
LO COLLET
R e v i s t a  d e l  Ce n t r e  C u l t u r a l  d e  Co l l d e j o u  -  A n y  XXI .  N ú m e r o  8 5 .  J u n y  d e  2 0 2 0 .  Pr e u :  3 €



CRÈDITS

Consell de Redacció:
Isaac Blanch (Iblama), Marc Aureli Espa-

da, Meritxell Gaya, Joan Gaya, Joan Llo-

rens (Joglar), Laia Llorens, Núria Montalvo 

(Kosina) i Enric Muntané

Disseny, composició i edició: Kosina

Portada: Isaac Blanch

Imprimeix: Gràfiques Falset

Lo Collet atén:
Plaça del Sitjar, s/n - 43310 Colldejou - 

locollet@tinet.org o a qualsevol membre 

del Consell de Redacció

Pàgines web:
http://usuaris.tinet.cat/locollet

http://locolletdigital.blogspot.com.es/

E-mail: locollet@tinet.org

Amb la col·laboració de:
Departament de Cultura de la

Generalitat de Catalunya

Ajuntament de Colldejou

• Amb la col·laboració de •

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

• Creu Roja • 977 811 117
• Mossos d’Esquadra • 112
• Bombers i Emergències • 112
• Informació • 012

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

2 Lo Collet, Març de 2020

SUMARI

Editorial - Pàg. 3
De cap manera - Pàg. 4

Presentem - Pàg. 5
Cuines del món - Pàg. 7

La mirada indiscreta - Pàg. 10
La veu de la parròquia - Pàg. 12

                          La vida és simple,   
no la compliquem - Pàg. 13

Fotos centrals - Pàg. 14
Històries per no oblidar - Pàg. 16

Els punts sobre les ís - Pàg. 18
Tombarelles - Pàg. 19
Ha passat... - Pàg. 20

Parlem amb... - Pàg. 24
Passatemps - Pàg. 26

Estem segurs que en aquesta foto hi troba-
reu gent que us recorda a d’altres actuals. 
Esforceu-vos una mica i els trobareu tots. 

Per exemple el darrer home dret de la part 
dreta és el Joan Fortuny (Joan paleta)



EDITORIAL

MECANOSCRIT DEL TERCER ORIGEN
La Redacció

Amigues i amics de Lo Collet i de Collde-
jou, hem renascut! Hem estat testimonis 
en primera persona del Mecanoscrit del 
Tercer origen. Tornem a ser aquí i més 
forts! Quina temporada que hem pas-
sat! I sort n’hem tingut de ser al poble 
en tots els sentits; fins i tot els horts i les 
terres se n’han ressentit -positivament 
parlant clar-, ja que la majoria han estat 
híper cuidats. Aquí les coses s’han viscut 
amb un altre ritme i d’una altra manera. 
La Covid 19 no ha acabat amb nosaltres, 
ans al contrari; ens ha unit i fet més forts 
com a poble. Davant del mal que ens ha 
vingut a sobre, companyia, veïnatge, so-
lidaritat i ajuda. No hem pogut celebrar 
tots els actes que pertocaven de manera 
lliure però ens hem adaptat a la situació 
i hem intentat afrontar-ho de la millor 
manera. Els primers dies, sí; ha estat una 
mica angoixant, estrany... Vèiem els polí-
tics desorientats, els militars prenent de-
cisions, informacions desorientadores, 
ertos imparables... Carretera amunt de 
la Torre se sentia un silenci al poble com 
mai s’havia sentit! Com mai s’havia vist 
abans, s’han passejat gossos i en altres 
terres gats i tot tipus d’animals. I parlant 
d’animals... ben a tocar de casa nostra 
ells han tornat a ocupar espais que se’ls 
hi havia arrabassat. I en el silenci han ar-
ribat de nou els refils de les orenetes, el 
dia ha tornat a ser blau, ha plogut el que 
no està escrit, s’han enfarinat les mun-
tanyes i la Mola ens ha obsequiat amb 
una de les florides més espectaculars 
dels darrers temps. I com aquell qui diu, 
hem tancat els ulls pensant-nos que vin-
dria Setmana Santa i ens hem desper-
tat amb la piscina oberta. Hem omplert 
el bar quan ha reobert i hem arrassat a 
la botiga (menjar i beure) i hem intentat 
passar-ho el millor possible. Hem cele-
brat vermuts confinats i hem fet “fes-
tes” marcats pel protocol com la de sant 

Jordi o sant Isidre. Malgrat tot, aquestes 
dues jornades han estat molt especials 
a Colldejou. Per Sant Jordi, pels altaveus 
del poble, vam poder sentir un recull po-
ètic llegit pel jovent molt bonic, així com 
una salutació de tots els qui ho van vo-
ler fer des del seu punt de confinament. 
Per sant Isidre, que va coincidir amb la 
primera vegada que es podia sortir, ens 
vam fer al carrer i vam degustar una 
bona xocolatada amb coca a la plaça 
gentilesa de l’Ajuntament. Una plaça 
que dos mesos després, tornava a ser 
plaça, amb gent asseguda al seus bancs 
i la barana. La veritat és que poc ens han 
importat les baralles polítiques –aquí i 
allà, i més enllà-  i les misèries de sempre 
de personatges com el Trump o el Boris 
d’Anglaterra. Hem plorat d’impotència 
per la gent que ha mort en hospitals so-
litaris i hem plorat de ràbia veient com 
assassinaven en directe George Floyd de 
la manera més vil. Malgrat tot, la vida ha 
seguit el seu camí i el final del confina-
ment ens ha portat als retrobaments en 
la tercera fase, on hem celebrat un Sant 
Joan adaptat. No volem tancar aquesta 
editorial sense tenir un record per totes 
aquelles persones que ens han deixat i 
pels qui han patit. També el nostre reco-
neixement per tot aquell personal sani-
tari que hi ha deixat la pell per fer més 
digna la vida! Gràcies de cor! Ara, a veure 
si d’una punyetera vegada, es respecta 
aquest col· lectiu. I res, que bona entrada 
a l’estiu i a estar previnguts pel que pu-
gui venir! Bon estiu!

321 anys fent cultura



DE CAP MANERA

CORONA I VIRUS
AUTOR: Marc Aureli Espada.

Coronavirus. Els còmics més moderns de 
l’Astèrix i l’Obèlix se’n cuidaven fa poc temps, 
avançant-se al que vindria en una de les se-
ves historietes. «Corona» i «virus» són parau-
les amb les quals hem hagut de conviure 
ara de manera extraordinària i recentment, 
tot i que ja fa anys i per desgràcia estan ben 
esteses en aquest país de virus dictadors, 
borbònics, caducs i decimonònics.
Descriurem els termes. En primer lloc, la 
«Corona». És una mena d’espècie que fa 
molts anys que se sent a dir que està en 
procés d’extinció, però s’aferra a aquest sis-
tema com una paparra a la pell d’un gos. I 
et xucla la sang, eh! S’aferra amb arrogància 
i tira de tros amb els hereus i els ases que ni 
els dimonis els treuen de les cases. Això sí, 
l’acompanyen.
Aquest virus ja no és net, llavors què en po-
dem esperar del seu entorn? Brutícia!
Pandèmia noi.
Li diuen «Senyor», per què? Ni ell ho sap 
perquè li diuen «Senyor». Té el camí planer 
tu, i ben arregladet, tot perquè no li calgui 
patir, perquè no li calgui suar massa. Neix, 
creix i es desenvolupa –ah i cria–, va deixant 
llavors de les quals s’oblida amb feixos, ben 
cofoi i ben protegit. Per què ha de partir? 
Per res! Per què ha de lluitar? Per res, si ja 
ho té tot «por la gracia de Dios y por...» Ja sa-
bem el mantra! Només els hi cal viure; viure 
«del cuento». Bé, simplement neix com la 
resta, però li donen, regalen i li tapen totes 
les tifes del camí amb catifes que amaguen 
els suborns i les riqueses mal guanyades. I, 
si convé, no pateixis, els governants de torn 
ja s’encarregaran d’amagar comissions 
d’investigacions per escatir la veritat. Ah, i 
ja em diran de què li ve el sou a ell i a tota la 
cort de vividors i escurabutxaques que l’en-
volten? Aquest paio no es digne de dir-se 
«Senyor»! Mentre la majoria ha de pidolar 
–i resar massa sovint– per cuidar, ajudar i 
donar vida a aquells que l’estan perdent en 
aquests moments i s’hi deixen la pell dia a 

dia, aquest espècimen s’omple la boca de 
paraules sense sentit, plenes de l’ofec que 
cada vegada arriba amb menys ressò a la 
multitud que ja no l’aclama ni el beneeix. 
Si depengués de la gent honesta i honrada 
que no hi tingués cap d’interès en aquesta 
Corona corrupta i passada de moda, ni co-
rona ni res tindria aquest tal «Senyor»! Si vol 
res, que treballi com fan la resta de mortals. 
Prou de «Corona», prou viure «del cuen-
to». La gent n’està farta de pagar la festa a 
aquesta colla d’aprofitats i sangoneres!

Anem pel «virus». El virus viu a cos, tracta 
amb el sota faldilla de tota donzella que, 
amb galanteria i un bon feix de bitllets, pot 
ensarronar, pot enganyar. Mentre la don-
zella alemanya va poder anar xuclant «del 
bote» del que li donava l’«Emérito» a can-
vi d’allitar-se amb ell, ho va fer. Però noi, en 
sec un dia, l’amant jove i «dicharachero» es 
va tornar en un vell xaruc i caspós. I gràcies 
a la filtració del comissari màfies del micro 
ocult, vam saber de la seva relació d’anys 
i anys a la nostra esquena, amb llibretes i 
herències amb les quals l’«Emérito» va vo-
ler comprar el silenci de l’alemanya. Aques-
ta espècie tracta amb dimonis que com ell, 
mestres de l’enredo, s’omplen bé les butxa-
ques de feixos que, d’amagat, guarden sota 
cent catifes a països llunyans. Aquest és 
un veritable virus per a la societat. Un virus 
que mutarà de pares a fills i no hi podrem 
fer res. Aquí, però, la solució no és el con-
finament, és tallar colls! Ja ho deia la dita: 
«Si el rei vol corona, corona li darem». Prou 
d’aquest Virus que és la Corona!
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PRESENTEM

SUCCULOVERS_NATURE
AUTOR: Àngel Sànchez.

Amb aquest nom “Succulovers_Nature” 
hem donat vida a un projecte personal 
que ens rondava pel cap. La idea del nostre 
bloc personal ve de la passió per les plan-

tes crasses, que possiblement són les plan-
tes mes fàcils de tenir cura. Vam començar 
amb poquetes, però la nostra col·lecció ha 
anat augmentant i avui dia en tenim apro-
ximadament unes 200. Les suculentes són 
les plantes que menys cures requereixen, ja 
que necessiten el mínim reg. De fet poden 
viure únicament de les pluges. Són ideals 
per a totes aquelles persones que volen te-
nir plantes a casa però no saben o no po-
den cuidar-les. Totes elles es poden plan-

tar en jardineres, testos o al terra. Aquí us 
presentem les regles d’or per al seu creixe-

ment idoni:
1. Tenir el màxim de llum possible i tot el 

sol directe que els hi puguis donar. No 
es gens aconsellable llocs foscos o amb 
poca llum, per tant, lo millor és exterior 
o a la vora de la finestra.

2. Mínim reg possible, ja que el seu excés 
les matarà. Per saber quan regar-les no-
més caldrà que el substrat estigui com-
pletament sec.

3. El substrat que necessiten ha de ser 
lleuger i porós per evitar que s’entolli i 
sobretot els testos i les jardineres han de 
tenir forat de drenatge, per a que l’aigua 
sobrant s’escorri. Recomanem fer bar-
reja de substrat amb molt de material 
orgànic com seria grava, perlita o sorra 
de riu. 

I per acabar us recomanem que visiteu el 
nostre bloc d’instagram @succulovers_na-
ture on trobareu diverses de les nostres 
plantes. I si us agrada no dubteu en #CO-
MENTAR #PREGUNTAR i #COMPARTIR i 
així tots en gaudirem ;)

521 anys fent cultura
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Telf:

977 360 281

24 hores

Estem a:

Cambrils

Riudoms

Vandellós i l'Hospitalet

Alforja

Vila-seca

Prestem 

els serveis

des de qualsevol

residència

 i hospital del 

Baix Camp

i 

Tarragonès



CUINES DEL MÓN: 

VIATGEM A FRANÇA
Laia Llorens

Primer plat: BULLABESA
Ingredients: 4 kg de peix, en què hi ha d’ha-
ver: rap, congre, escórpora, gall de sant Pere, 
rogers, escamarlans i llagosta. 2 cebes, 2 por-
ros, 4 grans d’all i 2 tomaques grans. Oli d’oliva, 
Julivert, fonoll, Safrà, Aigua mineral, Sal i pebre.
Preparació: Fem un sofregit amb l’oli, la 
ceba, els porros, l’all i la tomaca, sense deixar 
que agafi gaire color. Ho remenem i hi afe-
gim les patates tallades a daus i els peixos de 
carn més dura, nets i tallats a trossos grans.
Ho banyem amb aigua calenta, ho salpe-
brem i ho fem bullir amb foc alt uns deu 
minuts. Llavors hi afegim la resta de peix, la 
llagosta, les cigales i les herbes.
Quan el peix sigui cuit hi tirem una mica de safrà.
Per servir-ho, retirem el peix i les patates, po-
sant-ho en una plata metàl·lica, i posem el 
brou en una sopera. Ho acompanyem de pa 
fregit amb all fregat i una mica de rouille.

Segon plat: MACARRONADE
Ingredients : 250 g de cintes, 200 g de pe-
drers d’ànec confitats, 50 g de múrgoles se-
ques, 25 cl de brou d’au, 200 g de fetge gras 
cru, Farina de blat de moro i Oli d’oliva.
Preparació: Primer de tot, posem les múr-
goles en remull.
Bullim les cintes fins que estiguin al dente, 
les retirem i les guardem en aigua molt freda.
Netegem els pedrers, els tallem a quadrats i els 
bullim en aigua uns deu minuts. Els reservem.
Tallem el fetge en daus de dos centímetres.
En una cassola, sofregim els pedrers amb 
una mica d’oli d’oliva. Quan es comencin 
a daurar, afegim les múrgoles i el brou. Ho 

deixem coure cinc minuts i ho lliguem amb 
una mica de farina de blat de moro desfeta 
en aigua freda. Hi afegim els trossos de fet-
ge i la pasta. Ho remenem i ho deixem coure 
cinc minuts més. Rectifiquem de sal i pebre.

Postre: COULANT DE XOCOLATA
Ingredients : 200 gr. de xocolata negra, 175 
gr. de mantega, 120 gr. de sucre, 4 ous, 80 gr. 
de farina, Xocolata en pols, Sucre llustre i Sal
Preparació: Primer de tot, preparem uns 
motlles individuals com els que utilitzem 
per fer els flams. Els untem amb mantega i 
els enfarinem amb xocolata en pols.
Desfem la xocolata i la mantega al bany ma-
ria i ho remenem fins que es barregin com-
pletament. Batem els ous mentre anem 
afegint el sucre, ho afegim a la barreja de 
xocolata i mantega, hi posem la farina i un 
polsim de sal i ho barregem fins que acon-
seguim una pasta ben homogènia.
Omplim tres quartes parts dels motlles amb 
la pasta, deixant espai per la massa, que s’in-
flarà quan es cogui.
Escalfem el forn i, quan estigui a 200º, po-
sem els motlles al centre i deixem que es co-
guin durant 10 o 12 minuts.
Els retirem del forn i els deixem refredar un 
parell de minuts, els desemmotllem amb 
compte i escampem una mica de xocolata 
en pols i sucre llustre pel damunt.

721 anys fent cultura
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ANYS

perquè junts ens en sortirem

als nostres anunciants,
lectors,

subscriptors
i punts de venda

i confiem que continueu estant al nostre costat

gràcies

Compra

SOM 

imprescindibles ARA 

més que mai AJUDA’NS 

i llegeix 

Premsa Comarcal

LO COLLET
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Ciutadania, empreses, institucions.
Reciclem bé. Separem bé. 

LES RESTES
DE MENJAR,
VEGETALS, 
TAPS DE SURO... 
QUE LLENCES AL GRIS,
NO VAN AL GRIS.
→ VAN AL MARRÓ

→
 

× 

Restes
de menjar

Restes vegetals

Taps de suro

Papers
de cuina bruts

Infusions

Serradures

C

M

Y
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CY

CMY
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LA MIRADA INDISCRETA

CRÒNIQUES DE 2020
Enric Muntané

La nostra nau, Gaia o La Terra, de la que tots 
som viatgers, ha vist un grapat de coses en 
els seus més de 4.500 milions d’anys. Can-
vis  en la configuració geogràfica dels con-
tinents, de la seva atmosfera. Terratrèmols, 
erupcions volcàniques, extincions massi-
ves de vida vegetal i animal, tot es troba en 
continu moviment, res és permanent i tot 
canvia o muta.
La pandèmia del Covid 19, ens ha agafat a 
tots per sorpresa. Teníem els nostres plans 
de vida. Bodes imminents, obres a casa, 
viatges, canvis o promocions dins la feina, 
jubilacions anticipades... i un etc tan llarg 
com persones som al món. Els governs de 
torn, potser ens han fet creure en aquestes 
ultimes dècades, que no teníem que témer 
per res, que l’estat es cuidaria de tot, si els 
fèiem confiança i els votàvem. Però la reali-
tat es rebel i ens ensenya que estem expo-
sats a mil perills, que avui hi som i demà ves 
a saber. Que ara tenim feina, salut, parella, 
pares, amics o fills, que tenim uns estalvis al 
banc... però demà, ves a saber.
Des d’èpoques que es perden en la nit dels 
temps, les antigues societats creien que 
els Deus infringien malalties quan el poble 
mereixia un càstig pel seu comportament. 
Se l’anomenava L’Ira dels Deus i va servir 
d’exemple per explicar des de la mitologia 
grega, l’epidèmia mortífera de l’any 430 AC.
La Deesa Hera, esposa de Zeus, va enviar 
una plaga a l’illa de Egina (Egina era la nim-
fa amb la que Zeus li va ser infidel), Segons 

dades històriques, van morir més de 150.000 
persones, que era molt en aquella època.
Des d’aquells llunyans temps, la humanitat 
ha patit una vintena de pandèmies i epi-
dèmies, quatre d’elles es compten com les 
més mortíferes.
La pesta negra: aquesta malaltia, va matar 
més de 200 milions de persones entre els 
anys 1347 i 1351, solament a Europa, va desa-
parèixer 1/4 de la població.
La Verola: coneguda des de l’època Meso-
potàmica (de 10.000 a 6.000 anys AC), Di-
verses veus de científics l’han quantificat 
com el virus amb major número de morts 
infeccioses, més de 300 milions entre diver-
ses èpoques. Un dels brots més severs va 
ocórrer a partir de 1520 en tot el continent 
americà, es calcula que la xifra podria arri-
bar a 56 milions de natius.
Inques, Asteques, Maies, no tenien un qua-
dre de defenses per combatre el virus eura-
siàtic. La verola es considera eradicada a la 
dècada dels 70, amb programes de vacu-
nació mundials.
La grip Espanyola: A finals de la primera 
guerra mundial, apareix el 1918 i a l’estat de 
Kansas. Es trasllada a Europa a traves dels 
soldats nord-americans .
França primer, i tot seguit, Regne Unit, Ale-
manya, Itàlia i finalment Espanya. Se la co-
neix com a “ grip espanyola” per un motiu. 
Mentre el món es trobava en guerra, Espa-
nya era un país neutral i per tant, no es cen-
suraven les noticies com ho feien els països 
immersos en un estat bèl·lic (per tal de no 
bromar soldats i famílies, que ja prou ho es-
taven). Va ser tan mortífera, que es calcula 
que en un sol any, van morir entre 40 i 50 
milions de persones.
El virus de transmissió sexual VIH/Sida, ha 
matat entre 25 i 35 milions. Descoberta als 
EEUU el 1981, primer es pensava que no-
més era per transmissió sexual, més tard es 
va concloure que també es transmetia per 
la sang a través de transfusions infectades 
o durant l’embaràs entre mare i fetus.
El segle XXI s’ha despertat amb diferents 
pandèmies. El SARS (2003), GRIP AVIAR 
(2004-2006), LA GRIP PORCINA o  AH1N1 
(2009-2010), EL mers (2012),  o la grip d’Ebola 
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( 2014-2015), i ara el CORONAVID O COVID 19.
En segles anteriors, també van rebre lo seu. 
Any 166 pesta antonina, dura 15 anys i va 
matar uns 5 milions. Any 249 La pesta Ci-
priana, dura 20 anys i mata entre 3 i 5 mili-
ons. Any 542 La pesta o plaga de Justiniano, 
en només 4 mesos, va matar un 40% de la 
població, entre 25 i 50 milions (segons di-
ferents fonts consultades). Podríem seguir 
amb altres plagues com el Còlera, el virus 
Zika o El sudor anglicus o Pestis sudorosa 
(segles XV i XVI).
Repassat el passat, centrem el tema en el 
present, o en esdeveniments propers. Us 
diu alguna cosa el mot  EVENT 201? Doncs 
passem a explicar el què. El 18 d’octubre de 
2019  en un dels salons de l’hotel The Pier-
re, a Manhattan (Nova York), es va produir 
un simulacre de pandèmia mundial. Van 
participar-hi El Foro Económico Mundial, 
El Centro para la Seguridad de la salud, La 
universitat John Hopkins i la Fundació Bill 
& Melinda Gates, entre d’altres. El principal 

objectiu era identificar les àrees on fossin 
necessàries les aliances entre el sector pú-
blic i el privat, per tal de donar una resposta 
eficaç i reduir les conseqüències econòmi-
ques i globals.
La simulació consistia en un virus d’origen 
animal, transmès de porcs a persones, amb 
un primer focus situat al Brasil. La malaltia 
s’estenia amb molta rapidesa i durant el 
primer any  no es disposava de vacuna. La 
simulació acabava al cap de 18 mesos dei-
xant 65 milions de morts a tot el planeta. 
Es va elaborar un informe on es senyalava 
els principals punts a tenir en compte. Ali-
ances entre governs, organitzacions inter-
nacionals i empreses, per tal de planificar 

les capacitats corporatives essencials. Cre-
ació de contra mesures que permetessin 
la distribució ràpida i equitativa de medi-
caments. Mantenir els viatges i comerç ac-
tius. Proporcionar recursos pel desenvolu-
pament  de vacunes, teràpies i diagnòstics. 
Crear mètodes per combatre la informació 
falsa o errònia, les FAKE NEWS.
Curiosament, al cap d’un mes, el 17 de no-
vembre es declarava oficialment  el primer 
cas de Covid 19.
Tirem cinc anys enrere, 2015, conferència de 
Bill Gates (cofundador de l’empresa Micro-
soft i una de les persones més influents del 
món), a la ciutat de Vancouver (Canadà). 
Puja a la tarima amb un barril negre, ple de 
segells del departament de defensa dels 
EEUU. Al seu interior hi havia tot una sèrie 
d’equips de supervivència en cas d’atac nu-
clear (molts nord-americans en tenen a les 
seves llars). I la reflexió que els fa, els hi diu, 
que les properes aniquilacions en massa no 
seran a causa de guerres, sinó de pandèmi-
es de nous virus. (en aquells moments, el 
món patia l’epidèmia d’Ebola 2014-2016). 
Anem cinc anys més enrere, 2010. Ted Tur-
ner, magnat dels mitjans de comunicació 
nord-americans, fundador de la cadena 
de notícies CNN i filàntrop, convida  Bill 
Gates a un dels seus programes estrella, 
amb centenars de milers d’espectadors. En 
aquella ocasió, Gates mostra un problema 
que tenim damunt i ho fa amb una mena 
de equació. 
CO2= P x S x E x C que representa el proble-
ma del creixement mundial.
CO2 es diòxid de carboni, P les persones 
que vivim al món, S els serveis que necessi-
ta cada persona (automoció, calefacció, ali-
ments..) E és l’energia necessària per man-
tenir aquests serveis, i C es el CO2 generat 
per cada energia. La solució per tal de po-
der mantenir la vida, tal com la coneixem, 
és poder reduir dràsticament, els números 
de la equació i aquí surt la disjuntiva, en la P 
de persones. Gates calcula, que amb admi-
nistracions de vacunes especifiques, es po-
dria reduir la població mundial entre un 10 
i un 15%. El sistema vindria a ser un control 
de natalitat escollit per les dones o la pare-
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LA VEU DE LA PARRÒQUIA

QUI ENS HO HAVIA DE DIR QUE EN 
AQUESTS ÚLTIMS MESOS LA NOSTRA 
SOCIETAT TRONTOLLÉS TANT?
Mossèn Emilio Vives

En aquest món on semblava que tot estès 
controlat hem vist como tot s’enfonsava i en-
cara continuem amb la incertesa del demà.
Es comencen a notar els efectes d’aquesta 
crisi nouvinguda amb la pandèmia  i es par-
la de que aquests afectaran a tots els nivells 
i sectors, especialment en l’economia.
Moltes persones no poden accedir a ser-
veis bàsics com l’alimentació.  El banc 
d’aliments i el fons social europeu estan 
abastint moltes entitats benèfiques per a 
que tota aquesta gent pugui tenir accés 
als aliments.  La demanda d’ajuda  s’ha in-
crementat en un tres-cents per cent en els 
llocs més poblats i gràcies a entitats com 
Càritas, Creu Roja i els menjadors socials es 
pot arribar a moltes famílies que es queda-
rien sense poder menjar.
Estem davant d’un futur incert, amb por 
a un possible rebrot. Tot i això veiem com 
moltes persones no respecten les normes 
ara que estem tornat a la “nova normalitat”. 
Hauríem d’haver après moltes coses durant 
aquest temps que hem passat.
Un aspecte positiu que ha sorgit durant tot 

aquest temps fort de pandèmia ha estat la 
solidaritat, moltes iniciatives positives que 
són les que hem de mantenir i promoure. 
Aprofitar totes les coses bones i estar atents 
a noves necessitats, buscar fer un món més 
just, més sostenible, que no depengui tant 
del materialisme sinó que sigui més humà. 
Els sanitaris han donat un clar exemple de 
dedicació íntegra i humana.
Jesús, que ens diu:  “Veniu a mi aquells que 
esteu cansats i afeixugats”, ha de ser un es-
tímul gran per fer créixer tots aquests va-
lors positius. 
El padre Javier Luzón fa una reflexió sobre el 
temps que ara iniciarem i que ell anomena 
“tornada a l’anormalitat”. Si  hem de tornar 
a aquella “normalitat” on Déu no hi té ca-
buda, on tothom pot dir el que vulgui sobre 
Déu i no sigui el primer per les persones... 
no ho podem considerar normal. No és nor-
mal prescindir de la gent gran, no és nor-
mal que la vida humana no valgui res, no és 
normal que s’institucionalitzi la infidelitat, 
no és normal la corrupció, ni la mentida, ni 
l’engany ni la manipulació dels mitjans de 
comunicació...
És una reflexió profunda que ens hauria 
de fer preguntar si volem tornar a la nostra 
normalitat o anormalitat.  Els cristians hem 
de resar per aquesta situació i demanar a 
Déu nostre Senyor que sapiguem aprendre 
d’aquest temps que hem viscut. 

lla, una mena de xip introduït sota la pell, 
que aniria administrant una substancia 
anticonceptiva durant uns 15 anys, i vindria 
a suposar una opció més com el DIU. L’any  
2012, un grup d’investigadors de l’Institut 

Tecnològic de Massachusetts, la universitat 
de Harvard i empreses privades, van dis-
senyar i provar amb èxit a Dinamarca, un 
xip controlat a distància, que dosificava la 
quantitat de medicament a vuit dones que 
havien arribat a la menopausa i patien os-
teoporosis. Amb els temps, aquesta tecno-
logia també s’ha empleat pel control de la 
diabetis a distància i altres malalties com 
les coronàries.
Moltes qüestions que ens porten a més i 
més preguntes. Bill Gates, Pandèmies, va-
cunes, control de natalitat, Super població 
del planeta, exhauriment dels recursos na-
turals. Virus de laboratori ? Les respostes les 
anirem veient en els propers mesos o anys.
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LA VIDA ÉS SIMPLE, NO LA COMPLIQUEM

FILOSOFIA
Elisa Llaberia

No recordo exactament quants anys tení-
em, però rondàvem els 12 o 13 quan amb 
els amics vam començar a “pensar”. De cop 
i volta vam interessar-nos pel “sentit de la 
vida” i a qüestionar-nos les ensenyances 
que havíem rebut fins aleshores..
En el nostre cas va coincidir amb la mort 
del dictador i amb tot lo que va suposar 
d’obertura de ments i accés a altres cultu-
res, llibres, músiques, etc. Va ser com una 
explosió de llibertat després de 40 anys 
d’estancament.
Hi havia tantes coses que ens havien ense-
nyat que a mida que anàvem creixent trobà-
vem absurdes! I les debatíem entre nosaltres.
En aquell moment no ens hagués anat 
gens malament saber alguna cosa de fi-
losofia, però dissortadament d’això no ens 
n’havien ensenyat.
FILOSOFIA: Del grec Philo sophia (amor per 
la saviesa) la filosofia és un camp d’estudi 
que cerca per mitjà d’arguments raonats 
donar una explicació de tots els coneixe-
ments possibles i del lloc que ocupa la per-
sona a la natura.
Des de la filosofia antiga del món grecoro-
mà fins a la contemporània, passant per la 
filosofia medieval, renaixentista, moderna, 
ens han deixat un llegat de saviesa incal-
culable. M’agrada buscar frases de filòsofs 
de totes les èpoques. Te n’adones que en 
el fons l’home no ha evolucionat tant com 

ens pensem i que lo que intentaven solven-
tar fa 2.500 anys eren les mateixes qüesti-
ons que ens preocupen avui.
A tall d’exemple us poso alguns pensa-
ments de clàssics grecoromans:

• No n’hi ha prou amb arribar a la saviesa, 
cal saber utilitzar-la. Ciceró.

• La major rèmora de la vida és l’espera 
del demà i la pèrdua del dia d’avui. Sé-
neca.

• Si vols ser ric, no t’afanyis en augmentar 
els teus bens sinó en disminuir la teva 
cobdícia. Epicur.

• Tot flueix, res roman. Heràclit.
• La veritable saviesa és reconéixer la prò-

pia ignorància. Sòcrates.
• Les paraules que no van seguides de 

fets, no valen res. Isop.
• La prudència és el més excels de tots els 

bens. Epíctet.
• La veritat es corromp tant amb la men-

tida com en el silenci. Ciceró.
• L’home savi voldrà estar sempre amb 

algú millor que ell. Plató.
• Una llar sense llibres és com un cos sen-

se ànima. Ciceró.
• Les arrels de l’educació són amargues, 

però els seus fruits són dolços. Aristòtil.
• Si fem el bé per interès, serem astuts, 

però mai no serem bons. Ciceró.
• La música és per l’ànima lo que la gim-

nàstica és pel cos. Plató.
• L’ignorant afirma, el savi dubta i reflexi-

ona. Aristòtil.

No em direu que no són ben actuals!

1321 anys fent cultura

636 396 720



14 Lo Collet, Març de 2020



1521 anys fent cultura



HISTÒRIES PER NO OBLIDAR

RETROBADES EN L’OBLIT 
AUTORA: Aitziber Rofes 

Com deia George Orwell “La història l’es-
criuen els vencedors “. No obstant, està a 
les nostres mans descobrir l’altra cara de la 
història i donar-la a conèixer. En aquest cas, 
he sentit la necessitat de treure a la llum 
una història que em toca molt de prop. És 
una d’entre tantes altres que han quedat 
en l’oblit. Sempre he estiuejat al poble de 
la meva àvia, a Artajona (Navarra) a la casa 
familiar on van viure les protagonistes del 
succés. Em semblava fascinant les anècdo-
tes que m’explicaven i intentava imaginar 
com van poder viure una època tan dura i 
complicada, així que la meva intenció és re-
latar la seva experiència com a nenes refu-
giades durant la Guerra Civil espanyola.

EXILI REPUBLICÀ. Robert Capa
La història s’inicia al poble navarrès d’Arta-
jona, al sí d’una família nombrosa. La María i 
el Ricardo tenien sis filles: la Teresa (la meva 
besàvia), la María Jesús, la Pilar, la Josefa, 
l’Ana María i la Carmen.  La petita, la Carmen, 
que aleshores tenia quatre anys, aprofitant 
una visita dels tiets de Donosti  per la festa 
Major del poble, se’n va anar a passar una 
temporada  amb ells a la ciutat costanera, 
ja que la mare estava delicada de salut. Més 
tard, es va afegir la María Jesús, que tot just 
arribava d’una estada de colònies de lleure. 
Durant el seu allotjament a la ciutat donos-
tiarra va esclatar la Guerra Civil Espanyola, 
el 17 de juliol de 1936. El pare de les nenes, 
era d’ideologia carlina, de la mateixa mane-
ra que la major part de la població d’Arta-

jona, però la mare, així com els tiets i tota la 
família materna, era republicana. Concreta-
ment, el tiet de Donosti, José Cerdán, va ser 
una persona molt implicada políticament. 
President del Socorro Rojo, va decidir por-
tar la família a Barcelona per allunyar-la del 
perill, i amb ella, la Carmen i la Ma Jesús. Al 
cap d’un temps allotjat a casa d’uns amics 
a la capital catalana, va sentir la necessitat 
de continuar amb la seva lluita i se’n va tor-
nar a Donosti. No obstant, després d’un se-
guit de mobilitzacions al costat de Dolores 
Ibárruri, coneguda com la Passionària i de 
Santiago Carrillo, el tiet Cerdán va ser em-
presonat. Al cap de mesos i mesos sense te-
nir notícies de les nenes a Artajona, el pare, 
Ricardo, va decidir anar a Donosti a veure 
al tiet, ja que l’havien informat del seu em-
presonament. No obstant, després d’estar 
esperant perquè el deixessin veure, li van 
comunicar que havia estat afusellat unes 
hores abans. En aquell moment el pare va 
perdre definitivament el rastre de les seves 
filles. Mentrestant, la vídua del tiet Cerdán, 
la senyora Tomasa, incapaç de fer-se càrrec 
de les nenes en una situació de dol, perill 
i molta necessitat, va deixar que l’organit-
zació humanitària PLAN se’n fes càrrec, 
juntament amb altres nens i nenes refugi-
ats de la guerra. L’entitat es va encarregar 
de repartir els infants en diferents albergs 
del territori català i francès. En el cas de 
les dues nenes les van allotjar a la colònia 
infantil de la Molina, localitzada al pirineu 
gironí. Allunyades de les bombes i del que 
succeïa a la resta del territori va transcórrer 
el temps. A punt d’emprendre un viatge 
molt llarg com a refugiades a Rússia va ar-
ribar la fi de la guerra. Aleshores va arribar 
el moment d’intentar contactar amb les fa-
mílies. La Maria Jesús, que ja tenia catorze 
anys, va recordar dades importants de la 
seva terra per tal que des de l’alberg es po-
guessin posar en contacte amb el capellà 
d’Artajona. Gràcies a això, el pare, Ricardo, 
va poder anar a recollir-les i retornar-les al 
poble. Quan van arribar, després de que, 
fins i tot les donaven per mortes, tothom 
les estava esperant. La meva besàvia ho re-
cordava com un moment molt emotiu, ja 
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que van celebrar una festa en honor a elles: 
van tocar les campanes, van fer un dinar de 
benvinguda... No obstant, la Carmen, que 
va marxar amb quatre anys, no reconeixia 
ni als seus propis pares.

Teresa, Carmen, Pilar i Maria Jesús
Jo només vaig conèixer la Carmen, la peti-
ta de les sis germanes.. Ja estava delicada 
de salut, però sempre tenia un somriure a 
la cara, era alegre, vital i molt  generosa. Es 
feia estimar per tothom.  Després de tot el 
que va viure a la seva infantesa, i que mar-
ca tant a una persona, em costa creure 
que pogués tenir tals qualitats. Igualment, 
la meva besàvia, la germana gran, que era 
molt més conscient del que passava, va viu-
re una vida molt plena i feliç, sense rancú-
nies, com si aquell capítol de la seva vida, 

fos un parèntesi, que no valgués la pena 
recordar. El que està clar és que van ser do-
nes molt fortes i amb molta personalitat. 
A Euskadi i Navarra es vivia en un matriar-
cat. L’home era el que aportava els ingres-
sos, però la dona administrava i gestionava 
l’economia i l’organització familiar. Va ser 
això el que va marcar una forta personalitat 
a les dones d’aquella època. És la meva pe-
tita contribució a la memòria històrica re-
cent del nostre país. Història que van viure 
els nostres besavis i que va marcar genera-
cions. Així doncs, nosaltres, les generacions 
posteriors, hereus d’aquesta història, no la 
podem passar per alt. Per justícia social i 
dignitat humana.

Carmen, Bea i amigues
Si voleu veure el documental que està re-
lacionat amb aquest Treball de Recerca ho 
podeu fer a: https://www.instagram.com/tv/
B9wwQsjhZqw/?igshid=kuc5euwfoltz
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ELS PUNTS SOBRE LES ÍS

LA DONA BARBUDA
AUTOR: Iblama (www.iblama.blogspot.com)
IL·LUSTRACIÓ: Cristal G.O

Un dia sopant, allò que poses la tele, la Nos-
tra; Toni Cruanyes n’és el presentador. Mires 
les notícies, el temps i ve la contraportada. 
Estan parlant dues noies que han decidit 
una cosa sorprenent: deixar-se créixer la 
barba. Sí, sí; la barba! Fartes dels estereo-
tips socials i de les convencions de bellesa 
del segle XXI, han decidit que no es trau-
ran més el pèl de la cara. Una d’elles té un 
cert borrissol sota la barbeta. L’altra direc-
tament llueix una prominent barba negra 
al mentó. De la moda del ‘sobaquember’ 
de nou explicitat a la gala 2020 dels Goya 
amb les aixelles negres de la Irene Moray 
al vent al deixar-se barba de la Jennifer Mi-
ller. Tot bé d’una malaltia. Quina? l’hirsutis-
me, un creixement del pèl en una dona en 
les mateixes zones que en un home: bar-
ba, pit, cames... Per a la immensa majoria 
-i més seguint els estereotips socials- és 
un problema que cal solucionar com sigui. 
Normalment, amb un cost econòmic molt 
elevat i sense massa garanties que la natu-
ra segueixi el seu camí i faci brotar més pèl 
encara i més doble. Aquestes noies catala-
nes han estat valentes i han optat per fer el 
que elles creien convenient, saltant-se els 
estigmes socials. De la mateixa manera 
que ho va plasmar Ribera en el 
quadre ‘la dona barbuda’. En la 
impactant obra on hi apareix 
una família al complet. Sobta 
el primer pla. Es veu un ros-
tre amb una barba negra 
prominent. Penses; deu 
ser el pare. Doncs no 
el pare ocupa un 
segon pla al qua-
dre allunyat del 
focus principal. La 
persona que hi ha en primer 
pla amb la barba prominent és 
la dona. Es deia Magdalena Ventura. Sosté 
en mans el seu menut fill que mama del 

seu ufanós pit. El III Duc d’Alcalà, Virrei de 
Nàpols a l’època, la va convidar a anar a Pa-
lau per conèixer-la de ben a prop i perquè 
fos pintada pel seu protegit Antonio de Ri-
bera. Estem a l’any 1631. Però no ha estat 
l’única dona amb aquesta malaltia. Hi ha 
documentació des del segle XII. La primera 
referència d’un cas particular de barba en 
dones es va fer a ‘Topographia hiberbica’. Al 
segle XIV, santa Wilgefortis (santa Allibera-
da) en va agafar el protagonisme. És la pa-
trona de les dones mal casades. La van apa-
raular ja de petita amb un senyor que no 
desitjava. Ella va resar perquè li creixés pèl 
i fos rebutjada; i així va ser. Gràcies a un re-
trat anònim de 1595 hem conegut el cas de 
Helena Antònia de Lieja. Llegint una mica 
sobre ella, descobrim que la barba li va co-
mençar a créixer als 9 anys i que li va arribar 
a la cintura. És al segle XIX on hi tenim un 
dels casos més sonats; el de Julia Pastrana. 
Fins i tot Darwin en va parlar d’ella degut 
a la mandíbula que presentava que la feia 
molt propera als primats, segons ell. Va ser 
estudiada la mandíbula, les dents i la es-
pessa i estranya barba que presentava. Pa-
tia hipertricosis; síndrome de l’home llop! 
Llavors la va conèixer un tal M. Rates que la 
va fer actuar en circs i espectacles per l’estil; 
de fet d’aquí ve allò de la “dona barbuda”. Va 
acabar convertint-se en un espectacle més. 
Es va casar i fins i tot va tenir un fill igual 
que ella però que moriria unes hores més 

tard. En ella tots hi veien negoci. A causa 
del part va perdre la vida ella i 

tot amb 26 anys. Després de 
morta van seguir ‘jugant’ 

amb ella ja que la van mo-
mificar junt amb el seu 

fill. Els van exposar per 
mig món, sent ob-

jectiu d’estudis 
i burles. No va 
ser fins el 2013 
que va rebre 

justa sepultura 
a Mèxic, el seu país 

d’origen.
Ni estereotips ni punyetes! Que cadascú 
faci el que bonament li plagui!
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TOMBARELLES

LA MEL
AUTORA: Meritxell Gaya Llorens

Aquests dies he acabat la mel, segurament 
perquè n’he consumit més que habitual-
ment, ja que m’ha semblat que davant de la 
pandèmia m’aniria bé per a la salut. És per 
això que he buscat informació sobre aquest 
aliment tan antic i consumit per les persones 
des d’uns 2000 anys a.C aproximadament.
La mel la produeixen les abelles a partir del 
nèctar de les flors, i la primera referència 
que se’n té la utilitzaven com a ungüent i 
medicament. També és un aliment que 
ens aporta molta energia, la utilitzem en 
usos medicinals i és l’endolcidor més antic 
(abans de l’arribada de la canya de sucre).
Hi ha diferents varietats de mel segons 
les flors on s’alimenten les abelles. Si hi ha 
més d’un 45% de predominança de pol·len 
d’una determinada flor és la que coneixem 
com a flor de romaní, flor de taronger, flor 
de castanyer... En canvi, si el percentatge 
de pol·len és inferior, és la mel popularment 
coneguda com a “mel de mil flors”, la qual 
pot tenir diferents procedències.
Pel que fa a la composició de sucres a la mel, 
aquesta varia segons el clima, la zona, la flor 
de la qual s’extreu... bàsicament té hidrats de 
carboni, fructosa, glucosa, maltosa, sacarosa 
entre altres. La UE indica que per a la seva 
comercialització el contingut de la fructosa 
i la glucosa ha de ser superior al 60% i que la 
sacarosa no ha de superar el 5%.
La mel ens pot beneficiar en diferents àm-

Tel. 680 450 830 - www.isabelbernal.com

C/ del Sol, 6 - MONTROIG DEL CAMP

TALLER DE PINTURATALLER DE PINTURA
Isabel BernalIsabel Bernal

bits de la salut. És antibacteriana, ajuda en la 
prevenció de malalties respiratòries, calma 
la tos, ajuda en les infeccions respiratòries, 
és cicatritzant i preveu infeccions en ferides 
i cremades. Cal pensar, però que ha de ser 
una mel sense processar.  Tot i això cal dir que 
l’Autoritat Europea de Seguretat Alimen-
tària (EFSA), no autoritza alguns d’aquests 
beneficis anteriorment citats ni tampoc au-
toritza que la mel sigui beneficiosa pel siste-
ma digestiu, ni que sigui antioxidant entre 
d’altres... Així doncs, que cadascú en tregui 
les seves pròpies conclusions segons la seva 
experiència. És important dir també que la 
mel pot ser perillosa pels nens més petits 
de 18 mesos, ja que en barrejar-se amb els 
sucs digestius no àcids que tenen els na-
dons, es crea un ambient ideal per al creixe-
ment d’unes espores que produeixen unes 
toxines. El sistema digestiu dels nadons no 
està encara desenvolupat per destruir-les i 
per la qual cosa es pot provocar botulisme 

infantil. Per aquest fet no està recomanada 
en menors de 18 mesos.
És interessant que utilitzem mel de con-
fiança, és a dir, una mel crua i si pot ser 
ecològica. Penseu que moltes de les mels 
comercialitzades estan adulterades amb 
afegits de glucosa i fructosa. És interessant 
utilitzar mel autòctona en el nostre con-
sum i evitar les mels importades. Comprar 
mel de la zona afavoreix la conservació de 
la biodiversitat i l’equilibri dels ecosistemes.
A l’hora de consumir-la, si per exemple fem 
una infusió, caldria afegir-la al final, quan 
l’aigua és prou calenta com per desfer-la, 
però no massa per tal d’evitar la pèrdua de 
les propietats.
Font:  Dúnia Mulet, revista “Ets el que menges”
Gemma Sesmilo i Paula Lecegui, “Endocs, 
endocrinologia i nutrició”
COFLleida.cat, “Propietats de la mel”
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HA PASSAT...

DEL 28/03/2020 AL 23/06/2020
La Redacció

28 de Març. Confinament total. Després de 
dues setmanes i més de 5000 morts, el go-
vern espanyol ha decretat el confinament 
total a casa. 

30 de Març. Enfarinada a la Mola. Passades 
les dues del migdia han començat a cau-
re flocs de neu durant tres hores, tot i que 
estàvem a sis graus de temperatura. Com 
que feia molt vent aquest llençava les vol-
ves cap al poble. Després si que la borrasca 
ha fet que nevés al Colldejou. 

Del 01 al 03 d’Abril. Llevantada. Durant 
tres dies ha plogut bé deixant uns registres 
d’aigua ben agraïts (uns 80 litres). De nou 
la Font de Noguer ha revingut amb tota 
l’eufòria fent baixar el barranc en direcció 
al poble. Amb aquesta ufanositat hídrica 
els vells rentadors han tornat a omplir-se 
recuperant la cara alegre que anys enrere 
havien tingut.

05 d’Abril. Vermut confinat de Rams. Mos-
sèn Milio ens ha ofert una Benedicció dels 
rams i després hem posat música que prè-
viament la gent havia escollit. Cadascú ha 
fet el vermut al so de la música des de casa. 
La gent del poble i la de fora s’ha anat fent 
fotos amb les que l’endemà hem fet un co-
llage i un vídeo de record.

10 d’Abril. Primeres orenetes a Colldejou. 
A mig matí hem sentit els refils d’aquestes 
gràcils i boniques aus. Per primer cop han 
sobrevolat el cel del nostre poble després 
d’haver passat l’hivern. 

11 d’Abril. Entrega de Mones. Gràcies a la 
botiga a Colldejou hem tingut Mones i les 
hem assaborir per Pasqua.

12 d’Abril. Vermut Confinat de Pasqua. La 
gent s’ha mobilitzat per crear una llista de 
reproducció que ha sonat de nou pels alta-
veus del poble. Per una estoneta hem do-
nat una mica d’alegria al silenci que amb 
més força que mai s’ha apoderat del poble. 
Abans de començar s’ha passat la pregària 
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que ens ha enviat Mossèn Milio.

13 d’Abril. Mona confinada. Doncs sí; entre 
la pluja i el confinament ens hem quedat a 
casa això sí, assaborint la mona de Pasqua. 
Al mal temps bona cara i més si és amb 
bon menjar i bon beure.
14 d’Abril. Fi del confinament total. El “Go-
bierno de España” com diu el senyor Conse-
ller Buch ha decretat la fi del confinament 
total. D’aquesta manera moltes persones 
han tornat a la feina pel que fa als serveis 
més essencials. També s’ha reprès el curs 
de manera telemàtica. 
19 d’Abril. 3er Vermut Confinat de Collde-
jou. A les 13h hem donat per començada la 
sessió dedicada en la seva integritat al per-
sonal sanitari i als científics. Amb la música 
s’ha aixecat el dia i ha sortit el sol. La gent, 
tot i els problemes tècnics a causa del mal 
temps s’ha animat a participar enviant les 
seves fotos (27 en total) entre les quals s’ha 
sortejat una paella per a dos al Casal, que 
ha tocat a la Laia Llorens. Felicitats!
Del 19 al 21 d’Abril. Nova llevantada. Quin 
començament d’any! Tercera llevantada en 
4 mesos; 86 litres en tres dies.
23 d’Abril. Sant Jordi Confinat. Hi hagut 

sant Jordi i hi ha hagut roses! Al matí la 
gent ha engalanat les cases amb motius 
de sant Jordi com mai abans s’havia fet. A 
la tarda, pels vols de les 18h ha començat 
l’acte més bonic dels darrers temps. Per la 
megafonia del poble en un espectacular 
muntatge primer s’ha recitat la Llegenda 
de sant Jordi amb les veuetes dels més pe-
tits de Colldejou. A continuació, hem sentit 
les boniques veus del jovent recitant poe-
mes i textos acompanyats d’una música 
suggerent per reviure 11 temes amb els que 
hem estat convivint des del confinament 
per culpa del Covid-19.

24 d’Abril. S’ensorra un tram del reg. A cau-
sa de les pluges d’aquests darrers temps hi 
ha hagut una esllavissada que ha tapat un 
tram del reg que baixa de la font de No-
guer. Aquest fet i les pluges ha fet que el 
barranc del pla de l’Irla baixi ben maquet. 
Fins que no es repari la gent ha de regar de 
la bassa del Molí.
26 d’Abril. Sortida de nens al carrer. Sobre-
tot la plaça del poble ha tornat a recuperar 
aquell rebombori i aquells crits de felicitat 
de la canalla que durant 43 dies ha romàs 
confinada a casa. És un goig tornar a sentir 
aquest ambient!
26 d’Abril. 4art Vermut Confinat. Sant Jordi. 
Tres novetats: la primera que ha estat amb 
música exclusivament catalana. La segona 
que hem comptat amb la col·laboració de 
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la Cristal i el Marc per gravar imatges ino-
blidables amb dron de la gent a casa seva. 
I tercera: el sorteig d’una capsa regal “Fent 
país” entre les 34 famílies que han enviat 
fotos amb motius de sant Jordi. Els afortu-
nats han estat la Teressita i el Jordi.
28 d’Abril. Rovellons de primavera. Des-
prés de tanta pluja en aquest darrer trimes-
tre, la natura ha fet una brotada de bolets 
extraordinària. Pel voltants del nostre ter-
me s’han trobat uns quants rovellons, ben 
macos i sans.

30 d’Abril. Pluviometria abril. Segons da-
des que han anat anotant la Lu i el Ricard 
aquest darrer més, a Colldejou s’han regis-
trar 140 litres. Pluja benvingudíssima. Ufa-
nonistat i herba a dojo.

03 de Maig. Arranjament del reg ensorrat. 
Diversos veïns de la zona han ajudat a repa-
rar el tram ensorrat del reg entre el tros de 
l’Anna Maria, el Baldiri i el Bondia. Un cop 
reparat s’ha restablert el rec normal amb 
aigua directa de la font de Noguer. 

03 de Maig. 5è Vermut Confinat Dia del 
Treball. Hem comptat amb la col·laboració 
de les veïnes i veïns confinats fora del po-
ble que ens han gravat uns bonics àudios a 
mode de salutació. 
08 de Maig. Retorn a la Mola. 56 dies des-
prés hem tornat a ascendir fins a la nos-
tra estimada Mola i hem gaudit d’una de 
les florides més espectaculars dels darrers 
temps. Porrases, pigòrnies, orquìdies... Tot 
feia un goig que enamorava i més tenint en 
compte  que no hi hagut ni cabres ni cami-
nants que ho malmetessin. 

10 de Maig. 6è i últim vermut confinat a 
Colldejou. Hem gaudit de les peticions mu-
sicals que la gent ha anat demanant. 38 li-
tres més han fet que no s’hagi pogut sortir 
a l’exterior. El darrer “Bella Ciao” ha tancat 
la sessió com a cada vermut. Realment, ens 
ho hem passat molt bé. Agrair a totes aque-
lles persones que heu participat la vostra 
col·laboració i al Ricard i a l’Isaac la prepara-
ció tècnica. 
11 de Maig. Comença el desconfinament. 
Després de 59 dies les comarques de Tarra-
gona i de les Terres de l’Ebre hem comen-
çat la primera fase del desconfinament 
atès que som junt amb la Vall d’Aran on hi 
ha hagut menys casos de Covid-19. Aquest 
dilluns el bar ja ha obert amb unes mesures 
excepcionals. Tauletes a fora al carrer a pla 
de Cal Just i al costat de la porta d’entrada. 
Hi ha hagut una bona afluència!
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16 de Maig. Sant Isidre a mitges. Ha estat 
la primera festa que s’ha celebrat al poble 
després de tots aquests dies de confina-
ment. A la tarda, les campanes han tornat a 
sonar dos mesos després per tocar a missa. 
Mossèn Milio ha celebrat amb totes les me-
sures de seguretat la missa dedicada al pa-
tró de l’agricultura. Bancs separats, distàn-
cies de seguretat, gel, mascaretes i guants. 
Com un fet excepcional no ens hem pogut 
donar les mans en el moment de la pau. A 
l’hora de combregar el Mossèn ens ha dipo-
sitat el cos de Crist a la mà. Per desgràcia no 
hem pogut treure el sant en processó pels 
carrers, seguint les recomanacions mèdi-
ques. Acabada la celebració a la plaça hem 
menjat xocolata desfeta amb coca a la pla-
ça mentre sonava pels altaveus música es-
pecialment seleccionada per a la gent gran.

17 de Maig. Darrer Vermut. A les 13hores del 
migdia i sota un sol de justícia hem fet el 
primer vermut post confinament. Dia es-
plèndid i ideal per reunir-nos al bar, al carrer 
o a la plaça amb temperatures de ple estiu!
06 de Juny. Botiga al carrer dels Format-
ges del Marcel. Al portal de cal Marcel hi 
han posat una paradeta per degustar els 
formatges i derivats produïts a Colldejou.

07 de Juny. Naixement a Barberà del Vallès 
de la Carla, filla del David Sánchez i la Maria 
Llorens, de cal Cantó. Li donem la benvin-
guda i felicitem els seus pares i familiars.

14 de Juny. Corpus. Encara confinats i hem 
mig celebrat el Corpus però sense processó 
pels carrers. A les 18h hem assistit a la Missa 
oficiada per Mossèn Milio amb la custòdia 
amb el Cos de Crist present. En acabar, cus-
tòdia en mà, hem cantat el “Pange lingua” 
per benerar el cost de Crist. Al no poder fer-
se la processó, no hem pogut gaudir dels 

diversos altars que es muntaven al carrer ni 
de les vànoves que es penjaven als balcons.
15 de Juny. Aquest dia ens ha deixat en 
Miquel Farnós, 
marit de la Leo-
nor de cal Batis-
te, El nostre sen-
tit condol.
21 de Juny. Fi Es-
tat Alarma. Tres 
mesos més des-
prés el govern 
d’Espanya ha 
decretat el final 
de l’estat d’alar-
ma.
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ENTREVISTEM A... OLGA XIRINACS
AUTORA I FOTOS: Judith Robert

Olga Xirinacs és escriptora i professora de 
piano tarragonina. Autora versàtil, ha escrit 
poesia, novel·la, contes i assaig tant en llen-
gua catalana com en castellana.

Va néixer l’11 de maig de 1936, l’any que va 
començar la Guerra Civil Espanyola. Com 
va afectar aquest fet a la seva infància?
La meva família va tenir cura que jo no po-
gués notar cap efecte advers, però de gran 
hi he pensat i recordo el fred,  les bombe-
tes tan fluixes de 25, i algunes visites que es 
feien a particulars per comprar menjar, el 
que en deien “estraperlo”.
Vostè també és professora de música, ha 
exercit alguna vegada com a tal?
He fet algunes classes particulars, però no 
he exercit com a professional. La música 
m’ha ajudat molt a l’hora d’escriure, per 
incorporar matisos i personatges. I ara que 
sóc gran, tocar el piano m’acompanya. Tot-
hom hauria de fer aprenentatge de músi-
ca, que és una bella art.
Llegeixo a la seva biografia que l’any 1969 
va ser cap de l’Agrupament escolta “Mare 

de Déu del Claustre” . Què remarcaria 
d’aquest moviment? Quins valors repre-
senten?
Ens hi vam implicar tota la família i cone-
guts, perquè llavors aquest moviment co-
mençava a fer-se gran després del fran-
quisme. És un excel·lent mitjà d’educació, 
fa persones completes i ensenya a estimar 
la natura i els valors. Ara hi ha agrupa-
ments força importants i és un gran bé per 
a la infantesa i joventut. A la meva família 
hi continua havent escoltes.
El seu interès per la llengua i la cultura 
catalanes l’ha portar a ser membre de di-
verses associacions com ara Òmnium. Li 
fa goig aportar el seu granet de sorra en 
mantenir la nostra llengua i cultura vives?
A casa, des que en tinc memòria, s’havien 
comprat llibres en català, dels temps de la 
República, i sempre hem llegit i escrit en 
català, menys al col·legi de monges perquè 
els franquistes ho havien prohibit. Això que 
ara van dient que ells no prohibien res és 
una gran mentida. Son moltes generaci-
ons que han pujat analfabetes de la prò-
pia llengua.
En literatura ha obtingut els premis més 
importants. Com se sent una escriptora 
quan se li reconeix la feina feta?
El resultat de ser premiada en diverses 
editorials importants quan ningú no em 
coneixia, ni tenia “padrins” que em fessin 
costat, vol dir que s’ha reconegut la meva 
literatura, la meva manera d’escriure, i és 
un camí que vas pujant amb satisfacció 
fins a la mort.
Vostè és la única dona que té el títol de 
Mestre en Gai Saber. Ens podria explicar 
que és i com es va sentir al rebre’l?
Els Jocs Florals de la Llengua Catalana, o la 
Gaia Ciència, van ser instaurats pel rei Joan 
I, dit l’Amador de la Gentilesa, el 1393. Més 
endavant , el 1859, la Renaixença els va tor-
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23 de Juny. Sant Joan a la tercera fase. Pas-
sades les 21h s’ha encès la Gala a l’era del 
Racó amb el dia ben viu encara. Després ca-
dascú ha sopat al carrer, als terrats amb la 
família o amb els amics. Havent sopat hem 

anat a la Plaça de l’Església on s’ha posat 
un recull de la música que es va punxar en 
els diferents vermuts confinats. El Centre 
Cultural ha repartit coca de sant Joan i cava 
gratuïtament entre tots els presents.



nar a donar el seu lloc com a mestratge de 
poesia. Sí, és un joc on cal guanyar tres flors 
per obtenir el títol de Mestre/a en Gai Saber. 
Ara són patrimoni de l’Ajuntament de Bar-
celona, i els llibres surten publicats cada any. 
El meu títol me’l va atorgar Ventura Gassol, 
gran poeta i polític de La Selva del Camp.
Al 1990 va rebre la Creu de Sant Jordi de 
mans del President de la Generalitat. Se 
sent orgullosa?
Em sento contenta perquè és una gran fita 
en la meva feina. Els premis, i aquest n’és 
un, et van assenyalant el camí a cada mo-
ment, com un seient de repòs en la vida. 
L’últim llibre publicat és un poemari que 
porta per títol Natura, amb l’editorial tar-
ragonina Ganzell Edicions. Un conjunt de 
poemes a cor obert, on les seves paraules 
destil·len amor i respecte per la natura. 
Què ens podria dir d’aquest llibre?
És  un llibre  de moments variats, perquè 
així és la vida. Sobretot de contemplació 
i admiració de la natura. Hem de saber 
quins arbres tenim als carrers i ens acom-
panyen. Quines plantes i herbes es fan al 

bosc, als conreus... Sempre és un benestar 
per a nosaltres.
Per acabar, que els hi diria a la gent de Lo 
Collet?
Primer de tot que facin aquest reconeixe-
ment de natura, que siguin amables amb 
la natura.

I que procurin escriure aquestes petites o 
grans experiències en algun quadern o lli-
breta. Perquè el nostre cervell és prodigiós: 
tot ho porta gravat, i si anem gratant en-
dins, ens retorna una immensa memòria. 
Moltes gràcies per fer-me costat a la revista.
Moltes gràcies Olga!
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Tel. 977 837 983 • Plaça Joan Miró, 9 • MONT-ROIG DEL CAMP

Bar - Restaurant

calanton.mr

ca_lanton
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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...


