80
juliol 2020
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EDITORIAL
 La Redacció

E

l recanvi és bo, necessari i beneficiós, ja sigui per la transparència com per la
supervivència. Hem d’acceptar que l’aportació de la saba nova, jove i neta
sempre és sinònim de brot nou i vigorós. I, ara que fa 20 anys que Lo Pedrís escampa la boira de Vilaplana, aquesta afirmació que fem en aquesta Editorial esdevé
encara més vigorosa i enèrgica!
L’esforç que s’inverteix en la gestació i composició de Lo Pedrís és molt
gran i ningú l’ha demanat, requerit ni exigit mai a ningú altre. Ningú n’ha tret cap
profit, més enllà del mer goig o plaer de formar-ne part o compartir el naixement de cada nou número. Ningú, com a participant, s’ha sentit exigit en res, en cap
secció que s’hi hagi treballat.
No obstant això que acabem de plantejar, és clar que ens ho hem passat
bé. Hem pencat de valent. Ens hem barallat. Hem plorat els que han marxat. Hem
rigut de mil-i-una anècdotes i patit misèries. Però ha quedat sempre manifest que
pagava la pena!
Però, potser perquè cada trimestre ve arribant puntualment a les nostres
cases, no aconseguim transmetre el cost emocional, psicològic i físic que suposa
transmetre i fer entendre la feinada que comporta, des del moment original en què
només és una idea fins el moment en què finalment el teniu a les mans i podeu
assaborir-ne la lectura. Estem segurs que, com a editors/redactors, mai ens en
cansem de ser-ne partícips! Però a vegades no podem d’alguna manera o per
alguna raó seguir amb la col·laboració. I el motiu no importa. Per això parlem
de recanvi.
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20é ANIVERSARI de LO PEDRÍS

Josep Bigorra i Llauradó
Alcalde de Vilaplana

20 anys de Lo Pedrís,
80 butlletins
d’història
de Vilaplana

P

ossiblement, quan pensem amb Lo Pedrís el primer que ens ve al cap
és el butlletí trimestral que ens arriba puntualment i periòdicament a
totes les cases. De fet, enguany que l’Associació Cultural Lo Pedrís celebra
el seu vintè aniversari, s’arriba també a la xifra dels 80 números publicats
que recullen curosament els fets més destacats i rellevants que han succeït
al nostre poble així com també altres fets destacats tant a nivell comarcal
com a nivell nacional. Vuitanta edicions que recullen l’opinió, l’actualitat,
l’humor i tots aquells fets rellevants que han anat succeint a Vilaplana.
Per tant, Lo Pedrís és molt més que una revista, és tot un arxiu històric
d’activitats, notícies i successos del nostre poble al llarg d’aquests vint
anys. Un patrimoni cultural, històric i escrit d’alt valor per al conjunt de
les persones que formem part de Vilaplana.
A més, Lo Pedrís ha estat molt més que una publicació trimestral. L’Associació s’ha convertit en una plataforma de promoció de la cultura en tots
els àmbits i sentits. Qui no recorda encara avui el concert del Quico, el
Cèlio, el noi i el Mut de Ferreries a la pista del Casal? Durant tots aquests
anys hem pogut gaudir d’exposicions, xerrades, tallers, jornades i concerts al nostre poble gràcies a l’empenta de les persones que al llarg
del temps han format Lo Pedrís. Un conjunt d’esdeveniments que han
contribuït a enriquir la vida cultural del nostre poble.
Com a alcalde de Vilaplana i en nom de la Corporació Municipal,
vull agrair a totes les persones que d’alguna manera i en algun d’aquests
vint anys han posat el seu granet de sorra a tirar endavant Lo Pedrís. Per
molts anys!
■■■
JULIOL
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20é ANIVERSARI de LO PEDRÍS

LO PEDRÍS,
VINT ANYS INOCULANT
EL VIRUS DE LES LLETRES
 La Redacció

L’

Així com manifestar la nostra gratitud per la col·laboració
valuosa dels socis, dels publicistes... i de les institucions
públiques que ens han ajudat a fer realitat les edicions
que hem publicat al llarg de tants anys.
Tot aquest suport incondicional i la llibertat d’expressió que hem tingut per dir el què voliem sense entrebancs
ni condicionants ens ha omplert de força, de bona sintonia
de grup i d’il·lusió renovada per tirar endavant fins ara. Però
a dia d’avui i després de vint anys de servei al poble, a
l’equip de redacció, per seguir endavant amb aquest nivell d’autoexigència, li cal, més que mai, saba nova que
ens agafi el relleu.
Creiem fermament, com ara fa 20 anys, que Vilaplana necessita d’una plataforma cultural, oberta i plural, que
traspassi amb passió i devoció l’afecte per l’escriptura i per
la llibertat d’expressió sobre el que ocupa i preocupa al
nostre poble i que sigui manifestament solidari amb els valors universals dels éssers humans. I, si pot ser, fent-ho amb
un projecte renovat i millorat, que segueixi o no l’estela
anterior. O, potser, que les noves generacions que ens
segueixin tinguin altres mirades i que facin foc nou que
sigui ben alt i fulgurant. Passi el que passi en un futur
proper o llunyà, tenim la certesa que sempre ens hi hem
esmerçat en fer-ho tan bé com hem pogut i sabut i que,
malgrat la feina ingent, els entrebancs que han sorgit i les
doloroses absències que hem plorat i que enyorem, hem
gaudit mentre fèiem el camí junts.
Gràcies Vilaplana per fer-nos costat des del primer
dia perquè sabem que tu també ets Pedrís. I com sempre, benvolguts teiosos, endavant les atxes.

octubre de l’any 2000, en la presentació del número
u de Lo Pedrís ja vam anticipar, ara fa vint anys, que
tenir el propòsit de tirar endavant una revista escrita
en l’època de la informàtica i de la revolució dels mitjans de
comunicació era una quimera.
Deien els més pessimistes que internet, la televisió i
els mitjans audiovisuals havien de fer perdre el llegir, i després, l’escriure. D’altres més pragmàtics i escèptics, deien veladament que aquell projecte cultural que tanta
il·lusió despertava entre els impulsors, seria una iniciativa
possiblement ben intencionada, però que s’esgotaria aviat ja que era només una moda passatgera que es desfaria
de forma efímera com l’escuma del sidral.
Davant d’aquest panorama desolador sobre l’avenir
de la revista que al principi molts vaticinaven, qui ens
havia de dir que aquell entusiasme inicial s’havia d’encomanar com la grip en un parvulari i que s’escamparia
com una pandèmia inoculada pel virus de les lletres per un
període que s’ha perllongat durant vint anys.
Sí, sí, vint anys, un rere l’altre, i sense faltar ni una sola
estació de l’any, el butlletí trimestral de Vilaplana ha estat
sempre puntual a la cita amb el seus lectors, amb un total
de 80 pedrissos que hem distribuït arreu del poble i que
heu pogut llegir al caliu de les vostres llars.
Això ha estat un símptoma clar i inqüestionable que
les persones, les vilaplanenques i els vilaplanencs del poble i de fora, hem tingut moltes ganes de dir coses, d’opinar, d’escriure i sobretot de compartir-ho i confrontar-ho,
lliurement, sense cap por.
En aquest número tan especial, de juliol de 2020, el
80, on commemorem el 20è aniversari, volem agrair-vos la
bona acollida que hem tingut sempre a les vostres cases.

La Redacció, juliol 2020.

L’enhorabona pels 20 anys d’edició de LO PEDRÍS!!!
i també voldria donar al GRUP DE REDACCIÓ,
la meva gratitud i admiració pels 12 últims anys,
dels quals m’han fet partícep del seu treball.

VILAPLANA
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A mode
d’agraïment i
perquè en quedi
constància

Lo Pedrís,
germen de vida
i de futur

 Mar Joanpere Foraster

 Isabel Salvat Salvat

E

Q

m va dir «per què no escrius alguna cosa pel Pedrís?»
Després va afegir, més fluixet, i com donant una justificació, «és que la revista fa 20 anys». Vaig dir-li que ho intentaria, però en el fons sabia que havia de fer aquest escrit, i no pels
20 anys, que ja són anys i números i un gran motiu d’alegria. Ho
havia de fer perquè m’ho havia demanat, de la manera directa,
alegre i senzilla que ell demana les coses.
Molts dels escrits del Pedrís d’aquests 20 anys podrien
començar de la mateixa manera «em va dir o em va demanar».
I en d’altres moviments que hi hagut al poble, el seu dir o demanar també hi ha jugat un paper important. El Col·lectiu, el Llúpol,
el futbol, el Casal. I sobretot, la reobertura dels col·legis.
L’escola havia tancat el juny del 1994, i portàvem la canalla a
l’Aleixar o a Riudoms o a Reus. Ens havíem acostumat a no veure
nens a Vilaplana durant la setmana, i potser conformat a la mort
lenta del poble, primer envellir i després morir; passar, com tants
altres pobles a ser un poble fantasma: cases buides que s’omplen
de nit, per Setmana Santa i a l’estiu. Devia ser cap al maig del
2004, me’l vaig trobar pel carrer i em va dir: «per què no vens a
l’Ajuntament? Mirarem que ens tornin a obrir les escoles». Va
ser una reunió estranya, érem pocs i no teníem gaires arguments. Jo no donava un duro per aconseguir-ho. Però l’escola
es va tornar a obrir el 2005.
I ara Vilaplana ha rejovenit. Hi ha passat el que és el somni
de tots els pobles: els joves s’hi estan quedant, tornen els nets
d’una generació de vilaplanencs que havia marxat del poble, alguns hi estableixen la residència, altres busquen tenir-hi casa pels
caps de setmana i vacances. Hi han vingut a viure famílies amb
nens, les cases estan habitades i els carrers plens de canalla.
Si la mida de cada persona és la diferència entre com és
el món i com seria si aquesta persona no hagués existit, la mida
del Pitxi és molt gran, ja que sinó hagués estat per ell, Vilaplana
no seria el poble que és ara. Per tantes coses que ha fet, i ens ha
fet fer, demanant, escrivint o dient, de la manera directa, alegre i
senzilla que ell demana, escriu i diu les coses.

uan tenia 12 anys Lo Pedrís em va donar la
oportunitat d’escriure-hi per primera vegada a
la vida, sobre El món on visc i el món on m’agradaria viure,
encara recordo aquella emoció amb la què rebíem la revista
quan va néixer, ens portem poquets anys, i quan sentíem
a parlar d’aquelles reunions que donarien fruit a un nou
germen de vida i de futur al poble.
Durant els 20 anys de vida, Lo Pedrís ha estat espurna de diversitat de veus, d’opinions, de records, d’imatges,
de relats i de mirades. Persones molt diverses amb una
gran estima cap a Vilaplana i sobretot cap a les persones
que hi viuen i conviuen, han aconseguit posar en comú molt
diversos pensaments en un sol projecte, que ha sabut fer
d’altaveu de totes les persones que se l’han fet seu i hi han
compartit les seves paraules. Aquesta per mi és i ha estat
l’essència de Lo Pedrís (gens fàcil!), que sens dubte forma
part ja del passat però sobretot del futur del poble.
20 anys de treball incansable, de picar porta a porta,
de somnis i de molt i molt d’esforç han sembrat llavor
inoblidable en els i les joves del poble que han crescut de
la mà de la revista, dels seus relats i de tota l’estima i dedicació dipositats a cada un dels números. Vilaplana és sens
dubte un poble que ha crescut de la mà de generacions
valentes, que amb empenta i compromís han sabut trencar
tot tipus de barreres i fer realitat somnis impensables. Un
poble que és conegut arreu gràcies a l’empenta, l’entusiasme, l’alegria i la força de voluntat de moltes persones
que des de fa anys han sembrat llavor de canvi, de transformació, d’estima, d’amistat i de compromís. Ingredients indispensables que Lo Pedrís ha sabut recollir i
fer germinar durant els darrers 20 anys, construint un
referent de constància que continua projectant, Vilaplana al món.
Gràcies per tant!

Gràcies.

■■■
JULIOL

■■■
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Entrevistem a
Júlia Pàmies Besora
Metgesa

ens uneix i ens dóna aquest sentiment de
pertinença.
Tots hem tingut somnis de petits
i pensat què voldríem ser de grans.
En el teu cas, sempre vas tenir clar
que la teva vocació seria la medicina
? I el camí fins arribar a on ets a nivell
professional, ha estat dificultós i dur ?

 Montse Ferré
Segur que no sabríem pas dir
quina de les entrevistes que hem
anar recollint durant els 20 anys de
lo Pedrís ens fa més il·lusió, per a
nosaltres totes són igual d’importants i de trascendentals, però en
aquesta edició tan especial de lo
Pedris, en la que celebrem el 20
anys de la seva primera edició,
entrevistem a la Júlia Pàmies Besora, filla de la Neus Besora Cabré i del Josep Pàmies Tost. Ella
no només és “filla” de Vilaplana,
sinó que li ha tocat tenir un paper molt rellevant i imprescindible
en aquests temps tan complicats
i desconcertants que ens ha tocat
viure amb la pandèmia mundial de
la Covid-19.
La Júlia és graduada en medicina i metge resident de Cardiologia de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau. A més, la Júlia, és la filla
de la Neus i del Pepe, la germana
del Ramon, i la cosina i neboda de
molts altres, que ara no anomenarem, perquè són molta colla, i de
Vilaplana.

VIALMA SAT

La primera cosa que recordo haver
volgut ser de gran és carnissera! Em penso
que m’agradava veure com les botifarres

Primet de tot, volia fer esment
que sempre hi ha un lligam que
uneix a totes les persones a les quals
hem tingut l’oportunitat de fer l’entrevista a Lo Pedrís, què és Vilaplana. Què ha representat per a tu ser
de Vilaplana?
Per mi Vilaplana és com “casa”
quan jugues al parxís, només que de vegades desitjo treure tres sisos als daus
per tornar. Sóc afortunada de tenir un
lloc on pertànyer, d’on conec totes les
pedres i les portes i d’on guardo records
a cada racó. Però sobretot em sento afortunada d’haver crescut en un lloc on les
persones es coneixen pel seu nom perquè tot i l’haver crescut trepitjant els
mateixos adoquins i sentint les mateixes
campanes, penso que això és el que més

La Júlia amb el seu avi matern, Josep Besora.
Al pedrís del cal Xacó.

Esclofolladora
d’avellanes

Jaume Salvat Salvat
C. Major, 14
43380 VILAPLANA
Tel. 977 81 50 13
c.e: salsa@maptel.es

Carrer d’Àngel Guimerà, 1 - Telèfon 977 81 51 71
43380 VILAPLANA
VILAPLANA

6

ENTREVISTA

penjaven i que la Montserrat i el Victu em
deixessin pujar en una cadira que tenien
guardada per veure millor com tallaven la
carn. Vaig agafar un altre camí però..!

ocasions en una mateixa família hi hagués
més d’un infectat en estat greu i també
complicava la comunicació amb els que
havien d’estar confinats.

Quan comences la carrera de Medicina el primer que et diuen és que el
recorregut serà llarg, anys i anys d’exàmens . Ningú t’explica, però, que el més
complicat vindrà després i és que és molt
el pes que portes a les espatlles quan comences a exercir. En el dia a dia has de
prendre moltes decisions difícils i només
el convenciment de que el que fas serveix per ajudar als teus pacients és el que
t’empeny a continuar. En la nostra professió t’has de convèncer que els dies bons
pagaran pels dolents.
El que segur que no et pensaves és que viuries de primera ma
una pandèmia com la Covid-19 de la
qual encara no ens n’hem sortit del
tot. Pel que sabem per les notícies,
la feina del personal sanitari ha estat
molt dura, horaris molt llargs, falta
d’equips de protecció, i una situació
emocional molt complexa. Com ho
has viscut ? Com ha repercutit entre
els companys? Uneix, desuneix més?
Tots vam viure l’inici de la pandèmia amb un punt d’incredulitat i de cop
les coses van començar a canviar de manera vertiginosa. Es van haver de suspendre totes les activitats programades dels
hospitals i es va haver d’augmentar la seva
capacitat per acollir malalts amb COVID
que es duplicaven dia a dia. D’una setmana a l’altra es va haver de canviar tota
l’organització del meu hospital i la majoria de nosaltres vam passar a treballar en
l’atenció dels malalts de COVID.
A mi, donat que a cardiologia tenim
experiència en el malalt crític em van destinar a la Unitat de Cures Intensives. Allí
vam treballar colze a colze personal del
servei de Medicina Intensiva, Anestesiologia i Cardiologia formant equips mixtos i fent torns de 12h combinant horari
diürn i nocturn. Les jornades de treball

JULIOL

Per mi un dels punts més difícils del
dia era la trucada que fèiem a les famílies
per donar informació. Notaves el patiment que hi havia darrere el telèfon i tot
i que intentaves donar tot el teu escalf de
vegades les paraules eren insuficients i la
barrera del telèfon era devastadora, sobretot quan havies de comunicar les males noticies.
Segur que ara fa temps que no
pots venir a Vilaplana i fa temps que
no pots veure la família. Com has viscut aquest distanciament? Segurament patien més ells que tu...

llargues i intenses i treballar tantes hores
seguides amb els equips de protecció es
feia difícil. Tot i així, si alguna cosa m’admira i m’enorgulleix d’aquest episodi va ser
la forta cohesió que va demostrar tot el
personal sanitari: darrere les mascaretes
i sota les ulleres hi trobaves mirades amigues de recolzament i força que ajudaven
a tirar endavant. Si totes les monedes tenen dues cares jo em quedo amb aquesta.
Quan arribaves a casa amb la
situació de confinament que hem viscut (sols, sense amics i sense la família
al costat), com et separaves del que
havies viscut al llarg del dia quan possiblement has hagut d’acompanyar a
la mort a persones encara que no els
coneguessis i allí tu eres tot el que tenien?
A nivell emocional va ser molt dur,
vivíem una situació que no tenia precedents. El fet que es tractés d’una malaltia contagiosa comportava que en moltes
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He de dir que el personal sanitari
hem viscut el confinament d’una manera
particular. En el nostre cas durant aquesta època hem hagut de treballar moltes
hores i el poc temps que passàvem a casa
era per descansar i dormir, així que potser hem viscut menys la sensació d’aïllament social.
Tot i així, he trobat molt a faltar els
de casa, sobretot en els moments difícils,
però al mateix temps m’alegrava que estiguessin lluny de tot això.
Què li demanes al teu futur,
quins son els teus somnis professionals i personals?
La veritat és que no m’atreveixo a
demanar massa. Si tot va bé en un any
acabaré l’especialitat de Cardiologia, l’últim esglaó de la meva carrera, i espero
poder continuar ajudant a les persones
dins d’aquest àmbit.
■■■
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Entrevistem a
MARIONA QUADRADA
MONTEVERDE

 Antònia Farré i Pitxi
Josep M. Garcia (Pitxi),
Mariona Quadrada i
Antònia Farré
a la plaça de la Riba.

Q

ue bé que la Mariona Quadrada, una de les nostres articulistes
més fidels, ens hagi donat un sí rotund i incondicional perquè
l’entrevistem per Lo Pedrís. I més contents estem encara si tenim en compte que aquesta entrevista, que dediquem a la reconeguda
Cuiníssima, escriptora prolífica i activista política reusenca, coincidirà
amb aquest número tan especial, el 80, perquè se celebra el vintè
aniversari de la revista.
No us negarem que després que la Mariona hagi acceptat, ens ha
sorgit el neguit de no fer-ho prou bé i, com sempre, alguns dubtes periodístics. Perquè per l’equip de redacció cada persona que us apropem
és singular, única i significa un repte nou que ens esperona a superar-nos.
El primer dubte, quin ha de ser l’espai més idoni per conversar i
fer aflorar les essències de la convidada? El segon, com trobarem prou
distància emocional, si ens uneix una amistat llarga, que està profundament arrelada? I l’últim, quin fil conductor seguirem si és una
dona polifacètica que domina mil camps de la cultura culinària, de la
docència, del saber humanístic i filològic i de l’activisme polític, que
concep com quelcom honest, just i eminentment humà?
De seguida hem aclarit el lloc, perquè si algú hagués de triar un dels
escenaris a l’aire lliure més bonics de Vilaplana per mostrar i seduir
algú que aprecia, escolliria possiblement el mirador de la Riba, és clar!
La distància emocional, l’ha delimitada l’escriptora només començar,
perquè té un do natural per discernir, amb esperit crític i saber estar,
entre el que li dicta una memòria privilegiada i el que li brolla a doll del
seu cor de magnòlia d’acer, dur i rebel, però alhora tendre i generós. I
per últim, el dubte sobre quin serà el fil conductor, la mestra cuinera que
és una autònoma valenta, una líder innovadora i que porta el mestratge
clavat al moll de l’os, ens l’aclareix de forma clara i senzilla, afirmant que
un dels seus trets més definitoris és el d’haver estat tota la vida una
tastaolletes atrevida i incorregible.
Som-hi, doncs, i descobrim què s’hi cou i quina aroma destil·len
les seves olles que són tan merescudament famoses com suculentes.

Com t’agradaria que et presentessin?
Com a mestra de cuina i divulgadora de les coses que he après. El que
més m’ha motivat a la vida és transmetre els coneixements que tinc a l’altra
gent i que retorni en forma del que
sigui. M’agrada ensenyar i sobretot
parlar amb la gent. La paraula mestra,
ho diu tot, perquè implica la transmissió del teu mestratge amb raonament
i amb una gran vinculació, molt emocional també amb la meva llengua i la
meva cultura en tota la seva amplitud.
Ets una persona vinculada a la
cuina, has muntat tallers de literatura, t’has dedicat a la política,...
Quin seria el fil conductor d’aquesta
entrevista?
Ben bé soc tastaolletes, sempre
m’ha agradat experimentar en diferents àmbits de la vida, per la qual cosa
m’he desenvolupat en altres camps. És
cert que a la cuina m’hi he dedicat molt,
perquè m’he de guanyar la vida, però
tampoc amb l’objectiu d’arribar a dalt
de tot.
Vas deixar una plaça de professor de Català a l’institut de Móra,
per encetar altres camins. Deixar
la seguretat d’una plaça fixa requereix d’una certa valentia...
Més que valentia cal tenir en
VILAPLANA
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compte les circumstàncies de cadascú.
No vinc d’una família com el que s’entén per rica, sempre hi insistiré, però
sí que érem una família amb estabilitat
i per tant jo em podia permetre, potser, fer alguns canvis perquè sabia que
tenia un bon suport que em permetia
desenvolupar els meus projectes, cosa
que no deixaré mai d’agrair als meus pares, altrament potser no ho hauria pogut
fer. És a dir que no és tot mèrit de ser
valenta sinó que has de veure, al llarg de
la vida, quines circumstàncies t’han envoltat per poder fer el que tu has volgut.
Després d’estar treballant durant
8 anys a Barcelona en el món de l’ensenyament de nens petits i adults, vaig tenir una plaça a l’institut de Móra, però
em vaig adonar que a molts alumnes
els era igual el que jo els deia. Segur
que si m’hi hagués quedat m’hauria
motivat, però com que tenia la ceba de
la cuina, que tota la vida l’havia portat
dins, vaig fer un cop de cap per canviar,
en part, de rumb.
En quin moment es desperta
l’interès per la cuina?
La cuina sempre va ser el centre
del nostre modus vivendi. Jo vaig néixer i em vaig criar en una casa on el
menjar era molt important perquè estàvem vinculats amb el mas del meu avi on
hi havia de tot. Teníem tota la fruita i la
verdura que convenia, hi havia animals,
també, i jo m’hi passava tres mesos cada
any- d’aquí em ve el vincle amb el camp.
Jo no he sigut ni soc pagesa, mai no em
posaré aquesta medalla, però m’ha influenciat a la meva vida perquè he viscut
molt de prop el contacte amb la terra
i sempre hi he donat un valor des de
fora. És el meu entorn, i això per a
mi sempre ha tingut un significat molt
especial.
Qui hi ha darrera d’aquesta afició?
Dues tietes meves que vivien
amb nosaltres, i tot el dia estaven pensant quin plat farien i què hi posarien i
ara m’invento això o allò altre... A mi
em motivava el seu tràfec amb la cuina!
També m’hi podia haver girat d’esquena, però l’èxit de la meva motivació rau
en la forma de la transmissió: hi havia un
canal afectiu emocional potent, el meu
vincle va ser a través del sentiment.
Més amb les tietes que amb
la mare...
Amb la meva mare m’hi unia un
altre fil. Ella treballava a la farmàcia,
la cuina no era el seu lloc de confort.
Quan ella feia un sopar tot era impecable, no es donava peu a la improviJULIOL

sació. En canvi, les meves tietes eren
més d’anar a grapats, en el sentit que la
cuina era el seu entorn i hi convivíem
cada dia. La meva tieta em deia nena què
farem per dinar, nena escura el cassó de
la crema, nena avui farem croquetes... I
als 6 anys ja modelava croquetes!
Tot passava al mas o a la casa
del raval Sant Anna...
Els primers records són al raval
Santa Anna a la cuina de la meva tieta. Jo m’hi enfilava amb una escaleta
de fusta i m’asseia en un marbre petit mentre anava fent i veia el que ella
feia. Als estius s’incrementava perquè
de vegades érem 20 o 25. A casa la
cuina era una qüestió comunitària, el
meu germà cuina, tinc molts cosins
que també tenen aquesta afició, i s’hi
han dedicat, alguns del tot.
La cuina porta implícita la generositat, no cuines per a tu sinó
per als altres...
Per a mi el sentit de la cuina, i que
m’agrada tant, és convidar gent a casa,
és la gratificació. Oferir-te el que tinc,
el que jo sé fer. És igual si m’ha quedat
bo o dolent i si a l’altre li agrada més o
menys. És sobretot compartir, per això
és tan diferent cuinar per a tu sol o per a
la gent, que té molt més interès.
A més, en el sentit de cuinar per
als altres, la cuina i el menjar són una
qüestió de cohesió familiar, sense oblidar que el menjar porta implícita una
paradoxa: a part de ser una obligació, és
un acte plaent, barreja la necessitat i el
plaer.
Tal com ens expliques de la teva
relació amb les tietes, has viscut la
cuina com un espai creatiu, d’experimentació que també has traslladat
a la teva vida personal. Sabem que
has estat vinculada en diversos espais de creació: Taronjada Natural,
les publicacions, els programes de
televisió, els cursos de no catalanoparlants, el món de la restauració, el de la investigació culinària...
La meva màxima sempre que he
fet xerrades ha sigut: salut, plaer i creativitat, són les tres potes en les quals
m’he basat. Sempre m’ha agradat provar coses. No sé si soc molt o poc
creativa, però em considero tastaolletes. He fet el que m’ha anat sortint,
però sempre he anat a coses noves
que de vegades m’han apartat d’altres
també significatives per a mi, podria lamentar-me de no haver estat lingüista,
però no ho faré.
M’he abocat a on he vist que hi
podia haver elements d’innovació i re-
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novació meva, i que la gent se’n podria beneficiar. Ho podríem anomenar
moments transformadors. No ho heu
pensat mai quins han estat els moments
transformadors de les vostres vides? Jo
en tinc presents uns quants: alguns de la
meva infància (que queden molt lluny),
ser escolta, anar a Barcelona a estudiar,
entrar a formar part de l’assemblea de
professors de català d’Òmnium (que em
va fer veure i canviar un munt de coses),
Taronjada Natural i tot el que se’n va derivar com Pam i Pipa... Tenir dues filles
i portar una família durant 21 anys, que
tot i que va ser un moment en què vaig
estar més apartada de la vida social, em
va permetre aixecar i posar tot el que
podia de mi al tema de la cuina. També la necessitat d’escriure, fins a formar
part de la CUP que ha estat també una
experiència transformadora.
Sempre t’he conegut amb
aquest vessant polític
Però no en actiu, Pitxi. Fins que arriben aquells moments històrics que ens
van fer tornar a anar cap a la gent... Més
que el món de la política és el món de
la reivindicació dels drets socials , dels
drets de les persones
Potser s’ha deteriorat el concepte política...
Potser, però la vida és política, és
un compromís que tu adquireixes. Tant
si milites en un partit com no, o si ets o
no d’un col·lectiu o vas tu sol i t’afegeixes a grups o moviments que ja existeixen. Jo no m’hauria imaginat mai que
acabaria militant en un partit, perquè
penso que els absoluts no existeixen i
que per tant no puc ser d’una cosa sol.
Però va arribar un punt en què vaig decidir apostar per aquell projecte i pagar
la petita quoteta per tirar endavant, treballar per la comunitat i amb gent amb
qui em sento bé o amb gent diversa amb
qui ens uneix un objectiu comú. Em vaig
acostar a la CUP no perquè fos un partit polític sinó perquè els valors que s’hi
defensen vaig sentir que podien ser els
meus i era un espai on veia que podia
desenvolupar-m’hi millor.
També s’hi couen coses en l’escenari polític...
Al començament va ser difícil, ja
que requereix una formació que al principi jo no tenia No coneixia el funcionament de la institució. Estava acostumada
a liderar en el meu entorn professional
i, en aquell moment, em vaig sentir en
un segon terme, va ser dur. Ara és diferent, durant aquests anys he après
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un pou! No només pel fet d’haver estat regidora, que m’ha permès entendre
com funciona una institució, què vol dir,
com és la política per dins i de poble.
També ho he vist a nivell nacional...
Ara estic en una posició més crítica,
amb el temps també veus el que falla
i per què.
Sempre he pensat que la vida és
aprendre, i , sobretot, aquests últims
anys he après a conviure amb quasi
tothom. Soc conscient que em vaig
posar en risc, he perdut algunes coses,
però n’he guanyat altres, moltes altres!
Però tens capacitat de lideratge, tens autoritat, en el sentit de
donar seguretat als altres per desenvolupar- se i donar oportunitats.
Tinc molta facilitat en la comunicació. L’habilitat d’atraure la gent sempre l’he tinguda. Als 8 anys les nenes
del meu col·legi ja em venien a demanar consell, vaig ser delegada de curs...
M’han fet sentir centre, se m’ha atorgat
l’autoritat, que és molt diferent. I he
de confessar que m’he sentit sempre a
gust en aquest paper.
Com més gran m’he fet, aquesta
autoritat l’he canviada amb la manera
d’expressar-me: faig la gent molt més
partícip del que feia anys enrere. Recordo que al principi a les classes de
cuina deia això és així i ja està!
Saps manar...
No ho diria en el meu cas, perquè manar vol dir imposar, de vegades.
Potser de jove, però no pas ara. El que
penso que tinc és l’habilitat de saber-me
relacionar amb tothom i el que m’agrada
és engegar, donar força a coses que comencen, això és el que em motiva!
La primera vegada que et vaig
veure va ser justament un dia que
sorties de la Bodega...
Vilaplana sempre ha sigut un referent i a més un poble que sempre m’ha
agradat, està al peu de la muntanya. Hi
tens com una relació d’afecte més
bona que amb altres pobles que no hi
he fet mai res. Era l’època que s’havia
acabat Taronjada Natural, era l’època
dels vint-i pocs vam començar anar per
les festes majors de pobles.... Aquí dalt
s’hi movien coses!
I al fer-hi amics, va acabar convertint-se en un lloc de referència. També
ho era la Selva, però on em sentiria més
acollida és a Vilaplana perquè la Selva
s’ha fet massa gran, és diferent...
El més curiós és que la teva
família ja hi va tenir vincles amb

Vilaplana.
I tant! Vilaplana ha sigut un dels
pobles més anomenats a casa des que
era petita, també l’Aleixar. La meva
mare va passar tota la guerra i la postguerra al mas del Cobrador que era de
la meva àvia i del seu germà, Bonaventura Vallespinosa, el padrí de la meva
mare.
A més a més, el meu pare, i tots
els seus germans, que vivien al mas
d’En Perdiu, durant el temps de la
guerra van haver de marxar per l’arribada de la FAI i es van refugiar a Vilaplana, a ca la M. Josepa Mariné, mare
dels Mora. La casualitat va fer que es
coneguessin a Vilaplana. És el que em
vincula amb aquest poble, com també
venir a fer-hi excursions. És l’entorn del
Baix Camp.
I Vilaplana t’està agraïda perquè sempre que t’hem demanat la
col·laboració has acceptat tant a
Lo Pedrís com a l’escola... Mai no
hem tingut un no per part teva.
Vaig fer-hi classes de cuina perquè m’ho vau demanar, com a activitat,
igual que en altres pobles. Potser en un
altre lloc m’ho hauria pensat, però a
Vilaplana sempre vindré, i més si m’ho
demana el Pitxi. Normalment amb la
gent que m’hi he entès i/o estimo sempre m’hi he compromès. He dit molt
poc que no!
La marca Mariona Quadrada té
prestigi, ets un referent.
Doncs aprofitem-nos-en. Jo sempre he dit que si el meu nom us ha de
servir, vinga, utilitzem-lo! I no es tracta
de generositat que és més grandiloqüent, en aquest cas és més sentir-te
part d’una comunitat que és el teu poble, que no et sàpiga greu desprendre’t
de coses teves per als altres. El que em
dona satisfacció és compartir els meus

aprenentatges.
Amb els que formem Lo Pedrís, per exemple, ens ha passat,
som gent molt diversa però hem
sabut compartir els nostres aprenentatges per aconseguir un producte en el qual tothom s’hi sentís
inclòs... Potser la paraula pertinent
és altruisme més que generositat
i tu ets una persona especialment
altruista...
Cal pensar que aquestes publicacions de caire local són eines de cohesió
molt fortes. Quan ets molt jove ets més
unidireccional amb el que vols, després
vas obrint la ment i t’adones que si no
comparteixes amb la resta de la gent,
res no pren significat. Llavors cada u va
pel seu cantó!
I l’altruisme no xoca amb el
fet empresarial? Tu has muntat diversos negocis la Cluca, la Medusa...
L’època de la Medusa per a mi és
com si no hagués passat... He estat una
mica flowers, empresarialment parlant: tinc una idea i penso que anirà bé,
faig quatre nombres, m’assessoro una
mica, però sempre pensant que allò
anirà bé perquè m’arromangaré i per
tant ha d’anar bé i ja està! Així ho he
fet sempre. I t’adones que una cosa és
fer classes de cuina a casa dels avis, on
pagava un lloguer discret, i amb 6-78 anys en què tot allò va expandir-se,
penseu que vaig arribar a tenir durant
dos anys 150 alumnes cada setmana,
una brutalitat! I l’altra cosa és muntar
un restaurant, on necessites treballadors, crear una empresa, en definitiva.
Un món que no vaig viure a casa meva!
La meva família no tenia aquesta formació empresarial. El pare anava a la seva,
vivint del passat. Recordo que em deia
“la gent no va pel carrer parlant de matemàtiques, la gent parla de músiques,
de llibres...”. Qui treballava era la meva
mare que potser ens hauria pogut colgar de diners. De tot això sí que en vaig
aprendre.
No tinc comptes pendents, però
em vaig enganxar una mica els dits,
potser vaig pecar d’una certa ingenuïtat.
Dius que per a tu la Medusa és
com si no hagués existit, però per
a molts la Medusa va ser un descobriment d’aromes i gustos gens
habituals en la cuina d’aquella època. Després va venir la col·lecció de
Cuines del món. No pots negar que
va ser producte d’algun viatge...
No he viatjat excessivament. Sí que
VILAPLANA
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fa molts anys vaig estar pel Mediterrani
i quan aquí no se sabia què era cuscús o
hummus jo ja hi estava interessada. Em
vaig adonar que la riba nord i la sud eren
exactament el mateix i que el que les diferenciava era que per donar més gust
als plats a la part nord s’usava el vi i les
herbes i a la sud més les espècies.
No fa gaires anys vaig anar a Indonèsia, a Jakarta. Hi vaig fer una estada de
cuina d’una setmana, gràcies a una amiga, no us negaré que m’hi vaig aficionar
molt a la cuina del Sud-est asiàtic. Pel
que fa a la col·lecció cuines del món, va
ser un encàrrec que em van fer i em vaig
documentar, i molt, per fer-los
Però bàsicament m’he dedicat al
Mediterrani en contrast amb l’Europa
freda, no quant a dieta mediterrània
o hàbits de nutrició, sinó a la manera
que té el menjar de fer relacionar les
persones. Per exemple, en relació al
clima, al Mediterrani tenim quatre temporades i per tant quatre estacions amb
productes diferents una de l’altra, en
contraposició a altres llocs que mai no hi
ha sigut, tot i que no podem evitar que
amb la globalització avui en dia hi ha de
tot en tot moment.
Si estirem el fil de l’època de
la Cluca o La Medusa, o dels curset
de cuina, si tu vols, un dels atractius
era aquella altra forma de presentar
els plats, que no era gens habitual
aquí. Vols dir que no lligava amb el
temps en què vivíem? Feia poc que
havíem sortit de la dictadura, era un
món ple de colors i els colors havien
de ser a tot arreu. Hi havia ganes
de crear coses noves. Et vas avançar al teu temps...
La idea era fer una cuina més
fresca, era importar idees de la Mediterrània i barrejar-les amb un producte
que hi era! No he sigut mai de la cuina
del Ferran Adrià, no m’ha interessat mai
JULIOL

anar cap a la química. He de dir-ho: sempre ho he vist una mica fals, però semblava que això no es podia dir, fins que
em vaig plantar. En aquella època treballava amb algun d’ells a la Universitat
de Barcelona, on feia classes d’Història de la cuina, quan vaig veure que tot
anava prenent aquella orientació vaig dir
que a mi no m’interessava. Penseu que
se’m tirava tothom al damunt quan els
deia que si una mestressa de casa posava
un fricandó a l’olla a pressió el tenia fet
amb un quart i que era una llàstima que
es bandegés una tecnologia antiga que
anava tan bé. Ens deien que no era el
mateix, però no era el mateix perquè
no ho sabien fer bé! No sé si em vaig
avançar al meu temps... Això ho saben
els lectors!
Però has fet escola i tots els
espais en els quals t’has desenvolupat són intergeneracionals.
Per a mi és fonamental. La gent
jove sempre m’aporta, necessito saba
nova i saber què pensen els joves. Ho
he heretat de la mare, que sempre va
necessitar tenir contacte amb gent de
tota mena i de totes edats. Jo també i
m’ho passo molt bé...
M’interessa aquesta cosa col·
lectiva. Un exemple són els pobles,
on abans com a mínim tothom anava
a l’hora, tothom anava a tot arreu: es
feia una festa popular i tothom d’una
manera o altra s’hi implicava, tothom
pel carrer... Tots barrejats i això és igual
amb el menjar, com en la vida...
De quines fonts t’has nodrit?
Amb la cuina la família, ja ho he
comentat. Però després que naixés la
Gemma, la meva filla gran, em vaig formar molt. Vaig dedicar-me a llegir sobre
gastronomia i cuina i estudis de recerca
sobre la història i l’entorn social de diversos llocs. Sobretot llegint! Molt de
cuina francesa i fent molta combinació
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d’una i altra. També sobre cuina catalana. Tot plegat em va portar a fer un treball per al II Congrés Català de Cuina on
vaig presentar la ponència El Paisatge de
secà, que és una de les coses més satisfactòries de la meva vida, juntament amb
els dos contes que vaig escriure, perquè
vaig posar-hi molt de part meva. Vaig fer
un estudi sobre els hàbits i la cuina de les
comarques del sud de Catalunya, entre
les quals les nostres.
Altres referents són la gent amb
qui he conviscut, els amics i les amigues
que he tingut. El grup d’amics nostre
ha estat molt de la cuina, tots fan el
menjar boníssim. Sempre hem tingut
aquestes ganes de compartir el menjar
no en un restaurant sinó cuinant a casa
de cadascú.
Has escrit contes, has fet recerca i has publicat abastament sobre tradició de cuina, has creat espais literaris i ara et trobarem dins
l’escena teatral.
Es tracta d’una proposta que el
Pau Ferran va fer sobre el poema inacabat de Gabriel Ferrater. Hi hem treballat aquests dies de confinament. Jo
el que he de fer és trobar un plat que
mostri que la cuina és un lloc de trobada. Aquest plat s’anirà elaborant al llarg
de l’espectacle. No em ve de nou, ja
vaig fer una col·laboració amb escarlata Circus amb el Jordi Aspa, la Bet Miralta i el Sergi López, també a l’obra de La
Carpa Devoris causa i en una altra ocasió
vaig anar a Olot a fer el sopar de Pedres
d’Escarlata Circus, amb Josep Pedrals,
on cuinava un menú tot relacionat amb
pedres: musclos de roca...
I els teus plans de futur estan
relacionats amb la cuina?
Mireu, hi ha de tot, també estic
treballant en un altre projecte, de relats
curts amb un fil conductor il·lustrats per
l’Adela Blasi. He tornat a treballar a normalització lingüística amb els cursos del
SOC, vaig fer tres setmanes de classe,
però el COVID ho ha aturat tot. Era
com una reconciliació amb el meu passat: classes de català al matí i cuina a
la tarda! Amb l’aturada per la pandèmia he vist moltes pel·lícules i he llegit
molt, i no m’ha permès concentrar-me
gaire per pensar com es redireccionarà
tot plegat. De moment he començat les
classes de cuina, la XXXIV edició del
curs d’estiu i els tallers vermut de dissabte.
■■■

HISTORIA LOCAL

MIQUEL ESCUDERO CLAVAGUERA,
POETA REUSENC.
En Jordi Nogués, ens en parla.

 Magda Montlleó
Llauradó,

Q

uan es va acabar el circuit poètic del Mussart de l’any passat,
em van avisar que hi havia una persona que preguntava per la regidora de
Cultura de l’Ajuntament de Vilaplana.
Me’l van indicar i vaig anar a trobar-lo,
per donar-me a conèixer. Portava a les
mans un llibret de color groc, vellet pel
pas del temps i, després de la salutació
mútua, em va començar a parlar del seu
amic poeta, autor dels poemes d’aquell
llibre i que un dels poemes, “Nit d’hivern a la Mussara”, estava dedicat a ell.
Mentre m’ensenyava el llibre, em parlava, entusiasmat, del seu amic i company
que morí tràgicament l’any 1978, essent
massa jove per morir.
Des d’aquell dia hem seguit en
contacte. Aquesta entrevista ens apropa
a la figura del Miquel Escudero Clavaguera, poeta reusenc, que també s’estimava la Mussara.
— Jordi, d’on va sorgir la vostra
amistat? Quan us vau fer amics?
Vaig conèixer en Miquel l’any 1957,
quan vam ingressar a l’Institut Gaudí per
a començar el Batxillerat. Durant set
anys, de 1957 a 1964, vàrem conviure,
i no solament a l’Institut, sinó també a
l’Acadèmia del Sr. Margalef, al carrer de
la Font, on anàvem, a la tarda, a fer classes de repàs.
Des del primer moment vàrem
congeniar extraordinàriament, tant
per idees polítiques com per actituds

vitals. I aquesta relació es féu cada cop
més estreta fins al punt que ell es presentava sovint al mas on vivia jo amb
els meus pares i, als estius, jo anava a
passar dies al xalet que els seus pares
tenien a Salou.
Quan vaig anar a estudiar a Barcelona, l’octubre de 1964, vàrem perdre aquest contacte quotidià, però ens
vèiem sempre que jo venia a Reus. Entretant, ell es va casar i jo també. La
nostra relació s’amplià llavors, amb les
respectives mullers, que ens acceptaren fantàsticament bé. En aquella època nasqueren els nostres fills. Ell fou
pare d’una nena i jo, d’un nen. Potser
per això, per la feina d’ocupar-nos de
la família, passàvem bones temporades
sense veure’ns, i quan es va produir la
seva malaurada mort, de fet, feia bastant de temps que no el veia.
— Com era en Miquel? Què és
el que més recordes d’ell?
En Miquel era un personatge singular, fora del comú. Era apassionat,
intel·ligent, contradictori, heterodox,
caòtic a voltes, d’idees anarquistes i antiautoritàries, estimava per damunt de
tot la llibertat individual i social, amant
de la lectura, de la naturalesa i de tot el
que fos bell i salvatge. Coneixedor i ad-

mirador dels poetes locals i no locals, del
passat i del present. Ell també era un
gran poeta, malauradament poc conegut, tot i que el seu llenguatge poètic
és molt acurat formalment i ple d’imatges i suggerències extraordinàries.
Admirador de les cultures nòrdiques (... nord enllà, on la gent és culta,
rica, lliure, desvetllada i feliç... com deia
l’Espriu) va visitar diversos indrets i
s’acabà casant amb una noia sueca de
Malmö, l’Elsa, i varen tenir la Bàrbara,
la seva filla.
Són moltíssims els records que
tinc d’ell, però si me n’he de quedar
amb un de sol, jo em quedaria amb la
imatge de quan apareixia sobtadament
per casa per ensenyar-me el darrer poema que havia fet i me’l recitava mentre
jo ajudava els meus pares en les feines
del camp. Segurament la raó que em
dediqués el poema “Nit d’hivern a La
Mussara” fou l’entusiasme que vaig
mostrar-hi des del primer moment que
me’l va recitar.
— Consideres que la seva obra
ha tingut prou reconeixement en
l’àmbit local? Quins factors hi han influït?
Difícilment trobaríem gaires persones de Reus i de la comarca que sàVILAPLANA
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piguen qui era en Miquel Escudero, i
menys encara que hagin llegit els seus
poemes, àdhuc entre els professionals
de la literatura. El també poeta i escriptor, Xavier Amorós, va fer sempre
una defensa aferrissada de la seva obra
i maldà perquè la ciutat li dediqués un
carrer.
A què es pot atribuir aquest desconeixement? Jo diria que, en part, al
desconeixement que tots tenim, en
general, dels nostres poetes, llevat
dels que tinguin una gran anomenada.
No crec, o no m’agradaria creure que
la seva ascendència gitana, per part de
pare, tingués res a veure amb aquest
desconeixement.
— Saps d’algú que hagi estudiat
el seu llegat? Com se’n podria fer difusió?
L’any 1982, quatre anys i escaig
després de la seva desaparició, en Joan
de la Rubia, féu una selecció dels seus
poemes i foren editats en dos petits llibres. I actualment, em consta que està

HISTÒRIA LOCAL

en marxa una biografia seva.
Crec que la millor difusió de l’obra
d’un poeta és fer-ne lectures públiques.
El magnífic MUSSART, que cada agost
organitza l’Ajuntament de Vilaplana, en
seria un bon començament i, evident-

ment, el descriptiu i corprenedor “Nit
d’hivern a La Mussara” mereixeria figurar com a un element més del paisatge
d’aquest lloc tan admirable.
■■■

NIT D’HIVERN A LA MUSSARA,
poema de Miquel Escudero i Clavaguera
 La Redacció

NIT D’HIVERN A LA MUSSARA

MIQUEL ESCUDERO
i CLAVAGUERA
Miquel Escudero i Clavaguera, gitano català, va néixer
a Reus el 7 de desembre de 1945 i morí a la mateixa ciutat
el 2 de febrer de 1978. Ha estat, sens dubte, un cas únic de
manifestació literàrio-gitana, redactada en primera persona,
dins les lletres catalanes actuals. La seva obra, breu com la
seva existència, desordenada, conflictiva, patètica i no gens
adaptada al seu entorn, reflecteix, com una herència, fidel,
el drama del poble que l’ha precedit. El poeta fa de la seva
poesia un clam de lirismes alliberadors, contrari a tota la
implacable angoixa que l’entorn social on viu li procura.
La seva obra, aplegada sota el títol global de Terres de
llum, consta de dos volums: el primer, Fulls del romanç
d’Elsa Ellisson, és un cicle de dotze llargs poemes amorosos
dedicats a la seva esposa, que corresponen a l’època de
creació més fructífera del poeta, la dels anys setantes, i
mostren aspectes importants de l’obra poètica en general,
com ara la asimetria, culturalismes, record, sensualisme; al
llarg dels poemes planen les ombres constants de Nietzsche,
Wagner i Vargas Vila. El volum segon, Caravana, és un
conglomerat on es donen tots els motius, tots els matisos
possibles del poeta, amb quatre temes importants a través
dels quals l’autor ens lliura el seu missatge poètic: la terra,
els gitanos, la religió i l’esoterisme.
JULIOL
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Mare, marit no me’n dau que sigui de la Mussara. Que
boira sempre hi jau és terra que no m’agrada.
POPULAR A Jordi Nogués i Aixalà
Dalt del cim, arrapada als alterosos cingles, solitària i
esfondrada jau la Mussara.
Fou desfeta pels freds, la boira i la ventada
que embolica el bosc ombrívol de crits horribles.
I, a la rosada claredat del capvespre d’hivern, l’encís ferotge
de l’església enderrocada,
els brots d’heura que s’hi arrelen, el somni etern
del vilar mort, semblen plorar llur sort malaurada.
S’esmicolen els vidres d’un gemec de mort, els xiscles
fan rebentar les venes plenes de sang gelada
amb l’esclat mortuori de temences terribles.
A la “Bassa”, banya d’argent la freda lluna les aigües
negres, misterioses de la nit.
I els arbres mouen llurs branques sense cap fulla.
La solitud obre el silenci i apaga el crit: entorn de l’enderroc
solitari de la runa refresca les ànimes un glop d’aire humit.

Escrit textual del llibre de poemes

RUTES PER CAMINAR

El Camí de la
Bruixa (Montsant)
 Ester Borràs Giol

A

parquem a l’ermita de Sant Joan del
Codolar.
Seguim les marques del GR en direcció a Cornudella, però les deixem
aviat per agafar un corriol a mà dreta (hi
ha restes d’alguna marca de pintura).
Ja encarats cap al Montsant, veiem
un pal indicador: Grau de la Montserrat.
Comencem a pujar fort pel grau, un senderó que ens permetrà enfilar-nos fins
als peus dels cingles de Sant Joan.
Un cop toquem paret, el sender
continua cap a l’esquerra, anant a buscar
el pas que, sense esforç, ens permetrà
superar el cingle.

1

Un cop dalt, continuem pel sender
i desemboquem al GR. Seguim les marques cap a la dreta, en direcció a la Cova
Santa .
Passem pel davant del forat que
dóna accés a la Cova Santa (a la roca hi
ha un pal indicador del Reus Deportiu)
i continuem fins arribar a una cruïlla. El
GR se’n va cap a l’esquerra, l’abandonem i marxem cap a la dreta. Veurem
alguna marca de color groc.
Arribem al Crist de la Sang, figura
que al mateix temps fa de taula d’orientació. Des d’aquí surt, en direcció nordest, el sender que baixa cap al barranc
de la Bruixa.
Ens anirem endinsant en la boscúria mentre descobrim els primers teixos
dels molts que veurem.
Arribem a una bifurcació on hi ha
un pal indicador (Cap de Gos). Aquí podem triar entre baixar pel costat obac
(esquerre) o solà (dret).

2

Nosaltres continuem per l’obac,
que passa per la balma del Pedret, perquè és més curt, però també val molt la
pena per la vegetació.
Després d’anar força planers, el

sender acaba baixant ràpidament per
sortir a la pista del barranc dels Pèlics.
Per anar a buscar el sender del barranc
de les Falles, l’haurem de seguir cap a
l’esquerra.
Tot i això, abans val la pena anar a
visitar la Cova de la Bruixa. En aquest
cas, seguirem la pista cap a la dreta i, en
un revolt molt evident, fixar-nos en la
fita que ens indica l’entrada cap al barranc de la Bruixa. Seguint les fites arribarem fàcilment al salt d’aigua i a la gran
balma de la Cova de la Bruixa.
Tornem enrere fins a la pista i la
seguim cap a l’esquerra.
Des del lloc on la pista s’acaba, en
surten dos senders. Seguint el que se’n
va cap a l’oest podríem arribar al Toll de
l’Ou. Nosaltres agafem el que puja cap
amunt, a la nostra esquerra (sentit sud).
Ens endinsem pel barranc de les Falles.
De cop ens trobem una bifurcació.
El sender de la dreta (més fressat) és el
que continua barranc amunt.
El de l’esquerra es veu menys trepitjat, però un cartell de fusta, molt nou
i ben fetet (amb flors pintades i bona
lletra), ens indica que és el Camí de la
Bruixa i que en 40’ podem arribar a la
Serra Major i en 45’ a la Cova Santa.
Aquest sender no surt al mapa,
però tot un seguit de petites fites ens
aniran indicant per on cal anar passant.

El sender puja molt dret entre còdols i
bosc fins arribar a la carena situada entre els barrancs de la Bruixa i dels Forats. Anem caminant sobre el llom, seguint les fites. Les vistes en un dia net de
boira són fantàstiques.
Després d’un últim tram carener
més estret (però suficientment ample
per no patir en excés), ja veiem la Serra
Major, on arribem de pla.
Ara, sense despistar-nos, ja només
ens queda arribar fins a la Cova Santa
i d’allí agafar el GR en direcció a Cornudella. Baixarem pel grau del Tomaset
fins que, ja força avall, en una cruïlla
marcada amb pedres, ens desviarem
cap a l’esquerra per dirigir-nos cap a
Sant Joan del Codolar.
1 Si no hi heu entrat mai, val molt
la pena. Us farà falta un frontal, una lot
o llanterna.
2 La solana també és molt bonica, amb la cova de l’Abelló i la cova del
Serret (amb una construcció que encara
es conserva dempeus). En aquest cas el
camí s’allarga perquè se’n va pel cingle
de la Carraguina i després, per anar cap
al barranc de les Falles, caldria tornar
seguint la pista de terra que ressegueix
a mitja alçada el barranc dels Pèlics.
■■■
VILAPLANA
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Un mal endèmic
o reparable?
 Joan M. Rovira

F

ou un 25 de maig de 2020. Ja veurem si
la història recordarà aquesta data amb
lletres majúscules, com un punt d’inflexió
o bé acabarà passant amb el temps com
tantes altres vegades per tal que tot quedi
més o menys igual. Sabeu de quina data
parlo? Aquell dia George Floyd, un ciutadà nord-americà, moria a conseqüència
de l’abús policial. Bé, potser seria més
correcte dir un ciutadà afro-americà per
contextualitzar la notícia i la seva importància.
A partir d’aquí tota una sèrie de protestes i aldarulls als Estats Units que es van
estendre a d’altres ciutats del món, la notícia del moment que ens servia per desconnectar una mica de la pandèmia mundial.
Les imatges de com un policia aplicava
una tècnica d’estrangulament fins que
George Floyd deixava de respirar tot i
les seves peticions i súpliques. “I can’t
breathe” (no puc respirar) es convertia
en el lema de les reivindicacions.
La cruesa de les imatges tornava a
despertar la consciència d’una part de la
societat nord-americana, una societat que
sap que, tot i les seves lleis i que sobre
el paper tots els seus ciutadans tenen
els mateixos drets això no és veritat a la
pràctica per diversos motius que serien
llargs d’analitzar. Nosaltres ens quedarem amb la visió del cinema.
Coneixem bé la història nordamericana, potser a grans traçades però
és ben conegut, gràcies a les seves pel·
lícules, el seu passat esclavista. La guerra
per la seva independència no va portar a
la llibertat a tota la seva població, almenys
més enllà del paper i fou una nació esclavista la que en va sortir. Fou necessària una
altra guerra civil per abolir l’esclavitud tot i
que no pas la segregació.
En general, el cinema ha estat benvolent amb aquella època històrica i és
impossible obviar una de les grans pel·
lícules de la història: Allò que el vent
s’endugué (1939). Durant uns dies coincidint amb el zenit de les protestes la plaJULIOL

taforma HBO la va retirar del seu catàleg
per retornar-la poc després –havent rebut
nombroses queixes- amb un comentari
que descrivia el seu context històric. De
ben segur que l’heu vist. Què en penseu?
És una pel·lícula de caire racista o bé se’n
fa un gra massa?
Cap debat és fàcil però és veritat
que el to general de la pel·lícula és la pèrdua d’un estil de vida gairebé romàntic
on la relació entre esclaus i esclavistes
era més aviat paternalista que d’explotació econòmica, una relació perfectament
funcional i natural que fou pertorbada de
manera innecessària amb una guerra.
Aquesta visió certament bucòlica fou transmesa per bona part de les
pel·lícules del Hollywood clàssic on
s’obviava qualsevol conflicte. Es podrien
argumentar temes econòmics ja que no
era qüestió de fer enfadar a la meitat de la
possible audiència –l’estrena de la cinta i
l’ambientació d’Allò que el vent s’endugué només es separen per uns setanta
anys- però també hi havia motius estructurals de la pròpia indústria. Precisament
Hattie McDaniel es convertia en la primera actriu afroamericana en guanyar l’Òscar
pel seu recordat paper de nodrissa que
intentava frenar a la consentida Scarlett
i des d’aleshores no arriben a la vintena els intèrprets afroamericans que ho
han aconseguit. I ja ha plogut. I això que
parlem de les cares més visibles, la de
la interpretació, perquè podem fer-ho
extensiu a la resta de categories tècniques
o de direcció.
Altres cintes clàssiques segueixen
els mateixos tòpics sent Canción del Sur
(1946) el més clar exponent. Una pel·lícula
Disney, sí, Disney paradoxalment pionera
en la combinació d’imatge real i animació.
Potser a pocs de vosaltres us sona el títol
i us deu estranyar ja que tot i l’ampli catàleg de la companyia del ratolí la majoria
dels clàssics ens resulten familiars però ja
fa anys que l’amaga de la seva oferta perquè és força ofensiva basant-se en estereotips racials. De tota manera si busqueu
per Internet encara la podríeu trobar per
valorar-la per vosaltres mateixos.
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És clar que darrerament podem
trobar cintes menys complaents amb
aquells temps com ara 12 años de esclavitud (2013) o l’infern que viu un
home lliure de color quan és segrestat i
portat al sud per treballar com a esclau.
Amistad (1997) fou un intent no massa
reeixit d’Steven Spielberg –cas estrany en
la seva carrera- per portar-nos el drama
de l’esclavitud en una època poc coneguda a cavall entre les dues guerres i amb un
país que començava a dividir-se pel tema
de l’esclavitud. Potser massa drama judicial i poc humà pel meu gust.
Curiosament no era la primera aproximació d’Spielberg al drama racial. Entre
els seus grans èxits comercials dels vuitanta va intentar guanyar-se el respecte de la
indústria amb El Color Púrpura (1985).
La pel·lícula situada a la primera meitat del
segle XX ens parlava de les dures condicions de vida de Celie, embarassada del seu
pare i venuda en matrimoni a un home que
la maltractarà bona part de la seva vida.
Deixarem l’època contemporània
per un altre capítol però deixeu-me acabar amb dos exemples que mostren com
la segregació feia que les persones de
color exercissin com a servents ja fos a
la Casa Blanca com es veu en El majordom (2013) cinta basada en fets reals
que repassa la vida de Cecil Gaines on va
servir, com a majordom és clar, a diversos presidents nord-americans de la segona meitat de segle XX i on veurem la lentitud d’avanç en l’aplicació dels drets civils
i Criadas y señoras (2011) on les dones
de color porten a terme totes les despeses domèstiques i crien els nens blancs en
unes condicions econòmiques lamentables conseqüència d’unes tradicions racials
encara no superades.
Diverses pel·lícules que ens permeten veure una evolució històrica força
interessant per entendre com les ferides
mal tancades d’ahir continuen sagnant
avui en dia.
■■■
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Confinats amb
NETFLIX
 Montse Argerich

E

l període de tancament que
hem viscut ens ha permès perdre temps remenant en aquesta
i altres plataformes per rescatar coses interessants entre la col·lecció de
caràtules que desfilen per la pantalla.
També ha funcionat el boca-orella en
les llargues converses i videotrucades...
Vosaltres què heu vist? Jo he vist tal
cosa, no te la perdis! Aquestes en són
algunes...

De pelis
Per començar, una que em permet enllaçar amb lo Pedrís anterior, La
trinchera infinita. Escrivia llavors sobre
la mandra que em feien les històries
de la Guerra Civil però també sobre
la curiositat després que Belén Cuesta rebés el Goya a millor actriu. Potser arribo tard i sóc la penúltima en
haver-la vist però he de dir que m’ha
agradat molt i recomano, si encara algú
la té pendent, que se la passi. No és pròpiament una pel·lícula de guerra sinó de
seqüeles, dels topos que van viure ocults
més de trenta anys per evitar represàlies
durant el franquisme, fins que el decret
del 69 amb el que prescrivien els delictes
comesos abans de la guerra, els va encoratjar a sortir del cau. Una mica com

Mambrú se fue a la guerra de Fernando Fernán Gómez, que també anava
d’això.
Dues més d’imprescindibles, també per si encara no s’han vist. El irlandés, de Martin Scorsese, citada igualment a l’anterior número com una gran
obra que havia passat pels Oscars sense
pena ni glòria. Són tres hores i mitja de
gaudi, sense un instant que decaigui,
mentre Robert de Niro, Al Pacino, Joe
Pesci... t’acompanyen entre gàngsters
pel món del crim organitzat de la màfia.
I si després o abans d’aquesta joia hi ha
ganes de més gàngsters, encara es pot
veure Uno de los nuestros, també
d’Scorsese, i també obligada. Una peli
d’ambicions i lleialtats basada en fets
reals d’un jovenet de Brooklyn que fascinat per la vida ostentosa i trepidant
dels gàngsters del seu barri entra a
formar-ne part. També aquí els personatges estan brutalment interpretats...
Ray Liotta (que no havia
estat gaire de la meva devoció) aquí, acompanyat
de De Niro i Joe Pesci, fa
el millor paper que li he
vist mai.
Encara es pot veure també Tarde para la
ira, un thriller fantàstic de
Raúl Arévalo amb Antonio
de la Torre de protagonista que, com sempre, està
extraordinari. És una peli de revenja
que demostra l’empatia que generen
els personatges quan es tracta de venjar una violació o un assassinat. Sense
voler fer apologia del ojo-por-ojo, hem

de reconèixer que en el fons desitgem
que es compleixi la revenja. Sentim certa
atracció per la justícia justificada, aquella
que pot arribar a ser fins i tot poètica.
Deia Hitchcock que la venjança és dolça,
però apostar-ho tot a aquesta fitxa té un
caràcter autodestructiu. L’espectador es
reconforta amb el final desitjat, però el
venjador cava la seva tomba en decidir
iniciar aquest viatge. Antonio de la Torre ho clava.
En una altra línia, 7 años, de Roger Gual (el de Smoking Room). Una
mena de drama psicològic en el que
els quatre socis d’una empresa cometen un desfalc i mitjançant un mediador
decideixen triar entre ells un culpable
únic que haurà de passar set anys a la
presó. La història és fresca, enganxa, i
els actors i actriu estan força bé, especialment Paco León. Em va recordar
Doce hombres sin piedad, aquell clàssic
de l’Estudio 1 en el que tots els membres d’un jurat a excepció d’un, consideren
culpable l’adolescent
acusat de matar al seu
pare. Encara veig al José
María Rodero, en la
versió teatral de TVE,
o al Henry Fonda, en la
versió cinematogràfica,
fent canviar finalment
el vot per la sentència.
El hoyo de Galder Gaztelu-Urrutia, va rebre entre
altres el premi a millor pel·lícula al festival de Sitges 2019. Un pèl gore, combinant ciència-ficció i crítica política
i social. Abstenir-se qui tingui poc o

Grup de teatre
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gens interès en aquest gènere, i la resta prendre-la sense grans expectatives.
Planteja una situació fictícia en un futur
que s’intueix apocalíptic i en una societat que també s’intueix terrible. No
està a l’alçada de The road, ni de lluny,
però jo la vaig trobar una peli interessant, que transcorre en un escenari
monòton i angoixant, dues persones
per nivell i una plataforma amb menjar;
i que tracta de la diferència de classes,
dels forts i els febles, de la solidaritat...
No es pot dir res més.
I moltes altres, impossible de comentar-les totes, com Good Time dels
germans Safdie, una història d’amor entre dos germans lumpen de NY que es
va presentar a Cannes 2017 amb molt
bona crítica dels fidels al cinema independent nord-americà però sense entusiasmar excessivament. El cuaderno
de Sara, amb Belén Rueda buscant a la
germana desapareguda a la selva de
la República Democràtica del Congo.
Bajo la piel del lobo, un drama rural
amb una fotografia i imatges espectaculars; A sun, la història dramàtica
d’una família taiwanesa, Atlantique, de
Senegal; Mi mejor amigo, argentina... i
sobretot, sobretot, el documental Miles
Davis: Birth of the cool.

I de sèries
També sense intenció de fer
grans descobriments, perquè és fàcil
que s’hagin vist, voldria comentar-ne
algunes, bona part policíaques, que el
trobo un gènere perfecte per fer píndoles en episodis.
Una de les millors per mi, Case, un
thriller islandès a l’estil nordic noir de les
sèries criminals escandinaves, herència
del gènere negre literari dels Larsson,
Mankell, Nesbo... que ha fet furor en
els darrers anys. Un fenomen que sorprèn tenint en compte que, tot i que
la taxa de criminalitat d’aquests països

JULIOL

és una de les
més
baixes
del món, hi
ha una extensa producció
literària, ara
traslladada a
la pantalla, sobre psicòpates
assassins enmig del bosc i la neu. Case però encaixa
en una altra paradoxa, la dels països nòrdics que amb lleis progressistes
exemplars pel que fa a la igualtat
de gènere tenen uns índexs altíssims
de violència sexual. Una sèrie sobre
abusos, drogues, prostitució de menors
i secrets amagats, on diferents trames
i personatges es creuen aparentment
sense sentit al voltant d’una detectiu,
una poli normal i corrent, encarregada
del cas esfereïdor amb
el que comença el primer capítol.
La Mantis va
ser una de les primeres del confinament.
Una minisèrie francesa en la que una assassina en sèrie intervé amb la gendarmerie
per ajudar a resoldre
uns crims similars que
algú està reproduint.
Tot acaba recordant
una mica a El silencio
de los corderos, aquí
però en un ambient elegant de palauets
i amb una esplèndida Carole Bouquet
que representa molt bé un personatge
carregat de misteri. Hi ha en la trama
algunes incoherències i llacunes sense
aclarir, potser podria ser millor però jo
recomano veure-la, i si pot ser d’una tirada, millor.
La sèrie catalogada com una de
les millors de Netflix és Mindhunter
(amb dues temporades i una tercera
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DE CINE
en previsió) basada en dos agents de la
Unitat d’Anàlisi de Conducta de l’FBI,
la BAU (Behavioral Analysis Unit), que
als anys 70 entrevisten assassins empresonats per intentar identificar un perfil
psicològic de criminals que ajudi a resoldre nous casos. És francament bona, per
natural i creïble, per l’ambientació, per
la interpretació dels personatges, per
tot.
Per acabar, i potser per relaxar la
tensió, convindria parlar d’altres històries fora de la foscor. En veurem un
parell. The Eddy és una sèrie que se situa en un club de jazz de París i en la
que la música és l’eix sobre el que gira
tot allò que s’explica. Els protagonistes,
els components d’una banda i les seves
vides, són realment
músics i això li dona
autenticitat. La cantant del grup l’interpreta Joanna Kulig, la
protagonista que ens
va enamorar a Cold
war, aquella peli polonesa força premiada i
nominada als Oscars
per millor pel·lícula
estrangera fa un parell
d’anys. Hollywood,
ambientada als anys
40 és la història d’un
grupet de joves aspirants a introduir-se en el món del cinema. Mostra el poder de la industria cinematogràfica i els prejudicis de gènere i
d’origen. Molt lleugera, en el bon sentit,
un resum que entra molt bé de la faràndula de l’època daurada del cinema
nord-americà. Una sèrie de cine que
parla de cine, perfecta per acabar.
■■■

ESCOLA CINGLE ROIG

LES SORTIDES
D’ENTORN AMB ELS
MÉS PETITS


Irene Escoda
Les sortides a l’entorn són molt
importants a totes les edats per conèixer i valorar el que tenim a prop.
A l’educació infantil de la nostra
escola tenim assignada una tarda a la
setmana per sortir a jugar, investigar,
aprendre i a gaudir del nostre entorn.
Concretament anem a la rasa, a

l’hort, a d’altres llocs interessants com
el pont de l’Olla. I quan hi va haver els
aiguats vam anar a veure com baixaven
els rius que passen pel poble, normalment secs però de tant en tant amb cabal.
És una tarda que els infants gaudeixen sobretot de la natura i dels companys.
Aquest curs no n’hem pogut gaudir tant com ens hauria agradat, ja que a

partir del 13 de març ens hem hagut de
quedar a casa. Però per una altra banda
vam tenir la sort que fins aquella data
havíem pogut sortir moltíssim. Fins i tot
el darrer dia d’escola havíem passat la
tarda a l’hort.
Esperem que el curs vinent puguem continuar gaudint d’aquest entorn
tan meravellós que tenim. Ànims a tothom i moltes felicitats per aquests 20
anys de Pedrís. ■

ELS ODS: ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE


Lourdes Brunet
Aquest any, com a acció conjunta
amb altres pobles del Baix Camp, havíem pensat en fer-vos un recull de les
diferents accions que es fan a escoles i
instituts del terme. Aquest recull d’accions les hem volgut agrupar dins dels diferents objectius proposats per Nacions
Unides, els ODS.
Què són els ODS?
El 25 de setembre de 2015 va
ser aprovada per l’Assemblea General
de Nacions Unides l’Agenda 2030 de
Desenvolupament Sostenible, amb els
objectius d’eradicar la pobresa, lluitar
contra la desigualtat i la injustícia, i posar
fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta
agenda marcarà l’acció global pel desenvolupament fins a l’any

2030 i configura un full de ruta
d’actuació per a assolir un objectiu
comú: el desenvolupament mundial
sostenible. Hi ha 17 ODS o objectius:
Si voleu més informació sobre el
tema, us enllacem aquest link:
http://mediambient.gencat.cat/
ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/desenvolupament_sostenible/
agenda-2030-ods/
Els ODS que treballem des de
l’escola
Des de l’escola, treballem alguns
d’aquests ODS tot fent un seguit d’accions. Entre totes les escoles que ens
hem anat trobant aquest curs hem volgut fer-vos un recull d’aquests ODS i
les accions que pertanyen a cadascun
d’ells. Malgrat que aquesta tasca l’havíem planificat en un inici diferents escoles del territori, a darrer moment però,
moltes escoles no han pogut participar
perquè no han pogut accedir a les fotos
de l’escola, donat aquesta situació
actual de confinament. Donar les
gràcies a l’institut Berenguer d’Entença
qui ha fet el muntatge del vídeo amb totes les fotografies que els hem fet ar-

ribar. Esperem que us agradi i pugueu
veure una petita part de la feina que
fem i ens resta encara per fer.
Enllaç al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=cmtbmb4I9e0
També us volíem recomanar un
programa molt interessant sobre els
ODS: “Objectiu 2030”! És un programa del Super3 i el fan cada tarda a les
19:50h. Hi ha 17 episodis, un per cada
ODS i a part d’explicar l’objectiu mostra reptes i accions que fa alguna escola
en relació a aquell ODS. És molt recomanable.
Podeu trobar els capítols aquí:
https://www.ccma.cat/tv3/super3/objectiu-2030/
Cuidem-nos i cuidem també el
medi ambient! Lourdes Brunet ■
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DONA LA NOTA,
ENCARA HI SOM A
TEMPS


Belen Adell
Al mes de febrer d’aquest curs les/
els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior de la ZER vam tenir la sort de poder
apropar-nos al Camp d’Aprenentatge
Pau Casals per veure des de ben a prop
la magnifica feina que fan.
Vam passar un dia molt divertit
amb les tres activitats que ens van preparar.
A banda d’aquesta sortida, des
del Camp d’Aprenentatge Pau Casals,
es va posar en marxa fa uns mesos la
campanya “DONA LA NOTA, encara hi
som a temps”, en la qual es proposava
fer un acte el dia 5 de juny, Dia Mundial
del Medi Ambient, on tothom al pati de
l’escola cantes la cançó “No ens desdibuixeu”, per tal de reivindicar la importància de salvar el nostre planeta.
Aquesta iniciativa, va ser recolzada pel comitè d’escoles verdes, aprofitant-la per fomentar accions sostenibles
des de les nostres cases i donar-li visibilitat i força a aquesta campanya.
Recordeu que junts farem que
aquestes petites accions siguin un gran
pas per no desdibuixar-nos! ■

EL NOSTRE HORT


Raül
Aquest curs podríem dir que hem (re)començat un projecte que ens fa molta
il·lusió i que vincula altres projectes i activitats que ja estaven funcionant al centre.
És el projecte de l’Hort que (re)engeguem amb l’ajuda d’alguns pares/mares. L’espai
ens el continua cedint una família de l’escola a la qual estem molt agraïts.
Vam començar a inicis del segon trimestre, però amb la situació de la pandèmia malauradament ho vam haver de deixar. Fins aquell moment ens havia donat
temps de netejar tota la zona d’herbes, marcar els diferents espais per poder plantar, així com preparar els cavallons.
Desitgem de tot cor que el curs següent puguem continuar amb aquest projecte que ens fa molta i molta il·lusió. ■

TALLERS MATEMÀTICS A CICLE SUPERIOR


Elisabet Ollé Cerdan
Aquest curs els/les alumnes de cicle superior
hem fet taller de matemàtiques una hora a la setmana.
Hem fet diferents activitats i jocs: construcció de
cossos geomètrics a partir dels seus desplegaments,
dissenys de figures en 3 dimensions que ens han quedat a mitges pel COVID-19... Cada equip havia preparat el seu disseny. Primer vam fer una pluja d’idees de
què podíem fer, després vam fer el dibuix de la nostra
idea i per últim vam transformar aquell dibuix pla amb
cossos geomètrics. Això ens va permetre saber quins i
quants cossos necessitem muntar per construir la figura.
Les idees que va escollir cada equip són: un guant de Thor i un robot.
Durant el taller també vam fer altres jocs de raonament matemàtic i estratègies de càlcul amb el “Tridio”, “Codi Secret”, “Sopa de números” i jocs d’estratègies
mentals orals.
I també hem fet Escape Room’s!
Per fer-los anem a la sala gran i allí trobem unes pistes i unes petites proves que hem d’anar superant per poder aconseguir el repte. Tots els enigmes i
proves posen en joc coneixements matemàtics (càlcul, dobles, triples, numeració,
descomposició, nombres primers, resolució de problemes, enigmes de números,
geometria...). Ens dividim en dos equips i mirem qui aconsegueix desxifrar abans
els enigmes i arribar al final!
El primer que vam fer es diu “Desactivar l’alarma” i per només 2-3 minuts no
vam aconseguir-ho! El segon, on havíem d’obrir un cofre, sí que el vam aconseguir
i a dins hi havia unes galetes que ens vam menjar per esmorzar ■

SUBMINISTRAMENT DE PAPELERIA
MATERIAL D’OFICINA E INFORMÀTICA

C/ Cornudella del Montsant, 39
Pol. I. Agro Reus 43206 REUS
Telèfon 902 023 390 - 977 327 350 Fax 977 124 014
comandes@cr4.cat - www.cr4.cat
JULIOL
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ESCOLA CINGLE ROIG
PROJECTE RIUS
Classe els Maratonians
(5è i 6è)
El Projecte Rius és una activitat que
fem a l’escola Cingle Roig i consisteix en
observar, mantenir i valorar un tros de
riu dues vegades l‘any: a la tardor i a
la primavera.
Dies abans d’anar-hi, a la classe,
vam estar buscant informació sobre el
riu i així ja en sabíem una mica més. Hem
trobat diferents noms del riu: de les Tosques, de la Mussara, de les Valls…
El dia 17 d’octubre els alumnes de
cicle superior (5è i 6è) vam anar al riu,
concretament al seu pas per la Font de
les Creus. Ens va acompanyar el Màrius
Domingo i com anècdota explicar-vos
que feia força fred.

L’activitat consisteix en analitzar:
La Qualitat Hidromorfològica:
l’hàbitat, velocitat., amplada, cabal, algunes propietats de l’aigua (no és potable): color, ,olor,… Aquell dia, l’aigua
estava estancada perquè feia dies que no
plovia.
La Qualitat Fisioquímica: temperatura amb un termòmetre, transparència
agafem una mostra i mirem la opacitat,
Ph, nitrats, oxigen dissolt i la saturació de l’aigua amb unes pastilles que es
dissolen i depèn del resultat ho comparem amb uns cercles de colors.
La Qualitat Biològica: busquem els

macroinvertebrats que hi ha dins l’aigua,
els agafem amb un colador i comparem
amb una fitxa si n’hi ha d’iguals per saber

quins són i com es diuen, observem la
biodiversitat: la vegetació i els animals
(amfibis, rèptils, peixos, ocells i mamífers), estem alerta per si hi ha petjades
o rastre d’altres animals terrestres.
Quan fem la sortida aprofitem per
cuidar i netejar l’entorn recollint, si cal,
la brossa que hi trobem (de vegades
ens sorprèn). Hi hem recollit: plàstics,
trossos de ceràmica, sabates, trossos de
vidres, una bota de vi,…
Ja us mantindrem informats si hi ha
novetats. ■

A FRANCÈS TAMBÉ PENSEM EN LA NATURA
Classe de Francès
“No hay mal que por bien no venga”
diu la dita castellana. Si alguna cosa positiva podem treure d’aquesta situació que
estem vivint és la treva que hem donat
a la natura en general. Encara que sigui
de forma forçada, la terra, sobretot en el
seu àmbit natural, ha pogut respirar una
mica mentre els éssers humans romaní-

em a casa i alçàvem el peu de l’accelerador, tant de forma literal com metafòricament parlant.
A classe de francès, els alumnes de
cicle mitjà de l’escola Cingle Roig de Vilaplana ja fa temps que van fer un treball
sobre els animals en perill d’extinció que,
malauradament, hi ha al planeta.
Aprofitem doncs aquesta 20a edició de Lo Pedrís per recordar aquell tre-

ball i convidar a tots a fer una reflexió
sobre l’acció negativa que l’ésser humà té
en la natura i com podem exercir aquesta
acció però de forma positiva; i que quan
tornem a la “normalitat” no ho pateixi tant
la nostra benvolguda mare natura. ■
VILAPLANA
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D

ESTEM DE CELEBRACIÓ

es de l’escola volem felicitar a
Lo Pedrís pels seus 20 anys de
trajectòria.
L’escola va reobrir el setembre del
2005, aquest setembre farà 15 anys! Es
diuen aviat!
Des del primer dia hem intentat
tenir una relació estreta amb l’ajuntament, i les entitats, associacions, activitats, ... que hi ha al poble de Vilaplana,
entre elles la revista municipal.
Des de bon començament que
hem col•laborat amb la revista Lo Pedrís, hem enviat dibuixos de tots els
nostres alumnes a l’apartat “La Fresca”
i cada edició amb una temàtica diferent.
Hem redactat articles d’opinió per
tal de donar a conèixer les activitats que
fem a l’escola i que arribin a tots els vilaplanencs i vilaplanenques mitjançant Lo
Pedrís.
Sempre ens ho han posat fàcil.
Quan l’escola va fer 10 anys van dedi-

JULIOL

car-li una edició monogràfica els hi estem molt agraïts.
Han fet la funció de transmissió,
de connexió, de pont, a través de les
revistes, entre els membres de tota la
comunitat amb l’escola.
Hem pogut conèixer i treballar
amb els nostres alumnes la realitat més
propera que ens envolta; ja que, sem-
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pre ens n’han facilitat exemplars que
hem distribuïts per les aules i que ha
permès tenir notícies de fets i esdeveniments que han passat al municipi, de
conèixer persones i personalitats, de
llegir les recomanacions de cinema, de
literatura, de rutes i camins,....
Per tot això, pel seu esperit informador, per la seva empenta en tirar endavant una revista amb tot l’esforç que
això comporta, per aquests 20 anys de
recorregut volem fer-vos arribar la nostra FELICITACIÓ.
Esperem poder- ne gaudir molts
més i us agraïm la tasca que feu d’apropar-nos al poble i que el poble s’apropi
a nosaltres.

FELIÇOS 20 ANYS
■■
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PASSATEMPS

ESPECIAL
POST-CONFINAMENT
 F. Mariné

D

urant els mesos de confinament
van córrer per les xarxes tota mena
de passatemps per alleugerir les llargues
hores de tancament a casa. A tots els
grups de WhatsApp arribaven contínuament problemes i reptes que demostraven el gran enginy que té la gent a l’hora
de crear acudits i entreteniments i que
s’anaven resolent de manera col.lectiva,
entre tots els membres del grup.
Avui el nostre passatemps vol ser
un homenatge a tots aquests creadors
anònims que ens van ajudar a fer passar
les hores trencant-nos el cervell. Aquí
en teniu una petita selecció. Segur que
aquests i molts més us van arribar en un
moment o altre. Si no els vau resoldre
llavors, aquí teniu una segona oportunitat per fer-ho.
I enhorabona als seus creadors!

VILAPLANA
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LECTURA RECOMANADA
 Eduard López Lafuente

A

vui vull aprofitar per fer una recomanació per a nens de 10-11 anys,
però que al mateix temps és plenament
disfrutable per a lectors adults. Molts
cops ens queixem que avui dia no hi ha
còmics d’aventures com els que es feien
abans, que tots són superherois, violència, zombis, etc., però això no és
del tot cert. Si un sap buscar, encara es
troben còmics amb l’encant i la qualitat literària d’abans. Aquest és el cas
de Bone, de Jeff Smith. Jeff Smith era
un autor jove absolutament desconegut
quan al 1991 va intentar que alguna editorial li publiqués el que seria la seva primera sèrie regular com a professional.
No ho va a aconseguir i finalment va haver de fundar el seu propi segell per
autopublicar-se. La sèrie es va
editar en blanc i negre perquè
no podia permetre’s el color, i
les tirades dels primers números
eren ridícules. Però va passar una
cosa: que el còmic era molt bo i,
a poc a poc, el boca a boca va fer
que la sèrie aconseguís cada vegada
més lectors, propulsant-la fins a convertir-se en tot un autèntic fenomen
editorial independent. Des de 1991 a
2004 Smith va publicar 55 números en
blanc i negre que conformen una única
historia, i que després han estat reeditats en 9 volums recopilatoris que formen la Saga de Bone: primer en blanc
i negre i més endavant amb un nou
color supervisat pel propi Smith. Per
suposat, el seu èxit ha fet que dita saga
s’hagi publicat pràcticament a tot el

món i en més d’una vintena d’idiomes
diferents. No està gens malament per
un modest còmic en blanc i negre que
en el seu moment cap editorial va voler
comprar.
Però què té Bone que la fa tan especial i tan atractiva alhora per nens i

per adults? Podria dir-se que Bone agafa
el millor dels clàssics literaris i d’historieta del segle XX i ho barreja de manera
magistral aconseguint quelcom nou. Ah,
i per suposat tenim també el dibuix
d’Smith, que és una veritable delícia,

Segle VIII. Al-Àndalus ocupa gairebé tota la Península Ibèrica.
Només resisteixen la cornisa cantàbrica i els Pirineus occidentals; els orientals també han sucumbit a l’envestida àrab, que ha
penetrat fins a la Septimània gal·la. L’invasor prova sort per l’altra
banda dels Pirineus, però és derrotat a Tours. Mentre els asturs
s’aixequen contra els sarraïns, als Pirineus orientals, al bell mig
de territori hostil, un noble francogermànic arriba malferit. Mentre
sobreviu i es recupera, estudia la situació i les possibilitats de
reconquesta d’aquell territori desconegut que en un futur hom
coneixerà com… Catalunya

Ramon Gausachs
“L’autor de Almusara. Lo qu’amaga la boira” ens descobreix ara la
figura d’Otger Cataló, Quintilià de Montgrony i els Nou Barons de la Fama a
través dels documents i les llegendes que envolten l’inici la reconquesta catalana.
Aquest és el resultat.
JULIOL

influït notablement pel dibuixant Carl
Barks (creador del Tío Gilito). Tot i que
Bone no deixa de ser essencialment un
conte de fantasia, també té tocs d’humor, si bé a mesura que avança la sèrie
el to es torna més fosc. En un article,
la prestigiosa revista Time va dir que la
sèrie era tan absorbent com El Senyor
dels Anells però molt més divertida, i
la mateixa revista Time l’ha inclòs en la
seva llista dels deu millors còmics de
tots els temps. Per suposat, la sèrie ha
guanyat premis per tot el món, inclosos
molts d’Associacions de Pares i Mares.
Com ja he mencionat anteriorment, la
sèrie és recomanable per a tots els públics, adults inclosos; però si parlem
de canalla, l’edat ideal per començar a
llegir-la seria a partir dels 10-11 anys,
ja que tot i que el dibuix pot semblar
molt “cartoony”, això està fet de manera intencionada per part de
l’autor, però la complexitat de la
història a mesura que avança la
sèrie fa que sigui més recomanable per nens de certa edat.
La saga està publicada a Espanya per l’Editorial Astiberri en
nou volums a color numerats i
també en tres volums en blanc i
negre numerats molt més gruixuts.
En els dos casos, es tracta de la mateixa història.
També està disponible a la Biblioteca Xavier Amorós de Reus.
Per poder llegir-la sense haver de fer un
dispendi de cop. Així els lectors potencials la poden tastar, i si els agraden els
primers volums, pot ser un bon regal
d’aniversari o de reis.
■■■

NOVETAT EDITORIAL disponible online a:
AMAZON.ES, FNAC.ES, ELCORTEINGLÉS.ES, CASADELLIBRO.COM,
AGAPEA.COM, LIBROS.CC TODOSTUSLIBROS.COM, SAVEMONEY.ES,
i llibreters de confiança.
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OPINIÓ

AJUNTAMENT
En el canvi hi ha
la possibilitat de
millora (10 anys
de SORTIDES
NOCTURNEs al
juliol)
 Pep Mestre Anguera

E

n el canvi hi ha la possibilitat de millora, d’atacar el
tedi, de créixer, de donar pas i veure com qui et ve
darrere és capaç d’avançar igual o millor (o pitjor!) que no
havies fet. I en el cas que algú t’avanci i passis a ser-ne seguidor superat (més o menys entusiasta) estic segur que
també s’hi poden trobar inevitables plaers:
• Pots comprovar com de bo era el que vas iniciar,
que fa que algú vulgui perpetuar-ne d’alguna manera en el
temps el goig de fer-ho ell també.
• Pots seguir gaudint-ne sense cap altre lligam que
ser-hi en el moment que es proposi de fer.
• Pots descobrir alternatives que mai havies imaginat, opcions que complementen o amplien el que tu en el
seu dia vas pensar.
Per això, tot i ser una activitat petiteta de l’estiu, la
Sortida Nocturna que es fa al juliol (i l’estiu passat va fer
10 anys de la primera cita!) per a mi ha estat una bona
motivació per fusionar moltes sensacions i esprémer-ne
un beuratge humil i efectiu: fer una passejada llarga pel
terme, caminar a les fosques ajudat per una llanterna, sortir en grup, veure com petits, grans i (alguns) més grans
comparteixen amb tu un sopar sota la lluna, fer una
Remullada nocturna a la piscina, devorar una síndria
fresca després de l’esforç. En fi, tot un cúmul de vivències
que m’ha proporcionat un fons d’armari que no vull deixar oblidat en cap racó.
És hora de fer mudança, canviar el que vam idear
amb el Jordi Mariné. Estic segur que qui vingui darrere ho
farà molt bé, que trobarà alternatives de millora i d’obertura a (permeteu-me la metàfora) nous camins. Cal que
sigui així.
■■■

DESCORFINATS,
espectacle lúdic i familiar
 Magda Montlleó Llauradó,

E

l divendres, 19 de juny, a la pista del Casal, i amb les distàncies de seguretat, vam gaudir del primer acte fet al poble, després del confinament dels darrers mesos.
Ens va semblar que era una bona manera d’anar recuperant la normalitat, sempre, amb les mesures de precaució
que es requereixen.
La pista estava plena de rotllanes dibuixades amb guix, a
una distància de 2 m, entre elles. Cada unitat familiar ocupava
una rotllana. Una quarantena de famílies, fent un total d’unes
170 persones, del poble i de pobles veïns, vam gaudir de l’espectacle, amb cançons, malabarismes, màgia, humor... Vam
participar i ens vam divertir cantant, fent mímica, rient, ballant
dins la rotllana... Vam passar una bona estona.
CÁRITAS, recollida de recapte
(19, 20 i 22 de juny).
Vam demanar a les famílies que venien a l’espectacle,
que col·laboressin amb una aportació d’aliments, de productes de neteja o de diners, per a Cáritas. Hi ha hagut una bona
col·laboració.

Tel. 977 815 078
Mòbil 619 233 190

C. Casal, 3 - 43380 VILAPLANA (Baix Camp)
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AJUNTAMENT

RECOLLIDA D’ALIMENTS I PRODUCTES DE NETEJA
 Magda Montlleó Llauradó
RECOLLIDA D’ALIMENTS (19, 20 i 22 de juny de 2020)
ALIMENTS
Pasta
Arròs
Llegum sec
Llegum cuit

Oli d’oliva
Oli de girasol
Tomàquet
Tonyina
Sardines
Musclos
Escopinyes
Blat de moro
Olives
Tàperes
Espàrrecs
Patates xips
Llimonada
Paté
Llet
Caldo
Cereals
Mel
Sucre
Almíbar
Xocolata
Galetes
Farina
Pa ratllat
Formatgets
Café
Coctel fruits secs

DIVENDRES
28,5 kg
27 kg
17,5 kg
19 pots

8 litres
2 litres
10 kg
69 llaunetes
11 llaunetes
3 llaunetes
3 llaunetes
2 potets
3 pots
1 potet
1 pot
1 bossa
3 llanes
6 llaunetes
19 litres
52 litres
2 paquets
1 potet
5 kg
4 pots
3 rajales
3,6 kg
5 kg
250 gr
1 capseta

DISSABTE
19,5 kg
3 kg
3 kg

1 litre
12 llaunetes
3 llaunetes

DILLUNS
6 kg
2 kg
1 kg

17 pots
*40 litres
3 kg

4 pots

6 litres

2 kg

7 kg
2,4 kg

2 kg

250 gr
1 paquet
180 gr

TOTAL RECOLLIT
54 kg
32 kg
21,5 kg

36 pots
48 litres
3 litres
13 kg
81 llaunetes
14 llaunets
3 llaunetes
3 llaunetes
2 potets
7 potets
1 potet
1 pot
1 bossa
3 llaunes
6 llaunetes
21 litres
52 litres
2 paquets
1 potet
14 kg
4 pots
3 rajoles
6 kg
7 kg
500 gr
1 capseta
1 paquet
180 gr

*L’Ajuntament de Vilaplana ha fet una aportació de 40 litres d’oli d’oliva.

RECOLLIDA NETEJA (19, 20 i 22 de juny de 2020)
NETEJA PERSONAL
Sabó dutxa Xampú cabell
Sabó mans Pasta dents Per
afaitar Esponges
NETEJA CASA
Llegiu
Sabó plats
Líquid fregar
NETEJA ROBA
Sabó rentadora
Suavitzant

DIVENDRES

DISSABTE

DILLUNS

11 ampolles
2 ampolletes
3 tubs
2 pacs
2 esponges
1 garrafa 2 litres

12 ampolles
11 ampolles

3 ampolles
1 ampolla

1 ampolla
1 ampolla

2 ampolles
1 ampolla
1 ampolla

3 ampolles
2 ampolles
1 ampolla

1 ampolla

1 ampolla

2 ampolles

DINERS RECOLLITS: 415,00€

Gràcies a tothom, per la gran col·laboració!
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TOTAL RECOLLIT
26 ampolles
12 ampolles
2 ampolletes
3 tubs
2 pacs
2 esponges
1 garrafa 2 litres

■■■

OPINIÓ

BTTS

2020
U

 Dolors Sentís

Q

uin any 2020, amb lo bonic i fàcil d’escriure que és el número!!! La
situació extraordinària que ens ha tocat viure, en ha permès, alhora
que ens ha impedit, veure, sentir, viure i també gaudir de moments de tota
manera.
Durant el confinament, la ja tranquil·la vida al poble ens permetia gaudir
del silenci, que semblava venir de la muntanya i envoltava tots els carrers i
cases de Vilaplana.
Viure en un municipi de menys de 5000 habitants i la poca incidència
de la COVID-19 al nostre territori, ens ha posat en una situació privilegiada; i quan vam poder començar a sortir, a poc a poc, com papallones del seu
capoll, amb prudència, sense pressa i passejàvem pel terme… quina sorpresa!! Poca gent, la poca que trobaves
de Vilaplana, salutacions, somriures d’ulls rere les mascaretes, emocions a flor de pell, distància. I bestioles de tota mena, que gràcies a aquest
confinament, s’han tornat més confiades, sembla que ens venen a veure, tenen curiositat per nosaltres, els humans… quina raça més estranya!!
Aquest escenari de pau i tranquil·litat ens ha durat poc, de cop i volta
tornem a sentir els retrunys dels cotxes, que tot fent ral·lis s’han apoderat
de la carretera de la Mussara, motos amunt i avall, en definitiva trànsit, més
de l’habitual en una carretera de muntanya. Els de Reus i voltants tenien
moltes ganes d’esbargir-se, dels camins ni parlar-ne. Ja hem tornat a la
nostra normalitat.
Hauríem d’estar contents que les nostres contrades agradin tant a
excursionistes, caminadors i els tan de moda runners, que ens han envaït
el terme, sembla agosarat dir-ho d’aquesta manera i entenc que tothom te
ganes de sortir i gaudir de la natura, però estàvem tan bé!!
Espero que a poc a poc, tot torni al seu lloc i el personal es reparteixi
entre mar i muntanya. De vegades penso que estaria bé limitar l’accés o si
més no prendre algunes mesures de protecció del nostre medi natural,
tot el que se m’acudeix al respecte és molt radical, però potser més d’un
estaria d’acord amb mi. Ja ens trobarem al casal per parlar-ne, tot prenent
un beure.
■

n dia qualsevol vam sortir a caminar
pels voltants de Vilaplana, tot gaudint
dels racons menys transitats del nostre terme; vam descobrir en un bosquet, un senderó nou, o ho semblava, marcat amb unes
cintes de plàstic als arbres, i havent-ne tallat
uns quants per fer-lo. És com si haguessin
marcat el recorregut d’una cursa, d’aquelles
dels runners; tot plegat, curiós.
Dies després, tornàvem a explorar el
territori, i una altra sorpresa... més cintes
als arbres, un altre cop arbres tallats, a més
de moviments de pedres i terra per fer
salts i peralts... i ben fets que estan!. És un
circuit de descens de bicicleta de muntanya,
amb un parell de variants, per si ets valent o
molt valent, que casualment lliga amb el que
vam trobar el primer dia, tot un treball d’enginyers de camins, canals i ports!
Finalment, vaig trobar els descenters,
quatre nois equipats amb unes bicicletes
molt maques i tot de proteccions per gaudir amb seguretat de la seva obra d’art.
Em van preguntar si sabia de qui era el
terreny on eren, ja que els havien posat uns
troncs al mig del circuit per evitar que passessin. Però ells baixen, derrapen, salten...
Vaig callar (grrrrr). Tothom té dret
d’anar al bosc, de “fer” o “desfer” l’anatomia del terreny pel seu gaudi?
■■■

Genís Torres Aymamí, S.L.
CONSTRUCCIONS I OBRES

Confort en Allotjament Rural
Àngel Guimerà, 9 - 43380 VILAPLANA
Tel. i Fax 977 815 160 - Mòbil 687 415 898
www.latartrana.es

Carrer Major, 60
Tel. 977 81 51 29
43380 VILAPLANA
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 Neus Sànchez Robert

LA
PRESSA
V

a mirar cap al cel. Era de nit. Els estels s’anaven bellugant, descrivien
una trajectòria imaginària, uns camins
que s’intuïen però que no estaven dibuixats. Acompanyats per la lluna, caminaven per un cel que es foradava
al seu pas, com si un gran mantell fosc
i profundament opac, deixés que l’estripessin amb petites porcions de llum.
Lentament. Va mirar els seus ulls. Era de
matinada. Va observar aquelles pupil·les
amigues, l’esguard de les quals li portava
records d’agradables passejos; la brillantor de les quals el menaven amb

desig per fondalades d’immensos plaers. Amb una carícia li somrigué, i li
proposà un viatge cap als sentits, cap
als sentiments. Acceptà. Lentament.
Va mirar aquell arbre mil·lenari.
Era de dia. Les fulles li queien empeses
pel vent que les acariciava amb tendresa. Es deixaven anar i feien esses irregulars quan flotaven a l’aire fins que el terra
aturava el seu descens. Com si un ésser
sencer, gegantí, s’anés transformant voluntàriament en un esquelet ple de vida.
Lentament.
Va mirar aquell cingle tallat en el
buit. La tarda s’emportava les hores cap
a un temps sense retorn. La immensitat
d’aquella vall rocallosa li feia imaginar
eres remotes, una llunyania de ressons;
però que veia propers en colors vermellosos i blancs. El sol s’amagava i
duia a l’ambient els tons d’un crepuscle silenciós. Aquelles roques s’havien
format feia molts milions d’anys en un
camí de pacient metamorfosi, encara
s’estaven bellugant, empeses pel grinyol imperceptible de les peces que les
anaven movent. Lentament.
Va sentir el brogit del cotxes que
amoïnaven el silenci del carrer. Les
persecucions policíaques pertorbaven
amb impunitat la quietud del barri que
s’anava despertant. El soroll de la gent
empesa pel semàfors ja rondinava. El

caos circulatori era proper a arribar i
els autobusos abandonaven el seu fum
quan sortien de la parada. Els llums
dels aparadors s’encenien i s’apagaven
per fer més vistosa l’avidesa dels consumidors. Les xemeneies escampaven
amb impunitat el ceodos cap a la indefensa atmosfera.
La il·luminació del carrer no deixava veure el moviment dels estels.
No es veia cap esguard amb prou
nitidesa, tothom capficat, anava mirant
cap a terra, no hi havia cap sentiment
per compartir, tothom els amagava darrera d’una desconfiança que identificava
sospitosos per tot arreu.
Els arbres mil·lenaris s’ofegaven reduïts a simple decoració.
El cingles propers s’amagaven darrera dels blocs amuntegats. Només es
podien intuir momentàniament quan hi
havia alguna especulació immobiliària
i s’enderrocaven unes vivendes per
construir-ne d’altres encara més cares.
Era de nit? De matinada? Sortia el
sol? O ja la tarda qüestionava la viabilitat
d’aquesta manera de viure? Amb un cúmul d’ansietat, tot ple d’estrès, d’inhumanitat. Amb pressa, al moment.
En una societat on el temps es
compta amb els euros que has fet a
cada segon que se’n va.
■■■

Carles Bonet Juanpere

ENGINYER ELÈCTRIC

www.facebook.com /petitdkastro

Camí de l’Aleixar, núm, 42, L-4
43202 REUS (Tarragona)
Tel. 977 326 244 - Fax 977 326 458
tecperval@telefonica.net

PLAÇA de L’ESGLÉSIA i de L’AJUNTAMENT de
VILALLONGAdelCAMP - teléfon977840939

Electricitat, Gas, Aigua.
Calefacció i Aire condicionat.
Aprofitament d’aigües grises i pluvials.
Energia solar fotovoltaica per usos agrícoles.

http://www.usuaris.tinet.org/ijfega/inici

Jordi Fernàndez Llorens

C. del Casal, 3
43380 VILAPLANA

instaljf@tinet.cat
620 272 212
JULIOL
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HISTÒRIA

Marcel
 Salvador Mallafrè

L

es brigades internacionals eren unes
unitats formades per voluntaris d’esquerra vinguts de 54 països d’arreu del
món per lluitar en la Guerra Civil Espanyola a favor de la República i en contra dels militars del general Franco. Van
intervenir en diverses batalles i van guanyar-se l’afecte i estima dels republicans,
però les pressions internacionals exercides pel Comitè de No Intervenció van
ocasionar la seva repatriació. De manera
oficial, els últims brigadistes van marxar
de l’Estat espanyol el dia 28 d’octubre
de 1938.
A diferència dels exèrcits regulars
italians i alemanys que ajudaven a Franco, els brigadistes internacionals generalment no eren soldats, sinó treballadors reclutats pels partits comunistes
o, com a molt, veterans de la primera
guerra mundial. Havien vingut per lluitar, per convicció pròpia, contra l’avançament del feixisme a Europa, tenint en
compte, no solament el colpista Franco
a l’Estat Espanyol, sinó l’Alemanya nazi
de Hitler i la Itàlia feixista de Mussolini,
ambdós aliats de Franco en contra de la
República, constatant-ho amb la brutalitat dels bombardejos de població civil com a Guernica, al País Basc, l’any
1937 o a Reus, Tarragona o Barcelona,
entre moltes altres poblacions de Catalunya, l’any 1938, amb centenars de
morts civils. L’acció indiscriminada dels
bombardejos va aconseguir, en bona
part, l’objectiu de minar la resistència
física i moral de la rereguarda.
L’any 1938 a Tivenys (Baix Ebre), hi
havia la segona línia del front de la Batalla de l’Ebre. Els brigadistes, com ja s’ha
dit, venen a ajudar la causa republicana
lluitant contra el feixisme. Veien que el
feixisme augmentava a Europa i venen
com a voluntaris a l’Estat espanyol per
combatre’l. La procedència principal
dels brigadistes era França, uns 10.000

Fotografia Salvador Mallafrè. Juny 2019
(A la part inferior dreta de la imatge s’aprecia la
part superior de la ferrada)

homes. Eren gent molt convençuda i
formada, amb fermes inquietuds intel·
lectuals. Concretament els de la catorzena brigada de la Marsellesa, en aquest
cas francesos, venien, la majoria, dels
voltants de París. Entre aquests brigadistes hi havia el Marcel Savoïa, el protagonista de la present història.
Un dia, el Marcel, fent guàrdia a
les muntanyes de Tivenys, al costat republicà de la batalla de l’Ebre va acabar de forma sobtada la lluita contra
el feixisme. Aquell dia, al Marcel, no
li tocava fer guàrdia, però la va fer, va
substituir a un altre company brigadista. Es diu que va ser un dia tranquil, en
el qual solament es va sentir un sol tret,
el que va matar el Marcel. Un soldat de
Franco, hi havia experts tiradors, va ser
el que, des de l’altre costat del riu, el va
ferir de mort. Els companys del Marcel
el van enterrar entre un mas i la carretera, tenia vint-i-dos anys.
Anys després de la mort del dictador Franco, uns homes de nacionalitat

francesa van arribar a Tivenys i buscaven al costat de la carretera. Durant dies
se’ls veu que busquen i busquen alguna
cosa insistentment. El que buscaven era
el lloc on havia estat enterrat el brigadista i, únicament, tenien tres referències per trobar la tomba: al costat d’un
tom tancat de la carretera, a prop d’un
mas i una galleda de fusta i ferro mig
enterrada. Finalment la cerca va donar
els seus fruits i, gràcies a la part metàl·
lica de la ferrada que el temps no havia
pogut fer desaparèixer, van trobar el
punt on havien enterrat el brigadista.
Un d’aquells homes era el que el dia
tranquil del
1938, no trobant-se bé, va demanar-li al Marcel que li canviés la guàrdia.
Un cop feta la localització,
aquests brigadistes li van retre homenatge, com a tants brigadistes com s’ha
pogut un cop mort el dictador. Van dignificar el lloc. L’any 1987 hi tornaren i hi
van col·locar una placa de marbre amb el
seu nom, a quina brigada pertanyia, el
motiu de la seva mort i l’any de naixement i el que va morir. Van plantar-hi
un xiprer i el van homenatjar portant
músics tocant la Marsellesa.
Al cap d’un temps, la placa va desaparèixer, però gràcies a què un home
del poble, el Jordi Piñol, transmissor
d’aquesta història, havia fet fotografies,
ell mateix la va tornar a fer tal i com era,
amb tot el què hi posava, però aquest
cop de fusta. Al costat del tomb tancat, a prop del mas juntament amb la
part metàl·lica de la ferrada i amb la
presència d’un xiprer es troba la tomba
dignificada del brigadista assassinat gràcies als treballs de neteja que el Jordi fa
de tant en tant.
El Jordi fa un esforç conscient
perquè perduri la memòria històrica
valorant-ho i tractant-lo amb especial respecte. La memòria històrica es
comprèn com un esforç actual per part
de la societat i de les institucions d’un
país per recuperar part de la seva història passada. I que la generositat, amb
l’altruisme de persones com el Marcel,
que va donar la vida per la llibertat, no
passi per alt, que mai caigui en l’oblit.
■■■
VILAPLANA
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ECOLOGIA

EL CANVI
CLIMÀTIC I EL
CORONAVIRUS
 Jaume Gilabert-Padreny
SERVEI DE TAXI 6-Q

E

n els virus que nien en els pangolins, el seu material genètic coincideix en un
96% amb el dels patògens trobats en els ratpenats de ferradura que viuen
al Sud-est Asiàtic. S’estima que és l’origen del coronavirus.
El Covid-19 porta una llarga història, que li ha fet saltar d’espècie en espècie
fins arribar a infectar l’home i ara s’estén per tot el Planeta com una plaga bíblica,
però Déu en això no hi té res a veure.
Han estat els mecanismes de l’evolució i nosaltres, els éssers humans, que
hem posat la resta.
El canvi climàtic, la destrucció de la naturalesa, els incendis, la desaparició
de grans masses forestals, l’extinció d’espècies, l’augment de gasos contaminants
han trencat l’equilibri ecològic. A més, la superpoblació en grans ciutats que viuen als suburbis sense les més mínimes condicions higièniques i sanitàries, són
focus contaminants que fomenten l’aparició i propagació de virus.
La història dels brots epidèmics creix i creixerà. Recordem el virus de Machupo (Bolívia) 1962, l’ebola (Zaire) 1976, el VIH (sida) EUA 1981, la grip
aviària (Hong Kong) 1997 i ara el Coronavirus (Xina). A més el tràfic d’animals salvatges, en venda i consum en mercats sense cap control sanitari, ha
assolit proporcions alarmants en països d’Àsia i Àfrica. És fàcil que es formin
nous còctels de virus. Recordem que els animals transmissors de virus són
els mosquits, els ratpenats i les rates. La utilització de l’ús de la terra en l’agricultura, la utilització massiva d’herbicides sense control en els resultats a llarg
termini, el canvi en els hàbits alimentaris, productes manipulats i més naturals.
La pandèmia abans o després era previsible. És en part el resultat de les
polítiques no fetes, d’un descontrol mediambiental, de la manca de protecció
de la natura i d’unes polítiques sanitàries no preparades per a qualsevol contingència.
Des d’aquest raonament, vivim en una societat desenvolupada ? Hem de fer
un fort canvi en l’evolució del planeta.
■■■

CONSTRUCCIONS

JOAN MESTRE SL

C/ Major, 32-3r - 43380 VILAPLANA - Tel. 977 81 51 73
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7/8 places

L’Aleixar

mòbil 689 029 326

MASOS I CASES
DEL TERME DE LA MUSSARA
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MAS DEL SEC
SITUACIÓ

A tocar de l’antic Camí dels Masos entre el Mas del Somí i el
del Pistol, al començament de la conca del barranc dels Garrigots.
ESTAT I HISTÒRIA DE LA CASA

No en queda quasi res. Les primeres referències del mas les
trobem al Registre Civil, quan el 1881 s’hi inscriví el naixement de
Josep Masdéu Martorell.
PROCÉS D’ABANDÓ

Segons A. Manent (2003) quedà totalment abandonat quan la
família de Joan Abelló Vilalta, formada per tres persones, marxà el
1933 cap a Alforja.
El mas era propietat de Salvador Masdéu Alberich (1920).

NAIXEMENTS

Any

Sexe

Nom

1881
1903
1905
1909

H
H
D
D

Josep Masdéu
SalvadorBonet
Carme Bonet
Dolors Bonet

Martorell
Masdéu
Masdéu
Masdéu

Font. Registre Civil de la Mussara,
Ajuntament de Vilaplana
Elaborat: Joan Serra Ferré (2015)
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formada per tres persones, aquesta marxà el 1960 cap a Alforja.
El mas era propietat de Modest Juanpere Estivill (any
1960), establert a Alforja.
Actualment és propietat de la Generalitat de Catalunya.

ALTRES NOMS:

Tot i que actualment tothom coneix aqueta masia com
a mas del Vells, al Registre Civil no hi apareix mai amb aquest
nom. La denominació més habitual per a referir-s’hi és Mas
d’en Biel i en menor mesura Mas de l’Agustí.

NAIXEMENTS

Any
1883
1885
1890
1893
1904
1908
1911
1913
1916

SITUACIÓ

Situat al peu de la Serra de la Fita Vella, sota la carretera
de la Febró, és veí del Mas de l’Isidre.
ESTAT I HISTÒRIA DE LA CASA

És dels pocs que es manté d’empeus. Les primeres referències del mas les trobem al Registre Civil, quan el 1883 s’hi
inscriví el naixement de Rosalia Robert Camí.
PROCÉS D’ABANDÓ

Nom
Rosalia Robert Camí
Isidre Robert Camí
Josep Robert Camí
Eliseu Magrané Juanpere
Dolors Juanpere Robert
Isidre Juanpere Robert
Josep M Juanpere Robert
Esteve Martorell Martorell
Josep Martorell Martorell

Font. Registre Civil de la Mussara,
Ajuntament de Vilaplana
Elaborat: Joan Serra Ferré (2015)

Segons A. Manent (2003) els últims que l’habitaren de
forma estable foren la família de Josep Agustench Juanpere,
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HISTÒRIA: RECERCA

Els molins fariners
de Vilaplana
(II)

 Pau Serra Reche

A

l darrer número de Lo Pedrís
vam oferir una mirada històrica als molins fariners de Vilaplana, en
aquest i en el següent n’analitzarem les
seves restes.
Comencem amb els dos molins
més coneguts, el del Pigat i el del Savall.

Molí del Pigat
Aquest molí està situat a 1’5 km al
sud de Vilaplana, a mig camí de l’Aleixar,
i és fàcilment accessible per la carretera.
Actualment el molí es troba mig
enderrocat, però se’n poden distingir
a la perfecció les diferents parts, ja que
malgrat no estar sencer, se’n conserven
la majoria de parets i el carcabà és accessible.
La casa del moliner és visible, ja
que se’n conserven les quatre parets, i
també el forat de la porta.
El molí en si, és visible gràcies al seu
bon estat de conservació, ja que pràcticament totes les parets estan en peu,
fins i tot amb alguna finestra. També es
conserva una mola en el seu interior, just
a l’estança on es devia utilitzar.

Desguàs

El carcabà és accessible i, tot i que
mig cobert de sorra, es troba en bones
condicions, i s’hi poden apreciar el forat de l’arbre, el del canal i el canal pel
qual desguassava l’aigua després de fer
moure el rodet.

Carcabà

De la bassa se’n conserva menys,
només una part, però se la pot distingir
perfectament. A més el pou es conserva
completament i és de fàcil accés.

Bassa
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Molí del Savall

HISTÒRIA: RECERCA

Aquest molí és actualment una
zona de rentadors, però encara s’hi poden entreveure parts de l’antiga construcció. A la següent fotografia es pot
veure la zona del que seria el molí: la
zona de les moles i la casa del moliner.

Canal

Pou

La canalització que porta l’aigua
des del riu fins la bassa és visible, i el seu
recorregut es pot veure per fotografia
aèria. A la primera imatge es poden observar restes de l’estructura utilitzada
per captar aigua per al molí. A la segona
s’hi pot veure una part de l’antiga canalització de l’aigua que transcorre sobre
un petit pont que és al costat del molí
del Carletes. La canalització fa una mica
menys d’un quilòmetre de llarg, i es pot
recórrer a peu.

El carcabà estaria situat just a sota,
i encara se’n pot distingir una mica la
cavitat.
Resclosa

A més es pot apreciar perfectament l’estructura d’un sobreeixidor de
l’antiga bassa.

La bassa és parcialment visible, i
dins seu hi ha una parada d’avellaners.
El pou també és visible, tot i que no
tant com l’anterior, i també s’hi pot accedir.
Peixera/resclosa

Bassa

Pont al costat del molí del Carletes
JULIOL

D’aquest molí també se’n conserva part de la canalització de l’aigua,
i part de la resclosa que en permetia la
recollida.
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Dones rentant al riu. De fons es
pot veure el molí ja enrunat. (1906).
Font: Fototeca de Lo Pedrís
**
Extracte del Treball de Recerca
de Batxillerat de Pau Serra Reche
■■■

(Capítol 4 i final)

VIATGES

 Jordi Royo

Viatge a “AGION OROS”
(Mont Athos)
Grècia 2019

Amb la col·laboració de M. Mata.

Història i descripció
Està situat a la costa sud de la península de Mont Athos, entre el port de
Dafni i el monestir d’Ósios Grigroriou.
Està dedicat a la Nativitat de Jesús, que
se celebra el 25 de desembre segons el
nostre calendari. Al monestir hi viuen
uns 50 monjos.
El monestir va ser fundat per Sant
Simó a mitjans del segle XIV. El 1364,
el dèspota serbi Jovan Ugljesa en va
finançar la renovació i expansió. El 1581,
Simonospetra va ser destruït pel foc i hi
van morir gran part del monjos. L’abat
Eugeni va viatjar als principats del Danubi per obtenir fons per a la reconstrucció. El principal benefactor va ser Miquel
el Valent, príncep de Valàquia. Posteriorment, el monestir va tornar a ser
assolat pel foc els anys 1626 i
1891. En els últims segles, els
monjos provenen tradicionalment de
Jònia, a l’Àsia Menor.
A principis del S. XX, Simonospetra va experimentar un període de recuperació i creixent prestigi en el món
ortodox, particularment després de
l’alliberament de la Santa Muntanya dels
otomans i la guia il·lustrada publicada
per alguns abats. Tanmateix, en la dècada dels cinquanta del segle XX, va sofrir
un període de decadència i el
1963, quan Athos celebrava un
mil·lenni de vida, les perspectives de
futur eren pràcticament nul·les. El
1973, una nova germanor de 20 membres de les Meteora es va establir al
monestir.
El “Katholikon” en la seva forma
original es va construir al voltant de
1600, mentre que la forma que té avui
es va concretar després del foc de 1891.
El monestir té quatre capelles dins del
seu recinte i vuit a l’exterior.
A partir de la dècada del 1990,

el cor de Simonospetra ha obtingut un
gran reconeixement pels seus enregistraments de música ortodoxa i bizantina.
L’arxiu del monestir conté documents en grec, turc i romanès; també
manuscrits musicals i llibres. Gairebé
tot és postbizantí.

dent, que al capdamunt, a nivell del pati
interior, queda tancat per una segona
porta de seguretat.
Actualment està totalment reconstruït. En els alts murs exteriors que donen al penya-segat, penjats al buit, hi ha
uns balcons correguts de fusta suportats

MONESTIR
SIMONOSPETRA.
És sens dubte
la construcció més atrevida
de Mont Athos.
El monestir de Simonospetra,
literalment “Simó és Pedra”
ocupa el tretzè lloc en la jerarquia
de Mont Athos.
email:hospitality@simonopetra.gr

La sagristia conté un tresor en
obres d’art, icones, vestidures, plataformes, segells i gravats. Tanmateix, el
tresor més important és la mà esquerra
de Santa Magdalena que és considerada
cofundadora del monestir.

Visita del monestir
A l’arribar i fora del recinte fortificat hi ha la botiga d’objectes religiosos.
Vaig comprar dos CD de cants gregorians enregistrats pels monjos del monestir. El monjo que atenia em va donar
la benvinguda i em va convidar a visitar
el monestir.
Un porxo suportat per quatre pilars aixopluga el portal d’accés al recinte fortificat. Aquest fortament reforçat
dona pas a un passadís corb amb pen-

per mènsules que no són recomanables
per als que pateixen vertigen. Les vistes
al mar i voltants són espectaculars.
Al centre del recinte hi ha la “Katholikon” (església principal).
Els horts, on fan el conreu de verdures, estan repartits en terrasses esglaonades per aprofitar la forta pendent del
terreny, i, que per passar d’una a l’altra
han d’utilitzar llargues escales.
14,00h.- Vaig sortir a peu pel senderó que va al monestir de Grigoriou.
El camí, amb molta pendent, està
empedrat i ordenat mentre passa pel
costat dels horts, però ràpidament es
torna pedregós i feréstec fins arribar a
nivell del mar. El senderó, després d’un
tram mig costerut, s’acaba en una pista
que et porta al monestir de Grigoriou.
El recorregut dura aproximadament 1h.
VILAPLANA
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Història i descripció
Va ser fundat al segle XIV (1371)
per l’asceta Grigorius l’Hesicasta, deixeble de Sant Gregori de Sinaí. Està dedicat a Agios Nikolaos de Myre. Celebra la
festa del 6 al 19 de desembre.
L’amenaça otomana va obligar
Gregori Hesicasta a abandonar la Santa
Muntanya i demanar refugi al rei Llàtzer
de Sèrbia. A l’edat Mitjana, la majoria
dels monjos són originaris del Balcans,
sobretot de Sèrbia i el monestir rep subsidis el 1539 gràcies a Stephen V de
Moldàvia. El 1761 va ser devastat per
un incendi i les relíquies del seu fundador van ésser transportades a Sèrbia.
Va ser restaurat gràcies a Constantin
Mavrocordato.
Els incendis de 1500 i 1763 van
destruir l’arxiu.
El 1840 es va tornar a convertir en
cenobi. El nou “Katholikon” va ser construït el 1770, el segon nàrtex el 1840 i la
capella d’Aghios Georgios el 1851.
El monestir posseeix uns 279 manuscrits, 11 dels quals en pergamí. Té
una biblioteca d’aproximadament 6.000
volums. Entre els tresors hi ha una
petita part de la veritable Creu, relíquies
de sants, la icona de la Mare de Déu
Palaiologina. Avui és una comunitat
d’uns 70 monjos.

L’estada al monestir
15,00h. Vaig arribar al port i des
d’allí s’ha de pujar un tram en rampa
d’uns cent metres per arribar al portal
d’entrada de la fortalesa que acull el
monestir. Un cop dins, em vaig dirigir a
la sala de rebuda d’hostes on un monjo, d’edat avançada, em va oferir dolços i aigua i em va acostar la seva mà
perquè la hi besés. Vaig inscriure’m al
llibre de registre i em va assignar llit
a l’“Archontaki” (edifici per als hostes)
situat al port, fora del recinte fortificat.
Aquest cop l’habitació tenia 6 llits que
vaig compartir amb dos pelegrins més.
Al port, que estava en obres, a més a
més del l’“Archontaki” hi ha una botiga
d’articles i records monàstics per als pelegrins, magatzems i una barca de pesca.
Un dels pelegrins i company d’habitació que venia de Moldàvia i parlava
l’anglès em va informar que aquell dia,
amb motiu de la festivitat dels “Sants
Apòstols”, els monjos havien organitJULIOL

zat actes especials al monestir.
Per aquest motiu, aquell dia eren
molts els pelegrins d’arreu del món
ortodox que hi havien arribat. El company de Moldàvia em va dir que era el
tercer any que hi assistia.
Les activitats previstes aquella tarda, nit i demà al matí eren:
17,00h.- Cerimònia religiosa
18,00h.- Sopar. L’àpat va consistir
en un plat de verdures i fruita i sense la
companyia dels monjos.
19,00h fins a les 02,00h Cerimònia religiosa
02,00h fins a les 07,00h Descans
07,00h fins a les 10,00h Cerimònia religiosa
10,00h.- Dinar
En total més de 10 hores d’actes
religiosos a l’església.
Davant la curiositat, vaig assistir a
totes les cerimònies, encara que amb
dificultat i incomoditat ja que al no ser
creient, no em van deixar passar a l’interior del temple junt amb els ortodoxos i vaig haver de seguir l’acte litúrgic,
a peu dret, mirant pel buit de l’única
porta que comunicava la primera sala
amb la resta de l’església.
El que vaig trobar més interessant
van ésser els càntics dels monjos.
Divendres, 12 de juliol
De totes les cerimònies, la més esplèndida va ser la darrera, entre les 7 i
10 del matí de l’endemà.
Van oficiar la cerimònia 5 monjos
vestits de gala amb túniques de color
blanc amb estels daurats. Segurament
devien de ser representants d’altres monestirs o... Durant l’acte van encendre
moltes més espelmes dels llums portaespelmes penjats del sostre, els baixaven amb cordes per mitjà de corrioles
per poder-les encendre. En el moment
àlgid van fer balancejar un dels llums
portaespelmes encesos que fins i tot
van fer rodar, també van instal·lar un
faristol al centre de la zona on s’oficiava
la cerimònia per col·locar-hi un llibre
que havien tret de la part més sagrada
del temple i que va llegir el monjo principal de l’acte. Per dues vegades, aquest,
va passar amb un portaencens fumejant
i fent sonar uns picarols, perfumant a cadascun dels que seguíem l’acte.
Els càntics d’uns monjos, a doble
veu, omplien l’ambient i els altres anaven i venien d’un lloc a un altre sortint
i entrant de l’església, col·laborant en
la litúrgia o per descansar una estona.
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La cerimònia va acabar repartint la
comunió als pelegrins i monjos. També
van exposar relíquies de sants per ésser
venerades pels creients que havien tret
de la part més sagrada de l’església.
Per a tothom, creients o no, a
la zona de l’entrada, on jo estava, van
deixar un bol ple de petits daus de pa
sucats amb vi negre que al sortir de l’església tothom anava agafant.
10,00h.- El dinar va ser també especial. Els hostes vam dinar junt amb els
monjos però en taules separades.
Durant l’àpat, un monjo anava llegint textos religiosos.
De menú hi va haver un tomàquet
per amanir, peix al forn amb carbassó
cuinat amb salsa de mostassa, una poma,
pastís de xocolata amb una cirera confitada al damunt, pa (de motllo), aigua, vi
(negre), oli i sal.
En acabar l’àpat, i dins del mateix
refectori, un cor de monjos ens van obsequiar amb uns càntics.
Ja sigui per l’excepcionalitat de
la celebració, el silenci no va ser gaire
respectat. La taula del meu darrera, en
què tots eren monjos, no van parar de
parlar (fluix).
Voldria afegir que tots els monjos
que vaig veure no es tallen els cabells
ni s’afaiten; tots portaven barba i el pel
del cap recollit amb una cua.
També en tots el monestirs hi
havia instal·lacions d’electricitat, aigua sanitària, hidrants contra incendi,
internet... En aquest monestir (Grigoriou), l’electricitat la generava un grup
electrogen, situat al port.
11,10h.- Sortida del ferry del port
del monestir de Grigoriou en direcció a
Dafni. El bitllet es pot comprar a dalt del
vaixell.
11,30h.- Arribada a Dafni. Allí fan
baixar a tothom del ferry. Per embarcar cap ha Ouranoupolis cal comprar
un nou bitllet (3,50 Eu).
12,23h.- Sortida del ferry en direcció al port d’Ouranoupolis amb parada a
6 ports de diferents monestirs com:
Pandeleimonos (rus), Xenophóntos, Docheiaríon i els “arsanás” (petits
ports) de monestirs interiors com Konstanmmonitou i Zografou i Chilandaríou.
14,35h.- Arribada a Ouranoupolis. Fi del viatge.
■■■

FOTOTECA: 116 anys després

ON ÉS EL BOSC?

 Francesc Mariné

Q

uan em va arribar a les mans el
passat número de Lo Pedrís i vaig
donar una ullada a la foto antiga que hi
havia del Mas de Mariner, hi va haver
una cosa que em va deixar bocabadat.
On era el bosc?
Estem acostumats a mirar en direcció a La Mussara i, a partir de la línia
dels conreus a tocar del poble, veure la

taca verda de bosc que va des d’aquests
conreus fins a dalt de tot de la serra, només interrompuda pels trams vermellosos i blancs de les roques del Cingle Roig
i del Cingle Blanc. Quan vaig mirar amb
detall la fotografia del 1904, vaig poder
constatar una cosa que en teoria ja sabia però que no havia vist mai tan bé i
que em costava imaginar: que fa més de

Mas d’en Mariner 

1904

100 anys gairebé tot l’espai que hi havia
entre Vilaplana i els cims més alts de la
serra de La Mussara estava conreat.
Està clar que això ho havia sentit
moltes vegades en la veu dels pagesos
més grans del poble. També ho havia
vist cada vegada que, anant d’excursió
o a buscar bolets, m’havia meravellat
amb els marges fets amb perfecció mil·
limètrica que es poden trobar al mig de
tots els boscos, des dels més propers al
poble fins els més allunyats i amagats.
Però la claredat d’una foto és inqüestionable. On ara hi ha bosc, l’any 1904 no
n’hi havia!
Vaig quedar tan xocat per la descoberta que el primer que vaig fer quan
es va acabar el confinament va ser agafar
la foto de Lo Pedrís i anar a mirar-m’ho
en directe. Vaig trobar el lloc aproximat
des d’on s’havia fet la foto antiga i la vaig
repetir.
Comparant les dues fotografies es
veuen bé les diferències. A la foto actual
es veuen les antenes de La Mussara, que
no hi eren el 1904, i, si us hi fixeu bé,
es veu el Mas de Mariner a la part de
baix a la dreta, en primer terme, gairebé
tapat per un arbre alt. Però el canvi en
el paisatge és espectacular. Excepte la
franja vermella del Cingle Roig i la franja
blanquinosa del Cingle Blanc, ara el verd
del bosc ho ocupa tot, des de baix fins
als llocs més alts.
I mai havia estat tan verd com
aquest any, després d’aquesta primavera plujosa!

■■■
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OBITUARI
 La Redacció

COMIAT
 Mei Salvat

A

profito aquest espai per acomiadar
el meu estimadíssim company Lluís
Soler Gatell que ens va deixar el passat
8 d’abril als 60 anys acabats de fer.
Pels qui no el coneixíeu gaire, el
Lluís era bo per naturalesa i molt alegre,
amb un gran sentit de la justícia. Estimava la natura i les persones i era generós
i molt treballador.
En ell vaig trobar la meva ànima
bessona, també un bon amic i l’amor
en majúscules. Vam tenir la gran sort de
valorar cada moment que vam passar
junts.
Comparteixo aquest poema que
explica, amb l’encert que només aconsegueixen els poetes, el sentiment de
buidor i plenitud que m’ha deixat la seva
pèrdua:

ESTENC LA MÀ
Estenc la mà i no hi ets.
Però el misteri d’aquesta teva
absència se’m revela més dòcilment i
tot del que pensava.
No tornaràs mai més, però en
les coses i en mi mateixa hi hauràs
deixat l’empremta de la vida que visc,
no solitària sinó amb el món i tu per
companyia, plena de tu fins i tot quan
no et reco do, i amb la mirada clara del
qui estimen sense esperar cap llei de
recompensa.
Miquel Martí i Pol

LLUÍS SOLER GATELL

 La Redacció
HAIKU A LA
MADURESA
DE LAURIE
ANDERSON I
LOU REED
I el nen que tots portem
dins, surt amagat de sota
el llit.
amb llàgrimes als ulls abraça
l’ombra dels absents
sabedor que la mort no és
la fi,
perquè l’amor de veritat no
s’acaba mai.
Haiku dedicat en record a Lluis Soler Gatell,
que ens va deixar a principis d’aquesta primavera i
que era company de la Mei
Salvat Salvat, apreciada
redactora de Lo Pedrís. De
tot l’equip de redacció, amb
afecte.
Vilaplana, juliol, 2020.

Sant Tomàs, 60 - Tel. 977 34 29 85
43201 REUS
Plaça de les Províncies, 1
43840 SALOU
JULIOL

Dediquem
el
poema
TOT
L’ENYOR DEL DEMÀ a la memòria de
l’última germana de la nissaga Salvat
Munté, la Blanca, que va morir aquest
mes de juny passat, i que era la mare del
Josep Aragonès Salvat, veritable “alma
mater” de la pàgina web de Lo Pedrís.
L’equip de redacció dona el condol tant
al Josep com la seva família per aquesta
sentida pèrdua.

TOT L’ENYOR DEL DEMÀ
Ara que estic al llit
malalt,
estic força content.
Demà m’aixecaré potser
I heus aquí el que m’espera:
Unes places lluentes de claror
I unes tanques amb flors
Sota el sol
Sota la lluna al vespre;...
... I el carter...
... I també l’aeroplà ...
... I les dones del barri ...
... I després l’adroguer,...
... I tota la quitxalla del veïnat...
I vosaltres
amics,
Perquè em vindreu a veure
I ens mirarem feliços.
Tot això bé m’espera
Si m’aixeco
demà.
Si no em puc aixecar
mai més,
heus aquí el que m’espera:
Vosaltres restareu,
Per veure el bo que és tot:
I la Vida.
I la Mort.
Joan Salvat-Papasseit (Fragment)
Vilaplana, juliol, 2020.
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CUINA

Cap a un sistema
alimentari
universal
 Mariona Quadrada Monteverde
D’on venim

Durant la dècada dels 60 als 70 es va començar amb
l’agricultura i la ramaderia extensives, com a mínim als
PPCC. La producció va augmentar i ja podíem menjar pollastre cada dia en lloc de només per festes. No vam trigar
a tenir maduixes al desembre o cols al juliol. Vam començar a
convertir l’agricultura i la ramaderia en una fàbrica, enfocada
als guanys de les grans empreses que es van anar formant amb
els pagesos i ramaders fent d’obrers. Allò que implícitament
sempre havia d’haver estat un bé comú, passava a ser un objecte de mercat sense cap més valor que l’econòmic. A partir
d’aquí va créixer una indústria alimentària com mai no l’havíem vista. Aquí ja hi va haver un canvi d’hàbits alimentaris, i
per tant, un abandó d’això que repetim de “cuidem-nos” o “la
persona al centre”.
Com més va anar passant el temps i per no aturar-me
en els canvis i els perquès un per un, vam arribar als 80/90 de
la globalització, que ha anat configurant un sistema alimentari sense matisos i ha uniformitzat els patrons alimentaris
resumint-los en moltes calories i pocs nutrients. Dissenya
productes, crea nous gustos i combinacions i, sobretot, perquè se’n venguin molts, prescindint de com estiguin elaborats
o conreats. I en el com i entra l’on, la procedència, la despesa
d’energia, en quines condicions i qui els ha produït: d’on vénen
els productes que consumim? Quants quilòmetres han fet per
arribar? Quan de temps han estat en una càmera? Qui els ha
produït i en quines condicions? La doble moral del capitalisme ho ven com un guany.
Per acabar-ho d’adobar. Els productes globalitzats són
més barats, ens en fan dependents i eliminen la producció
local.
I això ens ha abocat al menjar brossa. Tot això amb greus
afectacions en l’alimentació mundial i al comportament de les
persones en relació a l’alimentació i a la cuina de casa. Enumerem-ne unes quantes.
1/La fam no s’eradica: al 2015 va afectar 795.000 milions
de persones
2/La malnutrició i l’obesitat creixen: 2.000.000 de persones obeses. És obvi que aquestes situacions afecten més la població amb menys recursos. I, paradoxalment o no, als països
més “desenvolupats”.
3/Al Principat, actualment, un de cada 5 catalans és
obès que en la majoria dels casos es tradueix com a malnodrit.
4/Els oficis vinculats al camp perden prestigi i continua
la diàspora de gent de les zones rurals a les urbanes. Abandó
de les terres de cultiu de petits productors que no poden sub-

sistir o que el sistema els ha fet creure que no poden.
5/Els supermercats es van inflant i engrandint i passen
a ser un parc temàtic de l’alimentació mundial, sense tenir
en compte cap afectació ètica, mediambiental, laboral...
La varietat de les prestatgeries fa que la cuina, és a dir
l’acció de transformar els aliments per ser ingerits, alimentar-nos i gaudir-ne ja no sigui una obligació, sinó una opció.
El consumidor compra el discurs de “l’estalvi de temps”,
sense plantejar-s’ho com un robatori més del capitalisme. I
aquí arriba l’abandó de la cuina domèstica del dia a dia.
“No cuino perquè no tinc temps”. El temps del qual disposem les persones és un immaterial, un abstracte que nosaltres concretem segons la tria d’accions a fer. Podem triar entre
fer un bon sofregit per a elaborar un arròs, per exemple o
estabornir-nos davant de la tele facin el que facin, també per
exemple.
6/L’alimentació i la cuina s’han desculturitzat. L’allunyament de les persones de l’entorn rural i la naturalesa ens
ha deslligat del valor de conèixer quins aliments tenim a prop,
les temporades naturals, la relació d’aquests productes amb
les persones de l’entorn. Ens hem anat desproveint del sentiment de pertinença a un indret i la relació amb els productes i
hàbits que ens identifiquen amb un espai geogràfic, una tradició cultural i una història col·lectiva. I això és un referent bàsic
per establir diàleg amb les altres cultures que avui viuen amb
nosaltres.
7/ La Restauració i la cuina domèstica
Des de l’antiguitat ha existit la cuina i l’oferta gastronòmica de classe. Però mai com durant la dècada del 2000 al 2010
s’ha volgut traslladar a un terreny elitista del qual sembla que
només podrien gaudir uns quants privilegiats, també pel fet
que les comunicacions s’han ampliat com mai.
Així, hem posat cuiners, sobretot homes, a l’alçada de
déus, fet que ha comportat que cuinar a casa hagi quedat
com un residu per a les persones que estimem aquest àmbit. Les cuines dels restaurants d’elit s’han convertit en laboratoris, proveïts d’aliments moltes vegades no assequibles
o no disponibles per a la majoria. Molta gent jove ha vist la
cuina com una acció inassolible com una qüestió molt difícil i
així s’ha abandonat el menjar de cada dia (quantes pizzes més
que industrials a punt d’entrar al forn es consumeixen?) i
s’opta per fer de la cuina un entreteniment de cap de setmana, que també ho és. Així també perdem el “cuidem-nos”. Per
això, aprofitant el filó dels efectes positius del virus, seria un
bon moment per a què quan tornem a la “normalitat” continuï
la recuperació de l’activitat culinària a casa i mantenir aquesta
cura.

On volem anar?

Segurament ara, amb la pandèmia ens hem adonat més
que mai de les escletxes del sistema que ens governa.
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Per això en el cas que ens ocupa,
l’objectiu seria proveir-nos d’un sistema
alimentari organitzat públicament com
la sanitat o l’educació tenint en compte que l’alimentació no és només un fet
físic sinó que comporta derivades d’entorn humà i desenvolupament personal.
1/A llarg termini de cara a la
producció i al consum
–Assegurar les cadenes alimentàries curtes: seguretat alimentària entesa
no només com a higiene sinó com a nutrients, gust i cultura. Aprofitar que els
transports transnacionals seran més difícils i menys, degut també a les mesures
sobre el canvi climàtic.
–Ús del sòl comunitari. Posar a
disposició els sòls públics i trobar-ne
la fórmula des de la col·laboració en
arrendaments fins a l’expropiació de
terres abandonades.
–Regular el preu de mercat dels
aliments. Topalls necessaris, justos i
iguals per a tothom.
–Crear marques territorials honestes, fugint de la banalització i poca
fiabilitat.
–Crear un rebost per a catàstrofes.
–Fer servir instruments normatius:
etiquetatge, impostos a l’alimentació
buida o miraculosa o restringir-la com a
atac a la salut pública
–Adaptació de la producció alimentària al medi, a l’entorn alimentari
i no a l’inrevés.
2/A curt termini de cara a la

producció i al consum
–Des de les administracions s’hauria d’engegar un paquet de mesures
concretes que serveixin per articular
una xarxa entre la producció local i els
serveis socials municipals de manera que
als bancs d’aliments o als llocs on es proveeixi de menjar es garanteixi l’arribada
de producte fresc i de qualitat als usuaris. Benefici cap a ambdues parts.
–Proveir-nos de Consells alimentaris locals (com als països anglosaxons) per assolir: aliment adequat,
segur, diversificat, just, saludable, que
ha de comportar la sostenibilitat a tots
nivells. (Des del productor al consumidor).
–Exigir una moratòria de grans superfícies mentre no es puguin eradicar.
–Renda bàsica agrària en període
de transició enmig de la pandèmia (a
falta d’una renda universal).
–Espais alimentaris públics: possibilitat de reconversió dels restaurants que no han resistit. Menjadors
col·lectius, servei a les escoles, casals
de gent gran..., serveis comunitaris. Als
espais de menjadors col·lectius és on es
podria incidir amb una regulació efectiva.
Per tant doncs, hauríem de desemmascarar sense contemplacions el
significat dels supermercats: qui són, on
i com produeixen, qui marca els preus,
quins beneficis tenen. Desemmascarar
els productes alimentaris buits i falsos i
que fan mal a la salut i impedeixen gau-
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dir els gustos al natural perquè tot el que
fa és car per al planeta mentre fa veure
que és barat per al consumidor. Potser
és barat a nivell individual, però no pas
col·lectiu. Hauríem de desmentir també la publicitat enganyosa que ens vol
vendre aliments amb excés de sucre,
sal o greixos saturats i que provoca diabetis, hipertensió i colesterol. I prendre
les mesures pertinents un cop es trobés
una fórmula jurídico-legal que la controlés.
Igual d’important és contrastar el
model de gran superfície amb el significat dels mercats municipals, de les
botigues locals i de la producció directa.
Per descomptat hauríem de revaloritzar la cuina de casa com un espai de
salut, plaer i creativitat i posar a disposició de la gent els coneixements culinaris
necessaris per obtenir una alimentació
saludable, plaent, creativa i respectuosa
amb la producció, la comercialització i el
consum.
Per això no podem oblidar el paper
dels mercats municipals i similars que
podrien ser centres de salut, alimentació
i consum responsable.
Tot això amb l’esperança que siguem a l’etapa final del sistema que,
com diu l’Eudald Carbonell, és un sistema arcaic propi del paleolític.
■■■

BAIXA

PUJA
Lo Pedrís. La celebració del seu 20è aniversari posa de
manifest que la premsa escrita (i telemàtica) a Vilaplana segueix gaudint de molt bona salut entre els convilatans i els de
fora vila.
JULIOL

La cura de les jardineres més antigues dels nostres carrers. Hem observat que no es cuiden: no es replanten ni es
reguen. Trobem que hi ha un clar greuge comparatiu en vers
les més noves.
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LA CUINA DE CASA

 Maria
Teresa
Llauradó

CUINA DE CONFINAMENT, CUINA DE
SUPERVIVENCIA, CUINA DE MERCAT, AL
CAPDAVALL CUINA PER MENJAR

H

an estat un mesos des del 15 de
març aproximadament que les
nostres vides sense nosaltres voler, han
asumit diferents reptes que hem anat
solventat com bonament hem pogut degut a aquesta pandemia provocada pel
Covid 19.
Nosaltres els vilaplanencs hem tingut una gran sort i moltes avantatges i ho
hem portat de la millor manera posible.
Primer no sortir de casa, senzillament es podia sortir a fer les coses mes
imprescindibles, anar a comprar, llençar
les escombreries i passejar les mascotes, aixo els qui en tenien es clar.
Doncs varem anar a comprar ... i
que va passar que moltes de les prestatgeries de moltes botigues i supermercats es van quedar sense alguns productes basics per l’alimentació, la farina i el
llevat, i no per que el fem servir cada
dia como producte principal en la nostra dieta, sino per que aquest producte
transformat si, i ens ha servit per a experimentar ... i treure el forner, pastisser i
fins i tot expert en cuina italiana i hem
començat a fer pa de mil i una maneres,
pastissos, pasta , pizzes, focaccies...
Les xarxes socials n’han anat ben
plenes us ho ben asseguro, i tot i que
nhe vist de genials i meravellosos jo no
mhi he atrevit, aixo de deixar reposar,
fer massa mare, deixar fermentar, 24 ,
48 i fins i tot 72 hores no esta fet per a
mi, m’agraden les coses fàcils i rapides i
fins que no vaig trobar alguna cosa facileta no ho vaig intentar.
Es per aixó que aquesta vegada us
porto una recepta ràpides i fàcil de coses que no faig habitualment i que amb
el confinament he praticat, una focaccia.
La focaccia. és una espècie
de pa pla cobert amb herbes i altres
productes alimentaris. Es tracta d’un
plat molt tradicional de la cuina italiana molt relacionat amb la popular pizza.
La recepta bàsica d’aquest preparat es
creu que procedeix dels antics etruscs o
els antics grecs, però és considerat com
una famosa delícia de la gastronomia
de Ligúria, anomenada fugàssa en ligur.

Ingredients:

— 300 grs de farina per
tots usos
— 15 grs de llevat fresc
o de pa
— 240 cl d’aigua tebia
— 1 patata petita
— Una picada d’oli d’oliva,
all, farigola i julivert (com unes 4
cullerades soperes)
— Sal i oli d’oliva 150 cl.
Per la decoracio de la focaccia podem posar-hi el que ens vingui de gust.
Si la volem fer servir com acompanyament per substituir el pa, el millor
es nomes posar-hi una mica de romer i
olives negres.
Si volem ferlo servir com a plat
principal hi podem posar tot tipus de
verdures i condiments que ens agradin mes, tomaquets petits partits per
la meitat, rodanxes de tomaquet, esparrecs, ceba (tallada sempre ben fina),
xampinyons, fulles d’espinacs, trocets
de broquil (coliflor), basicament es fa
amb verdures, però tambe si volem
fer-ho tipus pizza i possarem bacon ,
formatges, pernil, mortadella i fins i tot
formatges per sobre.

Recepta

Comencem la recepta posant la
patata 3’ al microones o la bullim fins
que estigui una mica tova, la posem
amb un plat i l’aixafem amb una forquilla
ajundant-nos d’unes gotes d’oli.

Agafem el llevat i el posem amb
una mica de l’aigua tebia que tenim ja
preparada i el dissolem, un cop dissolt
l’afegim a la farina que haurem posat en
un bol gran, la resta de l’aigua tebia, la
patata i la picada.
Ho remenem ben remenat, i afegim l’oli, un bon polzim de sal, tornem
a barrejar i despres ho passem una miqueta amb el braç electric.
Un cop barrejat ho posarem en
una safata, ben repartida, i ho deixarem
reposar uns 30’-40’ dins el forn pero
amb el forn apagat.
Passat
el
temps ho treurem
del forn i llavors el
posarem en marxa a 240 graus,
mentres es calenta decorarem
la nostra focaccia
amb el que mes
ens agradi, romer, olives negres, tomaquets
cherries, com us he explicat, un cop li
haguem posat tots el ingredients la amanirem amb oli per sobre i enfornarem,
baixarem el forn sobretot a 180 graus,
la posarem al mig del forn calor dalt i
baix, i li tindrem aproximadament uns
20 minuts o una mica mes si volem que
ens quedi mes daurada. (Ja sabeu que
cada forn te la seva historia, per tant cal
tenir-ho en compte).
Deixarem que es refredi i ja la tindrem a punt, sempre si pot afegir unos
gotes d’oli si volem que ens quedui mes
lluenta.
Jo faig servir aquesta recepta per
que no requereix un repos llarg, en trobareu moltes de receptes, casdasquna
amb les seves peculiaritats.
■■
Si voleu algun aclariment per la
recepta podeu contactar en mi mitjançant el correu electronic llauradomariateresa@gmail.com o per missatge
directe al meu compte d’instagram
@mussarafood_mtllaurado.
■■■
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CUINA
EXCAVACIONS I
TRANSPORTS

MIRALLES

UN PLAT MARROQUÍ

SALVADÓ - MARINÉ, S.L.

Carrer Les Creus, núm. 2
Tels. 977 816 489 - 665 562 648
43356 A L F O R J A

BSTILA

mirallesalforja@telefonica.net

 Saida Tahiri
Centre de Reconeixements
Màdics - Psicotècnics

INGREDIENTS

Permisos de
conduir i armes

Tres cebes grosses, dos pebrots verds, 2 calamars mitjans, 2 filets de peix
sense espina ni pell, 100 gr. de gambes pelades, 10 fulls de pasta fil•lo, mig paquet
de fideus de soja (Vermicelle de LongKou), oli, mantega i sal.
Espècies: cúrcuma, comí, curri, pebre vermell picant, julivert, celiandre.

PREPARACIÓ

Certificats
mèdics oficials

www.centresmedicsbonet.com
reus@centresmedicsbonet.com
Tramitació gratuïta de la
renovació del permís de
conduir

Dietètiques Cabré, C.B.

En una paella sofregim les tres cebes grans, tallades a mida petita. Quan aquesta està transparent, hi afegim els dos pebrots verds que també tallem en trossos
petits. Es cou entre set i deu minuts i es reserva.
A banda, s’escalden els fideus de soja i es reserven.
En una paella, posem oli i afegim el calamar tallat petit i quan aquest està quasi
cuit, s’hi tiren els filets de peix a bocins i les gambes. I es reserva.
Agafem cinc fulles de pasta fil•lo i les untem amb oli i mantega i les posem al
fons d’una platera rodona per poder anar al forn.
Es fa el farcit barrejant tots els altres ingredients que tenim reservats i s’hi
posen totes les espècies i el julivert i el celiandre tallat ben petit.
Tot aquest preparat serà el farcit que posarem a la plata on tenim la pasta
fil•lo i ho taparem amb les cinc fulles restants de pasta que prèviament haurem
untat amb oli i mantega.
Ho posem al forn i es cou a 180 graus durant vint minuts.
Que vagi de gust !
■■■

r e s t a u r a n t

Passeig de la Mussara, 8 - 43380 VILAPLANA
lesbrasesdecalolla@gmail.com
F-Les Brases de ca l’Olla
Tels: 977 782 862 - 661 793 565
JULIOL

Certificats
mèdics d’aptitud
esportiva

Passeig Sunyer 18 Baixos
43202 REUS
Telèfons 977 11 54 11
977 75 66 57
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ALIMENTS NATURALS I DE RÈGIM
HERBORISTERIA
CONSULTA NATURISTA

C/ dels Jurats, 19 - 43205 REUS
Tel. 977 31 52 55

