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EDITORIAL

EL PITJOR ANY DE LA NOSTRA HISTORIA
La Redacció

Deixem enrere el pitjor any de la història 
recent a casa nostra: el 2020. Ni les pitjors 
previsions podien avançar-se a aquests des-
graciats 366 dies i és que la Covid-19 ha fet 
molt mal. Molts tenim el dubte si el nostre 
govern ha sabut afrontar la crisi des de la 
maduresa i la responsabilitat. Qui més qui 
menys ha tingut dubtes i és que entre les 
restriccions, prohibicions i les collonades di-
verses a les que ens han sotmès a la tardor i 
ara aquesta alegria de cara al Nadal només 
han fet que demostrar incongruència. Més 
enredo encara és quant escoltes els tècnics 
vaticinant una tercera onada passat festes 
(o ves a saber si abans i tot). Qui més qui 
menys ha tingut por i més en veure -ara si- 
que familiars propers i amics s’han infectat 
i n’han patit les conseqüències. La segona 
onada ha tornat a deixar un poble en silenci 
i sense la gent que habitualment reomple 
les cases els caps de setmana. Ni festa ma-
jor de sant Rafel, ni castanyada... Ha hagut 
de tornar a tancar el bar i el toc de queda, 
junt amb les restriccions de cap de setma-
na, ens ha fet estar més a casa i sense po-
der-nos moure del municipi ni de Catalu-
nya. La tele convencional ens ha omplert de 
negativitat! Tot el dia ens han parlat del ma-
teix i és clar mentalment carrega. Si mires 
més enllà, a Espanya, tampoc és que hi hagi 
hagut una gran alegria. Tot ha girat entorn a 
les discussions avorrides pels pressupostos, 
el Judici inútil pels atemptats de Barcelona, 
de la fugida i intent de retornar els diners 
del Borbó major i les amenaces de militars 
jubilats contra el govern i 26 milions d’espa-
nyols als que s’hauria d’afusellar per fet net. 
Per tot plegat no és d’estranyar que cada 
vegada hi hagi menys gent que miri la te-
levisió convencional i es passi a plataformes 
per mirar el que es vulgui quan es vulgui i 
sense interrupcions. Ni de la independèn-
cia es parla! Després de la inhabilitació del 
President Torra, la convocatòria d’eleccions 
i la Covid, la gent poc a poc ha anat desen-

cantant-se i més amb les desavinences dels 
partits independentistes. Només pics que 
demostren com les gasta l’Estat com el re-
vocament del tercer grau als presos polítics 
fan revifar l’esperit de l’u d’octubre. Veurem 
que passa a les eleccions de l’any vinent! 
Hem estat entretinguts amb els EUA i els 
seus comicis, amb el Trump i la seva rebe-
queria diària i amb el Biden corrent com 
una mòmia robotitzada per damunt dels 
escenaris americans per demostrar que 
està en forma. Almenys hem rigut una es-
tona emulant algun que altre episodi dels 
“Simpsons”. El món per fi sembla que s’han 
pogut desfer del Trump amb la victòria de 
Biden. El tearrillo de la no acceptació del 
Trump inicial ha acabat fent pena, de ma-
nera que al final no s’ha pogut estalviar una 
baixada de pantalons més dolorosa encara 
veient que feia el ridícul. Serà un any histò-
ric també perquè ens han deixat el Marado-
na (amb una cobertura mediàtica a l’alçada 
d’una Lady Di o similar) o el Sean Connery. 
Fins i tot els rovellons semblen estar en qua-
rantena enguany. Amb pluges que han dei-
xat bons registres i unes ventades de dies 
i persistents hem arribat a un dels nadals 
més atípics dels darrers temps. Les llums 
han il·luminat els carrers i els anuncis típics 
de joguines i colònies han tornat a inundar 
les sessions de matí i tarda d’interminables 
pauses d’entre 10 i 15 minuts. Com cada any 
anunci de la Loteria Nacional, enguany em-
marcat a Catalunya (a veure si rasquem una 
bona pessigada) i anunci horripilant una ve-
gada més de la Grossa de Nadal (cada any 
més histriònic i que no convida a comprar 
a ningú). A veure si de cara al proper any 
podem tenir unes millors perspectives. Els 
nostres millors desitjos per aquestes festes i 
per l’any 2021 des de Lo Collet! I tal com diu 
l’Antonio Orozco a la cançó per la Marató del 
2020 dedicada a la Covid (que tornarem a 
celebrar com déu mana) ara ens toca “xx-
xuitaaaaar” (“lluitar” volia dir el pobre home).

321 anys fent cultura

Loteria Reis

91.401
Cada subscriptor participa 15 cèntims..



OBRINT L’OBJECTIU

COSES DE LO COLLET
Joan Gaya Loras

Quan la revista LO COLLET va sortir, es va 
posar al servei de tots els que la vulguessin 
tenir i es va pensar per tal que tothom que 
tingués alguna inquietud, suggeriment, 
idea, iniciativa…  la pogués exposar. Aquesta 
va ser una de les intencions de la publicació 
i que fos mitjancera entre veïns, on es po-
gués opinar, suggerir  o si s’escau criticar,  
les diferents activitats que es van portant a 
terme al poble.

Referent a Lo Collet, podem dir que es dis-
tribueix a molts i diversos llocs i també fem 
intercanvi amb altres pobles que fan les se-
ves publicacions. Aquestes revistes estan a 
disposició de tots els que tinguin interés de 
llergir-les  a la biblioteca municipal Magda 
Guerrero. Les revistes en qüestió són:
Lo Mussol de la Palma d’ Ebre, Canya i Gram 
de El Masroig, Xàrata de Xerta, Lo Pedrís de 
Vilaplana, El Replà de Vinyols i els Arcs, Els 

Porxos de Montbrió del Camp,  La Crifolla de 
l’Aleixar, El Lledoner de Riudecols, La Borja 
de Les Borges del Camp,  Informatiu d’Al-
forja d’Alforja, Lo Floc de Riudoms, La Ca-
bana de La Fatarella, Revista Maspujols de 
Maspujols i la Revista Cambrils de Cambrils. 
També enviem Lo Collet a diferents entitats 
o centres. Per exemple: Biblioteca d’Alforja, 
Associació Catalana de la Premsa Comarcal 
(ACPC) de Barcelona, Hemeroteca Caixa 
Tarragona, Departament de Cultura de la 
Generalitat a Tarragona, a la Diputació de 
Tarragona, a la Biblioteca Xavier Amorós de 
Reus, al Consell Comarcal del Baix Camp de 
Reus, al Consorci per a la Normalització Lin-

güística (CPNL) de  Reus, a la Bi-
blioteca Municipal de Mont-roig 
del Camp, a l’Arxiu Comarcal del 
Baix Camp de Reus i al Dipòsit 
legal.
Animeu-vos a utilitzar aquest 
mitjà per escriure  alguna cosa. 
Sou molts els que teniu algun es-
crit d’un viatge, excursió o anèc-
dota que podríeu explicar-nos i 
de pas, col·laborar amb la revista 
que sempre s’agraeix.

Jo avui vull aprofitar aquest moment per 
expressar la meva alegria i felicitar de tot 
cor  l’equip municipal que ha tingut la idea 
de l’enjardinament de la zona de l’hotelet. 
És important veure les ganes de tenir en-
dreçat un raconet del nostre poble. I par-
lant d’aquest indret, també felicitar el Sr. Vi-
dal, regidor d’obres, per la bona feina que fa 
muntant marges i adequant amb molt de 
gust tot allò en  que està treballant.
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del món en banca

de particulars el 2020
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CUINES DEL MÓN: 

MENÚ PER A LES FESTES
Cuina.cat / Laia Llorens

Primer plat
SOPA DE TOMACA AMB MARISC
Ingredients per a 4 persones: 1 kg de toma-
ques madurs i amb polpa, 100 ml d’oli d’oli-
va verge extra, sal, el suc de 1/2 llimona, go-
tes de tabasco al gust, 1 alvocat, 4 gambes, 
500 g de musclos, oli de porradell (oli d’oliva 
verge extra i porradell) i cristalls de sal
Preparació: Netegeu les tomaques i tros-
segeu-los. Poseu-les en una trituradora, 
feu-ne puré i coleu-ho. Afegiu-hi l’oli, sal, la 
llimona i el tabasco i barregeu-ho fins que 
quedi homogeni.
Reserveu-ho a la nevera just fins al moment 
de servir-ho.
Trinxeu el porradell a petites rodanxes i barre-
geu-lo amb l’oli d’oliva; deixeu-ho així 3 o 4 h.
Just abans de servir-ho, peleu i talleu l’alvo-
cat a petits cubs.
Passeu les gambes per la planxa senceres o 
pelades, just per marcar-les.
Obriu els musclos al vapor i serviu-ho en un 
plat fondo.

Segon plat
COSTELLAM DE XAI A LES FINES HERBES
Ingredients: 4 costellams de xai, de 200 g 
cadascun, 4 patates mitjanes, 2 grans d’all, 
100 g de cebetes, un manat de farigola, un 
manat de romaní, un manat de julivert, sal
pebre negre, 1 raig d’oli d’oliva verge extra i 

2 cullerades de mel (opcional)
Preparació: En una paella, coeu els coste-
llams de xai, amb un raig d’oli d’oliva, fins 
que quedin ben daurats.
Poseu-los al forn amb les cebetes i els alls, 
10 min, a 190 ºC.
Piqueu les herbes finament. Afegiu un pa-
rell de cullerades de mel a la safata de forn, 
per lligar els sucs despresos pel xai, i impreg-
neu les herbes als costellams salpebrats.
Feu coure les patates amb aigua bullent 
abundant, fins que quedin ben tendres. 
Afegiu-les, laminades, a la safata del forn.
Serviu els costellams acompanyats de les 
patates i les cebetes.

Postres: CHRISTMAS COOLER
Ingredients: 20 cl de Fever-Tree Ginger Ale, 
5 cl de brandi, 2,5 cl de suc de mandarina, 1 
taronja i anís estrellat
Preparació:
Ompliu el got amb gel i refredeu-lo.
Afegiu-hi tots els ingredients llevat del mixer.
Afegiu-hi el Fever-Tree Ginger Ale amb sua-
vitat, sense trencar la bombolla.
Barregeu-ho amb una cullera de bar, i de-
coreu-ho amb una pela de taronja i un anís 
estrellat.
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ELS PUNTS SOBRE LES ÍS

MICROFEIXISMES D’ANAR PER CASA
AUTOR: Iblama (www.iblama2@gmail.com)

Avui 09 de gener de 2020, per si ja no em 
pengessin prou els ous per la inèrcia de la 
‘vellesa’, m’han acabat de caure al terra. Es-
tava fent classe en ple centre de Reus, quan 
uns sorolls han interromput les meves pa-
raules desviant l’atenció dels presents. Sem-
blava que es barallés algú al carrer. De sobte 
entre riures han començat a entonar l’him-
ne d’Espanya i amb lletra; ben alt que se’ls 
sentís. Sentim una cosa similar a aquesta: 
‘Ama a la patria, pues sabe abrazar, bajo su 
cielo azul, pueblos en libertad’.
Resulta que l’Himne espanyol no tenia lletra 
inicialment. En diferents etapes se li ha po-
sat una lletra, però no n’hi ha cap d’oficial. 
Fixeu-vos quan un país qualsevol (Dinamar-
ca, França...) guanya un torneig o una cursa 
i posen el seu himne. La majoria, mà al pit 
per fer-ho més solemne, mouen els llavis 
cantant seguint la lletra. Els espanyols, quan 
no els hi foten l’himne de Riego de la Repú-
blica, no ho poden fer tampoc perquè no té 
lletra. Però aquesta en concret que cantaven 
aquests quatre projecte de feixistes es corres-
pon a l’etapa franquista. Quina joia! Tornem 
a la tarda de dimecres. Se m’acudeix apartar 
una mica l’estor per observar el tipus de per-
sonatges que entonen el cant, quan de sobte 
la cançó en qüestió com per art de màgia es 
transforma en el ‘Cara al sol’. Primer l’entonen 
sense lletra però quan arriba la tonada se sa-
ben la lletra. I clar com acaba derivant tot ple-
gat; doncs amb un ‘Viva Franco’ i ‘Viva España’ 
que retrona per tot el carrer. I allò d’Espanya: 
‘Una, grande y libre’. Torno a tancar l’estor. No 
tenen més de 16 anys. Estem fracassant com 
a societat! Hem deixat que el feixisme entri al 
dia a dia i ara campa ben tranquil•lament. Es 
permeten manifestacions en ple centre de 
Barcelona de grups feixistes que fins i tot han 
demanat la mort de l’alcaldessa de la ciutat 
per on passegen. I ens estranyem que surtin 
militars dient que s’haurien d’afusellar 26 mi-
lions d’espanyols? I no passa res tu! Pot sortir 
un representant de Vox o del PP omplint-se 

la boca amb el fet que el PSOE pacta amb 
‘assassins’, quan Bildu s’ha desmarcat de la vi-
olència. I en canvi no passa res quan ells han 
defensat la División azul o han aplaudit la vio-
lència contra els catalans l’1-Oct o sufraguen 
la fundació del maleït dictador, quan incita a 
l’odi i la violència. Avui queda clar que no es 
pot permetre tot. No es pot permetre ni un 
bri d’alè al feixisme ni al nazisme ja que ells 
són capaços de qualsevol cosa per mantenir 
el seu estatus i els seus privilegis, al mateix 
temps que imposen la seva llei, adoctrinant 
sense cap límit. Per ells la Democràcia és el 
marc que els hi dona la cobertura legal amb 
allò de la llibertat d’expressió. És molt bonic 
dir que al feixisme se’l combat, però no s’ha 
de combatre només des de les institucions i 
la política; se la de combatre encara més des 
de l’escola i els instituts. Falta molta pedago-
gia. Falta més anar d’excursió a Paracuellos 
del Jarama i seguir explicant els milers de 
morts que segueixen tirats a les cunetes i a 
Auswicht a conèixer com va anar l’holocaust, 
a banda d’anar a Tenerife a emborratxar-se o 
a Holanda a fumar porros de viatge de final 
de curs. A veure si d’una vegada per totes els 
governs de torn fan un llei per arraconar el fei-
xisme i nazisme. Sense polítiques més serio-
ses i sense més pedagogia seguirem havent 
d’aguantar com projectes de miserable com 
els nois dels que us parlo us puguin aixecar el 
dit del mig i quedar-se tan amples fent-me el 
gest que em tallaran el coll si no estic en silen-
ci. Al cap em ve el record del pobre avi Paco 
quan als anys vuitanta quan jo li demanava 
que em parlés de la guerra, abans de comen-
çar em feia tancar la finestra, abaixar la per-
siana fins que tocava a terra, em feia tancar 
el llum i la porta de la seva habitació i en veu 
molt baixeta m’explicava alguna vivència ara 
comprenc que lleugera de l’horror que l’ho-
me realment devia viure.
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LA MIRADA INDISCRETA

DIES DE RÀDIO
Enric Muntané

Fixem la mirada pels voltants de la dècada 
dels 40, del segle que hem deixat enrere. 
L’aparell de ràdio era el centre de l’univers a 
les llars, la finestra que ens deixava veure i 
gaudir de coses que passaven lluny del po-
ble i que arribaven a les cases, de manera 
un tant màgica. 

1947, a ràdio Barcelona, el seu director, Ra-
món Barbat, introdueix una fórmula de 
programa innovador per l’època. Era un 
programa publicitari en forma de consul-
tori. Una gran estratègia de marketing per 
vendre els productes de Josep Fradera i la 
seva dona, Elena Bes, amos del Instituto de 
Belleza Francis. Creat el 1940 i més tard, el 
1947 ampliant amb la creació dels labora-
toris que portaven el seu nom. Aquest ma-
trimoni, veuen en la ràdio una oportunitat 
per donar a conèixer tots els seus produc-
tes i tractaments. D’aquesta manera es tre-
uen de la màniga el CONSULTORIO ELENA 
FRANCIS. Consells de bellesa, afers de la llar 
com podria ser, la manera de treure una 
taca a la roba, receptes de cuina, tot el re-
lacionat amb la jardineria i la cura dels fills. 
Però es volia fidelitzar els oients i atraure’n 
d’altres. Així van augmentar els continguts 
del programa, en especial el consultori sen-
timental. Cada dia, a les set de la tarda (el 
programa durava una mitja hora), es llegi-
en unes set cartes, es tractaven temes de 
salut i bellesa... però el que tothom espera-
va impacient, eren les cartes sentimentals. 
Noies que patien de mal d’amors, nuvis que 
feien la seva, minyones que patien abusos i 

tot un reguitzell de drames. Milers de cartes 
arribaven a l’emissora en busca de consol 
i consell. Ens trobem en plena Postguerra, 
moltes noies del sud, Andalusia, Murcia, 
Extremadura,... deixen el seu món rural per 
anar a servir a cases o treballar en fàbri-
ques. Es troben soles i lluny de tot el que 
coneixien i estimaven. Soles en una èpo-
ca patriarcal, on l’església pesa molt i és 
present a tot arreu amb la seva moralina i 
censura. Així és fàcil entendre que aquests 
milers de noies, trobin un programa que 
és una mena de salvavides, una brúixola 
que necessiten dintre d’una existència bui-
da i angoixant, amb una dictadura que els 
havia assignat el paper de cuidar-se de la 
llar, dels fills (pertant, les casades tenien 
un rol superior) i no gaire més. Eren els va-
lors i esperances de l’època. Però, qui era 
Elena Francis?... Bé, el que no era, és cap 
persona en concret. Era una ficció, com els 
personatges de les ràdio novel·les. Darrere 
aquest nom, hi havia un equip de guionis-
tes i veus que donaven vida a la “doctora”. 
La primera guionista va ser Àngela Castells, 
membre de la SECCIÓN FEMENINA DE LA 
FALANGE i del PATRONATO DE PROTEC-
CIÓN DE LA MUJER, una mena de presó 
moral per les dones, doncs tots els consells 
que els adreçava eren de caire conservador 
i  AGUANTA LO QUE TE ECHEN. Les veus de 
la “doctora” van ser  de Maria Garriga, Ma-
ruja Fernández (durant 20 anys) i Rosario 
Caballé (els últims 15 anys) . El programa es 
podia escoltar a ràdio Barcelona entre 1947 
i 1966. Desprès passaria a escoltar-se a ràdio 
Peninsular i ràdio Intercontinental i l’únic 
guionista seria el periodista i expert taurí 
(????),Justo Soto Viñolo. I quina imatge vo-
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lien donar de la sàvia doctora ? Doncs van 
idear un pla publicitari que els va funcionar 
molt bé. Filtraven notícies als diaris i revis-
tes, on la doctora Francis, sortia de viatge 
per França, Alemanya, Itàlia,... en busca de 
noves fórmules i tractaments de bellesa. La 
feien passar per una doctora d’uns 70 anys, 
casada, amb vàries filles i algun nét. La gent 
reclamava veure-la, alguna foto o imatge 
seva, però els laboratoris deien que la sra. 
Francis era amant de la seva privacitat i 
que no volia ser famosa i tothom s’ho creia. 
L’any 1982 es va publicar un llibre escrit per 

Gerard Imbert, titulat ELENA FRANCIS, UN 
CONSULTORIO PARA LA TRANSICIÓN. Allà 
explica que la doctora com a tal, no existeix, 
i allò va suposar una gran commoció per 
moltíssimes dones, tant pel fet que no exis-
tís com per haver posat les seves intimitats, 
en mans d’un home. El programa en va pa-
tir les conseqüències, i dos anys més tard, el 
1984, tancava les portes a causa de la gran 
davallada de audiència. La societat estava 
canviant, les noies de 1984 no tenien gaire a 
veure ni amb les mares ni les seves germa-
nes grans, començava LA MOVIDA MADRI-

LEÑA... Desmantellat l’espai, el material va 
desaparèixer de la emissora, fins que una 
part important de les cartes de les oients 
i també diversos guions van ser trobats a 
Can Tirel, una masia de Cornellà de Llobre-
gat, propietat de la família Fradera. 70.000 
documents que van de 1950 a 1972. Des de 
l’any 2007, es van digitalitzar i es troben a 
l’ARXIU COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT. 
Aquella fórmula de ràdio, funcionava molt 
bé en aquells temps i hi havia espai per 
la competència. A ràdio Reloj de ràdio Es-
paña, que desprès esdevindria la CADENA 
CATALANA, els migdies es podia escoltar 
el consultorio de MONTSERRAT FORTUNY, 
era un pseudònim, però la persona que hi 
havia darrere era Emilia Saez de Tejada, es-
posa de Ricard Trilla, amo dels laboratoris  
EUPARTOL, produïen medicaments i ma-
terial de ginecologia i obstetrícia, segons 
la seva falca publicitària “EUPARTOL ALI-
VIA EL DOLOR Y LOS PROBLEMAS DE LA 
MUJER” . La veu la posava l’actriu asturiana 
Mercedes Laspra fins al 1981, que la substi-
tueix Carme Nubiola fins a la fi del progra-
ma el 1984. Aquesta no era tan famosa com 
la Francis, a causa de la discreció dels labo-
ratoris i perquè les emissions dels progra-
mes eren més locals. 
Tan Elena Francis com Montserrat Fortuny, 
feien un programa per les dones de l’èpo-
ca, potser hi havia molta ficció en algunes 
cartes, però reflectien molt encertadament 
la realitat del carrer, conseqüència de l’am-
bient històric i social on vivien, i per aquest 
motiu era tan escoltat i comentat entre les 
nostres mares i àvies.
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LECTURES, PELIS I SÈRIES

RECOMANACIONS
AUTOR: Iblama (www.iblama.blogspot.com)

LECTURA: Atrapa la llebre: Lana Bastasic. 
Un llibre que darrerament s’ha posat de 
moda entre locutors i periodistes ‘moderni-
llos’ de Barcelona i la veritat és que no n’hi 
ha per tant. S’agraeix que siguin capítols 
curts i que la traducció no s’hagi obstinat 
a reproduir un vocabulari massa rebuscat 
i d’una altra llengua. M’agraden dos objec-
tius de la història. El primer que la protago-
nista i la seva millor amiga refan uns llaços 
d’amistat que el temps i la vida havien des-
fet. Segon; que es ‘pategen’ l’Europa central 
com si les ciutats per on viatgen fossin a to-
car. La Leila busca una excusa ideal per re-
trobar la seva amiga Sara i es que ambdues 
fa 12 anys que no es veuen. Quina és l’excu-
sa? Fer veure que van a buscar el germà de 
la Lejla, l’Armin, quan en realitat duu anys 
desaparegut. pee tant, ens trobem davant 
d’una nova picaresca de la Lejla per aconse-
guir el seu propòsit. En el viatge de Mostar 
a Viena anem descobrint com elles es van 
conèixer a l’escola, com van fer amistat, les 
putades que sobretot feia la Lejla, les pri-

meres relacions sexuals i el distanciament 
de més grans. En la història s’intercalen 
episodis del passat -de quan eren peques i 
adolescents- amb el viatge present. La rea-
litat ens ve a dir que les persones per molt 
que passi el temps no canviem tant.
SÈRIE: Rita. Sèrie danesa. 
Diuen que és el Merlí en personatge feme-
ní. Realment et calarà. Ens explica els anys 
centrals de la vida de la Rita. En els primers 
episodis veiem un personatge una mica al 
marge de tot fora de l’escola. Una femme 
fatal que fa el que li rota. Li fot al beure i es 
lia amb el primer que passa. En canvi a l’es-
cola és un referent. És interessant veure’n 
l’evolució en el temps. Està separada del seu 
home, el qual al cap dels anys vol acostar-se 
als seus tres fills que tenen en comú però 
que els deixa de nou a l’estacada com sem-
pre tot i il·lusionar-los. Al final ella és amb la 
seva manera de fer i ser qui els dóna segure-
tat. A l’escola hi haurà tres personatges que 
marcaran la seva vida. El Director Rasmus 
amb qui tindrà una relació de parella i amb 
qui els lligams són molt més forts del que es 
pensen. La Hjoris que serà la seva companya 
nova de cole i serà la companya inesperable 
de la seva vida. Fins i tot capaç de seguir-la 
quan la Rita decideix canviar de vida. La He-
lle amb qui tindrà primer grans desavinen-
ces però que al final hi acabarà havent una 
bona amistat i fins i tot diríem que formen 
una mena de família. Junt amb els seus fills 
és amb qui tindrà més relació.  Amb ells tam-
bé veiem aquells impassos a la vida que els 
fan vulnerables i a la vegada anar creixent. 
El més maco és el Jeppe. Es fa estimar i és 
converteix en un personatge amb vida prò-
pia dins de la sèrie. L’altre és el Rico, el primer 
a marxar de casa i muntar una família i a in-
tentar sobreviure. I el tercer és la Molly que 
es refugia amb sa mare sempre que té pro-
blemes. Ella viu en una casa al costat mateix 
de l’escola. Només cal que travessi una zona 
arbrada i ja és dins. Tot transcorrerà normal 
fins que un fet trasbalsa la vida a l’escola i de 
la Rita. Llavors decideix fer un canvi i anar a 
una altra escola que també es veu trasbal-
sada per un projecte d’enderroc. És a partir 
d’aquell moment on descobrim l’etapa de 
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la vida de la Rita adolescent i entenem mol-
tes coses que li passen. Al poble de ls seva 
infància comença un projecte nou d’escola 
amb la seva amiga Hjordis i es retroba amb 
la més que amiga de la infància: la Lea. 5 
temporades força interessants, sobretot les 
dues primeres on coneixem el personatge 
real. D’aquelles sèries que amb l’evolució de-
cau una mica tot i que et desperta interès 
la trama. Grans músiques per ser escoltades.

LA PELI: Let them all talk. 
És la darrera pel·lícula de la Meryl Streep. A 
dia d’avui, mitjans de desembre, només es 
pot veure en versió original i en subtítols en 
castellà per HBO. L’han venuda com la peli 
top de finals de 2020 a nivell de plataformes. 
La veritat és que és un “toston”. És lentíssi-
ma i amb uns tons de veu que et permeten 
agafar el son aviat. Narra la història d’una 
escriptora que ha perdut la inspiració i que 
gràcies a la perseverança de la seva editora 
-la Karen- intenten que les muses de nou 
se li acostin. Per fer-ho més agradable, l’edi-
tora li paga un creuer de Nova York a Sout-
hampton, curiosament resseguint el camí 
on el Titànic va acabar naufragant. De fet 

la vida d’aquesta senyora podríem dir que 
està més a prop del naufragi que no pas del 
salvament. L’objectiu és anar a recollir un 
premi a la Gran Bretanya que a ella l’hono-
ra. Allà convida el seu nebot i dues amigues 
esperpèntiques de la facultat. La Roberta 
especialment demostra ser una altra àni-
ma fracassada que l’únic que busca es tro-
bar un home que la tregui de la misèria de 
vida en la que viu. Al final fins i tot veurem 
la mesquinesa del personatge. Al mateix 
barco hi ha un escriptor d’èxit que sense fer 
massa soroll passa la mà per la cara de l’Ali-
ce, la protagonista. Fins i tot el rodatge de la 
peli es trist ja que el temps que sol fer per 
aquelles zones fa que hi plogui constant-
ment. No es pot gaudir quasi ni del creuer. 
Així com en altres ocasions la Meryl havia 
encarnat papers camaleònics i brillants, el 

darrer que li havíem vist és en la sèrie “Big 
little lies” de la Kidman on borda el paper de 
sogra ressentida i lluitadora tot i saber que 
el seu fill no jugava net amb la seva dona 
(Nicole Kidman), en aquesta ocasió et fa 
caure en el mateix tedi i avorriment del film. 
Ni el final tràgic i una mica esperpèntic et 
permetrà refer-te. Gens recomanable!

1321 anys fent cultura
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HISTÒRIES PER NO OBLIDAR

LA BATALLA DE BELCHITE 
AUTORA: Aitziber Rofes 

La història d’avui es remunta al març de 
1938, l’any en què va tenir lloc una de bata-
lles més sagnants de la Guerra Civil. Amb 
més de 5.000 morts en dues setmanes, la 
batalla de Belchite va esdevenir un símbol 
de resistència per ambdós bàndols, des-
prés que el poble quedés completament 
devastat.
Franco, una vegada finalitzada la batalla, 
va garantir que sobre les runes del poble 
es construiria una nova ciutat, com a ho-
menatge a l’heroisme dels seus habitants. 
No obstant, la seva promesa va quedar en 
l’oblit, i no només això, sinó que va prohibir 
rigorosament la seva reconstrucció. Va ser 
anys més tard, gràcies a la bona voluntat de 
les famílies locals que van aixecar/erigir un 
nou nucli, el qual fou inaugurat l’any 1954 i 
on actualment hi ha 1.559 persones empa-
dronades.

Tornant a la batalla de Belchite… Sabíeu que 
un dels pocs supervivents d’aquesta batalla 
va ser un veí de Colldejou? Quan tenia 25 
anys, el protagonista de la història, l’Anton 
Rofes, va ser destinat al front de l’Aragó, a 
Fuendetodos i, posteriorment a Belchite. 
Va sobreviure a la lluita armada i als bom-
bardejos que van sepultar la ciutat en runes 
i, perseguit per la desesperació i l’horror de 
la guerra, ell juntament amb dos companys 
més van prendre la valenta i arriscada deci-
sió de tornar a casa. Van començar a cami-
nar i a caminar de nit, ja que era l’únic mo-

ment del dia on hi havia menys risc de ser 
vistos, a més a més d’anar completament 
descalços, a causa de la manca de recursos. 
Van arribar al Baix Aragó on es van acomia-
dar d’un dels companys i van seguir cami-
nant fins que es van topar amb el riu Cinca. 
Com que creuar-lo nedant tots dos sols era 
molt perillós, se’ls hi va ocórrer traspassar el 
riu agafats a la cua d’una mula del bàndol 
contrari, fent-se passar per un soldat més. 
Per sort, cap dels soldats va sospitar d’ells, 
menys un, que va resultar que només de-
manava cigarrets. Després d’uns dies i es-
tant sols de nou, havent creuat la franja, van 
arribar al poble de Maials, on es va quedar 
l’altre company. L’Anton va continuar la res-
ta de camí tot sol, però malgrat les dificul-
tats, l’instint de supervivència i l’anhel per 
tornar a casa el van fer seguir endavant i, fi-
nalment, després de molts mesos va arribar 
a Colldejou. No obstant, en aquell moment 
la guerra encara no havia finalitzat i ell era 
considerat un fugitiu, un desertor, així que 
es va haver d’amagar durant sis mesos per 
les muntanyes. L’única persona que va sa-
ber que l’Anton havia sobreviscut a la guer-
ra i que es trobava amagat va ser la Mari-
na Mestre, la noia amb qui festejava abans 
d’anar al front i amb qui posteriorment es 
casaria i formaria una família.
Aquesta història és una d’entre tantes al-
tres anècdotes de la Guerra Civil que han 
quedat en l’oblit.
Tanmateix, aquesta em toca molt de prop, 
ja que el meu avi, el fill del protagonista de 
la història, manté molt viu i amb enyorança 
el seu record.
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D’EXCURSIÓ PEL TERME

EXCURSIÓ A LA FORADADA DE LLABERIA
AUTOR i FOTOS: Iblama (www.iblama.blogspot.com)

DADES TÈCNIQUES A PARTIR DEL QUE HA REGISTRAT EL 
PROGRAMA “ENDOMONDO”
DISTÀNCIA: 7,88 km
ALTITUT MÀXIMA: 897m
ALTITUT MÍNIMA: 492m
ASCENS TOTAL: 1542m
DESCENS TOTAL: 1654m
DURADA: 4h:05m:26s

EL RECORREGUT
Dividim l’excursió en 6 
trams. 
1) De Colldejou al Coll del 
Guix. Sortim de la plaça 
amb la darrera mirada al vell 
campanar i església dedica-
da a sant Llorenç. Els trams 
més delicats i més propers 
al poble i als horts estan ci-
mentats. A la dreta et que-
da la imponent Mola, a l’es-
querra la majestuosa Serra 
de Llaberia, el nostre destí. 
De camí, a banda i banda 
els pins són espessos. Una 
mirada fugissera enrere ens 
permet veure com Collde-
jou va empetitint-se i el mar 
s’il·lumina entre el blau i el 
groc del reflex del sol.  En 
tot el trajecte hi trobem les 
restes d’un forn de calç. Els 
nostres avantpassats els fe-
ien servir per convertir les 
pedres calcàries en calç 
viva. Eren forns de llenya 
que assolien temperatures 
d’uns 900 graus per anar bé 
per afavorir la reacció quí-
mica i així obtenir el morter. 
A mesura que ens acostem 
al Coll del Guix el camí aga-
fa més pendent fins arribar 
a la plana que ens ofereix el 
Coll del Guix.

Pujada al Mason
2) Del Coll del Guix a la Font 
de l’Abellar. Tram en lleugera 
baixada i planer. A l’esquerra 
alzines i a la dreta pins; un 
bosc racionalitzat des de fa 
poc temps des del Consorci 
de la Serra de Llaberia. En-
mig de la malesa algun cor-
ral deixa entreveure el nas, 
ara que està més net. Ja a la 
font de l’Abellar és bon punt 
per recollir aigua. Segons el 
Rafel de la Madalena aques-
ta era la millor zona per fer-hi 
horta i collir unes tomaques 
úniques.

Font de l’Abellar
3) De la Font de l’Abellar al 
Portell de Llaberia passant 
pels Revolts. Llavors el tram 

s’empina fins assolir els Re-
volts, un vestigi d’arquitec-
tura rural. El camí va fent 
ziga-zagues fins assolir el 
Portell. Antigament el camí 
havia estat empedrat. És 
una zona de recuperació de 
Teixos. La majoria estan en-
voltats de tanques per pro-
tegir-los dels animals. A la 
part més baixa mirant cap a 
Massanes, hi sol haver sala-
mandres negres i grogues.

Revolts

Empedrat dels Revolts
4) Del Portell de Llaberia a 
la Foradada i a la Miranda. 
Quan arribes a dalt tens una 
sensació brutal. Al fons veus 
petita i insignificant la bassa 
de Massanes, davant ja ets 
al nivell del terreny del cim 
de la Mola; al fons el majes-
tuós Montsant et saluda. Et 
queda la torre carlina al ni-
vell de la visió i davant teu 
unes immenses pedres que 
formen la fortalesa de la 
Serra de Llaberia. Es diu por-
tell perquè realment és una 
porta oberta per accedir a 
la serra. Darrere les munta-
nyes i al fons la Vall de l’Ebre 
s’intueix enmig d’una certa 

RITME: 31:09 min/km (mitjana)
VELOCITAT: max 20,43km/ min 1,93km
CALORIES: 1338 kcal
HIDRATACIÓ: 0,67L
PUNTS D’AIGUA: millor portar-ne de casa 
però es pot omplir a la Font de l’Abellar.
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broma. Aquí, a recer, amb el 
solet acaronant-te la cara, 
esmorzar és una bona deci-
sió. I així ho fem. Aquest és 
el tram més dur ja que no 
hi ha ben bé camí i camines 
per damunt de les roques. 
El garric t’emprenya al pun-
xar-te les cames. Avancem 
paral·lels al precipici fins a 
trobar la Foradada. És un 
capritx de la natura! Ha for-
jat un forat enmig de les ro-
ques, talment com si fos fet 
per una mena d’escultor ce-
lestial. Els més atrevits solen 
passar-hi per damunt de la 
corba en forma de pont que 
descriu. El tram es fa una 
mica pesat i llarg, més que 
res per la incomoditat de 
caminar per damunt de pe-
dres irregulars. Els darrers 
metres són de cara amunt. 
A la teva dreta, al vessant, en 
direcció al poble de Llaberia 
encara es poden observar 
les parades on la gent anti-
gament hi cultivava gra.

Portell de Llaberia

Bassa de Massanes

Foradada de Llaberia
5) De la Miranda baixar per 
la Drecera del Ramon fins al 
coll del Guix. Per fi arribem 
al punt marcat més alt de 
Llaberia. Des de la pilona 
del punt més alt la vista és 
brutal. Com una catifa fins a 
Mont-roig, la vall de Collde-
jou s’allarga espessa, verda 
i frondosa. El nostre poble 
hi treu el cap ben altiu i or-
gullós. Al fons, es veu el mar 
des del cap Salou fins ben 
avall quasi a tocar del Del-
ta. Els entesos diuen que 
en un dia clar és pot veure 
Mallorca. Des d’aquest punt 
iniciem un descens preciós 
per la Canal del Ramon. Si 
tens l’oportunitat d’anar-hi 
a la tardor amb els arbres 
despullant-se l’espectacle 
és únic. Un corriol es llença 
muntanya avall fins al Coll 
del Guix. La veritat és que 
cal anar ben calçat i si pot 
ser millor amb pals ja que 
t’ajudaran a frenar. Peus de 
costat i avall. En dies plujo-
sos i humits no és aconse-
llable passar-hi! La vista de 

la serra acompanyant-te al 
teu costat i sorollet del vent 
que es gira a migdia ho aca-
ben de guarnir. Abans del 
coll del Guix, un bosc incre-
ïble d’alzines et quedarà a 
l’esquerra. Per terra grèvols 
i galzerans et saluden. El 
descens és força dificultós 
ja que hi ha pedra solta i 
rellisca però paga la pena. 
De totes maneres, potser és 
més recomanable pujar-hi 
que no pas baixar-hi.

Vista des de la Miranda

Descens per la drecera del 
Ramon

6) Coll del Guix-Colldejou. És 
el tram final. Per camí ample! 
Ja tens les cames força car-
regades i la veritat és que es 
fa una mica pesat a aquestes 
alçades però en poc més de 
20-30 minuts pots ser a baix 
al poble. La veritat és que ja 
tens ganes d’arribar!

Colldejou des de l’Hípica
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HA PASSAT...

DEL 29/09/2020 AL 27/12/2020
La Redacció

Octubre. Contrastos de tardor. Pluja, fre-
dorada, boira i caloret. Tot de contrastos 
per aquest més. El dia 8, uns 8 litres han 
deixat pas a una baixada de les tempera-
tures impressionant. Si al matí rondàvem 
els 20 graus al vespre hem baixat dels 10, i 
vent és clar. Fins i tot hem vist l’arc de sant 
Martí. Cap al 14 amb els palmons de les ca-
nyes florits el fred i el vent ha seguit sent els 
protagonistes Com diu la dita: “fredorada a 
l’octubre, hivern fred”. La sorpresa ha arri-
bat amb el final de mes. El dia 20 ha estat 
marcat per una boira cridanera. A partir del 
dia 30 el temps agradable ha estat el pro-
tagonista. Des de l’any 1986 que Catalunya 
no tenia un octubre amb temperatures tan 
elevades. Al poble hem superat els 25 graus 
al migdia.

03 d’Octubre. Venda de Formatges de 
Colldejou. Hem pogut degustar i adquirir 
aquest producte local i tradicional de casa 
nostra. L’experiència es repetirà en propers 
dissabtes.

09 d’Octubre. Canvi de fulla. Els arbres de 
les nostres muntanyes han començat ja fa 
uns dies el canvi del color de les fulles. Au-
rons i roures han convertit les fulles verdes 

en marrons. En pocs dies segur que amb 
els vents que fa acabaran perdent-les més 
d’hora que mai.

11 d’Octubre. Defunció a Mont-roig del 
Camp del nostre subscriptor Josep Maria 
Aragonès, Canala. Mai una mort ens deixa 
indiferents. És un moment molt trist el fet 
de perdre una persona que estimes. Així 
que en aquests moments volem donar la 
nostra força a la família. El nostre condol!

13 d’Octubre. Tancament de bars i restau-
rants. Degut al rebrot de la Covid-19 el go-
vern ha optat per tancar bars i restaurants. 
Com a màxim permeten fer menjar per 
emportar.

24 d’Octubre. Postposada la festa major 
de Sant Rafel. En vistes dels rebrots de co-
rona virus s’ha optat per l’aplaçament de la 
festa major. Al migdia Mossèn Milio si que 
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ha celebrat la missa en honor al nostre pa-
tró, de nou amb una limitació de l’afora-
ment a l’església.

25 d’Octubre. Fi del curset ‘Joves amb ta-
lent. Agricultura regenerativa’. De la mà 
del Gessamí (Consell Comarcal) i el Manel 
Badia, tot recorrent terres i horts del nostre 
terme ens van ensenyar a tenir un millor 
aprofitament hídric de les nostres terres. 
Amb tècniques d’anar per casa, podríem 
recollir infinitat d’aigua de la pluja en bas-
ses o petits embassaments al nostre terme. 
Igualment podríem tenir una millor orga-
nització de les terres tenint en compte els 
pendents que es descriuen.

25 d’Octubre. Toc de queda. La Generalitat 
ha decretat el toc de queda de les 22h a les 
06h. En aquesta franja la gent no pot ser al 
carrer.
25 d’Octubre. Carla Cabezas Moreno, filla 
de l’Olga Moreno, ha estat la guanyadora 
de la Triatló d’Andalusia B el dia 10/10 en Ca-
tegoria femenina Sub-14. Una exercici que 
consta de tres proves: javalina, longitud i 

1000 metres. En la mitjana ella ha estat la 
número 1. A més el 25/10 ha quedat la 8ena 
d’Espanya! Per tot la nostra felicitació!
29 d’Octubre. Nou confinament. El govern 
català ha decretat el confinament perime-
tral de Catalunya i el confinament munici-
pal de cap de setmana.
30 d’Octubre. Collita avellana. Podem qua-
lificar la collita d’enguany de molt bona a 
casa nostra. Avellanes amb bona lliura i a 
un preu una mica més raonable que al-
tres anys: 1,90 euros el quilo. En canvi, amb 
l’ametlla no ha estat tan bona degut a una 
sobtada en la floració.

31 d’Octubre. Castanyada i Tot Sants. Com 
hem pogut i ens han deixat ens hem men-
jat les castanyes, els panellets i els monia-
tos. Cadascú a casa seva davant la prohibi-
ció de pujar al poble i el toc de queda. Una 
castanyada atípica! L’endemà hem viscut el 
dia dels difunts anant al cementiri a retre 
el nostre homenatge a les persones que ja 
han finat i a arranjar les tombes.

01 de Novembre. Lluna blava de Tot Sants. 
Aquest fenomen es dona quan en un ma-
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teix mes hi ha dues llunes. Feia 19 anys que 
no coincidia amb la festa de Tot Sants i la 
castanyada.
01 de Novembre. Mort a Colldejou de la 
Maria Pilar Rofes Peirí. Amb una gran tris-
tesa hem rebut la notícia de la Pilar. La re-
cordarem per sempre per la seva positivitat 
i alegria. El nostre condol a la família. Des-
cansi en pau!

02 de Novembre. Collita oliva. Enguany la 
collita ha estat excepcional. Un any per re-
cordar!

Del 5 al 8 de Novembre. Llevantades de 
novembre. Dues tongades: la primera en-
tre els dies 5-8 i la segona entre el 26-28. El 
balanç de la primera ha estat d’una quaran-
tena de litres ben caiguts en dues tandes. A 
les terres de l’Ebre i sobretot a València hi 
ha hagut aiguats importants. En destaca 
Sueca amb més de 500 litres. El balanç de 
la segona tongada ha estat de 40 litres.
17 de Novembre. Deixalleria mòbil al poble. 
Aquests dies la deixalleria ha estat a la plaça 
perquè hi poguéssim dipositar aquells ma-

terials dels que més ens costa desfer-nos 
habitualment. Al costat hi havia una gui-
xeta amb una persona que informava a tot 
aquell qui ho precisés.
24 de Novembre. Arranjament zona apar-
cament. S’han enllestit les obres d’adequa-
ció del pàrquing del costat de l’hotelet. Uns 
murs de protecció ajudaran a que la terra 
no tiri avall. S’hi ha plantat arbrat i heura au-
tòctona.

24 de Novembre. Reobre el bar. Després 
d’un més tancat el bar ha tornat a obrir les 
portes en aquesta nova fase del desconfi-
nament amb aforament limitat.

25 de Novembre. Netegen els vorals de la 
carretera. Amb desbrossadores diferents 
operaris han arranjat el tram de Mont-roig 
a la Torre passant per Colldejou.

28 de Novembre. Mort a Mont-roig del 
Camp de Joan Robert Barceló, Casalta. 



2321 anys fent cultura

Amb gran pena el poble ha rebut la notí-
cia. Sempre recordarem aquella veuassa i 
aquella energia que emanaven de la seva 
persona. El nostre condol!
04 de Desembre. Comencem el mes amb 
una fredorada sobtada i amb una baixada 
de les temperatures notable. A les fonda-
lades i zones interiors primeres gelades. El 
vent està tenint massa protagonisme!
05 de Desembre. Brotada de bolets. Espe-
cialment, camagrocs i fredolics. Els primers 
rovellons comencen a treure el cap, tot i 
que se’n troben de manera puntual. El vent 
els manté amagadets!

06 de Desembre. Esporgada de diferents 
zones arbrades del poble, entre les quals la 
baixada del Carrer Nou.

09 de Desembre. Restauració de la porta 
de l’església i final de l’arranjament dels 
llum de l’altar major a la zona del Santíssim.

15 de Desembre. Preparatius nadalencs. 
S’acosten les dates més assenyalades de 
l’any i el poble ha començat a il·luminar-se i 
a vestir-se de Nadal. L’arbre ha estat plantat 
a la plaça, els llums s’han anat posant i el tió 
ha baixat de les muntanyes per acompa-

nyar-nos aquests dies. La botiga i l’església 
també s’han engalanat per fer força goigs 
aquests dies!
21 de Desembre. Aproximació planetes. 
Des del poble s’ha pogut veure l’aproxi-
mació de Júpiter i Saturn a les 18:15h just al 
damunt de les crestes de Llaberia. Un feno-
men que no es veia des de l’edat mitjana. 
El proper avistament no serà fins el 2080 i 
el 2400.

24 i 25 de Desembre. Nadal. La nit de Nadal 
la vam començar amb la missa del gall i la 
vam acabar sopant en petit comitè a casa. 
L’endemà dinar de Nadal a les llars collde-
jouenques.
26 de Desembre. Espectacle ‘Trencanous’ 
a la sala del ball. El baríton Ulisses han anat 
alternant cançons nadalenques amb dos 
ballarins que ens han ofert els seus balls en-
mig d’una escenografia nadalenca. Hi ha-
via ganes d’aixecar-se de la cadira i moure 
l’esquelet una mica.

27 de Desembre. Cagar el tió. La compa-
nyia ‘Un set i un vuit’ a la plaça ens ha expli-
cat al conte del tió en una tarda espléndida 
sense vent. Després els més petits han po-
gut fer cagar el gros tió de la plaça que els 
hi ha cagat un paquet de llaminadures.
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LA NOSTRA ÉS LA MILLOR
Mossèn Emilio Vives

Aquesta frase que d’entrada sembla prepo-
tent, la utilitzo quan faig catequesi de con-
firmació, després de parlar de que la perso-
na és un ser espiritual per naturalesa i que 
aquesta espiritualitat sempre acaba fluint. 
Pregunto, davant de totes les religions que 
ens envolten, quina és la millor?, quina és la 
veritable?. Després de deixar clar que totes 

les religions tenen coses bones, aspectes 
positius i valors, sempre dic que el cristia-
nisme és la millor i ho raono, tot i que el ju-
daisme ja ens fa conèixer la intervenció de 
Déu no  sempre literal, sinó utilitzant dife-
rents gèneres literaris com passa també en 
alguns llibres del Nou Testament. L’única 
religió en la que Déu es fa present tal com 
és, és el cristianisme, l’única en que el fun-
dador parla de si mateix: “Jo sóc el camí, la 
veritat i la vida”. Totes les altres religions són 
un esforç de la persona per relacionar-se 
amb Déu i ho fan complint unes normes; 
en canvi, el cristianisme no solament com-
porta el compliment d’unes normes que 

hi són, sinó que és l’adhesió a una perso-
na concreta, a Jesucrist, al que confessem 
com a Déu i home igual a nosaltres menys 
en el pecat.
En aquestes vigílies de Nadal en les que 
escric aquesta col·laboració, on poc a poc 
anem perdent el sentit d’aquesta celebra-
ció, en la qual el consumisme pren més for-
ça, on cada vegada estem més allunyats del 
seu sentit autèntic, val la pena recordar que 
el que celebrem és el que va passar fa més 
de dos mil anys: el naixement de Jesús a 
Betlem, pobre i humil, assequible a tothom. 
Aquesta és la grandesa del cristianisme.
Déu es fa home per portar les persones a 
Déu, no és simplement un compliment, és 
la unió del cel i la terra.
En aquestes festes, abans del seu bateig, 
aprofito per acomiadar-me com a rector 
de Colldejou. Han estat més de cinc anys i 
ara és el moment d’anar a altres llocs (Ascó i 
altres pobles pendents de confirmar). Aquí 
i allí vull viure la grandesa d’aquest fet, el 
naixement de Jesús i que amb la seva re-
surrecció dóna sentit a la meva vida. Poder 
tenir relació amb aquest Déu fet home, que 
tants bons camins ens va ensenyar, que si 
el segueixes de cor es fa present a la teva 
vida perquè la mort fou vençuda.
Vull agrair-vos aquests anys de caminar 
junts i demanar-vos perdó per les coses que 
no he fet o que he fet malament. Us animo 
a continuar promovent tot el que sigui bo 
per a Colldejou, a fer poble, a conservar les 
tradicions i estar oberts a millorar sempre.
Demano la intersecció de Sant Rafel i Sant 
Llorenç i li prego a Déu que us beneeixi a 
tots i que tinguem un bon any 2021 molt 
venturós.

LA VIDA ÉS SIMPLE, NO LA COMPLIQUEM

RECORDANT UN GRAN HOME
Elisa Llaberia

José Luis Sampedro va néixer el 1917, i va mo-
rir el 2013, als 96 anys.
Era economista i humanista, catedràtic d’es-
tructura econòmica per la Universitat Com-
plutense de Madrid. També va donar classes 

a les universitats de Salfort i Liverpool.
Va ser 2 anys senador per designació real.
També va ser escriptor i membre de la Real 
Academia de la Llengua.
Al llarg de la seva vida va rebre múltiples pre-
mis i condecoracions…
En els seus últims anys i amb una lucidesa 
envejable es va convertir en un referent hu-
manista, crític de la decadència moral i social 
d’occident i del Neoliberalisme i les brutali-

24 Lo Collet, Març de 2020



tats del capitalisme salvatge.
El 1986 va enviudar, i al 2003, al cap de 17 anys 
es va tornar a casar. Olga Lucas, la seva sego-
na dona havia nascut el 1947 quan els seus 
pares eren a l’exili, es portaven 30 anys.
La primera vegada que vaig veure el José 
Luis va ser precisament en un documental 
que tractava de parelles atípiques. L’Olga, in-
tèrpret, traductora i locutora de ràdio va ex-
plicar que es van conèixer per feina i que de 
seguida van connectar. Es veien els dos tan 
serens, tan bona gent i tan ben avinguts, es 
notava que s’estimaven molt.
Moltes vegades he sentit a dir que és impos-
sible que una dona jove estimi un home gran, 
que si hi va, és per diners. Jo sempre dic que 
com tot en aquesta vida, no podem  genera-
litzar, cada cas és únic. Si ens imaginem Do-
nald Trump i la seva dona, ja veiem que no te-
nen res a veure amb l’Olga i el José Luis, que 
per començar no era un home ric (almenys 
lo que s’entén per ser ric, perquè de riquesa 
interior anava més que sobrat), així que és 
ben comprensible que l’Olga se n’enamorés.
El primer llibre que vaig llegir d’ell va ser al 
2008, “La ciència i la vida”.
El José Luis havia tingut problemes coronaris 
i el doctor Valentí Fuster el va operar a l’Insti-
tut Cardiovascular de l’hospital Mont Sinaí de 
N.Y., d’on era director, i li va salvar la vida.
Arrel d’aquest fet, es van fer amics i mante-
nien apassionades converses sobre el paper 
que han de desenvolupar tant la Salut i la ci-
ència com l’humanisme i la saviesa.
Amb la finalitat de compartir els seus conei-
xements i experiències, per promoure la Sa-
lut i estimular el paper de l’individu en la nos-
tra societat, van decidir fer un llibre.
Van anar a passar uns dies al Castell de Car-
dona, i en presència de l’Olga que va “tra-
duir” el que havia sentit, viscut i percebut en 
aquells dies, van fer, entre els 3 un llibre ple 
de saviesa.
Parlava de la Salut com estat d’equilibri cor-
poral i emocional, d’educació i realització per-
sonal, del valor de l’esforç, de l’ètica del deure, 
de l’amor i del suport de “l’altre”, del paper de 
la joventut, dels grans, etc.
Per whatsapp alguna vegada m’arriben frag-
ments d’entrevistes que li van fer els últims 

anys de la seva vida, sempre tan lúcid, tan savi…

Aquest 2020 ha tingut molts contratemps, 
però també ha sigut un any en què, al que-
dar-nos més a casa hem pogut dedicar més 
temps al nostre aprenentatge i creixement 
com a persones.
A TV2 fan  una sèrie de documentals que es 
diu “ Imprescindibles”, cada capítol dedicat 
a algun personatge. Ara amb You-Tube, o a 
TV a la carta es poden trobar i mirar-los quan 
vulguem. Així que fa poc vaig buscar el capí-
tol dedicat al José Luis Sampedro: Fragments 
de la seva vida, els amics recordant-lo, l’Olga 
explicant com va saber morir amb molta dig-
nitat, tal com havia viscut…
El documental em va emocionar, quina gent 
més senzilla, sàvia, entranyable..
I més encara amb contrast amb alguns per-
sonatges que ens ha tocat patir en aquesta 
època: Ignorants, mentiders, conspiranoics, 
sinistres…
Llavors em vaig adonar de què encara no ha-
via llegit cap de les seves novel·les !!!!!
Des de fa un temps existeix la xarxa de bibli-
oteques de Catalunya: si demanes un llibre a 
la biblioteca del teu poble i no el tenen, te’l 
porten d’alguna altra.
Vaig anar a la d’aquí i per sort en tenien al-
gun, vaig agafar “La sonrisa etrusca”, i els hi 
vaig demanar que em portessin “La vieja sire-
na”, perquè una amiga me l’havia recomanat.
Que bons!!!, quanta saviesa, quines ganes de 
continuar llegint els seus llibres !!!
Potser si els hagués llegit de més jove, no els 
hagués gaudit tant, ves a saber, a la vida  tot 
té el seu moment.
Ell sempre deia que no ens eduquen per pen-
sar, que de ben petits ja ens adoctrinen perquè 
siguem súbdits i no ciutadans, que el medis de 
comunicació no són imparcials, i que al final 
acabem pensant el que ells volen, i animava 
a tothom, però sobretot als joves, a despertar i 
atrevir-nos a pensar per nosaltres mateixos.
En aquesta època de “fakes”, no deixem que 
es perdi el seu llegat: mirem les seves confe-
rències i les múltiples entrevistes que li van 
fer, llegim els seus llibres!!!
Ara més que mai el món necessita aquesta 
mena de referents!!!
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ENTRETENIMENTS
La Redacció

SUDOKU DIFÍCIL
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UNA PETITA SECCIÓ PER A LA REFLEXIÓ 
Cristal G.O

26 Lo Collet, Març de 2020

Tel. 680 450 830 - www.isabelbernal.com

C/ del Sol, 6 - MONTROIG DEL CAMP

TALLER DE PINTURATALLER DE PINTURA
Isabel BernalIsabel Bernal
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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...


