vam poder gaudir d’una bona jornada, des-
prés de la llevantada del Glòria. Primer es 
va oferir un esmorzar de brasa a les colles 
al Casal i després es va procedir a la Tirada a 
l’Àrea de lleure. El dia 15 de febrer vam com-
petir a Cabacés. Finalment, el dia 8 març a 
Alcover conclogué la temporada amb el di-
nar de germanor de totes les colles. Es van 
fer dos grups amb tots els participants, se-
gons la puntuació aconseguida. Els primers 
es jugaven el Campionat i els altres el Sots-
campionat. En el global de la competició 
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felicitar l’equip guanyador que fou L'Hospi-
talet de l'Infant. Els segons foren els de Ca-
bacés. Nosaltres vam quedar en primer lloc 
en la Tirada pel Subcampionat.
Pel que fa a la Tirada intercomarcal de Bit-
lles malauradament el calendari ha quedat 
aturat amb la pandèmia del Coronavirus. 
El campionat havia de començar el 22 de 
març a Rasquera. La nostra tirada està pre-

GEGANTS

FI DE LA TEMPORADA 2019 
AUTORIA: Colla de Grallers i 
Geganters de la Mola

Acabada la temporada 2019, amb la darrera 
trobada de gegants de Vinyols, vam col·lo-
car la Iaia, l’Oriola i l’Espantall al remolc amb 
gran recança. Amb  la Fumada i el Fumat ja 
a dins de l’església, sabíem que la tempora-
da acabava i amb ella quedaven en la retina 
per sempre les vivències viscudes. I és que 
un any més, la Colla ha passejat els nostres 
elements festius pels pobles de la nostra 
contrada i ha convertit la trobada de Coll-
dejou en un dels referents del més d’agost 
geganter. 
Tot té un final i aquest passat més de fe-
brer la que havia estat la nostra cap de colla 
una pila d’anys, la Maria del Carme, va deci-
dir deixar de ser-ho. En la reunió que es va 
fer així ho va anunciar. A la nostra memòria 
quedaran moments inoblidables d’aquests 
20 anys. Trobades en les que junts ens ho 
hem passat d’allò més bé: la baixada per 
l’Ebre, Calatayud o Mallorca en són bones 
mostres. Per tot el nostre més sincer agra-
ïment! La Maria del Carme s’ha volgut aco-

miadar amb unes paraules: “Han estat uns 
anys molt gratificants. Gràcies a tots per 
compartir-los! Deixar de ser cap de colla no 
vol dir estar cansada de ser-ho! Jo seguiré 
com sempre anant a totes les trobades i 
ajudant en tot el que pugui. I a tu Fina, mol-
tes gràcies per valorar la meva feina. Ja saps 
que pots comptar amb mi pel que convin-
gui! Sort!”.

En la mateixa reunió, la Fina Fort  es va 
postular per ser la nova cap de Colla i així 
es va fer. Per molts anys doncs que en pu-
guem gaudir plegats d’aquesta fal·lera 
gegantera que ens mou. Ella mateixa ens 
dedica aquestes paraules de benvinguda: 
Hola! Com ja sabeu sóc la nova cap de la 
colla Gegantera de Colldejou. Tinc el llistó 
molt alt ja que la Maria del Carme ha estat 
una molt bona cap de colla, però hi posa-
ré tota la bona voluntat. De moment ja es-
tic preparant les possible sortides de cara 
al proper estiu i per suposat la nostra tro-
bada al poble, que aquest any serà el dia 1 
d’agost. Esperem que tot vagi molt bé. Ja 
us anirem informant. Moltes gràcies per ha-
ver-me donat la vostra confiança. Fina Fort.
I és clar, a treballar perquè la temporada 2020 
sigui exitosa. Us hi convidem a totes i a tots 
perquè ens aporteu idees noves i sobretot 
perquè ens ajudeu en aquesta gran família 
de la Colla de Grallers i geganters de la Mola.

vista pel 30 d’agost. Ara a cuidar-se i a supe-
rar aquesta crisi vírica internacional. Segur 
que vindran temps millors!
La Coordinadora ja fa anys que es va adap-
tar als canvis tecnològics. Podeu estar al dia 
i seguir les diferents competicions entrant a 
https://www.bitlla.com.
Tothom qui ho vulgui pot venir a tirar a bitlles 
amb nosaltres. Hi sereu benvinguts!
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Telf:
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CUINES DEL MÓN: 

VIATGEM A JAPÓ
Laia Llorens
Receptes trobades per la web ARTENCUINA

Primer plat. SOPA DE MISO AMB CLOÏSSES
Ingredients: 1 l. d’aigua mineral, 20 g. d’al-
gues kombu, 30 g. de katsuobushi, 16 clo-
ïsses vives, 4 cullerades de pasta de miso 
blanc, 120 g. (o un grapat) d’algues wakame 
deshidratades i 1 ceba tendra.
Preparació: Primer de tot, elaborarem el 
dashi. Per fer-ho, posem 1 l. d’aigua en una 
olla i hi afegim el kombu. Ho deixem repo-
sar 30 minuts i, un cop passat el temps, po-
sem l’olla al foc. Quan arrenqui el bull, abai-
xem el foc al mínim i retirem l’alga kombu.
Sense deixar que es refredi l’aigua, hi afegim 
el katsuobushi, ho remenem bé i parem el 
foc sense deixar que bulli. Ho deixem repo-
sar un quart i, finalment, escolem el brou 
amb l’ajuda d’un colador de drap, si pot ser.
Posem les cloïsses en un pot tapat perquè 
es coguin al vapor. Tan aviat com s’obrin, 
traiem el recipient del foc, escolem el brou 
que hagin fet i ho reservem tot.
En un recipient, posem a bullir el dashi que 
hem elaborat abans amb el suc de les cloïsses. 
Mentrestant, amb una mica de caldo, desfem 
la pasta de miso i l’afegim a la resta de dashi.
Tallem l’alga wakame a trossos petits, l’afe-
gim al caldo i deixem que bulli un parell de 
minuts, fins que s’hagi hidratat.
Després, ho servim en bols i, per sobre, hi 
escampem una mica de ceba tendra (la 
part verda), tallada a rodanxes petites, i 
quatre cloïsses.

Segon plat. BROQUETES DE BOU "NIKU YAKI"
Ingredients: 8 talls prims de mitjana de bou, 
2 cebes tendres, 125 cl de salsa de soja, 125 cl 
de sake, 1 gra d'all, Gingebre, Pell de yuzu rat-
llada, Granes de sèsam, Sucre i Oli vegetal.
Preparació: Tallem un tros de ceba tendra i 
l'emboliquem amb la carn de manera que 
quedi un rotlle amb la ceba al mig. Ho fi-
xem amb una broqueta perquè no es des-
faci. Repetim el mateix procediment amb 
tots el trossos de carn.
En un recipient hi posem l'all ben picat, una 
mica de gingebre ratllat, la salsa de soja, el 
sake i una cullerada de sucre.
Posem a macerar durant una horeta les 
broquetes de carn amb la salsa.
En una paella amb una mica d'oli reguem 
els trossos de carn pels dos cantons i quan 
quasi bé estigui cuita hi afegim unes culle-
rades de salsa. Deixem que es cogui un mi-
nutet i escampem per sobre una mica de 
yuzu i unes quantes granes de sèsam.

Salses. SALSA PONZU
Ingredients: 100 ml de mirin (vi d’arròs), 50 
ml de vinagre d’arròs, 25 ml de sake, 1 cu-
llerada de katsuobushi (escames de bonítol 
sec), 120 ml de suc de yuzu, 150 ml de salsa 
de soja i 3 cm d’alga kombu.
Preparació: Primer de tot, posem en un 
pot el mirin i el sake, ho escalfem a foc lent 
i, quan arrenqui el bull, parem el foc. Així 
n’evaporarem l’alcohol.
Deixem que es refredi i llavors hi afegim el 
vinagre, el  katsuobushi, la salsa de soja, el 
suc de yuzu i l’alga kombu. Ho remenem i 
ho deixem reposar tota la nit, unes 8 hores, 
en un lloc fresc.
L’endemà ho colem, ho posem en una ampo-
lla que es pugui tapar i ho guardem a la nevera.

721 anys fent cultura
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TINGUEM L’EDAT 
QUE TINGUEM
Perquè tenir menys de 50 anys no ens fa immunes. 

Totes i tots podem posar en risc la salut. Però també podem 
ser heroïnes i herois si evitem contagis per vèncer el 

coronavirus. I només ho aconseguirem si treballem en equip.

FRENEM
EL VIRUS

#JoActuo #QuedatACasa
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L'AJUNTAMENT INFORMA

Des del passat estiu, el Consistori vol aug-
mentar els canals de comunicació amb el 
poble, i per aquest motiu, als sistemes de 
pregó amb altaveu  i a l'e-bando, i hem afe-
git perfils a les xarxes socials de Facebook i 
Instagram. Tot això amb l'objectiu de millo-
rar la comunicació i la fluïdesa de la infor-
mació municipal.
Durant l'últim trimestre del 2019, algunes 
de les actuacions que s'han realitzat al po-
ble són:
• Substitució de les finestres del Casal per 

a aconseguir un millor aïllament tèrmic 
i acústic, actuació emmarcada dins del 
Pla Acció Energètica Sostenible (PAES).

• Sanejament de l'espai, exterior, darrere 
de l'escenari del Casal, on hi ha ubicada 
la caseta amb la caldera, i també remo-
delació d'aquesta.

• Arranjament d'un tram del ferm del 
camí dels horts, a l'alçada del Pontarró, 
cimentant un tram d'uns 100 metres.

• També arran dels temporals que es van 
succeir a l'octubre i al gener s'han fet 

diverses actuacions per arranjar els des-
perfectes en els camins municipals.

• Com és habitual s'han atorgat les sub-
vencions per als llibres i material escolar.

• Durant les festes de Nadal, com a no-
vetat d'aquest any, es va col·locar un Tió 
a la plaça de l'església que va servir per 
afegir una celebració més a aquestes 
dates.

• Al consultori mèdic s'hi ha posat un punt 
per a la recollida de medicaments cadu-
cats, i a l'Agrobotiga un punt per a la reco-
llida de piles gastades.

Durant el 2019, el consistori sorgit de les 
eleccions del 25 de maig ha afrontat el rep-
te d'assumir la organització de les festes 
majors. Això ha estat possible també gràci-
es al treball conjunt amb el Centre Cultu-
ral de Colldejou, qui, entre d'altres coses, va 
gestionar la barra del bar de la festa major 
d'estiu. La valoració que fem de les festes 
del 2019 és positiva pel que fa a les activi-
tats celebrades i la participació i acollida 
que han tingut. Com a exercici de transpa-
rència es va realitzar una infografia amb el 
títol “quan costa la festa major?” que va ser 
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difosa per les xarxes socials.
També es va realitzar una infografia per a ex-
plicar que al Ple del passat 17 d'octubre es va 
pujar el tipus impositiu de l'IBI del 0,4 al 0,5
El 2020 va començar amb la consulta que 
es va organitzar per conèixer l'opinió dels 
veïns sobre una possible rehabilitació dels 
rentadors, i sobre l'ús que es podria fer 
d'aquest espai. Sobre una participació del 
38% del cens, el resultat va ser un empat 
entre la opció de deixar els rentadors amb 
el mateix ús que actualment i l'opció de fer-
ne un espai museístic. No està previst però 
que aquesta actuació es realitzi pròxima-
ment, ja que una de les subvencions que 
ho hauria possibilitat no va ser reeixida, tot i 
això aquesta reforma tirarà endavant quan 
sigui possible.
També aquest principi d'any han començat i 

COMUNICAT
Des de la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya 
es demana descongestionar el número de telèfon 061, que és la porta d'entrada al 
Sistema de Salut Català, per tal de millorar la seva eficàcia en previsió de l'augment 
d'infectats pel Covid-19 dels propers dies.
La manera de fer-ho és ben senzilla: es demana a tots aquells que no siguin po-
blació de risc, és a dir majors de 65 anys o persones amb patologies prèvies, que 
contactin a través de
1- L'aplicació Stop Covid-19 Cat
• IOS https://apps.apple.com/app/id1502992288
• Android https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.gencat.mobi.StopCo-

vid19Cat
2- L'adreça electrònica https://lamevasalut.gencat.cat/es
Tota la resta de la informació actualitzada es pot trobar a:
• http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
• https://twitter.com/salutcat

acabat les obres de remodelació i ampliació 
de la Deixalleria municipal, posant-hi un punt 
d'aigua, il·luminació i millorant els accessos. 
Tot d'actuacions destinades a facilitar la feina 
a tots els que utilitzen aquesta instal·lació.
També està previst que pròximament co-
mencin les obres per a substituir el grup 
electrogen del pou d'aigua de Massanes, 
i diferents actuacions de millora a la xarxa 
d'abastament com la substitució del clora-
dor dels dipòsits, i un sistema de control del 
sistema per Internet.
També s'està treballant en una remodela-
ció de la pàgina web de l'Ajuntament, tant 
en forma com en continguts, per a moder-
nitzar-la, tant com a canal d'informació de 
l'Ajuntament, com  també com a porta de 
presentació del nostre poble al món a tra-
vés d'internet.



LA VEU DE LA PARRÒQUIA

EL CRISTIANISME D’AVUI
Mossèn Emilio Vives Vives

És la primera vegada que escric en aques-
ta revista i quan m’ho van proposar com 
a rector, vaig dir que sí tot i que em costa 
escriure. Tot i això, vaig pensar que hem 
d’aprofitar qualsevol oportunitat per fer-
nos presents en aquesta societat que cada 
vegada ens arracona més.

Són moments complexos els que ens toca 
viure en un món canviant, on regna el sub-
jectivisme i sembla que la veritat absoluta 
no pot existir; on moltes vegades la realitat 
és manipulada intencionadament, on es 
presenta a l’església desencarnada de la re-
alitat corrupta i obsoleta. En aquest context 
sempre és bo  poder expressar-te  respec-
tant sempre la llibertat i les creences dels 
altres.
La veritat és que totes les associacions, or-
ganismes, agrupacions etc., tenen les se-
ves mancances. Algunes estan més obser-
vades que d’altres  però a pesar d’això no 
s’han de deixar de treure a la llum tots els 
punts bons i  positius que tenen.
Sembla una paradoxa però és 
que en aquesta societat on la 
informació és el motor prin-
cipal d’acció de les persones, 
veus com a la vegada es pot 
estar totalment desinformat 
sobre determinats temes com 
ara el cristianisme. Aquesta ob-
servança es manifesta no sola-
ment en els joves sinó també 
en la gent gran.
La societat actual avança i can-

via i això posa de manifest que les formes 
d’actuar d’abans requereixen una adapta-
ció al canvi, sense perdre el contingut es-
sencial. 
El cristianisme que conviu enmig d’aques-
ta societat veu també que el que servia en 
un altre temps ara ja no serveix i això es veu 
reflectit  en la capacitat de la persona de re-
lacionar-se amb Déu.
Davant d’aquesta situació què podem fer? 
Es tracta de tornar a l’essència del cristia-
nisme que no són les formes de viure, ni les 
persones, ni les normes sinó que és Jesu-
crist, el centre, el Déu i home vertader.
L’Evangeli ens ensenya i ens mostra la seva 
vida, ens parla amb les seves paraules, ens 
descriu les seves ensenyances... És tan sen-
zill com llegir-lo. Si seguíssim els seus pas-
sos probablement aflorarien molts valors 
que Ell ens transmet i ens ajudaria a con-
viure en un món més humà, menys ego-
ista, més solidari i en definitiva més just.
Som conscients que hem de buscar noves 
formes de transmetre el missatge de Jesús, 
noves formes de relacionar-nos amb Ell. Tot i 
això les formes poden canviar però el missat-
ge continua sent el mateix de fa dos mil anys.
Jesucrist no pot ser negat com a gran mes-
tre espiritual, una altra cosa és com es pre-
senta, com es transmet i poder arribar a 
viure’l com a Fill únic de Déu, la segona per-
sona de la Santíssima Trinitat. El seu nom 
és amor, és bondat, és solidaritat, és perdó, 
alegria i pau.
Més endavant anirem aprofundint en Ell. 
Us invito a llegir l’Evangeli de cada dia i es-
coltar el seu missatge: “Aquest és el meu 
Fill estimat, escolteu-lo” (Mt 17).

12 Lo Collet, Març de 2020
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LA VIDA ÉS SIMPLE, NO LA COMPLIQUEM

TOT LO BARAT, SURT CAR
Elisa Llaberia 

Quan jo era petita, quasi tota la roba i el cal-
çat eren de bona qualitat.
Les sabates eren de pell i el tèxtil era de 
cotó, llana, lli etc. Alguna cosa hi havia més 
senzilleta, però encara em sembla sentir la 
veu de la mare dient “tot lo barat, surt car ”.
A la canalla no ens compraven gaire roba i 
com que creixíem era ben normal que pas-
sés d'una germana a l’altra, o entre cosins i 
fins i tot amics o veïns.
Però fa uns anys va can-
viar tot, van començar a 
aparèixer al mercat roba i 
calçat a preus irrisoris, així 
que la gent ens vam acos-
tumar a comprar (i llen-
çar) molta roba i sabates. 
Però, a quin preu?
Primer que res, la roba, 
que abans es fabricava 
aquí amb uns controls de 
qualitat i uns drets labo-
rals, ara es fabrica en paï-
sos on tot això brilla per la 
seva absència.
Tots sabem que no hi ha 
duros a quatre pessetes i que si podem 
comprar tan bé de preu és perquè en 
aquests països les condicions laborals són 
terrorífiques.
Ens bombardegen amb publicitat als me-
dis (televisió, revistes, xarxes socials, influen-
cers, etc). Hem de comprar contínuament, 
perquè les modes són molt efímeres i can-
vien d’un any a l’altre, si no vas a l'última ja 
estàs desfasat.
A més, les Peces són de tan mala qualitat 
que a la primera rentada ja s’han deformat 
i descolorit.
El cotó que s’utilitza per fer aquesta roba és 
d'ínfima qualitat i sovint està barrejat amb 
fibres sintètiques derivades del petroli que 
són pitjors encara.
Aquestes Peces es tinten amb tints que po-
den arribar a ser tòxics (i que poden passar 

a la nostra pell).
El patronatge és pèssim, perquè interessa 
que la peça no duri gaire.
Aquesta obsolescència de la roba deixa una 
gran petjada ecològica:
El cotó consumeix el 25% dels pesticides 
que es fan servir al planeta.
Només per fer el cotó d’una camiseta es 
necessiten 2.700 litres d’aigua.
Confeccionar la roba emet a la atmosfera 
1.715 milions de tones de CO2, total per llen-
çar-la al cap de molt poc temps, perquè el 
90% dels residus tèxtils acaben als aboca-
dors, on la descomposició de les fibres sin-

tètiques pot tardar entre 
500 i 1000 anys ..
La mala qualitat de la ma-
jor part de la roba la fa in-
servible per la reutilització, 
(només a Espanya, cada 
any fan cap als abocadors 
900.000 tones de residus 
tèxtils).
En lo que respecta al cal-
çat, us asseguro que no 
havia vist mai tantes ma-
ceracions, fongs, èczemes, 
i altres problemes de pell, 
com de quan s’ha genera-
litzat l’ús de calçat sintètic.
Aquí a Europa encara es 

fabrica roba i calçat de qualitat, precisa-
ment els xinesos (digues-los-hi rucs) exigei-
xen que lo que els hi enviem cap allà sigui 
de la millor qualitat.
Encara que d'entrada sigui més cara, la rea-
litat és que la roba té un altre tacte, és molt 
més bona, més còmoda, i més duradora, per 
no parlar dels tints, que són homologats.
El calçat és encara més important. Val la 
pena gastar-se diners en un bon calçat, en 
el fons és una inversió, perquè a més d'anar 
còmode i no tenir problemes a la pell, les 
sabates bones duren una eternitat.
Jo em faig un tip d’explicar-ho, i costa que 
em facin cas, perquè la veritat, a la gent els 
hi dol gastar-se els diners.
Això sí, el que ho prova i compra un calçat 
bo una vegada, és molt improbable que 
torni a comprar-se calçat escombraria.
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HISTÒRIES PER NO OBLIDAR

L’ÚLTIM VOL DEL HANS WENDE
AUTOR: Joan Rofes Mestre (Joanet)
COL·LABORACIONS: Pere Iglésies,
Marcel, Isaac Blanch.

L’estiu del 1939, després de l’acarnissada i fra-
tricida Guerra civil Espanyola, els habitants 
de Colldejou, com els de la major part del 
país, feina devien tenir per endur-se algun 
crostó de pa a la boca; tant ells com les seves 
famílies. El divendres 4 d’agost, el cel estava 
tapat, cap a les 14h del migdia, tot just ha-
vent dinat es va sentir el brogit d’un avió vo-
lant a molt baixa alçada. No passaràs noi! Van 
pensar alguns que a aquella hora estaven a 
la plaça. Varen sentir com accelerava els mo-
tors però al cap d’uns segons es va sentir un 
fort esclafit i el soroll va deixar de sonar. L’avió 
s’havia estavellat a la Serra de Llaberia.

 Retall de la notícia de l’època
Ràpidament, diversos habitants del poble 
es varen mobilitzar muntanya amunt, di-
recció a la canal del Roc, on calculaven que 
s’havia produït l’accident. Només arribar a 
la canal, ja varen trobar-se amb les prime-
res restes de l’aparell. En passar el portell, ja 
a dalt de la Serra, tota una munió de ferralla 
estesa i cossos de persones que viatjaven a 
l’avió es trobaren. L’aeroplà havia impactat 
amb la roca de la Miranda de Llaberia amb 
l’ala dreta que havia caigut sota la cinglera 
al costat de Colldejou. La resta, amb la ve-
locitat que portava, va sobrepassar la serra 
i caigué a dalt en una explanada contigua 
en terme de Tivissa.

 Model Junker 52
Segons explicaven els veïns que hi van anar, 
s’havia produït un petit incendi forestal que 
se sufocà ràpidament gràcies al plugim que 
queia. Hi havia una escampadissa de ferra-
lla diversa de l’avió, diversos elements que 
transportava (curiosament hi havia molts 
sacs de patates) i, entre mig, els cossos dis-
persos de les 7 persones que hi viatjaven. 
Segons expliquen alguns d’aquests veïns 
com el Llorenç “Guarda” que encara és viu 
i d’altres com l´Enric “Casat” i el “Cisquet” 
ens han deixat fa relativament poc temps: 
els cossos estaven cremats, tots menys un 
que portava un mono de mecànic, i escam-
pats per l’esplanada. Avisaren al poble de 
Llaberia que no havien sentit res i no s’ha-
vien assabentat encara dels fets, i aquests 
varen donar part a les autoritats de Tivissa, 
terme al qual pertany el lloc del sinistre. 
L’endemà es varen traslladar els cossos a 
Falset, i d’allà a Barcelona.

 Recreació impacte

 Recreació després de l’impacte
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Però qui eren aquelles persones? A l’avió hi 
viatjaven 3 membres de la tripulació: Mack, 
Baesselmann i Engel. També hi viatjaven 4 
passatgers: el senyor i la senyora Kirchner, 
el senyor Bartsch i el coronel Von Scheele. 
Aquest últim és el de més anomenada i el 
que més ens interessa. Oherst Alexander 
Von Scheele era l’agregat en aeronàutica 
de l’ambaixada alemanya a Espanya.  Va 
ser un dels fundadors de la Legió Cóndor, 
la famosa força aèria alemanya que va aju-
dar el General Franco a guanyar la Guerra 
Civil Espanyola. Von Scheele va fer els pri-
mers transports de militars de Franco del 
Marroc a la Península al començament de 
la guerra. La Legió Còndor va ser la respon-
sable de nombrosos bombardejos per tota 
la geografia espanyola i Catalunya (Tortosa, 
Lleida, Barcelona…). A més se’l recordarà 
per ser un dels artífex del famós bombar-
deig de Gernika que va suposar la total des-
trucció de la ciutat. En definitiva, va fer que 
Franco guanyés la Guerra Civil Espanyola i 
va ser un banc de proves d’Adolf Hitler per 
preparar-se per la futura Guerra Mundial. 

 Von Seehlee
Segons alguns diari de l’època “gracias a la 
ejemplar ayuda de los pueblos de la comar-
ca ha sido posible encontrar los cadáveres 

la misma noche y trasladarlos a Barcelona”. 
El dilluns següent de l’accident es va cele-
brar una cerimònia en record per les vícti-
mes on a part de la família, hi havia repre-
sentació oficial de les més altes estàncies, 
amb nombrosa presencia militar espanyola 
i alemanya. 
L’avió Hans Wende era un Junker ju-52 tri-
motor amb matrícula D-AUJG operat per la 
Deutsche Lufthansa. La ruta prevista era Co-
lònia-Toulouse-Barcelona-Casablanca però 
no està del tot clar; pot ser que canviessin 
l’aeroport de Barcelona pel de Reus per-
què semblava que l’aeronau s’havia enlairat 
feia poca estona donada la poca alçada a la 
que volava. Fou aquesta raó i el dia ennuvo-
lat la causa que feu que no veiessin la Serra 
de Llaberia i s’hi estavellessin. El Junker 52 
era un avió amb una fiabilitat contrastada, 
equipat amb 3 motors BMW de 600 CV de 
potència cada un, podia transportar uns 20 
passatgers, tenia una velocitat màxima de 
290 km/h i una velocitat de creuer d’uns 160 
km/h. Se’l coneixia com a “la mula de Hit-
ler”(el preferit del Führer) i “ase de Franco”, va 
ser un dels principals components de Legió 
Cóndor. S’utilitzà per al transport de tropes i 
mercaderies, com a bombarder i després de 
la guerra com avió d’aerolinea (Iberia, Luft-
hansa…). De fet la “tia Ju”, com se’l coneixia 
en l’argot dels pilots, s’ha utilitzat fins fa poc 
com a avió de passejos turístics a Suïssa i 
Alemanya. L’últim accident d’aquest avió es 
va produir als Alps Suïssos recentment coin-
cidint, casualitat o no, el mateix dia i mes 
amb l’accident de Llaberia: el 4 d’agost de 
2018, exactament 79 anys després.

 Model Junker 52
De l’aeronau - pensem que tot just havia 
acabat la guerra - se’n va aprofitar tot. El 
carregament de patates que transporta-
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va, el ferro, l’alumini, els motors, fins i tot es 
diu que de les rodes se’n feren albarques. 
Entre la gent dels pobles veïns i els ferro-
vellers que vingueren de fora en carros en 
poc temps varen esborrar qualsevol rastre 
del Hans Wende. 
Al lloc on s’estavellà l’avioneta, la vídua de 
Von Scheele hi va fer posar una senzilla creu 
de formigó a terra. Si hi aneu avui dia no 
veureu ni rastre de l’accident. Potser bus-
cant per la Canal del Roc, on durant anys 
hi va haver una taca fosca a la roca, podeu 
trobar alguna peça petita del que fou l’ala i 
el motor dret. El cas és que l’última vegada 
que m’hi vaig acostar, fins i tot la creu ha-
via desaparegut. En Pere Iglésies ens acaba 
d’informar que just aquest passat dia 08 de 
març s’hi ha col·locat una senzilla creu de 
ferro amb la data de l’accident i que pro-
perament és farà un acte a la zona del que 
s’informarà.

 Creu antiga, avui desapareguda

 Creu reposada al lloc de l’accident

De petit, sempre havia sentit explicar a la 
gent de Colldejou que un avió alemany 
s’havia estavellat al final de la guerra a la 
les roques de Llaberia, amb múltiples i in-
creïbles especulacions sobre els seus pas-
satgers. Després d’algunes investigacions 
per les xarxes i reflexionant sobre la història 
de Hans Wende sembla una paradoxa que 
aquell coronel trobés la fi del seu camí en 
la mateixa terra que ell havia bombardejat.

 Part del motor d’arranc
Us adjuntem un seguit d’enllaços de youtu-
be molt interessants vinculats amb el tema: 
Entrevista a l’Enric Rofes Pena (cal Batllet) i 
Joan Domènech Riba (de Llaberia):
https://youtu.be/EJMABS39Fkc
Recreació del vol que:
https://youtu.be/5g3PrvPzK4o
Estudi de l’accident de la mà de Pablo Ruiz 
a Tivissa: https://youtu.be/4Wm2iIdd8aE
Testimoni sobre el terreny de Joan Domè-
nech Riba: https://youtu.be/XXjwp4PJAYI
Al lloc de l’accident amb Pere Iglésies i Al-
fons Tejero; TivissaRamFilms:
https://youtu.be/XXjwp4PJAYI
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TOMBARELLES

EL IOGA
AUTORA: Meritxell Gaya Llorens
FOTOS: Iblama (www.iblama.blogspot.com)

Aquests dies en els quals hem d’estar mol-
tes hores confinats, és important que els 
nervis no ens arribin a col·lapsar i que la 
tranquil·litat regni més hores a casa nostra. 
Aquesta crisi que ha causat el coronavirus 
fa que la por  i l’ansietat s’apoderi de moltes 
llars i és per això que necessitem buscar es-
tratègies per mantenir la calma.
S’està parlant molt que aquest virus serà el 
responsable del canvi que farà aquesta soci-
etat ja sigui en com ens relacionem i també 
en les rutines que tenim. Aquesta situació 
ha fet que una altra realitat vagi emergint: 
tancament de les escoles, teletreball, can-

cel·lació de viatges, reducció total de les ac-
tivitats socials amb familiars i amics...

Aquesta situació fa que la gent, els ciuta-
dans, comencem a perdre la calma i el ner-
viosisme comenci dins de les cases ja que 
hi ha una preocupació excessiva (o no).
És per això que aquests dies he posat en 
pràctica moltes de les coses que he après 
durant els cinc anys que fa que  practi-
co ioga setmanalment, aquests dies però, 
m’he buscat una estona diària per poder 
fer algun dels exercicis. 

I què és això del ioga? Doncs és una pràctica 
mental, física i espiritual que connecta cos i 
ment. La respiració hi té un paper molt im-
portant ja que va lligada amb el moviment. 
És una disciplina en la qual mitjançant les 
postures físiques (asanes), les tècniques de 
control de l’energia vital (pranayames) i la 
meditació s’aconsegueixen uns importants 
beneficis: ment en equilibri, fermesa corpo-
ral i un esperit obert. I tot això fa que s’hagi 
escampat mundialment ja que es nota la 
millora de la qualitat de vida, tant a nivell 
físic com mental i emocional/espiritual.
I quins beneficis m’ha donat? A nivell físic, 
tinc molta més força de braços i cames, 
millora de l’equilibri, he recuperat i he gua-
nyat més flexibilitat, tinc més consciència 
de la postura corporal, més mobilitat arti-
cular i més capacitat pulmonar gràcies als 
exercicis de respiració. A nivell mental m’ha 
ajudat a combatre l’estrès i l’ansietat i a in-
tentar veure les coses des d’altres punts de 
vista i centrar-me en viure el present.
Practicar ioga va bé a qualsevol edat i pràc-
ticament a qualsevol tipus de persona, però 
cal aprendre’n sota la supervisió d’un bon 
mestre. Si teniu ganes de practicar-ne i teniu 
algun problema de salut caldria primer que 
consultéssiu el vostre metge, però està reco-
manat en la millora de diferents patologies.

Font: Mantener la calma en situaciones de 
crisis: coronavirus (Daniela Echeverri Castro). 
Revista. Salut a prop. Els beneficis del ioga  

Tel. 680 450 830 - www.isabelbernal.com

C/ del Sol, 6 - MONTROIG DEL CAMP
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HA PASSAT...

DEL 28/12/2019 AL 20/03/2020
La Redacció

Del 03 al 05 de Desembre. Referèndum 
sobre el futur dels rentadors. Durant tres 
dies s’ha pogut votar a la botiga. Tres eren 
les opcions: 1) deixar-ho igual, 2) donar un 
ús social i 3) fer un espai museu. Hi ha ha-
gut un empat tècnic entre l’opció 1 i la 3 a 
20 vots. La 2 ha obtingut 13 vots.

31 de Desembre. Cap d’any. Ens reunim a 
la plaça de l’església per acomiadar el 2019 i 
donar la benvinguda al 2020. Amb les cam-
panades l’Ajuntament ha repartit cava i raïm 
per a tothom. Els nostres millors desitjos!

31 de Desembre. Obre el bar de mans del 
Juanjo. La mateixa nit del 31 a l’1 el bar ha 
obert i s’ha omplert de veïnes i veïns per 
passar una bona estona en companyia i 
amb musiqueta.

01 de Gener. Gebrades i boira. Primera fre-
dorada seriosa. El tió de la plaça i molts cot-
xes han aparegut gebrats. A l’interior boira 

espessa, com per exemple a la Torre i aquí 
anticicló però fred. Al parc de Trucafort, les 
figures de les fulles i el gel han estat espec-
taculars de veure.

06 de Gener. Reis. Un any més tard ses Ma-
jestats han tornat a Colldejou amb un munt 
de regals per a petits i grans. Després de la 
recepció a l’església han baixat fins al Casal 
per repartir alegria entre els assistents.

11 de Gener. Arranjament camp de bitlles. 
En vistes de la propera trobada del Camp de 
Tarragona de bitlles, gràcies a l’Ajuntament 
i diversos voluntaris s’han arranjat les pistes 
amb terra de sauló nova i s’ha netejat una 
mica la zona. Així els tiradors no podran dir 
allò que ‘el camp estava en males condicions’.

14 de Gener. Participació en la tertúlia del 
programa televisiu ‘Ben trobats’ de la Xar-
xa titulada ‘Comerç en perill d’extinció’. Hi 
han intervingut el Ricard Maldonado com a 
primer tinent d’alcalde i l’alcalde Jordi Sier-
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ra. En segon pla també han sortit la Lorena 
i la Montse.

19 de Gener. Participació en el documen-
tal ‘el País d’Escornalbou’ del Marcel i la fa-
mília, ensenyant-nos el seu negoci del for-
matge que elabora a Colldejou.

Del 21 al 23 de Gener. Llevantada com feia 
molts anys que no es veia a Catalunya i 
València. Rius com el Ter o la Tordera s’han 
desbordat i el Delta s’ha inundat d’aigua sa-
lada que el vent ha llençat violentament so-
bre els arrossars. El balanç deixa a Colldejou 
215 litres d’aigua, rieres i rierols baixant, ven-
tades fortíssimes i molta neu al Pirineu. Ha 
revingut la Font de Noguer obligant a des-
viar l'aigua que brollava inundant els horts.

Gener. Tallada d’arbres a la carretera. Al llarg 
de la Carretera des de Colldejou a la Torre s’ha 

procedit a tallar els arbres que tocaven més 
a la via. Al mateix voral, les rames refusades 
eren convertides en compost. Diversos veïns 
han pogut aprofitar gran part dels troncs.
Gener i Febrer. Arranjament deixalleria. Han 
començat i finalitzat les obres d’arranjament 
de l’esplanada de la deixalleria i el magatzem, 
malmesa entre temporals. S’ha pavimentat 
el terra i s’ha remodelat la zona dels conteni-
dors, on també s’hi ha col·locat enllumenat.

2 de Febrer. Tirada de Bitlles del Camp de 
Tarragona. Els equips participants han es-
tat: Alcover, Castellvell, Penya Barcelonista 
Masllorenç, Salomó, Tarragona FC, Vila-ro-
dona, Xiquets de Tarragona i Colldejou. Pri-
mer hem esmorzat al Casal i després s’ha 
procedit a fer la tirada a les remodelades 
pistes de bitlles de l’Àrea de Lleure, que per 
cert la llevantada no va destruir.

3 de Febrer. Defunció als 75 anys de Lluís 
Llorens Rofes, Lluís Joglar. De manera sob-
tada ens ha deixat qui va ser Jutge de Pau 
de Colldejou, el Lluís. Des de Lo Collet vo-
lem donar el nostre més sentit condol a la 
família.
9 de Febrer. As-
semblea Gene-
ral del Centre 
Cultural. Cele-
brada a l’ajun-
tament vell, 
s’ha llegit i s’ha 
aprovat l’acta 
anterior. En ter-
mes generals, 
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dir que se seguirà fent tot com s’ha anat 
fent fins ara amb els actes que s’organitzen 
des de l’entitat, els gegants, les bitlles i la 
revista. Informar que la Fina Fort ha pres el 
relleu de la Maria del Carme en el cap de 
colla de gegants.

Del 11 al 13 de Febrer. Millores al Pontarró. S’ha 
procedit a acabar d’arranjar uns forats puntu-
als pendents de tapar al ferm de la zona.

15 de Febrer. Cinema. A l’Ajuntament vell 
s’ha projectat la peli ‘Diecisiete’. Un film so-
bre un xaval de 17 anys que afronta com pot 
els reptes que a la seva edat la vida li posa, te-
nint en compte que ve d’un entorn compli-
cat. Fa pensar molt! Té moments durs i altres 
esperançadors. Un bon muntatge fílmic!

16 de Febrer. Clotxa per la Marató. Fins a 213 
persones ens hem donat cita a Colldejou 
per participar d’aquesta festa. Matí de focs 
i cocció dels ingredients i migdia centrat a 

assaborir aquesta particular menja en una 
sala del Ball plena de gom a gom. En l’in-
terludi sortejos d’un pernil i de dos tracta-
ments corporals dels amics de l’Atemporal 
de Reus. Se’ns ha fet de nit ballant, seguint 
el ritme de la gent del ball de l’Escola Bàsic. 
No cal dir que tots els beneficis es destina-
ran a la Marató 2019 de TV3.

29 de Febrer. Carnaval. Sa Majestat ha ar-
ribat al poble acompanyat de la Xaranga la 
Capona i amb tots els honors l’hem rebut i 
n’hem escoltat el pregó a la plaça. Després 
l’hem fet tombar pels carrers del poble al so 
de la música per acabar consumint-se en 
una pira funerària com mana la tradició. Per 
celebrar-ho hem sopat plegats al Casal i fo-
nent-nos plegats en una reeixida revetlla.

8 de Març. Dia de la Dona. A Colldejou el 
diumenge s’ha fet un taller de defensa per-
sonal a l’Ajuntament Vell, de la mà del Carles 
Civit, expert en arts marcials. S’ha ensenyat 
a defensar-se en cas d’agressió masclista.
9 de Març. Mort a 
Mont-roig de Ra-
fela Salsench Es-
coda, als 85 anys, 
mare de la nostra 
subscriptora Ma-
nuela Robert Sal-
sench. Les nostres 
condolències a 
tota la seva família.
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Tel. 977 837 983 • Plaça Joan Miró, 9 • MONT-ROIG DEL CAMP

Bar - Restaurant

calanton.mr

ca_lanton

636 396 720

13 de Març. Arriba el Coronavirus a les nos-
tres contrades. Espanya ha declarat l’estat 
d’alarma de manera que es pren el    control 
de la població i de l’economia per garantir 
subministraments mínims. Altres mesures, 
s’ha optat per tancar teatres i escoles, així 
com mercats o suspendre actes multitudi-
naris. I és que ens acostem al 5000 conta-
minats i 150 morts a l’Estat.

16 i 17 de Març. Llevantada que ha deixat 
a Colldejou una trentena de litres. Durant 
dos dies el poble confinat s’ha tapat amb 
una bona capa de boira i ha acollit aquesta 
tanda de pluja benvinguda. No ha fet mal 
i és que ha anat plovent tranquil·lament 
aquestes 48 hores.

18 de Març. Cassolada contra el Rei. A les 
21h en punt el poble ha sigut un clam. En-

mig de la nit la gent s’ha anat cridant per 
sortir als balcons i terrats per fer una bona 
cassolada en contra del borbó. Aquí no ens 
enganyaran; és un lladre com tota la saga 
de malfactors que l’ha precedit. Ni el coro-
navirus ha tapat el nou escàndol a la Casa 
Real. No escoltarem mai més cap altre dis-
curs que no sigui el que anuncïi que es des-
fà aquesta farsa de corona. Aquests si que 
són un virus incurable! 
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LA MIRADA INDISCRETA

LA MOVIDA
Enric Muntané

He roto todos mis poemas
Los de tristezas y de penas
y lo he pensado y hoy sin dudarlo vuelvo a 
tu lado... ( Los Secretos - "Pero a tu lado")

En el transcurs de la vida de cada persona 
hi ha una època  que va, més o menys, dels 
15 als 25 anys, on sembla que tot és possi-
ble i per moments ens arribem a creure 
immortals. Són anys d'institut, les primeres 
nuvietes, els primers petons, els pares que 
ens allarguen l'horari de tornar, els diven-
dres/ dissabtes nit. Poques preocupacions i 
molts nous descobriments que l' infantesa 
no ens deixava entreveure.

Corria l'any 1980, ara fa 40 anys (com passa 
el temps!!!), i aquí estava la meva genera-
ció, que aleshores ens trobàvem en aque-
lla franja d'edat. Qui no té grans records 
d'aquella època, tan diferent a la joventut 
dels nostres pares i també la dels nostres 
germans grans. En plena transició d'una 
dictadura a una desitjada democràcia i lli-
bertat, apareix una nova moda, tendència, 
estil,... alguna cosa totalment diferent al que 
es coneixia, i es va anomenar LA MOVIDA 
MADRILEÑA, que al escampar-se per tota 
la península, va quedar com LA MOVIDA.
Al revés d'altres moviments socials i cul-
turals, aquest no ve dels barris perifèrics  
obrers i de classe treballadora, no és ben bé 
un moviment "de carrer", ve de la ma de la 

"pijería" madrilenya. Nens i nenes de papà 
que podien estudiar a Londres i tornaven 
a casa, carregats de discos, roba i comple-
ments diversos, que aquí no es trobaven. 
Nois que podien demanar una moto o una 
guitarra elèctrica pel seu aniversari i que els 
papàs, mai tenien un no pels seus capricis.
Es van trobar en un moment històric en 
molts sentits. Sortíem de la dictadura i arri-
bava el "tot s'hi val", enrere quedava la mú-
sica lenta dels 70, també la cançó protesta 
(Llach, Raimon, Paco Ibáñez,...), amb cabe-
lleres llargues i cartells anti OTAN.
Tot això els semblava avorrit i passat de 
moda, a una joventut que demanava gres-
ca i passar-ho bé. Els grups de Heavy i rock 
dur, quedaven marginats a barris de la 
perifèria. Desprès hi havia els grups " ver-
beneros" (La Platería, La Salseta, Uapacha 
Combo o Radio Topolino), però es buscava 
una altra cosa, altres ritmes pels temps que 
venien. La Pijeria mirava cap als EUA i tam-
bé el que es feia a Londres, així que amb 
una guitarra, un baix i una caixa de ritmes, 
muntaven un grup.
D'aquesta manera van sorgir grups com 
KAKA DE LUXE, NACHA POP, TOS (més tard, 
Los Secretos), RADIO FUTURA, ALASKA I 
LOS PEGAMOIDES, LOS REBELDES, CEL-
TAS CORTOS, DUNCAN DHU, i un llarg etc, 
amb més o menys fortuna.
També s'ha de dir, que enmig de tanta me-
diocritat, hi havia bons músics. Ariel i Alejo 
del grup TEQUILA, argentins fugits de la dic-
tadura de Videla igual que Sergio Makaroff, 
en serien un bon exemple. El que marcava 
aquell nou moviment era l'extravagància en 
el vestir, el maquillatge, les muscleres i penti-
nats, la quincalla, les lletres de les cançons, el 
“petardeo” de terrasses, els “garitos” de moda,
I tot amanit amb bones dosis d'alcohol i 
drogues variades.
La Tele (RTVE, l'única que hi havia), i Radio Na-
cional, es van bolcar a donar protagonisme a 
tots aquells grups. Programes mítics com SI 
YO FUERA PRESIDENTE, LA BOLA DE CRIS-
TAL, POPGRAMA, van donar veu i color a tots 
aquells grups. Però la movida anava més en-
llà de la música, era el cine d'Almodóvar, les 
fotos de Colita, les mamelles de Susana Es-
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trada o el travestisme de Bibi Andersen, una 
colla de revistes i fasines, els bars de moda 
i exposicions d'allò més divers.Tot allò que 
desprenia extravagància hi tenia cabuda. Jo-
aquin Sabina va retratar aquella societat i els 
seus temps a la cançó "todos menos tu". Era 
molt soroll i poc més. Tot va començar, o va 
"explotar", arran de la mort de José Enrique 
Cano " Canito", un jove de 17 anys que moria 
atropellat, bateria del grup TOS.
Es va muntar un concert homenatge que 
seria retransmès per Tv (Popgrama), i va te-
nir un impacte global. Tota una generació 
recorda grups i les seves cançons més es-
coltades i ballades. En deixo un recull per 
als més joves.
Los sectretos (déjame), Tino Casal (embru-
jada), Alaska (horror en el hipermercado)
Celtas cortos (20 de abril), La Unión (lobo 
hombre en Paris), Nacha pop (la chica de 
ayer), Radio futura (Escuela de calor), Dun-
can dhu (en algún lugar), Mecano (hoy no 
me puedo levantar), Hombres G (devuélve-
me a mi chica), Olé-olé (no controles).
Recordem que els 80 van suposar l'arribada 
al poder de Felipe González  de la ma del 
PSOE, les seqüeles del 23F, i a tot el sistema, 
amb els socialistes al capdavant, els anava 
molt bé que la joventut s'apartés de la polí-
tica i només pensés en riure i divertir-se, i de 
pas introduir en ells el consumisme, indivi-
dualisme, capitalisme, en lloc de reivindica-
cions i consciència social; els ajuntaments 
governats pels socialistes s'encarregaven 
de contractar per festes a tots aquells grups 
que sortien per la tele i sonaven a la ràdio. 
Per altra banda, els grups més reivindica-

tius, Rock basc, Kortatu, La Polla Records, o 
Leño, estaven "censurats”... o directament 
prohibits a RTVE i a la famosa ràdio de mú-
sica alternativa RADIO 3, així com a can-
tautors que no combreguessin amb el nou 
règim i fessin pensar a la gent. Els polítics 
preferien i promocionaven el simplisme, la 
pobresa cultural-intel·lectual, el Neolibera-
lisme, només cal seguir el rastre al llarg dels 
anys d'alguns mites de la movida.
Alaska, musa i tertuliana de la COPE, Almodóvar 
amb denúncies d'evasió de capitals a Panamà, 
Fabio Mcnamara demanant que torni Franco...

No tot va ser tan bonic com semblava, però 
érem joves, teníem tot un món per desco-
brir i veníem d'on veníem,... volíem festa, 
alcohol, riures i petons, música, concerts i 
permís per arribar tard, era el nostre mo-
ment, era l'època de gaudir del major tre-
sor: La joventut.
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UNA PETITA SECCIÓ PER A LA REFLEXIÓ 
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BAR • RESTAURANT

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

          646 045 055 • 649 178 303

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

43206 REUS (Tarragona)

RESTAURANTE

LA ISLA
MARISQUERÍA

ESPECIALIDADES
RODABALLO AL HORNO
LANGOSTINOS DE VINARÒS
MARISCOS DEL MEDITERRÁNEO

CERRADO DOMINGOS NOCHE
Y LUNES TODO EL DÍA

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

HOTEL • BAR • RESTAURANT

NOVA DIRECCIÓ
Esmorzars de forquilla

Menús de cuina 
casolana de muntanya

Events

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

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

Lo Collet



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

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

Vint anys al seu servei

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

GESTIÓ FINANCERA - ASSEGURANCES: Miguel Angel Garcia - Carmen Tena

Tel.: 977 784 099

Bar Cafeteria i TerrassaBar Cafeteria i Terrassa
Nova direcció •  Obert tot l'anyNova direcció •  Obert tot l'any

Plats combinats, entrepans, tapesPlats combinats, entrepans, tapes

Tel. 977 837 240Tel. 977 837 240
Carrer de Baix, 42 - 43310 COLLDEJOUCarrer de Baix, 42 - 43310 COLLDEJOUTel. 610 808 753 - naturalicamp@gmail.com

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

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


