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o ens enganyem, amb la reobertura del Casal hi sortim guanyant, sempre.
N
Però també és cert que l’ombra allargada dels recents fiascos ens han fet
estar en una alerta contínua, molt desagradable. Sabem per les evidències

que és realment difícil trobar algú disposat a fer de cafeter, però no ens enganyem: també sabem que amb el pas del temps es fa necessària una redefinició
de l’oferta perquè esdevingui una oportunitat desitjable per a algú que se’n vulgui fer càrrec. És per això que valorem tant que uns joves del poble s’hagin
decidit per fer el pas! El Casal ens fa falta per a sentir-nos més integrats, per
a formar part d’un tot corpori que ens acobla i agermana com a Poble. I el
preu és alt, però la conseqüència és sempre molt profitosa per a tots. Esperem i
desitgem llarga vida als cafeters, que treballin molt i que estiguin molt contents,
perquè en la mesura que ells hi surtin guanyant naltros hi guanyarem també, i
molt.
La conseqüència de tot plegat, és que hem de valorar la importància del
fet que el Nostre Casal estigui obert. I com ho podem fer això? Doncs amb fent
propostes que el mantinguin bategant, participant en les que vagin sorgint o
senzillament anant-hi. Només de naltros en depèn!
●●●

EDITORIAL 2 (Des del confinament)
 La Redacció
s evident que calia adaptar l’Editorial a l’actualitat que ens toca viure. L’anteÉ
rior la teníem pensada i executada, però això no ha frenat l’impuls d’abastar
la realitat i la immediatesa i hem decidit que calia refer-la (sense menystenir la

www.lopedris.cat
Composició i Impressió
D.L. T-1553-2000

Tirada 500 exemplars
Preu: 2,50 Euros
Lo Pedrís és una publicació local que pretén dur la informació a tots els vilatans. Lo Pedrís no assumeix, necessàriament, les opinions que els col·laboradors manifesten
en llurs articles ni que s’hi identiﬁqui.

primera) per un clar desig de d’honrar el nostre present. Estem en una línia
d’aconteixements que ens marca clarament un impàs, una reorganització, un
refer els càlculs. Tots en formem part, els que som a casa confinats, els que treballen i els que es mouen entre aquestes dues situacions mirant de dinamitzar i
normalitzar la “nova” realitat. El nou estàndard és inaudit i feréstec, se’ns escapa sovint de les mans per desconegut, a vegades misteriós o a vegades incomprensible. I ara ens volem centrar en el col·lectiu de persones que ens ajuden a
fer més fàcil el confinament, a sobreviure al tedi, a respirar aire nou i fresc. Son
herois? Es juguen la salut? Cerquen afany de protagonisme? NO! Ho sabem!
Des de Lo Pedrís poca cosa podem fer més que fer-los homenatge, ja que sense
ells tot seria/semblaria més feixuc i pesat. Volem agrair els que ens proveeixen
menjar i altres productes d’ús quotidià, els que fan/serveixen comandes als avis,
els que organitzen mogudes per activar les relacions a distància entre balcons i
terrats, els que ens activen a moure’ns, els que ens feliciten per la megafonia...
En fi, el catàleg és quasi infinit! Alguns no sabem ni qui són, però hi són! I per
aquest motiu cal tenir-los en compte i donar-los les gràcies. Realment fan tanta
feina com una vacuna! Valorem-los pel què han aconseguit i no deixem d’adonar-nos de què som capaços d’assolir com a societat!
●●●

Annex amb la
revista aquest
número:
*

LÀMINA
FOTOTECA
LO PEDRÍS
Núm. 59

El

SUMARI passa a la pàgina 39
VILAPLANA

2

ENTREVISTA

Entrevistem a
Francesc Garrido
Actor
 Antònia Farré i Pitxi
És migdia de finals d’hivern i
fa un vent més aviat fresquet, que
fa voleiar alguna petita fulla tendra. Som en un recer del jardí del
xalet del passeig de la Mussara, 1,
on l’escalfor del sol ens reconforta. Al Francesc, li encanta aquest
sol de març, s’hi encara amb calma, mentre ens asseiem al voltant d’una taula rodona.
Parla amb naturalitat, sense embuts, la màgia del seu do
de paraula ens captiva ràpidament i ens encomana l’entusiasme pel seu ofici d’actor.
Gesticula àmpliament i, de tant
en tant, s’endú, amb força, les
mans al coll de la jaqueta de llana
per abrigar-se, una mica, del fred.
Del Francesc no pots passar per
alt els seus ulls. Passa d’un contacte visual prolongat, a una mirada més aviat felina, que aconsegueix abaixant el cap amb
lentitud i elevant la mirada, en
senyal d’escolta, de reflexió, fins
que dispara la resposta.

Qui és el Francesc Garrido?
Aquest que us parla ara i el que fa
els personatges sempre és el Francesc
Garrido. Però com tots, tinc molts Francescs Garrido perquè les persones estem conformades de molts jos, també el
cultural i social- el més castrat. Tot allò
que té a veure amb els meus treballs
professionals és el Francesc Garrido.
És el de la pel·lícula La adopción, el de
DESEMBRE

la sèrie La Sala, el de l’última obra de
teatre que he fet... Sempre ets tu amb
molts vessants. De vegades amb desenganys, ja ho deia Sartre que l’ésser
humà és una quimera desassossegada
que, com més s’explica a si mateixa,
més radicalment cau en l’absurd.
Francesc, què et va portar cap
a les arts escèniques?
Crec que aquesta decisió té a veure amb el meu pare, que va morir quan
jo tenia 12 anys. Cada diumenge em
portava a la sessió doble de cine del
barri a la parròquia de prop de casa,
entre el carrer Montaner amb Mitre.
El meu pare era un tio bastant cultivat, li agradava el cine, la lectura... Era
un home de món, havia navegat molt,
parlava anglès, francès... Era un gran
cinèfil i jo creia que la millor manera de
conèixer històries era a través del cine.
Va ser llavors que ja volia ser actor, tampoc sabia el perquè, però va ser ell qui
em va imbuir d’aquesta passió pel cine o
la cultura en general.
D’on era el teu pare?
Era de Madrid, Lavapiés. És curi-
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ós, va venir a Barcelona a estudiar Marina Mercant amb 19 anys i s’enamorà
del mar i de la meva mare, que vivia
al barri de la Barceloneta. Gent molt
abraonada amb la vida, que tan aviat
et fan una abraçada com et foten una
punyalada, on tot està en la corda fluixa,
entre la vida i la mort...
Abans d’anar a l’Institut del
Teatre havies fet d’actor amateur?
No havia fet mai d’actor, ni els Pastorets! M’apassionava llegir. Després de
fer COU vaig decidir anar a estudiar a
l’Institut del Teatre. No tenia tradició
d’actors a la família: el pare era capità
de la Marina Mercant i la mare infermera.
De debò que va ser el primer
contacte amb el teatre?
I tant! Vaig entrar cru, verge. Tenia 18 anys i em pensava que era més
fàcil, que sorties i feies de vaquero,
d’indi…, el que fos! Però vaig comprendre que era molt més complicat, que
havies d’aplicar-te molt. El primer que
em va sobtar, i el que més m’interessava, és que fer d’actor va de tu mateix,
d’implicar-te. No és disfressar-te, sinó
despullar-te. I va començar un viatge
meravellós.
Amb qui et vas formar a l’Institut del Teatre?
Amb el Muntanyès, a l’edifici de
Sant Pere Més Baix. Hi havia un pati
enorme on confluïen totes les disciplines. Era inevitable escoltar-ho tot per
les finestres: el tac-tac del flamenc o
Txaikovski o Shakespeare... Ara l’edifici
és més modern i ben fet, però s’hi ha
perdut aquell esperit d’escoltar els altres. És un lloc enfonsat on no entra la
llum, ni
se sent res. Penso que la imperfecció és fonamental en l’artístic, que
s’escolin els sorolls dels altres i que et
molestin, i poder fer una escena íntima
mentre escoltes aquell tac-tac. La vida
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és això! A més, les emocions estan molt
enganxades al soroll. Ara tot és tan
asèptic, hermètic, que perd l’encant.
Per un actor és molt important integrar allò que hi ha al voltant.
Quants any hi vas estudiar?
Tres anys. En acabar vaig aconseguir treballar al Romea i en una obra
d’Schiller, però tenia la sensació que no
estava gaire format. Vaig pensar en el
tarannà del pare i vaig decidir presentar-me a la London Academy, a Londres.
No esperava que m’agafessin, però van
fer-ho i m’hi vaig estar tres anys, també.
I l’anglès? Parles de fa uns
quants anys…
El parlava perquè ma mare s’havia preocupat que l’estudiéssim en una
acadèmia del costat de casa, la York
House.
Dic la mare perquè el pare ja era
mort. Ella sola es va ocupar de la nostra
educació i de preparar-nos per la vida a
tots quatre germans. Potser també perquè havia viatjat molt amb el pare, que
en sabia. Pensa que a casa ell tenia molts
textos en anglès, fins i tot les obres
completes de Shakespeare.
I l’entrada a l’Institut del Teatre va ser fàcil?
No va ser fàcil, res és fàcil. Vaig fer
les proves d’accés, i vaig ser un dels 24
escollits. No sabeu com n’és de difícil
la disciplina artística, actuar. Vaig picar
molta pedra!
Per poder posar-te davant d’un
altre i explicar alguna cosa, has d’obrirte emocionalment. És un treball contracorrent. Depèn de l’esforç que tu
vulguis fer per aprofundir en tu mateix
com a bèstia, com a artista, i treure l’inconscient, l’irracional, que és la
pedra angular de la interpretació, més
l’obligat treball de taula, més racional, d’estudi, de veure pel·lis, de llegir
textos... Primer has de treballar l’ins-

trument propi i t’adones que és molt
difícil despullar-te de les manies. Ja ho
deia John Coltrane que és molt difícil
alliberar-te d’aquests clixés propis i ser
lliure, atrevir-te. Però quan ets capaç
de fer-ho, tant en teatre, cine, música
o art veus treballs únics. Amb el Rock
and Roll tenim l’exemple de Lou Reed i
David Bowie que es van despullar absolutament.
De vegades es parla de l’intrusisme de la gent no professional
en el món de les arts escèniques,
quina opinió en tens?
Em sembla perfecte, no em molesta. Per exemple, la pel·lícula Lo que
arde està feta amb actors no professionals, i és magnífica. També l’Albert
Serra treballa amb actors no professionals!, i fan coses meravelloses. Ara, la
mirada ha de ser des d’un lloc volgut, intencionat... Per exemple, el que heu fet
al Mussart és magnífic i la barreja d’uns i
altres està molt bé. Veure-us a vosaltres
i després sentir el treball espectacular
de la Mercè Samprieto és molt
xulo. O també la forma que el
Jordi Mateu recita els versos, amb quin
sentit comú els accentua!

Quines diferències trobes entre el món del teatre, el cinema i les
sèries de TV?
No és ben bé el mateix, és clar.
Però, en el fons, en el món de la interpretació tot és igual perquè la finalitat
és la mateixa. Has de construir un personatge i fe-lo creïble. Després el mitja
requereix d’una tècnica concreta. En el
teatre potser és més difícil.
El prefereixes?
M’és igual. Depèn que la producció valgui o no la pena. En el cinema,
quan enregistres una escena amb la càmera davant i sents silencio, cámara,
acción és un moment atòmic perquè
t’alliberes de tot allò, com si no existís.
Tant el cine com la TV com el teatre són
treballs comunicatius, hi ha algú que et
mira i ho fas per a aquella gent. Sí que és
veritat que cal un temps d’adaptació si fa
temps que no fas teatre.
Quins projectes acostumes a
refusar?
Doncs als que pots, perquè vius
d’això i de vegades no pots dir que no.
És anar veient què et convé, què et demana el cos.
A Madrid m’han ofert un projecte
petit, una obra extraordinària sobre el
suïcidi. És d’Eva Mir, una directora jove
amb una cultura impressionant, amb la
qual ha rebut el Premi Nacional de Teatre. Hi faig un paper secundari, sembla que m’ha vist actuar i li agrada molt
el que faig. Aquests projectes, tot i que
estan mal pagats, són estímuls, reptes, i
et permeten sortir de la rutina a la qual
estàs acostumat. Potser, però, que l’hagi de refusar perquè tinc un compromís
amb el Pau Freixes.
Has abandonat mai un projecte per desavinences?
Una vegada hem començat no.
Però abans de començar sí, un parell:
el d’una directora amb qui ja havia treballat abans, però vam discutir i vaig
dir-li que jo no podia fer-ho de la ma-

VILAPLANA

4

ENTREVISTA

nera que ella em demanava, vaig veure
que no hi estaria a gust. I un altre en què
vaig veure que no anava tal com ho veia
jo. De vegades no et queda cap més remei que fer-ho.
Quins terminis et donen per
acceptar un projecte?
Jo soc molt ràpid. Si m’atrapa, m’hi
llenço. Fa un mes el Nacional em va oferir per al proper any Galatea de Josep
Maria de Sagarra, una obra increïble.
Al cap de tres dies la vaig acceptar.
Quant de temps tens per treballar-la?
Depèn de l’obra. En el cas del Teatre Nacional, amb un any vista, perquè ho fan tot amb molt de temps. El
més
freqüent són dos mesos per estudiar-la. Però tot depèn de les hores que
hi dediquis, del personatge, si tens molt
de text o no…
Els teus personatges han anat
evolucionant...
Crec que sempre han d’evolucionar perquè canvies com a persona i els
personatges són uns altres. És important
estar atent a algú que et pugui oferir algun repte que no hagis fet mai. Un dels
últims ha estat l’obra que he fet al Nacional amb el Paco Zarzoso amb una poètica preciosa.
Com et trobes amb la comèdia?
També m’agrada. Hi ha hagut alguna època que n’he fet molta. Treballs
d’amor perdut i Molt soroll per no res
al Grec, Shakespeare en estat pur. L’any
passat vaig estar a Madrid amb La Resistencia, una obra atòmica sobre la hisDESEMBRE

tòria d’una parella, se’n despullaven els
vicis. Era una comèdia dramàtica en què
la gent es partia de riure i també plorava.
Tens algun actor o actriu preferit a l’hora de treballar?
Hi ha gent que m’agrada molt i n’hi
ha que gens. Eduard Fernández és l’actor que m’agrada més del món. També
Juan Diego, un actor fora mida.
I directors preferits?
M’agrada el cine que fa l’Albert
Serra, un gran director. Té compromís
estètic, moral, poètic i la veritat que utilitza és massa. De teatre m’agrada molt
el Joan Ollé, és dels directors que m’ha
ensenyat més.
I amb els companys, com ho
portes?
Acostumo a portar-me bé amb
tots. El meu propòsit és intentar fer-ho
fàcil perquè la història vagi pel davant de
nosaltres. Si veus que no funciona amb
un company, intentes apropar-t’hi d’una
altra manera. Jo he tingut sort. Però el
més important perquè un projecte funcioni és que el director porti la veu cantant. Si és així, tothom va en la mateixa
direcció. Però si el director fluixeja,
comencen a sortir els egos, molt relacionats amb la por, i és terrible perquè
cadascú vol salvar el seu.
Hi ha alguna obra que t’agradaria representar.
No t’ho sabria dir. Crec que és
millor que passin les coses. No espero
que m’arribi un paper concret. Com a
actor m’agrada estar obert al que vingui.
Si veus que t’encaixa perquè estàs en
aquest moment vital, perfecte. Es tracta
d’estar despert i amb ganes.
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Quina tècnica fas servir per
recordar els textos?
Depèn del text. Hi ha textos que
requereixen molt d’esforç, moltes hores, treballar dies i dies; és més una
qüestió de comprensió que de memorització.
Tens algun ritual que afavoreixi la memorització?
M’agradava assajar mentre cuinava
al migdia. M’obria una ampolla de vi i remenava pels fogons dient o visualitzant
l’escena. Després quan ho representes
et surt. Però no faig sempre el mateix,
no tinc un ritual concret, depèn del
dia.
Com te’l fas teu un personatge
Més que fer-te’l teu, t’hi ofereixes .
En la representació d’una
obra hi ha moments molt intensos,
brutals com a personatge, com
pots desprendre-te’n i tornar a
casa? Saps com tancar la porta?
Penso que aquesta professió està
lligada amb això que dius. Per mi la
interpretació, el fet teatral, cinematogràfic, fins i tot el televisiu quan no és
comercial, està en el vessant artístic. Jo
desitjo que m’arribi una obra que em
demani un viatge d’aquest nivell! Desitjo
sortir de la realitat, per entrar en aquesta ficció. Excepte quan estic a Vilaplana !
(Rialles). Ara estaré tres mesos en un lloc
on això és el més important. És un viatge on t’imbueixes del tot, costa sortirne. I quan estàs davant de 300 persones,
a tope, i en aquell moment concret fas
plorar algú... no té preu. M’agrada estar
dins del meu personatge, no puc evitar
estar-hi! L’escenari és un lloc sagrat per
als actors. Quan acaba l’obra vas a casa
pensant-hi: si has respirat bé, si el silenci
ha estat curt o llarg, que si t’has deixar
anar més del compte, que hauré de fotre més canya durant l’obra... Llavors arribo a casa i per desconnectar em poso
una pel·li.
En l’última obra al Nacional m’hi
he deixat l’ànima, si no res no transcendeix. Jo em poso en mans de l’obra, no
és una cosa del meu ego. L’artístic comença des de la veritat transformada en
un procés artístic en el qual la gent s’hi
identifica. Com quan llegeixes Els germans Karamàzov i dius igual que la meva
família, igual que el meu pare, igual
d’egoista que jo, de viciós, de gelós...
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I aquesta veritat transformada és la
que farà vibrar la gent. Després, quan
ha passat el fet creatiu, m’agrada desconnectar. És fantàstic venir a Vilaplana
i llegir, passejar, sopar amb els amics...
En definitiva, renovar energies. I d’aquí
a un mes tindré ganes de posar-m’hi
de nou. Disfressat de no se què, maqueao. M’encanta aquesta professió
Com portes el tema de la crítica?
A mi no m’ha afectat mai. Fa molt
de temps que n’he desconnectat. Quan
era jove llegia les crítiques i les col·
leccionava, sobretot les de Marcos Ordóñez. Però fa un any les vaig cremar
totes, fotos, tot. Estic vacunat contra
l’opinió d’un crític, no m’interessa. Tampoc les bones critiques, que són pitjor
perquè t’ho pots creure i et pots convertir en un presoner del que diuen els
crítics i acabar fent sempre aquell personatge.
I les opinions dels companys o
dels directors?
Aquestes sí que les tinc en compte, perquè negocies i ho vius amb ells.
Exposes molt qui ets i ens veiem tots.
T’adones de qui s’hi deixarà la vida,
també amb la direcció. Tots parlem i
comentem el nostre treball, es crea una
dinàmica molt intensa, és quan podem
dir-nos fot-li més canya!, perquè estem
calents. En això rau la clau del treball artístic.
És difícil conviure amb l’exposició pública, amb l’èxit?
Has de vigilar. Fent l’obra La Resistencia, a Madrid, em va passar que
després de representar-la no podia sortir-ne. Em molestava que em diguessin
alguna cosa, encara que fos que els havia encantat el personatge. Fins i tot no
em vaig sentir a gust amb comentaris
d’actors de la vella escola com la Lola
Herrera que em va dir “Oh, que gran
actor!”. És perquè em sentia molt sobre exposat! Pot ser que tu no estiguis
content amb el que has ofert, llavors
l’afalac no em prova.
És fort, perquè quan estàs allà
dalt estàs regalant l’ànima, et sents
una mica fràgil, vulnerable. Abans he
comentat que no m’afectava la crítica, però sí que m’afecta la mirada dels
espectadors, dels companys. I necessito que tinguin un respecte perquè no
puc ni vull evitar la meva vulnerabilitat.

És com si vosaltres us mostréssiu com
sou amb les vostres parelles quan us
estimeu, baralleu, el que sigui... Potser
va dintre del preu, i és una cosa que no
havia sentit mai fins l’any passat i últimament em neguiteja. Aquest any he procurat cuidar-ho.
A banda dels aplaudiments,
com ho saps que connectes amb
el públic?
Molt abans dels aplaudiments,
amb els silencis tu saps que la funció
va, notes que la gent és aquí, i tu estàs cavalcant i de sobte pares... i notes
l’atenció, les rialles, i acabes l’escena i
paren de riure... Notes que has entrat
dins seu i penses que aquesta vegada la
he metido entera la función! I això és un
viatge que no té preu perquè et retroalimenta i et fa créixer. La comunicació és
el motor del teatre, de les arts, del cine,
de la literatura, la pintura... i va més enllà del racional.
La vida és el que et fa, i la regalo
en el meu treball com a actor, director…- si no regales la teva vida només
hi ha art mort. Bergman és un autor que
entrega la seva vida a l’art amb les seves
pel·lis, també Picasso en les pintures.
Has de deixar que els dimonis t’envaeixin, sinó només ets qui eres fa vint anys i
així és impossible crear vida.
Què en penses de les noves
fornades d’actors...
Penso que hi ha gent molt ben formada. La tècnica està molt bé, però la
formació moral hauria de ser més important. El fonamental és la voluntat,
què volen explicar, què els mou, què
tenen dins. Si el que vols explicar és
important per a tu, el fet artístic transcendirà. Té a veure amb quelcom espiritual, amb el sacre. No és només dir
bé el text, la musicalitat del vers, cantar
bé, ballar… També hi ha d’haver esforç, treball, i una voluntat d’expressar
el que vols comunicar.
No pot ser que facis el Tartuf amb
22 anys, és molt difícil. Els joves han de
parlar d’ells de la seva sexualitat, dels
seus amors, ara que ho viuen d’aquesta manera tan bèstia- impensable en la
meva època! El saludable seria que ens
passessin per sobre, com ha passat en
totes les èpoques.
Has pensat mai a dirigir?
M’agradaria, treballar amb algun
text de creació de Heinrich von Kleist,
per exemple l’obra Michael Kohlhaas.
Tens temps d’anar al teatre?

Hi vaig poc, veig molt de cine i de
teatre busco allò que sé que no em defraudarà, gent jove que no és als circuits
comercials. Per exemple, vaig veure
l’últim de l’Angélica Liddell, una meravella d’actriu.
Què en penses dels nous formats escenogràfics, de la incorporació dels audiovisuals?
Depèn, de vegades no van amb
l’obra i li fan mal. Si els incorpores ha de
ser a favor. Ara bé, si utilitzes el muntatge audiovisual com una part més
de la narrativa i vas a full amb allò, sí.
Sempre que estigui pensat com un tot,
l’audiovisual no és un problema. Wajdi
Mouawad- escriptor, director i actor canadenc, va treballar l’audiovisual de forma magnífica a Seuls, per exemple. En
cap cas l’audiovisual era gratuït, transformava l’escena d’una forma brutal. No
cal que posar, el més important és que
vols explicar una història.
Una xafarderia... com us vau
conèixer amb la Mercè?
A l’Institut del Teatre, just ser-hi
acceptat. Vam coincidir a les escales,
mentre jo esperava per entrar a classe.
Vaig veure aquella rossa tan maca, que
semblava russa, i la cosa va quallar.
Què hi ha trobat el Francesc
Garrido a Vilaplana?
Fa més de 30 anys que vinc a Vilaplana, m’estimo aquest poble amb passió (ho diu convençut, se li nota en el
to i la mirada). Quan tinc un moment
lliure m’escapo per gaudir de la tranquil·
litat del poble. M’agrada tant perdre el
temps a Vilaplana, contemplar el paisatge i parlar amb la gent. Hi he fet
bons amics, com l’Esteve Giralt, el periodista. Sempre li pregunto com tenim
el terme! Potser no hi estareu d’acord,
però la gent de fora que ha vingut a
viure al poble, de vegades, pot ser més
del poble que la gent autòctona. La gent
nouvinguda pot tenir un gran idil·li amb
el lloc d’acollida perquè aquesta nova
llar, els ha donat millor vida, més seguretat, feina, pau... Estic convençut que
no ets d’on neixes sinó d’on vols ser i
que ets d’allà on t’arreles i creixes.
●●●
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Cuidem-nos,
cuideu-los
 Mar Joanpere Foraster

L

a vida tranquil·la dels pobles, de Vilaplana, amaga racons inhòspits als
forasters. La vida entre les cases, on les
portes son obertes als nostres i les distàncies son tan curtes. A cada cantonada
els podem veure, mentre ens miren de
fit a fit quan passem per davant seu,
i un cop passats, comenten la jugada
amb el del costat. Sí, sí a ells i elles,
les que ocupen els vespres el banc de
la Riba, a la pujada del Casal, o que
s’acosten a la sortida del poble. Ells i
elles que durant anys han fet créixer el
poble, traginant sacs d’avellanes amunt i
avall, tractors que han donat vida als carrers i les olives, que bones! Amb la flaire
de la cooperativa en moviment. Sí, a ells,
cuidem-los.
Tants anys d’esforços i de preocupacions pels altres. Avui es troben confinats a les seves cases, alguns amb més
resistències que d’altres. Però confinats,
per ells. Sembla que una pandèmia corre
pel món atacant-los principalment a ells
i elles. Després de tant esforç. I sembla
que mentre alguns i algunes es confinen
per protegir- los, d’altres pensen allò de
“total, a mi no m’afectarà!”. Profundes
son les motivacions que ens porten a
quedar-nos a casa, motivacions solidàries i plenes d’estima, principalment,
cap a ells i elles.
Vagues imatges em ronden pel
cap de la Paquita Olivé, la meva àvia,

VIALMA SAT

quan ens deia allò de “que bé s’està,
quan s’està bé!” al costat de la Peirona
i tantes altres, que bé que estaven, quan
estaven bé! En una casa amb sis homes
i un ramat sota de casa, i el saber viure i
conviure amb les petites coses, que ens
fan estar bé. Elles, d’ull ràpid i mirada
alerta, veien i intuïen més els perills que
avui molts sociòlegs dels que surten als
mitjans a opinar, “si aquesta amiga teva
és així, si aquest noi amb el què vas
és aixà”. Mentre alguns i algunes han
subestimat aquest ull de l’experiència
auto complaent-se amb titulacions universitàries, avui 25/03/2020, davant
la incertesa que ens depara les properes setmanes, més que mai ens fa
replantejar la necessitat de cuidar-nos
i de cuidar-los, assumint que sense una

Esclofolladora
d’avellanes
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43380 VILAPLANA
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història quotidiana i col·lectiva, creada a
partir de moltes Paquites, Maries, Loles...avui no estaríem escrivint la història
dels nostres dies confinats.
La incertesa hi és, però no és
igual per tothom. Solidàriament continuarem generant aquests vincles que
han dibuixat la història de Vilaplana i de
tants d’altres pobles i en sortirem amb
la convicció forta d’haver vençut Goliat
des del silenci, des de cada llar, des de
cada gest quotidià, però sobretot cuidant-los i entenent que tot allò que potser “a nosaltres no ens afecta” pot tenir
unes greus conseqüències pels nostres
avis, pares, tiets i per tant, també és
cosa nostra. Transformem les dificultats
en oportunitats i sempre, cuidem-los.
●●●

Carrer d’Àngel Guimerà, 1 - Telèfon 977 81 51 71
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EL DANUBI BAIXAVA
GRIS CENDRÓS

 Neus Sànchez Robert

Q

uan el Joan se’n va anar, en temps
de vencedors i vençuts, la seva
mare, la Duloras, va sentir un pes colpidor al pit: el seu fill, que era d’allò més
eixut i sec, li havia fet un petó. “Adéu,
mare”. Ella va saber d’aquest gest, més
enllà de la tristesa, amb l’esglai d’un
plor ofegat i silent que no tornaria a
veure’l mai més.
Això explica el Lluís, nebot del
Joan i net i fillol de la Duloras; descendent nat a Cal Folentí, que recorda com
son tiet el duia al coll cap al tros. Perquè
cada nom porta cap a un altre, cada detall versa sobre el següent i cada record
s’afegeix a la memòria, intermitent i
tossuda.
Des d’aquell dia no es va saber res

Joan Llorens Tost
més del Joan fins molts anys més tard.
Tampoc l’any 1954, quan son germà
Sebastià, que ja era a Barcelona, se’n
va anar esperançat al port per veure si
desembarcava del Semíramis amb la División Azul. Això explicava la Mercè, neboda del Joan.

Entrada del Camp

Només quan les tenebres de
l’obscuritat de 40 anys tot just es començaven a esvair, va ser en un llibre
que reeixí: s’hi mentava el seu nom, hi
deia quan i on havia nascut, s’hi sabia
de la seva mare. I on hi sortien uns
números, uns signes i unes lletres molt
estranys, de molt mal averany.
Eren pàgines amb les quals la
Montserrat Roig feia esborronar, esfereïa, denunciava, donava veu a l’esgarrifosa afonia de tants anys engolits per un
silenci aterrador sobre la deportació
republicana a Mauthausen.
Segons tot allò, el Joan havia fet
cap ben lluny de casa, a molts quilòmetres d’on va besar per última vegada la
seva mare… Ella i els seus germans no
van saber mai en vida, mai del cert, que
en aquell poblet d’Àustria havia trobat la
seva fi. Com milers de refugiats republicans.
El camí intermig que va seguir
en aquest macabre viatge no se sap
amb seguretat. Es perd esborrat en el
temps, en inespecífiques especulaci-

Interior d’un barracó
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ons, en possibles probabilitats, sempre
dubtant de quines foren les circumstàncies més angoixosament penoses.
Potser passada la frontera, el van fer
anar a una companyia de treball francesa a defensar la pàtria d’acollida i no va
poder esquivar la sorprenent invasió alemanya, o potser algun despie tat SS el va
trobar emboscat com a guerriller, o potser… I aleshores les urpes del nazisme
feren tot el possible per aproximar-lo
perillosament des de l’Stalag, el camp
de presoners, fins al camp de concentració de Mauthausen captiu dalt d’un
asfixiant i enganyós vagó de bestiar. Dos
deportats més de Vilaplana també hi feren cap. Com milers de refugiats republicans.
Segons minuciosos i metòdics registres dels seus botxins; descriptius,
cínics, freds, espantosament inhumans i
espectrals, plens de vides escapçades,
totes alineades en un estrident ordre
de brutalitat; atenent aquestes llistes,
el Joan havia arribat a Mauthausen el 9
d’agost de 1940. Número de matrícula
3650. Traslladat el 24 de gener de 1941
al Kommando de Gusen, camp annex
a Mauthausen. Número de matrícula

HISTÒRIA LOCAL

Xemeneia

Escala de la mort

9371. Morí el 22 de juliol de 1941. Oficialment, gastroenteritis. Oficialment.
Com milers de refugiats republicans… I milers d’estrangers, i d’homosexuals, i de gitanos, i de malalts mentals, i de…
I en aquesta cruenta mortaldat hi
regalimava la connivència d’un dictador
que després del seu Alzamiento només
reconeixia la meitat dels seus súbdits…
Així, amb un triangle blau d’apàtrida cosit al pit, on s’hi llegia la lletra
S d’Spanien, de Rotspanier: “Voluntari

de Guerra Roig Espanyol”; el Joan va ser
abandonat dins les filferrades de la mort,
presoner d’una esgarrifosa, absurda,
macabra, capriciosa màquina de morir.
…Els 186 esglaons nevats de la
Pedrera, l’Escala de la Mort. El penyasegat. El corrent continu. L’orquestra.
Els Kapos. La forca. El fred. Els esclops.
Les ratlles. El fang. Els 25 cops. La fam.
Els barracots. Les dutxes. Els forns. La
xemeneia… Sempre suspès damunt
d’un incomprensible, irracional, caòtic,
monstruós, indesxifrable límit entre la
vida i la mort…
I amb la indiferència de la Inhumanitat, que potser teixeix una impenetrable crosta vers cap sentiment, milers
d’éssers humans foren anihilats. Sense
explicació, extenuats i martiritzats fins
a la seva volatilització més cruel: les seves restes anaren enterbolint el cel de
Mauthausen, anaren agrisant el Danubi… Fum col·lectiu, cendres anònimes.
Dols incomplets. Tràgiques absències…
Riu avall.
Que descansin en pau.
Que els recordem sempre… potser per no oblidar mai de què som capaços, potser per dir-nos… mai més.
●●●

Forns de Gussen
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OPINIÓ: PATRIMONI

Reflexions sobre el nostre patrimoni
històrico-arquitectònic
 Àlex
Masdeu

V

oldria començar pel cas més recent, del qual voldria expressar el
meu més profund malestar, descontent
i desacord, pel resultat final de les obres
d’adequació del Pont Vell a l’ús dels vianants. No pel fet de tornar-li l’ús per
a la circulació de persones per damunt
seu, sinó pel propi resultat arquitectònic
final: per mi un nyap!
Per bé que el que s’ha fet no és
pròpiament una restauració (i per tant
relativament poc s’ha tocat, per sort, el
que queda del monument en sí), sí que
la rehabilitació arquitectònica per a l’ús,
s’ha fet sense seguir cap dels preceptes
de conservació del patrimoni històric, ni
de la decència estètica que se li ha de
concedir a qualsevol actuació a dit patrimoni.
Si bé és estesa i actual l’escola o
tendència de conservació del patrimoni
que advoca per diferenciar la part original de la nova o reconstruïda mitjançant
un canvi en els materials usats, en les
textures o en l’especejament dels seus
components (com en el cas que ens
ocupa), aquesta diferenciació sempre ha
de respectar l’estètica original i la lectura ordenada i coherent del patrimoni
afectat, procurant que la visió del mateix
doni sempre la prioritat a les parts originals, i que les parts noves no desfigurin
el conjunt i no en restin com a protagonistes, sinó que ajudin a la seva rehabilitació arquitectònica i a llegir i entendre
correctament dit patrimoni.
Al meu entendre res d’això és el
que ha passat en aquesta desafortunada actuació, en la que la vista se’ns en
va cap als blocs ciclopis, mal col·locats,
sense cap lligam estètic ni genètic amb
l’original, i que a més no en conserven
l’estructura original i no en permeten la

seva correcta lectura.
Senzillament, dóna la sensació de
manca total de projecte, d’improvisació
i de corre-cuita. O s’ha volgut fer molt
amb poc, amb un resultat llastimós.
És cert que l’entorn del Pont Vell
ja no afavoreix gaire el conjunt, doncs la
proximitat de la depuradora, el seu sobreeixidor i les seves encisadores olors,
més aviat ens fan passar-hi de llarg, però
això no significa que no li haguem de
donar la dignitat que es mereix.
Tot plegat no fa res més que posar
damunt la taula l’eterna qüestió: què en
volem fer del nostre patrimoni arquitectònic?. Des de les cases i masos, als
marges i les fonts, des de les basses i
recs fins als camins empedrats, etc.
Amb el que la majoria coincideix,
és en el fet que una població amb el seu
patrimoni ben conservat, protegit, restaurat i rehabilitat, no sols té un valor
estètic, històric i cultural molt més elevat, sinó que les conseqüències econòmiques, demogràfiques i de qualitat de
vida, es veuen afavorides.
Per tant, al meu entendre, hem de
posar-nos les piles i començar a conservar i restaurar tots aquest béns arquitectònics heretats, per poder-los posar
en valor.
Amb els quinze anys que porto al
poble, he vist perdre patrimoni arquitectònic d’una manera irreparable; des
d’alguna façana o edificació modernista, destrucció de marges de pedra, la
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lenta i inexorable pèrdua de masos per
esfondrament, la degradació de masos,
de camins empedrats, o la pèrdua de les
llambordes dels carrers. Tal i com diu
el poeta, “qui perd els orígens, perd la
identitat”.
Ja sé que algunes qüestions poden
generar polèmica, però sense polèmica
no hi ha avenç. Cal una acció decidida
per part de les administracions competents, per garantir la pervivència, el
coneixement i la difusió del patrimoni,
i una acció decidida per part de propietaris i usuaris per conservar-lo i posar-lo
en valor.
És evident també que tot són paraules buides si no hi ha inversions al
darrera, i que aquestes brillen per la
seva absència, però per això, quan hi
siguin, cal tenir les idees i els objectius
molt clars i estudiats. Hi sortirem tots
guanyant segur, i el nostre patrimoni ens
ho agrairà.
●●●
VILAPLANA
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Oportunitats solidàries:
petit comerç o
grans superfícies
 Mariona Quadrada Monteverde

A

quests dies i en aquesta situació estranya i adversa en què ens trobem,
se’ns accentuen les ganes d’ajudar, de ser
solidaris amb tothom, cosa que cadascú
exerceix segons les seves possibilitats.
Tanmateix, ara durant el confinament, tenim una gran oportunitat de donar suport a les petites empreses d’alimentació i
anar a comprar als petits comerços i als
mercats. Que la nostra despesa es quedi
allí.
Veiem cues als supermercats i poques als mercats, com a mínim aquestes
dues últimes setmanes. Les botigues petites més localitzades en barris o zones
concretes es defensen com poden, segons
la fidelitat dels seus clients habituals, que
ja tenien abans de la pandèmia, tot i que
també tocades per l’acumulació de
compres fetes als supermercats.
Això no és d’ara i passa perquè
durant els últims 30/35 anys la nostra
estructura política, l’administració, la societat, tots plegats, hem prioritzat la producció i el comerç sota el punt de mira
de la globalització per damunt del de les
sobiranies. Dit d’una altra manera, hem
passat de tenir el control del territori,
de la producció i la venda, de la traçabilitat
natural del producte a dependre de les

grans multinacionals, empreses l’escomesa de les quals és la rendibilitat econòmica i prou.
La diferència és ben clara. La primera opció, a més de donar-nos seguretat alimentària, sobretot pel que
fa al producte fresc, ens humanitza, ens
acosta a la relació social, entre venedors
i compradors, entre els mateixos que,
mentre fem cua, enraonem de quin tall va
millor per estofar, o de quina és la millor
fruita de la temporada. I això és més important del que ens pensem per a desenvolupar i mantenir una societat sana i ser
comunitat. No podem oblidar tampoc
que parlem de petits autònoms amb algun treballador al seu càrrec.
La segona, el que fa és dissenyar
productes, crear nous gustos i combinacions i, sobretot, que se’n venguin molts,
tant se val com estiguin elaborats. I en el
com i entra l’on, la procedència: d’on vénen els productes que consumim? Quants
quilòmetres han fet per arribar? Quan de
temps han jagut en una càmera? Qui els
ha produït i en quines condicions? A nivell
humà és freda, impersonal, individualista i tramposa: acostumem a comprar més
del que cal seduïts per l’abundància dels
prestatges i els taulells. En aquesta opció
tractem amb empreses milionàries, de
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dubtosa qualitat ètica envers els seus treballadors.
I arribat aquest punt, és indubtable
que la contradicció a l’hora de fer la tria
són els preus. Sí, el compte puja més
quan anem al petit comerç o al mercat, justificat de vegades amb allò de: “és
una opció personal, pagues més, però cadascú és lliure de triar”. Argument que no
acull tothom perquè senzillament, la butxaca de molts no ho permet. Als supermercats, en canvi, els preus són més
econòmics, sí, també, però, realment
hi comprem el que necessitem o davant
l’allau d’oferta caiem a la temptació de
l’alimentació supèrflua i la compra compulsiva, la satisfacció del moment?
Per això pensem que ara més que
mai, els mercats i el petit comerç de
l’alimentació han de ser una estructura
de país, una estructura sobirana que va
des del productor al venedor i al consumidor. És a dir han de fer la funció que
els toca.
És hora, doncs, que entre tothom
ajudem amb la solidaritat de la compra a aquests comerços. O això, o hi
haurà un ensorrament general d’aquestes
petites economies amb conseqüències
desastroses. Aprofitem per conèixer qui
vetlla per nosaltres a tots els barris i femlos confiança comprant allò que necessitem en aquestes botigues. I, en tot cas,
anem-nos repensant com volem qui
sigui la compra i la venda dels nostres
productes bàsics i el present i el futur
dels petits botiguers.

●●●
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 Maria Àngels Subirats,
Joseﬁna Roma,
Joan de la Creu Godoy
i Salvador Rebés

A l’entorn de
Palmira Jaquetti
i Isant

(Equip de Recerca Palmira Jaquetti)

E

nguany s’acompleixen cent deu
anys del naixement de Palmira Jaquetti i Isant (1895-1963), figura singular que ha restat desatesa fins ara, tot
i haver portat a terme una tasca important en la recol·lecció del nostre cançoner popular, a més d’haver-se dedicat a
la pedagogia i a la creació artística, tant
en el vessant literari com en el musical. L’equip de recerca que formem M.
A. Subirats, J. Roma, J. Godoy i S. Rebés vol reclamar l’atenció que mereix
aquesta gran folklorista.
Nascuda a Barcelona l’any 1895
en el si d’una família obrera que li va
procurar una bona formació, va cursar
Magisteri i estudis de música. Obtingué
plaça de mestra titular a Vilaplana (Baix
Camp), on aplegà, entre febrer i juliol
de 1921, un petit recull de cants populars, fet amb materials locals, però també d’Alforja i de Botarell, als quals afegí
els fruits d’un tempteig al Solsonés. Tot
plegat, i sota el títol «Cançons populars
catalanes. Lema: Les
velles cançons, dolces i belles»,
va obtenir un accèssit de 75 pessetes
al primer concurs que havia convocat l’Obra del Cançoner Popular de
Catalunya, a través de l’Orfeó Català
(1922). Havent tornat a Barcelona, Palmira va completar els estudis que li van
permetre l’accés a l’ensenyament secundari. També col·laborà amb l’Institut de
Cultura i Biblioteca Popular de la Dona,
fundat per Francesca Bonnemaison.
Entre 1925 i 1934, va efectuar diverses missions de recerca –als Pirineus
i a la costa– per encàrrec de l’Obra del
Cançoner, sempre en companyia d’un
altre col·lector, tal com establien les
normes de l’entitat. Recercava amb

altres dones, Maria Carbó o Mercè
Porta, i durant una temporada, acompanyada del seu marit, el pintor belga
Enric d’Aoust (1906-1982), amb qui va
contreure matrimoni l’any 1927, després d’una relació epistolar. Tant la suma
de les cançons recollides com l’excellència literària de les seves memòries són
mereixedores d’un esment especial dins
l’Obra del Cançoner. A partir de 1934,
i a causa d’una artropatia severa que va
esdevenir crònica, va haver de renunciar al treball de camp, tret d’un aplec
voluntari (1940) i d’una col·laboració
aillada amb l’Instituto Español de Musicología del CSIC (1945). L’estiu de
1932 havia guanyat la càtedra de Llengua francesa a l’institut de Calatayud,
i encara que va tornar de seguida a
Barcelona (1933), «això havia estat una
profunda escisió amb el meu marit»,
segons confessa a l’escrit «Intent de ferme jo mateixa una fitxa» (ed. per Roser
Matheu, dins Quatre dones catalanes,
Barcelona, 1972). Des de l’octubre de
1932, el seu home era professor d’alemany i d’anglès a l’Escola Normal de la
Generalitat. Enric i Palmira es divorciaren durant la guerra civil. El rastre
d’ell es perd de moment a l’estranger.
Ella, catalanista de conviccions catòliques, va continuar treballant a l’institut

Pi i Margall de Barcelona (depenent de
l’Institut Escola del Parc de la Ciutadella)
i, un cop derrotada la República, va passar a l’institut Montserrat (1939), fins a
la seva mort en accident de carretera,
al terme de Santa Margarida i els Monjos (1963). L’any 1938 havia publicat el
poemari, L’Estel dins la llar, i el 1943 un
llibre per a infants, Mis canciones, amb illustracions d’Elvira Elías. Cal afegir que a
partir de 1941 prengué el costum d’estiuejar a la Vall d’Aran, a Salardú i sobretot
a Artíes, i que, enamorada d’aquella terra, n’estudià la natura i la llengua, tot escrivint, per exemple, «Apport a l’hydronomye du Val d’Aran» (VI Congrés de
Ciències Onomàstiques, Munic 1958) i
«Contribution à la syntaxe de l’aranais»
(IX Congrés de Lingüística Romànica, Lisboa 1961). Al seu torn, l’Enric
d’Aoust va iniciar una nova vida a Mèxic,
on va assolir justa fama com a pintor de
paisatges acolorits, però sobretot com
a retratista d’una munió de joves abillades d’indígenes i de belleses nues,
sota les influències de Diego Rivera i
de l’espanyol Julio Romero de Torres
(vegeu http: // www.edaoust.org).
Palmira Jaquetti no era tan sols
una d’aquelles pioneres en la recerca de la música tradicional, sinó que
seguia una vocació i una dedicació en
VILAPLANA
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la línia de treball iniciada per Rossend
Serra i Pagès i per les seves deixebles
Sara Llorens, Adelaida Ferré, Maria Baldó i tantes altres dones que van encarar
la recerca folklòrica d’una manera prou
acurada, per sobre del nivell general
d’aquella època.
Encara que no tenia gaire experiència en fer treball de camp, el seu compromís amb l’Obra del Cançoner –que
dirigia el músic Francesc Pujol, de l’Orfeó Català, i que patrocinava el pròcer
de Sant Feliu de Guíxols Rafael Patxot i
Jubert– li va obrir una dimensió nova,
empresa amb l’entusiasme de trobar-se
amb una extensió de la seva vocació
pedagògica. Així va encetar la tasca a la
Seu d’Urgell (1925), on vivia la família
paterna, cosa que li oferia la seguretat
de ser atesa. Quan era possible, l’Obra
cercava avaladors que facilitessin l’entrada dels col·lectors a cada població.
Sense anar més lluny, la missió de Jaquetti a Sant Feliu de Guíxols s’emparà
amb el nom del senyor Patxot. També
el mestre Pujol disposava de contactes al Pallars Jussà, al Pallars Sobirà i a
la Ribagorça, ja que tenia casa a Tremp i
hi passava temporades. Hem d’advertir,
però, que Palmira i les seves companyes,
pel fet de ser dones que anaven soles de
camí, no sempre van ser ben rebudes
pels representants de la cultura local, ja
fossin mestres o capellans, i que sovint
van haver de patir burles, reprovacions
i recels.
En el decurs del treball de camp,
Jaquetti va anar evolucionant i perfeccionant el mètode de recerca, i també
va ampliar el radi de gèneres que recull
(goigs i danses, que en un primer moment no hi trobàvem). Tanmateix, cal
reconèixer-hi els condicionants de l’arreplega en aquelles dates, marcada ideològicament per la pervivència d’una visió
essencialista del folklore que afectava
en certa mesura els materials mancats
de «catalanitat», ja siguin les jotes o les

balades d’un clar origen castellà.
Les memòries o diaris de camp
de Palmira Jaquetti ens permeten conèixer, a més d’un devessall d’informació, com era ella qui dirigia el treball. Ella era qui transcrivia la música
de la cançó mentre que Maria Carbó
o Enric d’Aoust n’apuntaven la lletra.
Aquest darrer també treia fotografies
dels informants, encara que a vegades
no tenien pressupost per tants «retratos» com la gent els demanava.
D’altra banda, els seus diaris ens
expliquen com matinava, com podia fer
creïble la seva tasca a gent que desconfiava de dues noies soles, com tornava
un i altre cop a les cases per trobar-hi
informants disposats a dictar cançons.
Els comentaris de les seves dificultats
per a trobar allotjament, per a fer entendre que portava a terme una missió
seriosa, malgrat la seva joventut i el fet
de ser dona, ens omplen els seus diaris de camp d’una profunditat que emmarca l’experiència investigadora. No
es tracta com altres dietaris d’un seguit
de planes bastides només amb les dades
imprescindibles. Ben al contrari, gràcies
al seu gust pel detall i a la seva afició literària podem reconstruir l’ambient i les
directrius de la feina, i unes dimensions
molt humanes dels informants i dels col·
lectors, units per les cançons.
Tot seguit transcrivim un dels innumerables fragments del diaris de les
seves missions de recerca, on queda
ben palès que no es tracta d’unes anotacions ordinàries de camp, sinó que s’hi
trasllueix, a cada paraula i a cada frase,
una excel·lència poètica que enriqueix el
text i fa més gran l’aportació de Palmira Jaquetti al nostre coneixement d’una
societat i d’uns temps passats. El primer
paràgraf ens descriu el temps que hi feia
al poble mariner de l’Escala (Alt Empordà), mentre que el segon parla de la visita que fa a una informant que li havia
cantat el dia anterior:
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«Dimecres, 2 gener 1929
La tramuntana bufa damunt la
terra corpresa. La mar ja està vestida.
Hi juguen els anyells. Els carrers són
una cinta de seda, que passa, llisquent
i freda. A les cantonades tot brunz i
somica. El cel es trenca a bocins, s’esberla la mar; les gavines es precipiten,
xisclen. El vent arrabassa els cabells,
furiós de no haver-vos. Tot és un esbojarrat concert. La porta roman closa.
El cor s’estremeix.
Marcel·lina ha emmalaltit. Les
cançons li llevaren feixuguesa, es sentí
donzella, i a la nit la família ha hagut de
socórrer-la en un atac. Ara té el front
apagat, i els lliris s’han tornat de cendra. Dolça i piadosa doneta. Qui sap
quan podrà tornar a cantar? Ara dorm.
Té un son trencat, fatigós.»
(Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials, vol. X, p. 250.)
Palmira Jaquetti compta amb una
intuïció artística que li fa comprendre
alhora la necessitat d’un treball de camp
més complet que el simple acopi de
cançons-objecte. D’aquesta manera, el
resultat de les seves enquestes i els materials de les seves memòries ens proporcionen avui una quantitat de dades
avinents per a comprendre millor la societat que va trobar.
Aquest article sobre Palmira
Jaquetti i Isant es va publicar a la
revista Caramella, Revista de Música Popular, número XIV, generjuny 2006, pàgines 64 a 66. Des
de Lo Perdrís agraïm i felicitem els
autors del text i a la Revista Caramella la difusió d’aquest article. Us
instem a que coneixeu Caramella,
revista especialitzada en música
popular i que vistiteu la seva pàgina web: www.revistacaramella.cat
●●●
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Els molins fariners
de Vilaplana
(I)

 Pau Serra Reche

E

ls molins fariners són construccions
utilitzades per moldre blat utilitzant la força d’un corrent d’aigua, que
tant pot ser natural com generada per
l’obertura d’un embassament.
L’aigua era utilitzada com a força
motriu per a triturar els cereals. Els recursos hídrics eren escassos, tant a les
zones litorals com a l’interior, llevat de
les comarques de l’Ebre, on la disponibilitat era absoluta. En tots casos, la
regulació del seu ús era molt estricta, ja
que l’aigua era un bé de domini senyorial i a l’Estat Espanyol, a partir de les
Corts de Cadis de 1812, va esdevenir
un bé públic.
Els molins es nodrien principalment de corrents superficials (rius, rieres o barrancs), on l’aigua era aturada en
una resclosa i conduïda per una sèquia
fins la bassa del molí, que actuava de dipòsit.

La força motriu

Els molins fariners utilitzen la força de l’aigua dels rius i altres corrents
d’aigua com a font d’energia pel seu
funcionament.
Per agafar, conduir i emmagatzemar l’aigua del riu es necessiten unes
construccions especifiques, com són la
resclosa, el canal i la bassa.
La reclosa servia per retenir i
desviar l’aigua del riu cap al canal. Les
rescloses que podem veure actualment
són les que estan fetes de pedra, però
antigament se’n feien de fusta, amb
troncs i taulons. Sempre que es podia,
s’aprofitava alguna forma de la roca
que permetés un bon embassament.
Pel que també s’aprofiten a vegades
les formes de la roca és per fer el canal,
per on l’aigua corre tranquil·lament fins
la bassa, que serveix de magatzem. Sovint, on el canal s’uneix a la bassa hi ha un

sobreeixidor per on s’escapava l’aigua
sobrera cap al riu quan el molí no estava
en funcionament.
La bassa servia per aconseguir
una regularitat de pressió de l’aigua
que cau sobre el rodet, per fer la força
suficient per moure’l.

El mecanisme

El mecanisme d’un molí no és molt
complicat. Dins el carcabà es troba el
rodet, format per pales anomenades
àleps, sobre les quals l’aigua exerceix
la seva força en perpendicular a l’eix de
rotació. El rodet sol ser de fusta amb un
cèrcol de ferro al voltant, però se sap
que n’hi havia de pedra.
L’aigua, que baixa des de la bassa
a través del pou, es manté a pressió al
fons d’aquest pel seu propi pes, i surt
amb força pel canal, però si no se’n regula el pas amb el pany, l’aigua sortiria
amb massa força sobre el rodet.
El pany s’acciona des de l’engegador, un ferro llarg, des del pis superior.
Quan el mànec s’enlaira, el pany està
obert, i el rodet gira, quan és avall està
tancat i el rodet està aturat. Aquí és on la
força de l’aigua es converteix en el moviment rotatori que es necessita per fer
funcionar el molí.

El rodet està situat horitzontalment a un metre, aproximadament,
del fons del carcabà. Perquè rodi bé i
s’aprofiti al màxim la força de l’aigua,
es diu que aquesta ha de caure sobre
quatre o cinc àleps a la vegada, ja que
si ho fa en menys superfície, a força que
produeix és inferior.
L’arbre, que ve a ser l’eix de tot el
mecanisme, encaixa amb el rodet i es
falca a ell amb tascons de fusta. L’arbre
acostuma a ser de fusta, però a vegades
pot ser mixt, i la part superior podria ser
metàl·lica. A l’extrem inferior de l’arbre
s’hi troba l’agulla, que sosté el mecanisme sobre el dau del banc, que fa de coixinet fix. El banc, situat a la part més baixa
del mecanisme, s’eleva o s’abaixa des
del regulador per regular la distància
entre les moles, el qual permet canviar
el grau de finor de la farina resultant. A
la part superior de l’arbre hi ha clavat
l coll-ferro, que fixa la mola volandera
a l’arbre. Així, el rodet, l’arbre i la mola
volandera giren totes alhora.
Esquema d’un molí fariner segons
PALAU I RAFECAS, S. Variants i peces
que s’usaven en un molí fariner, 1997.

Els molins de Vilaplana
Segons les restes que es conserven, podem dir que els molins fariners
de Vilaplana són quatre: el Molí del Pigat,
el Molí del Savall, el Molí del Carletes i el
Molinet.
Tot i que dos (el del Pigat i el del
Carletes) són al terme de l’Aleixar, es
considera que són de Vilaplana per: la
mida del terme municipal (que és molt
reduït, i per tant moltes de les terres
conreades i propietats de la gent del poble són al terme de l’Aleixar) i per l’ús
tradicional de la gent de Vilaplana. A
més, els amos eren de Vilaplana i un
d’ells va ser el molí municipal.

Història

Del S. XVIII es coneix l’existència
d’un molí públic, i tot sembla indicar a
que es tractava del Molí del Pigat. Isidre
VILAPLANA
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Saludes[1] diu en el seu llibre haver
trobat un document d’un moliner, arrendatari del molí de la vila, que “ha
pagat per fer una síquia nova sota lo Molí
del Solà”. L’autor diu que no consta amb
claredat la localització d’aquest molí,
però és molt probable que es tractés
del Molí del Carletes, ja que per sota
d’aquest hi passa un canal, el del Molí
del Pigat. Això reforça la hipòtesi de que
aquest últim fos el Molí de la Vila.
Un document del segle XVIII de
l’Aleixar[2] referent a la recaptació de
taxes municipals fa un catàleg de sis molins fariners que en aquell moment estaven actius al terme:
“Molins de farina situats en lo dit
Terme
1. Un molí situat en lo dit Terme
propi del Comú de Vilaplana, es de Una
Mola tant solament, y mol abassades y
sen acostuma traurer Vns anys ab altres
de Arrendament Sinquanta lliures
2. Un Molí situat en lo dit terme
Propi de Pau Solá, es de una Mola tan solament y Mol abassades y sen acostuma
a traurer un any amb altres una renda de
Deu lliures”
Com es pot comprovar tornen a
aparèixer en aquest document, i en els
dos primers llocs, tant el Molí de la Vila
com l‘abans esmentat Molí del Solà,
aquí identificat amb el nom del que devia ser el seu propietari aleshores, Pau
Solà, i que correspondria amb el molí
que posteriorment es coneix com del
Carletes. Ambdós se situen, com actualment, al terme municipal de l’Aleixar
Albert Manent, però, diu a Toponímia de Vilaplana[3] que possiblement
el Molí de la Vila era dins del poble.
Aquesta afirmació no té cap dada que
la recolzi, però és possible que estigui
parlant de l’antiga casa del moliner, que
era al lloc on ara hi ha l’església del
poble i que va ser enderroca per poder edificar el temple[4], al mig mateix
d’aquest i bastant allunyada del curs
del riu. Segurament aquesta casa no
estava lligada físicament al molí, per
tant, mantinc la hipòtesi de que el molí
de la vila és l’actual Molí del Pigat.
No se sap fins quan aquest molí
va ser de propietat municipal. En el Llibre dels Arrendaments del Comú 18001858[5] es pot veure com altres infraestructures municipals (forn de pa,
carnisseria, molí d’oli...) eren arrendades a particulars, però el molí de la vila
no apareix entre elles. Això indica que
DESEMBRE

potser ja s’havia privatitzat durant el
s. XVIII.
M. A. Vernet documenta[6], però, que el
1784 el comú encara va arrendar el molí per 4 anys a
canvi de 250 lliures.
Així doncs, sembla
que aquest molí es va privatitzar entre el 1784 i el
1800, i no va ser afectat
per la Desamortització de
Madoz del 1855, que sí
que va afectar, per exemple, al molí d’oli i a molts
molins d’altres municipis
que es van expropiar durant aquest procés.
Segurament
el
nom de Molí del Pigat ve
d’aquesta època, ja que
probablement va ser la família que se’n
va fer càrrec, i la que fins fa pocs anys va
ser la propietària dels terrenys.
Dels altres molins no hi ha cap
documentació que es pugui utilitzar,
només fonts orals.
Per exemple del Molí del Savall
–que era propietat de Cal Savall, una
de les famílies més riques de Vilaplana–
se’n sap segons tradició oral que va estar actiu fins que va ser molt danyat per
un gran aiguat, segurament del de Santa
Tecla (1874), tot i que M. A. Vernet
diu que va ser un d’anterior, el de Sant
Bartomeu (1866).
Durant molt de temps aquest va
ser el molí més conegut, ja que es troba
al costat de les cases del poble, i mantenia part de l’estructura. Era conegut
com “la cacau”, per l’arc de la cacau o
carcabà, que es conserva intacte, tot i
que des de fa uns anys es troba pràcticament cobert de terra.
La seva estructura va ser aprofitada per construir-hi els rentadors públics a la dècada de 1950.
Lo Molinet (o Molí de l’Ignès o
del Quimet) és el molí menys conegut del poble, el més petit i possiblement el que va funcionar menys temps.
D’aquest molí encara se’n conserva l’estructura de la bassa, molt a prop del curs
del riu, poc després de la confluència
dels barrancs de les Tosques i dels Garrigots.
A. Manent l’identifica com l’antic
Molí de l’Ignès, però Montserrat Martorell, veïna de Vilaplana, afirma que
aquest nom va ser canviat pel de Molí
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del Quimet quan va canviar de propietari.
Abans he dit que es va voler construir una nova síquia pel molí de la vila per
sota d’un altre molí, i això proposa una
altra hipòtesi: és possible que aquests
quatre molins coexistissin en el mateix
moment. A més, el Molí del Carletes
sembla igual o més antic que el Molí del
Pigat. El molí de la vila tenia el monopoli
de la molta de blat, i si els pagesos no
anaven a moldre en aquest molí els queia una multa d’una lliura, però he suposat
que hi devia haver excepcions, com ara
que els pagesos rics poguessin tenir molí
propi. Per exemple, el Molí del Carletes,
segons M. A. Saludes, era propietat del
Mas de Mariner, una de les més grans
heretats del poble. També existeix la
possibilitat que gent forastera anés a
moldre a Vilaplana, per exemple, veïns
de la Mussara, on no hi ha cap molí
documentat.
Extracte del Treball de Recerca de
Batxillerat de Pau Serra Reche
* *
[1] SALUDES I REBULL, ISIDRE, Vilaplana a
mig segle XVIII (1978)
[2]
http://historiesaleixar.blogspot.
com/2015/04/els-molins-fariners-joseppamies-i_63.html
[3] MANENT, ALBERT, Toponímia de Vilaplana i el seu terme (1969-70) [4] SALUDES I REBULL, ISIDRE, op. cit. (1978)
[5] AHMV, Llibre d’arrendaments del Comú
1800-1858
[6] VERNET I FERRÉ, Maria Anna. Vilaplana:
aproximació de la seva història, costums i
tradicions. (2016).
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RECORDIS XAVIER JOANPERE OLIVÉ

Xavier, fins sempre
molta estima, enorme complicitat. Hem viscut l’eufòria dels
triomfs, els breus i poc sòlids triomfs, però no ens hem tirat
enrere en les derrotes que han estat moltes …
Xavier, aquest home discret, encalmat, oposat a qualsevol estridència. Un home que dóna sentit a la paraula
lleialtat. Perquè ha estat lleial amb si mateix amb les seves
idees, amb els seus principis però ho ha estat també amb les
seves gents amigues. Xavier ha estat un amic amb qui poder enraonar amb plena confiança en la seva discreció, amb
la seguretat que no calia demanar-li confidencialitat. Aquest
Xavier sagaç, observador, interessat sempre a anar més enllà
d’allò “que s’explica, s’informa, la gent cregui”. Indagador de
veritats. Però paral·lelament capaç de fer seva, de percebre
la profunditat del dolor, dels sentiments, les emocions…. Comunicador responsable. En els seus programes de ràdio,
en les seves xerrades, en les seves conferències sempre
aportant arguments sòlids, demostrables i prenent posicions
basades en el rigor.
Xavier, un ‘ningú’ que en el seu afany de buscar complicitats havia teixit un ordit d’importants relacions i amistats
d’aquí i d’allà a les quals cuidava i amb les quals mantenia
contacte periòdic. Amistats de les quals qualsevol altre humà
hi hagués gallejat, divulgat, aprofitat. Ell no. I no és cautela
ni discreció… és molt més: és simplement decència. Mai
créixer a costa d’uns altres, mai aprofitar en benefici propi les
estimes que un posseeix. Això sí, mantenir-les, alimentar-les,
cuidar-les…. i gaudir-les. També compartir-les quan podia ser
interessant socialitzar la seva vàlua. Amb Xavier, Reus ha
gaudit d’un bon proveïdor de persones interessants en
diversos camps. Però és cert que, de la relació amb “algunes” persones, sempre s’ha vanagloriat, delectat, divulgat….
les seves tres dones profundament estimades i també sincerament admirades: la Montserrat, puntal de la seva vida, i la
Mar i la Montsant, fruit d’aquest amor.

 M. Gabriela Serra

E

ns vam conèixer a inicis dels 90 en una d’aquestes privilegiades ocasions que la vida ens ofereix de tant en tant.
Durant més d’una setmana compartíem esforços, pors, inquietuds, solidaritat …. I molta, molta esperança. Estàvem
a Guatemala, -encara no s’havien signat els acords de pau,
per tant s’estava en guerra- participant en la primera marxa
per terra cap a les Comunitats de Població en Resistència
de la Serra i el Ixcán. Comunitats amb milers de gents que
vivien agotzonades enmig d’una franja de territori d’una part
controlada per l’exèrcit guatemalenc i per l’altra per les guerrilles de la URNG. Formàvem part de la Delegació catalana
que Entrepobles havia organitzat responent a la sol·licitud de
les pròpies comunitats i de diverses organitzacions populars
així com de l’església guatemalenca que va assumir una gran
responsabilitat. I aquí estava en Xavier.
Crec que va ser Jaume Soler d’Arbúcies el que ho va enrolar en la marxa. Encara m’enrojolo quan recordo que en
una de les múltiples converses que vam mantenir en les que
es parlava de les opcions personals, les dedicacions professionals, les posicions polítiques, li vaig preguntar quina era
la seva professió i em va respondre pintor. “Pintor?, que bé
“-vaig respondre jo- “i de quin estil?” I amb una naturalitat
i certa sorna envejable em va respondre: “de parets”. Van
riure a gust, però em va demanar, amablement, que li expliqués per què m’havia sorprès… i no vaig tenir més remei que
confessar-li que el seu perfil tenia poc a veure amb els pintors
“de parets” que jo coneixia. Amb una seguretat didàctica, ell
em va respondre que possiblement amb aquests pintors jo no
havia parlat tant com amb ell. D’haver-ho fet igual m’hauria
sorprès. Enrojolament ….
Des de llavors les nostres vides s’han anat creuant i
entrellaçant en tal quantitat i varietat d’accions, trobades,
activitats… que, sense pretendre-ho ni proposar-nos-ho,
hem forjat una amistat que ha anat fluint amb profunditat,

SERRALLER
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En Xavier Joanpere,
sempre el tindrem
ben present
sobretot i l’impacte que tenia a casa nostra. Sobre el futur
dels joves i com veien les coses importants, com és ara el
nostre país i la política.
I recordo que al final vam acabar parlant del terrorisme d’ETA, en relació al terrorisme de l’IRA i el fet que aleshores s’iniciés un acostament i posterior negociació entre el
govern britànic i el moviment d’alliberament irlandès.
Pel qüestionari de preguntes que en Xavier havia
preparat em vaig adonar de l’interès que manifestava ja
per les qüestions ecològiques i mediambientals i que anaven des de la situació a casa nostra derivada, en bona part,
per la crisi del sector agrari, que ell també entenia que no
era únicament de preus i que provocava l’abandonament
de les masies i les terres de conreu i a la muntanya, de
pobles sencers. I em recordava la Mussara, ben a prop
del seu poble, Vilaplana.
Estava implicat en molts moviments socials perquè
hi creia, perquè estava convençut que eren necessaris
i que tenien un espai molt definit, a banda de l’acció permanent política, sovint articulada a través dels partits, les
institucions democràtiques i els processos electorals.
Li preocupava molt el paper dels sindicats, entesos
com a grups de pressió social i això ens duia a parlar de la
situació de la Unió de Pagesos, en tant que primer sindicat
agrari de Catalunya.
En fi, que amb en Xavier s’hi podia parlar de tot perquè era una persona molt compromesa, que valorava molt
el que quan ens trobàvem al cap, potser, d’un parell d’anys
de no haver-nos vist, repreníem la conversa com si l’haguéssim interromput feia un parell de setmanes.
Era culte, compromès i solidari. Potser per això va
morir tornant d’un acte de suport a la Carme Forcadell. I
ens ha deixat tota una vida com a exemple.

 Pep Riera

H

i ha persones que per la seva feina i el seu exemple
ocupen un espai a la terra i, tot i que diem que ningú
no és imprescindible, el cert és que n’hi ha que quan ens
deixen, el seu lloc deixa un espai difícil d’omplir.
És el cas d’en Xavier, que molts l’han definit com
un gran activista social, compromès amb totes les causes
relacionades amb la llibertat i el progrés social, amb la qualitat de l’acció política defugint sempre el partidisme, que ell
relacionava amb el sectarisme dogmàtic.
Va escriure diversos llibres i va col·laborar amb moviments relacionats amb l’ecologia i amb la solidaritat entre
persones i entre pobles. Això explica els 30 viatges que va
realitzar a l’Amèrica Llatina -ell no parlava d’hispanoamèrica- a Chiapas, Guatemala o a Nicaragua, els anys de la
revolució sandinista. Parlant de llibres, encara recordo una
llarga entrevista que em va fer, sotmetent-me a una mena
de tercer grau, sense deixar res al tinter.
Va contemplar la realitat política del passat, del
present i les perspectives de futur, del nostre país però
també a escala mundial. La globalització i el futur del capitalisme, en uns temps -ara deu fer disset anys- que amb la
desaparició del bloc comunista, els EEUU i tot el bloc capitalista, els hi quedava un espai al món sense competència i,
per tant, amb l’aplicació d’un corró que trepitjaria l’economia dels pobles del primer món, però sobretot del tercer,
amb molts menys elements de defensa.
En el llibre vaig haver de contestar preguntes molt
específiques sobre el futur polític de Catalunya, pel que
fa per exemple a l’independentisme, en un temps en que
molt pocs catalans es declaraven independentistes.
També sobre la UE i les polítiques agràries, la PAC

●●●

Genís Torres Aymamí, S.L.
CONSTRUCCIONS I OBRES
Carrer Major, 60
Tel. 977 81 51 29
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Tel. 977 815 078
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Entre amics.
O com el Sr. Garcia i els seus amics
van acomiadar el camarada
 Pep Mestre

E

ls homenatges acostumen a seguir rituals, sovint estereotipats. Les regles
del joc que defineixen l’ortodòxia de la
litúrgia obliguen sovint a representar un
comiat a l’amic de tota la vida al caliu del
para-sol dels records, de les relíquies de
les experiències viscudes, de la glossa de
les gestes assolides o de quelcom similar a
tot això. Però el Senyor Garcia no en tenia prou amb tot això (de fet, no li calia!)
El Senyor Garcia va fer un pas al costat i
uns quants enrere i es va proposar compondre una petita simfonia d’homenatge
a l’Amic, en tres moviments. I el que ha
confeccionat el Senyor Garcia ha estat un
vestit vistós, lluent i acolorit. Ha cuinat un
menú d’entrant, plat i postres que ens ha
deixat el caliu del record i l’olor de les espècies subtils i etèries conseqüència d’una
experiència vital i saborosa.
Tot traspuava conxorxa. Es notava
la comoditat entre els Lectors i la Direcció de l’espectacle. Es palpava el plaer (en
algun moment incontingut) en l’exposició
dels actors/amics. Va ser una lectura apassionada, entusiasta i emotiva. Ni la remodelació de la sala del Casal va aconseguir
empetitir l’acte, tot el contrari, hem descobert la possibilitat que ofereix aquest
nou format per a espectacles alternatius
de petites dimensions!
El conte de “Rocco e il suo amico”
és una abraçada a la vida. És un despertar de la innocència. És un trencament
existencial dels patrons injustos als quals
s’estava sotmès. És un homenatge a
l’amistat i la camaraderia, des del record.
En efecte, el Senyor Garcia ens ha
sorprès una mica a tots. Però li hem vist
el llautó: juga amb avantatge quan ens
explica una part de la seva vida. Potser sí
que ho fa emmascarant els personatges
en una Itàlia plena de claror i llum, o amb
unes músiques que expliquen la vida com
ho faria un calendari sonor. Però, amb
traça que hauria subscrit en Delibes, no
ens ha servit el plat directament a mode
de retrat descriptiu de la caracterització fil
per randa dels personatges de la seva vida,

sinó que els ha sabut guarnir d’una boira
que els hi ha proporcionat vida pròpia. I
aquest fet ha promogut que, al mateix
temps, es materialitzin com a tan propers i reconeguts (jo, personalment,
m’he petat de riure amb la descripció de
Mossèn Corbino/Saludes!)
Cal fer referència (i tant que sí!) a
l’elenc d’amics que l’han ajudat a perpetrar l’acció: una sort de factors que han
contribuït a fer que brillés encara més
l’ofensiva literària planejada pel Sr. Garcia.
La sorpresa inicial de veure gent no habi-

tual a l’escenari es va anar diluint a mesura
que avançava la lectura del conte. Pocs assajos i molta intenció. Tal com he anticipat abans: es va poder copsar molta conxorxa i entusiasme, en amalgama febril.
Ben cert que la fita ben bé valia la pena!
És per tot això que he intentat explicar que, després de gaudir del calibre
de l’obra i d’assaborir la qualitat literària
de la peça, entendreu perquè aquí (i només ara!) he sobrenomenat el Pitxi com:
el Senyor Garcia.

●●●
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H

La bandera Olímpica
 Classe de la Bandera Olímpica

ola, som el Guim, la Nua, la Inés, la
Bruna, l’Arlet, la Yu’a, la Berta, el Samuel i la Irene. Som la classe de la BANDERA OLÍMPICA i us volem explicar
algunes coses:
La BANDERA OLÍMPICA és blanca. Té cinc anelles de colors.
Els colors de les anelles són: blau,
negre, verd, groc i vermell. Aquestes
anelles de colors representen els cinc
continents. L’anella blava representa europa, és on vivim nosaltres.
L’anella groga representa Àsia.
L’anella vermella representa Amèrica.
L’anella negra representa Àfrica. L’anella
verda representa Oceania.
La bandera olímpica surt quan es fan
les olimpiades i quan s’acaben l’alcalde
de la ciutat on es faran al cap de quatre anys la guarda.
Els esportistes que porten la bandera olímpica són els abanderats.
Nosaltres per carnaval ens disfressarem d’abanderats olímpics.

Entrevistem en Llorenç Piera, jugador d’hoquei herba
 Classe de l’Hoquei

F

a uns dies, vam entrevistar en Llorenç
Piera, jugador d’hoquei herba del Reial club de Polo de Barcelona. Com que
viu a Barcelona, una mica lluny de Vilaplana, vam fer l’entrevista mitjançant
l’Skype. L’Skype és una aplicació que serveix per poder fer videotrucades i poder
parlar amb gent que viu lluny.
Li vam fer moltes preguntes i ell ens
les va contestar superbé. També ens va
ensenyar la seva equipació d’hoquei i les
copes i medalles que ha guanyat jugant
a aquest esport. Va ser molt interessant.
Aquí hi ha part de l’entrevista que li vam
fer:

DESEMBRE

1. QUANTS ANYS TENS I QUANTS
ANYS TENIES QUAN VAS COMENÇAR A PRACTICAR L’HOQUEI? EL
LLORENÇ TÉ 23 ANYS I VA COMENÇAR A JUGAR QUAN TENIA 6
ANYS.
2. QUANTS ANYS FA QUE JUGUES A
HOQUEI HERBA? DES DELS 6… JA
FA 17 ANYS!
3. COM ES DIU L’EQUIP D’HOQUEI
HERBA EN QUÈ JUGUES? ES DIU
REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA.
4. QUANTS TÍTOLS O COPES HAS
GUANYAT? ENS VA ENSENYAR ALGUNES MEDALLES I UNA PETITA
COPA QUE SIMULA LA COPA DEL
REI QUE VA GUANYAR AMB EL SEU
EQUIP.
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5. PARTICIPES A LES OLIMPÍADES DE
TÒQUIO? ELS JUGADORS QUE
ANIRAN ENCARA NO HO SABEN.
D’AQUÍ A 3 MESOS HO SABRAN.
6. T’AGRADARIA JUGAR A HOQUEI
SUBAQUÀTIC? EN LLORENÇ VA
DIR QUE N’HAVIA FET, PERÒ QUE
ERA FORÇA DIFÍCIL I CANSAT TOT
I QUE MOLT DIVERTIT.
7. PER QUÈ L’HOQUEI HERBA ÉS
OLÍMPIC I EL DE PATINS NO?
HAURIA DE SER-HO. MOLTS ESPORTS NO HO SÓN, PERÒ HAURIEN DE SER-HO. A POC A POC ES
VAN AFEGINT MÉS ESPORTS A LES
OLIMPÍADES.
Ens va agrair a tots i a totes que
mostréssim interès per l’hoquei, ja que
sempre la gent dona molta més importància a altres esports més populars com
el futbol, el bàsquet... I a naltros ens va
encantar!

ESCOLA CINGLE ROIG

UN CARNAVAL OLÍMPIC
 Elisabet Ollé Cerdan

A

quest any l’eix de treball transversal de l’escola són les Olimpíades
i ens hem inspirat en la celebració dels
Jocs Olímpics de Tòquio 2020. Com
que és un esdeveniment de caire inter-

treballant les Olimpíades, va aparèixer a
l’escola tot vestit de patinador! Portava
el xandall de l’escola, unes genolleres
i proteccions per les mans i un casc
per protegir-se el cap i no fer-se mal en
cas de caure. Quan va arribar, i seguint la
tradició de cada any, ens va explicar quines eren les ordres per passar una setmana ben divertida: dilluns cara pintada,
dimarts un barret divertit o una cosa al
cap, dimecres tots vestits d’un sol color, dijous amb pijama i divendres amb
la disfressa!
Ens vau veure pel poble amb el
pijama? Va ser el dijous gras que vam
sortir de l’escola per anar a berenar
tots plegats a la “Planeta”: coca de llardons, coca d’ou, botifarra d’ou...
Durant la setmana, els alumnes de
la comissió de carnaval (Nath, Roger i
Cristian) ens van explicar uns contes
molt bonics: “El Carnestoltes” i “La
vella Quaresma” aprofitant les estonetes de Plurilletres que ens trobem tots i
totes a la sala gran. Ho van fer molt bé
i ens van fer riure molt! Els membres
de les comissions són molt importants
perquè les festes vagin bé i per això es
troben abans per planificar les activitats
i els materials que es necessiten.
I...finalment va arribar el dia que
totes i tots estàvem esperant, el divendres de Carnaval! A primera hora del
matí ja es notava l’ambient de gresca i es
podien escoltar rialles molt divertides!
Com cada any les disfresses són súpernacional que només es fa cada 4 anys
i que a més a més fomenta l’esport i
els valors que hi ha associats, creiem
que és un bon tema per treure-li suc
durant el curs. A més a més, a l’escola hi tenim molt bons i bones esportistes: atletes, nedadors/es, jugadors/
es de futbol, patinadors/es, jugadors/
es de rugbi, jugadors/es d’escacs... Si us
heu fixat cada classe té el seu nom per
distingir- nos bé i aprendre moltes coses sobre les Olimpíades i els diferents
esports que existeixen: P3-P4 “Bandera olímpica”, P5-cicle inicial “Hoquei”,
cicle mitjà “Esportistes” i cicle superior
“Maratonians”.
Com que el Carnestoltes és una
mica tafaner i va descobrir que estem
VILAPLANA
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boniques i molt treballades, sense que
hi falti cap detall.
- Qui eren els abanderats? Anaven amb roba blanca, un mocador i la
bandera olímpica.... Molt bé, són els/les
nenes de P3 i P4.
- I els nedadors, sabeu qui eren?
Anaven amb banyadors, xancletes, gorra
de piscina... Sí, la classe de P5 i CI va entrar a l’escola nedant a la piscina!

- Vau veure entrar els/les jugadors/es d’esgrima? Anaven amb roba
blanca, un casc i xarxa de protecció
i una espasa.... Ben vist! Eren els/les
alumnes de CM.
- I els futbolistes? Portaven equipacions de diferents equips, vambes...
Aquesta era fàcil, només ens queda la
classe de CS.
Va ser una rua de carnaval molt

FEM UN NOU AMIC: EN PILÓS!
 Comissió Escola Verda

A

quest dimecres van venir l’escola
el Marc i el Pilós.
El Pilós és un extraterrestre que
ve del planeta reciclatge. En Marc va explicar-nos un conte en què explicava la
seva història, de quan ell era un nen i
va conèixer el seu amic Pilós. Va explicar l’aventura de com van anar tots
dos en coet a visitar el planeta reciclatge i, allí, va veure l’important que era
reciclar piles i cuidar el nostre planeta
i també el nostre espai.

DESEMBRE

Des d’aleshores és un agent Apilo
i la seva feina és recollir piles per reciclar-les i també explicar a tothom l’important de reciclar-les llençant-les en
un contenidor de piles i no a qualsevol
brossa. Una vegada a la Terra, en
Pilós va posar fil a l’agulla i va construir una planta de reciclatge amb la seva
tecnologia.
El Marc i el Pilós ens van proposar
ser agents Apilo com ells. Ens va demanar que li féssim al Pilós una supermegabraçada per donar-li molta energia per
poder convertir-nos en agents Apilo.
I així va ser, després d’aquestes
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animada, entre altres coses gràcies a la
BATUCADA que fan els/les alumnes de
CS. A més a més també vam poder veure a algun pare/mare/familiar disfressat i
amb ganes de ballar i passar-ho bé!! Al final vam acomiadar-nos del Carnestoltes
amb un pregó ben divertit que van escriure els/les alumnes de CM, amb rimes
per a tots i totes les mestres i personal
de l’escola! Fins l’any que ve, Carnestoltes!
Després del carnaval, havent passat uns dies, va aparèixer a l’escola la
vella Quaresma, que amb les seves 7
cames ens va demanar a totes i tots
que estiguem més tranquils i puguem
aprendre moltes coses!
Ens agrada molt aquesta festa i la
implicació de totes i tots perquè sigui
ben divertida. Moltes gràcies a totes
les persones que heu col·laborat a omplir una any més el Carnaval de l’escola
de felicitat i alegria!
●●●
abraçades tan ‘piloses’ i agradables, vam
convertir-nos en agents Apilo. Ara tenim la tasca de recollir totes les piles
del poble i voltants per tal de poder
reciclar-les.
ENS AJUDES? http://www.apilo.
cat/apilo/downloads/ConteApilo.pdf
●●●
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 La Redacció

La Irina, l’Alba i el
Pep han portat
Lo Pedrís a Florència

SAPS QUÈ SON ELS
PANCAKES?
 Elisabet Ollé Cerdan
La tortita, pancake és un pa pla rodó. La massa conté
usualment llet, mantega, ous, farina, llevat, sucre i sal. Hi
ha moltes variants en diferents cultures i països; per exemple,
als Estats Units se serveixen amb xarop d’auró i mantega. Se
solen prendre com a postres, encara que altres vegades com
a esmorzar o berenar.
Per fer-los podeu seguir aquesta recepta que es és la que
vam utilitzar per preparar el berenar. També hi vam posar crema de xocolata i de cacauet i unes estrelletes de sucre per
decorar. Estaven per llepar-se els dits!
INGREDIENTS:
300 ml llet, 300 g farina, 2 ous, 10 g sal, 50 g mantega, 60 g oli gira-sol, 40 g sucre, 1 cullerada sopera de llevat
químic, 1 tap d’essència de vainilla o canyella, elements per
decorar
ELABORACIÓ
1. Peseu la farina i passeu-la a un colador o sedàs
2. Seguidament, hi afegim el llevat químic a la farina. No hi
poseu tot el sobre, heu de mesurar la quantitat correcta.
3.- Ara, en un bol a part, trenqueu un parell d’ous i afegiu el
sucre. Barregeu-ho una mica. Poseu la mantega a fondre dins el microones durant uns segons i afegiu la mantega
als ous. Poseu-hi també l’oli de gira-sol i remeneu-ho una
mica.
4.-Ara ja hi podeu posar la llet i l’aroma de vainilla.
5.-A continuació incorporeu la farina a la barreja i barregeu
a poc a poc. Finalment, la sal.
6.-Us ha de quedar una barreja líquida però amb una certa
densitat. Si cal afegiu més farina.
7.-Quan la paella estigui calenta, poseu oli amb un paper.
Agafeu un cullerot de massa i dipositeu-la a la paella.
Espereu fins que surtin bombolles per girar-lo.
Bon profit!

La Montsant, la Mar i la Montserrat a Fez amb Lo Pedrís

PINTEM EN LA FOSCOR
 Els nens de Cicle Inicial
Divendres passat els nens de cicle inicial vam pintar amb
pintura fluorescent i fosforescent. És una pintura una mica
diferent perquè brilla en la foscor. Per a què brilli, necessitem
una tira de llum negra i una habitació completament fosca.
La pintura fluorescent brilla sempre a la foscor. En canvi, la pintura fosforescent l’has de posar abans a ‘carregar’
al sol o en un llum potent per a què després brilli a la foscor.
La que ens va agradar més va ser la fluorescent perquè brilla
més.
Vam pintar tot un mural i també ens vam pintar les
mans. Ens ho vam passar molt bé!!
VILAPLANA
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El
menjador
de
l’escola
Cingle
Roig
 Famílies pel menjador de l’Escola Cingle Roig

A

les zones rurals, a diferència de les
ciutats, sovint ens trobem amb
certa dificultat per accedir a alguns serveis bàsics, com ho és el del menjador
escolar. En concret, en escoles rurals
com la nostra, aquest espai pot veure
perillar la seva sostenibilitat o aspectes
com la qualitat del menjar, a causa de no
tenir suficient ràtio d’alumnes usuaris i,
per tant, no ser rendible per cobrir el
personal o la infraestructura necessària
per a dur-lo a terme. Algunes d’aquestes escoles acaben amb el servei propi i acaben oferint-lo a empreses amb
alta capacitat econòmica, però que de
vegades prioritzen criteris econòmics
per davant d’altres com la qualitat del
servei. Com per exemple el cas d’algunes de les escoles de l’Alt Camp, les
quals estan patint el servei d’un càtering
que els porta l’aliment per a tota la setmana amb línia freda des de les cuines
centrals.
Les famílies de l’escola de Vilaplana
som conscients que gaudim d’un servei
de menjador d’alt nivell en molts aspectes, tenint en compte les nostres característiques de ZER, així com pels temps
que corren dins el sector del menjar per
a col·lectivitats.
Essent conscients d’aquesta realitat, volem, d’una banda, agrair a totes
les persones i entitats que han treballat
en el passat o present per fer que l’Escola Cingle Roig tingui un menjador
DESEMBRE

d’aquestes característiques i, d’altra,
escriure un article explicant-vos la importància de la feina que es fa al nostre
menjador i el valor que té per als alumnes de l’escola.
L’empresa que ens proveeix el servei de menjador és el “Casal d’avis d’Alforja”, una fundació sense ànim de lucre,
i que té la seu a Alforja. La cuina central,
que està ubicada al mateix poble, és on
cada dia es cuinen prop de 200 menús
que es reparteixen a un parell d’escoles i una petita empresa de la zona, a
part del propi casal. Així doncs, quan
arriba el menjar a l’escola no fa ni vint
minuts que s’ha acabat de cuinar. Val a
dir que quan l’escola de Vilaplana estava en hores baixes i només hi havia
uns 3 alumnes al menjador, aquesta entitat va seguir oferint el servei i portant
el dinar, malgrat no sortís a compte pel
volum d’usuaris. Creiem que aquesta és
una de les conseqüències positives de
treballar amb empreses locals, arrelades
a la realitat i problemàtiques del territori i que, com aquesta fundació, vetllen
pels interessos de les persones per sobre dels econòmics (la fundació Casal
d’avis, a més, destina els seus beneficis
a la cura de les persones grans).
Els treballadors i treballadores del
“Casal d’avis d’Alforja” són professionals
qualificats. A la cuina, els i les cuineres
provenen d’escoles de cuina i un cop
l’any participen a un “Estage” de forma-
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ció de cuina al Món Sant Benet. Pel que
fa al monitoratge, la persona que fa el
servei complementari (a part de la Pili,
el tresor més apreciat del menjador de
la nostra escola) és pedagoga i fa un
acompanyament durant l’estona de dinar, afí als criteris de l’escola.
El que sembla contradictori és
que l’augment d’alumnes que es queden a dinar sigui un inconvenient econòmic, ja que sovint s’ha d’activar una
segona monitora, per ràtio d’alumnes,
fet que encareix el preu final del menjador perquè amb les aportacions de les
famílies no es cobreix el cost d’aquesta
segona professional, només s’arriba a
pagar una monitora i mitja.
Un altre aspecte que valorem molt
positivament del nostre menjador és
la incorporació de criteris de proximitat i sostenibilitat en l’elaboració dels
menús. En la mesura que és possible,
inclouen aliments de km 0 i de productors locals, així com alguns productes ecològics. Més enllà de quin és el
grau de presència d’aquests productes,
hem pogut constatar la clara voluntat
d’aquesta entitat de vetllar per la salut
dels nostres fills i filles i la del medi
ambient. Els ous, per exemple, mai són
del nombre 3, els iogurts són de la cooperativa de caire social La Fageda, i
així podríem parlar de tots els productes que utilitzen.
Altres actuacions que es duen a
terme a la nostra escola són el projecte
“Jo em faig el plat”, que incorpora noves dinàmiques al menjador per tal que
els alumnes se serveixin ells mateixos el
menjar, i així caminar cap a l’autonomia,
la responsabilitat i la conscienciació sobre la seva pròpia alimentació.
Amb tot això, i sobretot en un
moment com l’actual en el qual ens
omplim la boca amb aspectes com la
preocupació pel “canvi climàtic”, el
consum local i la sostenibilitat, com a
AMPA creiem que som molt afortunats
i afortunades de gaudir d’un servei així
de coherent, gestionat per una entitat
que té les coses ben clares, i que té tanta qualitat.
Famílies pel menjador de l’Escola
Cingle Roig
●●●

CONTES

LES TRES REINES D’ORIENT

 Dolors Sentís

L

a història va anar més o menys així:
A Orient hi havia tres reialmes:
La Febró, l’Albiol i Prades, petits i veïns. Amb tres reis: El rei Eduard, el rei
Carlos i el rei Raül, amb les seves tres
reines: la reina Conxi, la reina Irene i la
reina Lourdes.
Els tres reis eren amics de tota la
vida, fins i tot van anar a la universitat
de màgia junts; allà van conèixer les
reines, que també eren molt amigues,
generoses, eixerides i molt sàvies.
Tot hauria anat com una seda si no
fos perquè els tres matrimonis no tenien
fills... i això els entristia una cosa de no
dir.
El rei Eduard Blanc, el rei Carlos
Ros i el rei Raül Negre, quan es feia
fosc es posaven tristos i melancòlics,
pel fet de no tenir ni hereu ni pubilla.
Pujaven al terrat dels seus palaus per esbargir les penes. Es distreien mirant els
estels... ves a saber què hi buscaven.
Una nit, com totes les altres, els
tres reis van pujar al terrat, i mira que
miraràs... i de sobte... passa l’estel!
L’endemà al matí, els reis havien
desaparegut... no havien tornat del terrat.

La reina Blanc, estranyadíssima,
va trucar per Skype a la reina Ros i
a la reina Negra, sí, ja sabeu, allò de
trucada a tres:
Conxi: Reina Irene, reina Lourdes! Que el meu estimat Eduard ha desaparegut! Com cada nit se’n va anar cap
al terrat, i jo me’n vaig anar al llit a llegir
una estona, em devia adormir... i no em
vaig adonar de res... avui al matí he vist
que el rei no hi era, ni havia obert el seu
costat de llit.
Irene: Oooooh! el meu Carlos
també ha desaparegut... jo ahir mirava
el 30 minuts, que feien un reportatge
súper interessant sobre les compres
del Black Friday, i espera que esperaràs... no baixava i no baixava. I potser
ja eren les 4 de la matinada que vaig
anar a veure si el trobava al terrat, i

no hi era!
Lourdes: A mi, igual, per cert reina Irene, vaig veure el 30 minuts, quina passada, com ens enganyen perquè
gastem i gastem! El rei Raül tampoc va
tornar del terrat... però cap a les 2 vaig
sentir soroll de camells i crits de “Vinga
va! Marxem!”... deuen haver anat a algun
lloc...
Conxi, Lourdes, Irene: Ja tornaran!
Però les tres reines estaven ben
estranyades; ves a saber què havia passat; on havien anat els tres reis? Van
haver d’esperar 15 dies ben bons!
No va ser fins dues setmanes després que els van veure tornar, assedegats, bruts i polsosos, però amb una cara
de felicitat que feia bo de veure. Les tres
reines els esperaven a la rotonda que se-
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parava els tres reialmes, les tres amb les
mans als malucs, la mosca rera l’orella i
un somriure de cascavells als ulls.
Conxi: Però... es pot saber d’on
veniu tots tres?
Irene: Vau marxar cuita-corrents! Lourdes: No ens en vam ni adonar. Eduard: Calma, calma...
Carlos: Ai mareta meva si ho sabéssiu!
Raül: Primer de tot un petonet...
mua... i segon de tot... una bona dutxa,
afaitats i amb un bon tiberi a taula, us ho
explicarem tot.
Eduard: Fil per randa!
Un cop nets, refets i enclenxinats,
el rei Eduard, el rei Carlos i el rei Raül
van començar a explicar-se.
Carlos: Vet-ho aquí. Heu de saber i entendre que vam marxar a corre-cuita perquè aquella nit, com tantes
d’altres, tots tres havíem pujat al terrat
del palau, per veure si alguna estranya
conjunció dels astres ens podria indicar
on, quan i com trobar un hereu, nen o
nena, tant se val.
Raül: I aleshores... la vam veure,
una estrella formidable, meravellosa,
amb una cua d’estels que semblava un
cometa.
Eduard: Ens indicava una direcció... cap a Betlem i semblava que volia
que la seguíssim.
Carlos: I... sí, sí, la vam seguir. I
quan paràvem per descansar una mica,
que Betlem és molt lluny... eh Raül?
Raül: L’estel es parava!
Reines: OOOOOOOhhhhh!
Raül: Finalment vam arribar al
terme de Betlem. Eduard: L’estrella
ens va guiar cap a una cova. Carlos: No
diríeu mai què hi vam trobar.
Reines: Què?
Reis: Un nen!
Reines: Ole tu!
Raül: Estava amb son pare i sa
mare, sí, però quasi no el podien tapar...
no tenia robeta... estava nuet nuet.
Eduard: Tenien un ase i una vaca,
i així li donaven una mica d’escalfor.
Carlos: Vam decidir afillar-lo allà
mateix, l’estrella ens ho deia. I com a
bons padrins li vam fer uns regals. Or!
Raül: Encens! Eduard: Mirra!
Reines: Perdona!
Conxi: Que us heu begut l’enteniment?? Digues-ho tu, Irene! Irene:
A qui se li acut regalar això a un infant
acabat de nàixer? Reis: Oh, uh, ah,
mmmmm... ai ai ai...
DESEMBRE

Carlos: Què havíem de fer?
Aleshores la reina Conxi, la reina Irene i la reina Lourdes, d’allò més
decidides, van començar a fer una llista de tot el que hauria calgut fer i no
havien fet.
Lourdes: Als infants petits tant
se’ls en dona, de l’or, l’encens i la mirra...
i la corona de rei!
Conxi: No saben què és ni per a
què serveix això, i encara prendria mal
si s’ho empassava, oi Irene? Irene: Si
tan nuet nuet,anava aquell nadó, més
servei li haurien fet uns bolquers o uns
peücs. Lourdes: O un llitet i una manteta.
Conxi: Un pijama calentó.
Irene: Ara bé, el que els fa il·lusió
de debò a les criatures de totes les edats,
mides i colors... són les joguines: cavallets de cartró, nines, peluixos, bitlles,
patinets, bicicletes, trens, cuinetes...
Lourdes: Llibres de contes, panderetes, sonalls, flabiols i flautes, microscopis, calidoscopis i jocs d’ordinador...
Conxi: Raquetes, pilotes, baldufes, trineus... jocs de màgia, de cartes
i de l’oca...
Irene: Disfresses, trencaclosques,
discos, titelles... Lourdes: Trens elèctrics, cotxes, vaixells pirates, tractors...
Eduard: Nois, l’hem feta bona! I
ara què fem?
Les tres reines es van agafar per les
espatlles fent pinya i van estar una estona xiuxiuejant entre elles.
Lourdes: A veure, anem per
parts: per fer saber a totes les criatures del món que ens les estimem com
si fossin fills o filles nostres, podem demanar-los que un cop l’any ens escriguin
una carta, que et sembla, Conxi?
Conxi: Un mail o un sms... watsapp no, que encara no he baixat l’aplicació.
Irene: Ens han de fer arribar quina
joguina els fa més il·lusió, i quin desig tenen per a ells o per a la seva familía.
Eduard: I d’on treiem tantes joguines, a la Febró no tenim cap Multinacional.
Carlos: A l’Albiol només hi ha la
fàbrica de tractors, dels de debò.
Raül: I a Prades hi ha un forn,
que fan unes magdalenes boníssimes...
però joguines...
Conxi: No patiu per res... si no
fos per nosaltres... ara mateix ens posem en contacte amb el nostre veí de
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Vilaplana, Alí Express, fabricant de joguines.
Irene: Quan rebem les cartes, les
organitzem i classifiquem. I tu Lourdes...
Lourdes: Faig la comanda de tot
allò que ens demanin i poguem aconseguir.
Conxi: I vosaltres amb la vostra
màgia, us encarregueu de fer-les arribar
a tots i cadascun dels nens i nenes del
món.
Irene: Per terra, mar i aire... casa
per casa
Eduard: Quina pensada més bona!
Carlos: Necessitarem... tractors, camells, cavalls, vaixells, trens...
Raül: Ep, ep, ep! I els nens i nenes que no es portin bé?
Tots: CARBÓ!... de sucre.
I així va començar tot, un 6 de
gener a la matinada, perquè el sopar es
va allargar i allargar, amb tanta organització i xerrameca.
**
Van signar tots en l’acta de l’assemblea que a partir d’aquell dia, un cop
l’any, el 6 de gener, quan arribés l’estrella a Betlem, visitarien casa per casa, tots
els nens i nenes, carregats de regals, sobretot joguines però també una mica de
carbó.
Heu de saber, però, que hi ha
algun any que fa mal temps, està núvol i no es veuen les estrelles, però les
reines saben quin dia han de repartir els
regals els seus marits... perquè senten
un soroll! Molt fort!
El soroll que fan els nens i nenes
d’un poblet amagat a la muntanya perquè els reis sàpiguen on viuen i cap a
on portar els regals.
I vet aquí un gos i un gat....i tres camells... aquest conte ja s’ha acabat!
●●●

DE CINE

Tres Gales i un regal
 Montse Argerich

C

om ja sabeu, la temporada cinematogràfica comença l’any amb el lliurament dels premis de les Acadèmies,
catalana, espanyola i nord-americana,
una darrera l’altra i sempre en aquest
ordre. Comencem.
L’austeritat dels Gaudí
A mi en general els Gaudí
m’agraden, potser perquè és la
primera gala de l’any, sense excessos de glamour sempre l’he
trobat un acte força digne. Enguany, a més, hi ha hagut molt
bones pelis.
El premi a millor pel·lícula
se’l va endur Els dies que vindran, una història que transcorre durant l’embaràs real d’una
parella real que tindrà una criatura sense haver-s’ho plantejat.
Ja havia guanyat el premi a millor llargmetratge al FIC-CAT, el
festival internacional de cinema
en català a Roda de Berà, on Carlos Marqués-Marcet, autor també de 10.000 km, explicà l’origen
de la idea de fer el seguiment de
l’embaràs d’una parella, amics seus, María Rodríguez i David Verdaguer, que en
són els actors protagonistes.
És un relat de pors, de canvis anímics i de discussions, que sense explicar

coses extraordinàries, s’expliquen molt
bé. Barreja invenció o mentida i realitat
però et dóna una sensació de proximitat
que sorprèn... realment creus que estàs tafanejant pel forat del pany en la
vida d’aquesta parella. Dir també que
els dos protagonistes estan fantàstics, i
ella, María Rodríguez Soto, va rebre
el premi a millor protagonista femenina.
La millor pel·lícula en llengua no
catalana va ser per La hija de un ladrón, opera prima de Belén Funes que
va rebre també el premi a millor direcció. Protagonitzada per Eduard i Greta

Fernández, pare i filla, és una mostra de
cine social que relata la batalla del dia a
dia de moltes dones.
Karra Elejalde va rebre el premi al millor protagonista masculí per

Mientras dure la guerra, dirigida per
Amenábar, i que no he vist... per mandra. Una peli historicista sobre les
dues Espanyes del 36 a partir de la
posició d’Unamuno a la Guerra Civil,
amb molta polèmica sobre la neutralitat de la narració i sembla ser amb
alguns defectes històrics, però amb un
actor protagonista que, pel que hem vist
d’ell, me’l crec perfectament capaç de
fer un paperàs i per tant, mereixedor del
premi.
La millor actriu secundària va ser
per Laia Marull a La Innocència, una
pel·lícula deliciosa de la que ja en
vam parlar a l’anterior Pedrís. Per
mi va ser el millor premi dels Gaudís.
Els Goya a Málaga
La performance de les cerimònies va in crescendo amb els Goyas.
També es concedeixen premis però
hi ha molta més expectació, més catifa vermella, més escots... i (representa) més enginy... En fi, pongamos
que hablo de Madriz, però la veritat
és que no me la perdo.
Segons opinions publicades
no va tenir massa interès, va ser
una mica decebedora, diuen la pitjor gala de la història... francament
tampoc es tracta d’estripar sense pietat. No ha de ser fàcil arrodonir un
espectacle d’aquests en un país que
per segons què se les dóna de refinat
però segons com es peta de riure amb
bestieses: “No sé cómo dirigirme a usted (Pedro Sánchez). Aquí el presidente
es Mariano (Barroso), Pedro es Almodó-
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var y el guapo es Banderas”, deia el presentador.
Les tres pelis estrella de la gala
van ser Dolor y gloria, que triomfà,
amb set estatuetes, i dues de la Guerra civil, Mientras dure la guerra que
se’n va endur cinc, tot i ser la peli amb
més nominacions, i La trinchera infinita, amb dos premis.
En general tot força previst. Millor pel·lícula Dolor y gloria, millor director Almodóvar, millor actor Banderas. Fins aquí premis als stars. I a
partir d’aquí reconeixement als locals.
Millor actriu protagonista a Belén Cuesta per La trinchera infinita, que
tampoc he vist, pel mateix motiu,
la mandra a les pelis de la Guerra
Civil però de la que ara, després
d’aquest premi important a una actriu fonamentalment teatral, n’estic
encuriosida.
Un altre pes pesant del nostre cinema, l’Eduard Fernández,
va rebre el premi a millor actor
de repartiment per Mientras dure
la guerra. Karra Elejalde aquí no
podia endur-se el de millor actor
protagonista perquè la competència en la seva nominació era
ferotge.
Però la Gala també va tenir
moments emotius i esplèndids. Per
exemple, la recollida del premi de
dues actrius octogenàries, el de
millor actriu revelació a Benedicta Sánchez, que als 84 anys
fa un paper extraordinari a O que
arde. Te la menjaries a la peli i te
l’hauries tornat a menjar a l’escenari
quan rep l’estatueta i desdentegada (ja
havia anunciat que es presentaria així a
la festa), no sap què dir, demana al públic
que l’ajudi i acaba amb un “¿Me puedo ir
ya?”. Boníssima.
L’altre va ser el moment del premi a millor actriu de repartiment a Julieta Serrano per Dolor y Gloria. Tam-

DESEMBRE

bé molt merescut, ja que després d’una
llarga dedicació al cinema i al teatre, fins
als 87 anys no li ha arribat un Goya. Entranyable en les seves paraules, emocionada... em venia al cap la seva imatge a
Mujeres al borde de un ataque de nervios,
com una possessa, amb un vestidet jaqueta Chanel de color rosa i la melena al
vent damunt d’una moto.
També va ser un pèl commovedor el lliurament del Goya d’Honor a
Pepa Flores, la Marisol. Suposo que
per mantenir una mica d’intriga, corria que no estava clar si l’actriu aniria a
recollir-lo o no (en realitat, sembla ser

que des del primer moment va excusar
la seva presència, òbviament). I dic òbviament perquè viu retirada dels focus
mediàtics i allunyada des de fa molt
de temps del mundillo del cine... Un
entorn on, des que tenia vuit anys va
patir vexacions, abusos... tal com revelava en una mena de projecte de biografia explicant-li a Paco Umbral: “Me
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DE CINE
llevaban a un chalet de Viso y allí había
gente importante, gente del régimen, a
verme desnuda, a mí y a otras niñas”.
L’Acadèmia li devia aquest premi,
un premi que no podia (ni havia de) recollir personalment, ho van fer les seves tres filles, però en cap moment ningú es va atrevir a fer referència explícita
a aquestes pràctiques tan habituals en el
món de l’espectacle... I és que “la vida
es una tómbola, tom, tom, tómbola...”
Una gala llarga, com sempre, carregada d’agraïments i dedicatòries en la
que potser el millor va ser l’últim
quart d’hora, amb les paraules
d’Antonio Banderas en rebre el
premi i les d’un Pedro Almodóvar,
reaparegut por la puerta grande.
Oscar surprises
La gran triomfadora dels
Oscars fou la sud-coreana Parasite, que va rebre guardons en
les millors categories. Un reconeixement a una bona peli, de la que
també en vam parlar a l’anterior
Pedrís; però tot i que les apostes
l’apuntaven des de feia temps, per
mi era inimaginable pensar que
podia endur-se el premi a millor
pel·lícula, competint per exemple
amb El Irlandés (una gran obra,
cent per cent oscaritzable) o al
millor director, competint amb
Scorsese o Sam Mendes. Jo preveia
per exemple un premi al millor guió
original i també a la millor pel·lícula
de parla no anglesa, tot i la competència
de Los Miserables i de Dolor y Gloria.
D’aquesta mateixa pel·lícula, projectada al darrer Festival Internacional
de Cinema de Tarragona, el REC, no en
dius el mateix si estem parlant dels Oscars, d’un premi a la millor pel·lícula de
l’any, arreu del món. Personalment em
genera contradicció, d’una banda em

satisfà que una peli sud-coreana, o en
tot cas, no americana, pugui endur-se
un premi d’aquestes característiques i
d’altra banda em supera imaginar-me-la
com la millor o una de les millors obres
cinematogràfiques del 2019.
Les previsions es van complir
amb el premi a millor actor a Joaquin
Phoenix per Jóker, i el de millor actriu
a Renée Zellweger per Judy, una peli
biogràfica sobre la Judy Garland, en la
que segurament el paper està molt ben
interpretat, però no l’he vista. Tinc dificultats amb els musicals de l’època
daurada del Hollywood dels 60’s, crec
que només m’emociona Singing in the
rain, West side story o El violinista en el
tejado. Vaig quedar saturada de les pelis
de la Judy Garland amb el Mickey Rooney, us en recordeu?, però també he
dir que vaig reconciliar-me amb el gènere, amb el musical de la seva filla Liza
Minelli, Cabaret, gran obra. Cap sorpresa tampoc en el premi a millor actor
secundari a Brad Pitt per Érase una
vez... en Hollywood.
Els premis al millor so, efectes visuals i fotografia van ser per a 1917, una
peli enmig del fang en un camp de batalla
durant la primera guerra mundial, i de
la que tothom feia referència a un pla
seqüencia llarguíssim a l’interior d’una
trinxera. Tot i que ja l’havíem vist amb
Kubrick a Senderos de gloria, realment
és imponent en les imatges... Si crèiem

que ho havíem vist tot, des del punt de
vista cinematogràfic, sobre la primera
guerra mundial, ens faltava 1917.
La història, una missió suïcida de
dos joves soldats britànics a través del
camp de batalla, és el de menys, perquè allò realment important és el llenguatge de la càmera. No és tan espectacular el primer pla seqüencia com que
en realitat tota la peli sembla una sola
escena, sense talls, com si tu, espectador, acompanyessis constantment als
soldats a dos pams en un viatge que
dura el que dura la pel·lícula. Desconec
els entrellats del que això suposa tècnicament però sembla ser que la proesa
en aquesta percepció precisament està
en haver-la sabut generar falsament.
M’explico, el llarguíssim pla seqüencia
de l’inici és mentida, i això és el que el
fa extraordinari perquè el veus i el vius
com un pla únic. Un mèrit compartit
entre direcció de fotografia, muntatge i,
òbviament, Sam Mendes, el director.
El premi al millor guió adaptat va
ser per Jojo Rabbit, una pel·lícula per mi
sense cap mena d’interès, amb un doblatge nefast aquí, on tan sols destacaria
el personatge entranyable i la interpretació que en fa la Scarlett Johansson.
I per acabar, una immerescuda absència en els Oscars, la d’una de les pelis que més m’ha agradat en els darrers
mesos.

DE CINE
El regal: Vida oculta
Una peli del maleït Terrence Malick, el director de El árbol de la vida,
una obra mestra, que ara ens presenta
una història basada en fets reals sobre
un objector de consciència que rebutja
adherir-se als nazis a la segona guerra
mundial. Interpretada per actors austríacs i alemanys no reconeguts, tan
sols apareix Bruno Ganz en un paper
molt breu. Només això, en tres hores.
El relat ens situa a Àustria, en
un paratge muntanyós espectacular,
on una parelleta de joves camperols
conviu en un poblet amb les seves tres
filles treballant la terra i cuidant el bestiar. Preciós tot, la neu, l’herba, la parella,
les nenes, els veïns, la plaça del poblet,
les cases... fins i tot la fermesa religiosa i
la duresa d’una vida rural estricta. L’esclat de la Guerra col·loca contracorrent al
jove, no pot recolzar el nazisme, les seves
conviccions religioses no li permeten pactar amb el Maligne, això el converteix en
un antipatriota i la vida dóna un gir.
Tot i que el metratge és llarg i que
potser en algun moment s’allarguen les
reflexions de les veus en off o les seqüencies semblen repetir-se, captiva
com s’espremen les imatges per ferne un poema darrera l’altre. Un regal,
només en tres hores.
●●●
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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.

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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LITERATURA: CONTES
 Rosa Maria Ramos

CAFÈ TURC

JUSTÍCIA

A

L’

l tren la dona s’ha fixat en una parella molt jove
que és ben a prop seu, dreta a la plataforma del
mateix vagó. I no sabria dir per què però una esgarrifança li ha recorregut la pell envellida.
La noia té uns ulls de vellut castany i una boca
feta per a la rialla clara. Els cabells indòmits se li escapen d’una agulla que pretén recollir-los-hi al clatell.
Mig jugant, entrellaça la cama d’ell entre les seves i
mostra una cuixa bronzejada, esculpida amb cisell
d’artista, i un tou de la cama suau, jove, incitador. Ara
aprofita un balanceig del tren per fer venir el noi
més a prop i besar-lo sense pressa. El brunzit del tren
apaga una rialla còmplice.
A ell no li veu la cara, perquè és davant la noia.
Amb una mà se subjecta a la barra metàl·lica, i la màniga curta deixa al descobert un braç musculat, potent,
solcat per venes inflades com serps. Amb l’altra, s’
abraça a la cintura d’ella. De tant en tant, es balanceja còmicament amb un vaivé elàstic que sembla seguir
les oscil·lacions del tren. El moviment, que s’inicia
als peus, puja com una onada i li sacseja els rínxols
foscos que li tapen el clatell.
Quan la parella baixa, la dona segueix els joves
amb la mirada i torna a notar una esgarrifança i un
regust agredolç. Mil bocins de passat se li desfan a
la boca. Agafa el llibre, que encara no havia obert, i
intenta concentrar-se en la lectura.
Quan arriba a casa, es prepara el seu descafeïnat de mig matí, però avui el troba terriblement
descolorit i insuls, un succedani tosc d’allò que és autèntic. Tanca els ulls i desitja amb totes les forces un
cafè turc concentrat, espès , intens, veritable.

Avinguda del Tibidabo? No, senyor, aquest tren no
hi para. Que no ha vist els auriculars? Doncs, no
molesti, home, que hi ha futbol. Buf! sense dinar, i cap
a Terrassa. Que la mama vol que l’ajudi a fer flaons.
Que s’enyora del poble, ves. Ah, i compra el brull i
l’anís. Nena, que no vindràs? Des de les vuit que truca.
No hi ha treva, ni que sigui dissabte ni que hi hagi partit. Messi, què has fallat, fill meu! Doncs si tu no estàs
fi, ja hem begut oli. Déu meu, què no donaria jo ara
mateix per un sofà, una tele i un tros de bocata! Però
què fa aquest àrbitre? Si és que no hi ha justícia, ja ho
sabem prou. Ell, el príncep de la mama, ell sí que deu
estar escarxofat veient el Barça, segur. Uf, gol anul·lat
al Getafe. Sant VAR! Sí, mama, què vols? Que no em
sents? És que no puc cridar que soc al tren; que sí, que
ara vinc, si ja m’ho has preguntat cinc vegades! Que tu
no te’n recordes? Ja, mama, ja, però jo sí. Cony, Griezman!! Que ets més dolent que la tinya, tio! Bon altre
príncep, aquest. Res, mama, res. Que he de penjar,
que es talla. Té, el que faltava. Collons de Getafe! Encara que marquin, això no és jugar. Hosti, mama, una
altra vegada, no!. Truca al teu fillet, coi. Ah, no, que ell
està molt ocupat. És que val molt, lo xiquet. Sempre
de cap a la faena! La xica, és diferent. Com que acaba
a les tres, té més temps. I una merda, mama! Digues
que la nena és l’escarràs de la casa! I no és just; no ho
ha estat mai, mama. Falta. Falta claríssima. Penal, sííí!
Gooool!! Per fi una mica de justícia.

PASSATEMPS

C. del Casal, 3
43380 VILAPLANA
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MASOS I CASES
DEL TERME DE LA MUSSARA
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 Joan Serra Ferré
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Mas d'en Roig

Mas del Pusso
del Cingle

MAS DEL PUSSO
DEL CINGLE
ALTRES NOMS:

Tot i que al Registre sempre s’hi refereixen
com a Mas del Pusso del Cingle o de la Singla, en
altres documents surt com a Mas del Pucet o del
Pucetó per a diferenciar-lo del del Pusso de la Mussara.
SITUACIÓ

Sota el Cingle de la Mola, en un petit replà
entre cingle i cingle, aguaita sobre el terme d’Alforja. Per poder pujar cap al poble havien de salvar
el cingle passant pel Portell del Marrà, una petita
escletxa en el Cingle Blanc que permet grimpar fins
al Pla de la Mola.
ESTAT I HISTÒRIA DE LA CASA

Està totalment enrunat, Trobem les primeres referències del mas al llibre de baptismes de la
Parroquia quan el 18 de juliol de 1819 un tal Jaume
Valverdú, del mas del Pucet va ser padrí d’un nen
anomenat Jaume Estivill Claver.(R. Amigó, 2006).
PROCÉS D’ABANDÓ

Segons A.Manent (2003), quedà totalment
abandonat quan la família de Joan Vallverdú Magrané, formada per quatre persones, marxà el 1914
cap a Mas d’en Roig i després cap a Alforja. Tot
i això segons el Registre Civil, un any després el
1915 s’hi produí la mort de Francesc Vallverdú Salvadó.
El mas era de propietat
NAIXEMENTS

Any
1873
1902
1907

Sexe
H
H
D

Nom
Jaume Vallverdú Magrané
Eusebi Vallverdú Juanpere
Carme Vallverdú Juanpere

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

L’afegitó “de la Mussara” és modern per diferenciar-lo del mas del Pusso del Cingle. Al registre s’hi refereixen
simplement com a mas del Pusso, Puso
o Puço.
SITUACIÓ

Sota la Punta de les Airasses i del
poble, sobre el Cingle del Rafael. aguaita
sobre el barranc de Vall d’en Bassa. La
moderna pista forestal hi passa a tocar.
ESTAT I HISTÒRIA
DE LA CASA

Està totalment enrunat, Les primeres referències del mas les trobem
al Registre Civil quan s’inscriu el naixement de Dolors Olivé Vallverdú, 1881.
PROCÉS D’ABANDÓ

Segons A. Manent (2003) quedà
totalment abandonat quan la família de
Joan Camafort Expósito, formada per
sis persones, marxà el 1923 cap a ca
l’Esteve.
El mas era propietat Josep Oliver
que vivia a Reus.

NAIXEMENTS

Any
1881
1883
1892
1900

Sexe
D
D
D
H

Nom
Dolors Olivé Vallverdú
Leonor Olivé Vallverdú
Virginia Olivé Vallverdú
Josep Vendrell Olivé

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

Onomàstica de l’antic terme
de la Mussara
 Jordi Càceres
Societat d’Onomàstica

E

l passat diumenge 26 de gener es va
presentar el llibre sobre els noms
de lloc i de persona de l’antic terme de
la Mussara de Ramon Amigó i Anglès,
editat per l’Institut d’Estudis Catalans,
al Casal de Vilaplana. Les intervencions
de l’acte van ser de Magda Montlleó,
regidora de Cultura de l’Ajuntament de
Vilaplana, Joan Anton Rabella, director
de l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut
d’Estudis Catalans i editor del llibre,
i Pere Navarro, professor de la URV i
presentador.
Aquesta és la reedició de Els topònims del terme municipal i del poble de la
Mussara (1963), que el mateix autor va
deixar enllestida i revisada abans del seu
traspàs el 2011. Una versió sense gaires
afegitons a la llista de noms, només uns
quants cognoms i masos més. Ara bé, la
nova edició compta amb tres novetats
significatives. La més notable és l’ordenació dels materials alfabèticament en
comptes de genèrics geogràfics com a
la redacció dels seixanta.
La segona diferència, respecte
de la primera edició, és la utilització de
l’alfabet fonètic internacional per transcriure la pronunciació dels noms. Heus

aquí una nova col·laboració del dialectòleg Pere Navarro i Gómez i l’autor en la
revisió de les transcripcions fonètiques
per impulsar els treballs d’onomàstica
al Camp de Tarragona. Amigó era molt
escrupolós en els treballs de camp,
especialment parava molt de compte
en la pronúncia, inclús feia repetir als
seus informants els noms per assegurar-se que la transcripció anotada era
correcte. Els mussarencs mantenien el
parlar propi del Camp de Tarragona,
tot i esser el primer esgraó orogràfic
de les Muntanyes de Prades, però en
parlaven com alguna cosa impròpia “a
baix, al Camp”. El gran interès fonètic

d’aquest treball rau en què la majoria
dels seus consultats van ser nats entre
1879 i 1910, és a dir, pagesos, bosquerols i pastors, la majoria amb poca lletra, sense adulteracions en la parla, i
que bona part de la seva vida activa
havien transitat per aquell terme abans
d’agregar-se al de Vilaplana el 1961.
Els seus informants vilaplanencs
foren principalment el Pere de l’Esteve
(Pere Joanpere Rosés, pastor, sense lletra), el Sebastià de ca l’Escolà (Sebastià
Magraner i Joanpere, pastor, sense lletra), el Domènec Pistol (Domènec Joanpere i Muster, pagès, sense lletra), i el
Pep del Pou (Josep Robert i Robert, pa-
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gès i peó caminer, amb poca lletra). El
fet de no saber llegir o escriure no és
pas despectiu en un temps amb tantes
estretors, com el que van viure els entrevistats, eren gent amb unes capacitats
i habilitats envejables en el món rural,
però des del punt de vista de la llengua
catalana conservaven una gran riquesa
lingüística amb una parla autòctona i
una forma genuïna d’anomenar els topalls de la Mussara.
I, la darrera novetat, que aporta
Amigó en aquesta nova edició és un
estudi introductori de la llista de noms,
que es recomanable completar amb La
Mussara, un vell afecte. Notícies històriques disperses (2006). Les pàgines que
precedeixen els materials onomàstics
repassen les característiques geogràfiques de l’antic terme de 16,6 Km2 (els
límits territorials, el nom del terme, les
comunicacions, la demografia o les interrelacions amb el veïnatge). També
trobem anotacions de les particularitats
físiques del terme (la hidrografia, el clima, denominacions preses de vegetals i
d’animals o les fonts i les cisternes). La
propietat física més determinant de la
Mussara és la boira, “la peluda” com
l’anomenen diferents pobles del Camp
quan albiraren que s’hi ajau. I també
a la introducció hi localitzem diversos
apunts sobre els trets humans d’aquella
altura inhòspita, situada a una alçada
mitjana entre els 700 i els 1.000 metres
sobre el nivell del mar (l’administració,
petites rivalitats amb els llogarets de la
serra de la Mussara, els castellanismes,
els cognoms o els prenoms). La Mussara fou un terme amb un baix volum demogràfic, el màxim fou el 1860 amb 313
habitants mentre el 1960 ja se’n comptaven 37. La despoblació fou rapidíssima
amb l’agregació municipal i l’arribada de
la carretera. L’endogàmia era elevada, es
registren només vuit llinatges a finals del
segle XIX (Joanpere, Cavaller, Robert,
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Abelló, Estivill, Oliver i Rius).
No obstant, la presència més
destacable de la introducció correspon
al conjunt de les notes sobre les formes de relleu i els masos. La gran muralla pètria que tanca a tramuntana la plana
litoral del Camp de Tarragona, forma
diversos estrats geològics, ocupats per
la presència humana i com a lloc de
pas a l’interior, que va obligar als seus
estadants a anomenar amb precisió els
accidents. Per exemple, trobem el mot
“cingle” en masculí referit a timba de
roca, i feminitzat “la cingla” significant
feixes conreables de terreny amples entre cingleres. També hi han diferències
semàntiques entre grau i pujador, o entre clot i clotada o també costers i costa.
I són remarcables com a noms de relleu
els fondos, els racons de les cingleres
o les puntes. Tot i que, les formes més
genuïnes són els cingalls i el seu derivat
els cinglallons (faixes superiors de cingle
estretes, que formen esgraons, on és
possible transitar però no cultivar) i les
llosanques (extensió de roques planes
posades al descobert per l’erosió).
El mode de poblament predominant és aïllat, preferentment els assentaments aprofiten les comunicacions,
camins travessers paral·lels als cingles
com el camí de les Cingles o el dels
Masos o bé itineraris de llarg abast,
que van de nord a sud com la carretera
de Prades o bé el camí dels Garrigots,
que no era altra que el de la Febró. Els
vells mussarencs tant deien el mas de
com cal o ca la per designar les cases
escampades pel terme, Ramon Amigó arriba a la conclusió que utilitzen
la contracció preferentment quan els
masos estaven ubicats a la Cingla. Les
noves aportacions extretes de la consulta documental d’una sentència de 1496
sobre l’estat dels masos a les Muntanyes
de Prades, després de la guerra de Joan
II, amplien el gruix onomàstic del primer
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recull, dels setze noms de masos anotats només el mas d’en Peiró és vigent.
El volum conté dos mapes, grafiats
com a croquis, un recull la geografia física i l’altra la geografia humana, a més
d’un mapa del nucli del poble.
A tall d’epíleg, podem dir que el
número 29 de la col·lecció Treballs de
l’Oficina d’Onomàstica conté les màximes que donen valor i transcendència a
l’obra de Ramon Amigó, com són la capacitat de transmetre un microcosmos
local, desaparegut i oblidat, de forma
global; una metodologia acurada tant
en la presentació dels materials orals i
documentals com en les descripcions;
una interdisciplinarietat que permet la
lectura del treball des de diferents òptiques científiques com la filològica, la
geogràfica, la històrica o l’antropològica
entre d’altres; i, per últim, l’onomàstica
de la Mussara respira tot el pòsit del seu
mestratge, la seva habilitat de comunicar
o de documentar un lloc o un nom, o la
seva exigència, en definitiva, una mostra
més de la seva magnífica tasca en pro
dels estudis d’onomàstica.

●●●
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(Capítol 3)

VIATGES

 Jordi Royo

Història i descripció
Està situat al costat nord oriental
de la península d’Athos en una petita
cala al costat de l’estuari d’un gran barranc. Va ser fundat al segle VIII com a
monestir de Climent. El 980 Ioannis Tornike, monjo i membre destacat de la cort reial de Geòrgia
i consultor de l’emperador
Vasilios II, que es coneixia
com a Ivira i/o Iberia, va arribar al lloc juntament amb
un grup de monjos i el van
transformar en un gran monestir georgià. Després del
1010 el monestir va adquirir
el seu nom actual en honor
dels seus fundadors. Durant
els segles X i XI, molts monestirs petits com Kolovou,
Prophitis Ilies, Sisikou, etc,
van passar a dependre d’Iviron. El 1259 va ser atacat i
destruït diverses vegades per
pirates, majoritàriament per
francs. A principis del segle
XV, el monestir va sofrir un
complet col·lapse financer i
va entrar en decadència fins
que a finals de segle molts
monjos grecs hi van ingressar i va passar a ser un cenobi grec.
El segle XVI va ser un
període de prosperitat del
monestir.
El 1865 va sofrir un incendi que quasi el destrueix completament, però va ser reconstruït. Iviron va
contribuir enormement a la guerra d’independència grega a la dècada del 1820
i va ser aquí on es va clausurar Gregori
V de Constantinoble quan va haver de
marxar a l’exili.
El recinte del monestir és impres-

Viatge a “AGION OROS”
(Mont Athos)
Grècia 2019
sionant. L’entrada es troba a la part
nord. El “Katholikon” (església principal) està situada a la part oriental del
pati, just al costat del campanar, i al davant hi ha el “phiale” (porxo al voltant
d’una font) i la “trapeza”(refectori). Els
altres edificis que envolten el pati, formen un quadrat, i és on estan situades
les cel·les del monjos, les oficines admi-

MONESTIR IVIRON

El monestir és el 3r en la jerarquia de
Mont Athos i cenobi des del 1990. email: imiviron@gmail.com

nistratives, la torre, la “Archontaki” (casa
d’hostes) i la biblioteca.
El monestir, separat del port, té
dues torres fortificades que es van uti-

litzar com a defensa contra els atacs del
pirates. Una, es troba al port i data del
1626 i l’altra, a les muralles del monestir i data del 1725.
No queda res de la col·lecció de
manuscrits georgians que fou cremada
pels monjos grecs durant la lluita esclavista de 1913.
Al costat de l’entrada hi ha la capella de Theotokps Portaitissa,
amb la icona miraculosa de
Theotokos. Els frescos del
nàrtex es remunten al 1774.
A poca distància del monestir, i a la vora del mar, hi ha
l’aigua santa de Theotokos
Portaitissa, lloc on es va trobar la icona.
Avui una nombrosa
comunitat monàstica s’encarrega de la restauració
dels edificis que envolten
el monestir i ofereix hospitalitat a científics de tot
el món que desitgen estudiar la vida del monestir i
de Mont Athos.
La festa del monestir és del 15 al 28 d’agost
i està dedicada a l’Assumpció de la Verge. Es celebra
amb gran esplendor. Molts
viatgers i pelegrins visiten
el monestir pels llegendaris
miracles que s’atribueixen a
Panaghia Portaitissa.

L’estada al
monestir
08,00h.- El taxi et deixa al port i
des d’allí fins al monestir s’ha de caminar
uns dos-cents metres. És un impressionant recinte fortificat en què la façana
principal està situada a la part oest.
Com a Mígisti Lavra, hi ha un petit
cobert aïllat, sostingut per pilars i amb
VILAPLANA
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bancs, destinat als visitants per descansar i aixoplugar-se, en cas que el monestir estigui tancat.
Un pòrtic amb pilars, revestit amb
marbre de color blanc, dona accés al
portal del monestir. Aquesta porta, permet l’entrada a un espai intermedi tancat per una segona porta de seguretat
per on es pot entrar al pati interior del
monestir. Dins d’aquest pas entre portes, i a un costat, hi ha una gran botiga
de venda d’objectes i records religiosos
i monàstics.
Com que tenia reserva per quedar-me aquella nit, em vaig dirigir a
l’“Archontaki” (edifici per als hostes).
No hi havia ningú per rebre els visitants.
Allí hi havia altres hostes esperant, un
d’ells era el company grec amb qui vaig
compartir habitació al monestir Magísti
Lavra. Parlava l’anglès i em va informar
dels horaris i activitats del dia.
A la planta baixa hi ha una gran
sala amb tauletes i seients i en una
cambra lateral, una cuina amb nevera
i taules amb bancs, on hi havia dolços
i gerres amb aigua i on et podies fer
cafè i té.
11,00h.- Dinar a la “Trapeza” (refectori).
Els monjos van entrar primer seguit dels hostes. Un monjo, de fesomia
oriental, ens va anar situant a les taules
del costat de l’entrada i els monjos passaren a les taules del fons.
El refectori, de planta en forma de
basílica, no és tan espectacular con el de
Migísti Lavra. Té les parets i la volta de
canó del sostre pintades amb imatges i
escenes bíbliques. Les taules, situades
en quatre línies, dues a cada costat de la
sala, són llargues amb taulells suportats
per pilones d’obra igual que els bancs.
El menú va consistir en un plat de
sopa de verdures, un tomàquet i un cogombre per cadascú i per a repartir hi
havien deixat bols amb cireres, pomes,
plàtans, pa i aigua. No hi havia ni oli ni
vi. Per postres, el mateix monjo, va anar
passant per cada taula i ens va repartir
per cap un grapat d’ametlles triturades
i ensucrades.
Tot el sopar va transcórrer en silenci i la lectura d’un monjo que anava
llegint un text religiós.
Vaig ser l’únic hoste no ortodox
i català, tots els altres eren pelegrins
russos, romanesos, grecs, búlgars,
ucraïnesos...
16,00h.- A l’“Archontaki” (edifiDESEMBRE

ci per als hostes), em va atendre un
monjo, que un cop va comprovar si
tenia el visat i la reserva, va fer l’entrada al llibre de registre i va assignar-me
habitació. Aquesta vegada es tractava
d’una habitació doble, la núm. 217 i per
a mi sol. Els serveis sanitaris, comuns
amb altres habitacions, són nous, nets i
amb diverses dutxes i zona per estendre
roba.
18,00h.- Cerimònia religiosa.
L’acte va durar 1,5h. L’accés al temple
es fa per una galeria tancada amb vidres, on, al centre, hi ha una porta per
entrar a l’interior de l’Església. Quan
s’entra, hi ha una sala o nàrtex destinada a tothom (ortodoxos i no ortodoxos), tot seguit, la zona on es fa la
litúrgia i la part sagrada, separada per
una mitja porta, al fons. També hi ha una
capella lateral.
No hi ha llum artificial; tan sols està
il·luminat per unes quantes espelmes.
En aquest monestir, les normes
permeten als no ortodoxos poder passar a l’interior del temple, on té lloc la
cerimònia, juntament amb els monjos i
pelegrins. Aquest cop vaig poder seguir
l’acte litúrgic en tota la seva magnitud.
El monjos i pelegrins, a l’entrar al
temple, fan un petó a totes les imatges
de les icones i la senyal de la creu.
Durant la litúrgia, el monjo que oficiava l’acte es va senyar i repetir “Kirieleisón” (Oh Senyor, tingueu pietat) 13
cops seguits. Altres monjos llegien textos bíblics, cantaven, o encenien i apagaven ciris segons requeria la cerimònia i,
com a Migísti Lavra, no deixaven d’anar
d’un lloc a l’altre. També, el monjo que
oficiava la cerimònia va passar dues vegades amb un porta-encens fumejant,
el qual anava perfumant cadascun dels
assistents.
A la cloenda, ens van obrir la capella lateral on, dins unes vitrines, hi ha les
relíquies d’ossos de sants, folrats amb
plata i uns trossos de fusta que, segons
ells, pertanyen a la Santa Creu.
També van obrir la capella de Theotokos Portaitissa, situada al pati, on hi
ha la icona miraculosa de Theotokos,
per a poder-la venerar i visitar.
20,00h.- Sopar. El mateix monjo
del dinar, de fesomia oriental, ens va
repartir per les taules a mesura que
anàvem entrant; però, aquest cop, els
monjos no ens van acompanyar.
L’àpat va consistir en la mateixa
sopa del dinar, i olives, cireres, aigua i
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pa (de motllo) per compartir. En acabar, el mateix monjo, i com en el dinar,
també va anar donant a cadascú un
grapat d’ametlles triturades i ensucrades.
Va ploure tota la nit.
Dijous, 11 de juliol
07,00h.- Vaig baixar al port per
esperar el taxi que feia el recorregut
a Kariés. Encara estava plovent i vaig
estar de sort, un cotxe, conduït per
un monjo es va aturar i m’hi va portar.
07,40h.- Arribo a Kariés. Vaig esmorzar un entrepà i cafè i vaig comprar
un CD de cants gregorians bizantins a la
botiga d’articles monàstics.
El meu pla era anar a dormir al
monestir de Grigoriou, que m’havien
acceptat com a hoste aquell dia, però
no em volia perdre visitar el monestir
de Simonospetra, que és un dels més
espectaculars.
Per anar a aquests dos monestirs
s’hi va des del port de Dafni.
Mentre esperava l’autobús que va
al port de Dafni, em vaig dedicar a fer
fotos de Kariés amb el mòbil.
09,15h.- L’autobús (3,5 Eu) em
va deixar al port de Dafni.
Per arribar al monestir de Grigoriou, situat a la costa sud-occidental
de la península, el més fàcil era anarhi des de Dafni per mar, el ferry s’atura
allí. Des de Grigoriou, es pot arribar al
monestir de Simonospetra, en una hora,
a peu per un senderó. Aquesta opció
la vaig descartar perquè no em donava
temps suficient per anar i tornar abans
que tanquessin les portes del monestir
de Grigoriou.
Vaig decidir fer el recorregut per
terra i visitar primer Simonospetra i
des d’allí arribar al monestir de Grigoriou pel senderó.
No vaig poder aconseguir taxi que
em portés a Simonospetra i vaig decidir
anar-hi a peu. Un pelegrí em va informar
que el taxi cobrava 60 Eu per persona.
11,30h.- Vaig sortir de Dafni per
la pista de terra que va a Simonospetra
(8,50 Km).
13,15h.- Després de caminar durant 1,45h vaig arribar al monestir, impressionant! És una fortalesa penjada
dalt d’un penya-segat amb el mar al fons
i la muntanya del mont Athos al darrera.
●●●

LA CUINA DE CASA

 Maria
Teresa
Llauradó

E

stàvem acostumats a fer cuina de
temporada; és a dir, cada estació
de l’any té les seves fruites i verdures...
però el temps evoluciona i, com tot, les
plantacions evolucionen, els transports
milloren... i arribem a un punt en què
hi ha de tot durant tot l’any, amb més
o menys sabor, i que molts no saben si
són o no de temporada. Últimament
m’han preguntat per quin motiu no faig
receptes amb carabassons i vaig contestar perquè ara no és temps... i em van
respondre que sempre se’n troben a la
verduleria.
Però si tenim molta gent a la cuina
i amb moltes ganes de cuinar i provar
coses noves... la cuina està de moda
i, sobretot, la cuina de fusió; és a dir,
combinar, barrejar... imitar.
També hem adaptat una paraula
nova a la nostra cuina umami, adoptada
del japonès; és l’anomenat fermentat i
és un dels cinc gusts bàsics que reconeixen els receptors especialitzats de
la llengua humana, a més del dolç, salat,
amarg i àcid.
És una paraula japonesa que significa “saborós”. El gust umami va ser
identificat pel químic japonès Kikunae
Ikeda l’any 1908 però no fou acceptat com a gust bàsic fins als anys 80
del segle XX. A la Xina, umami es coneix com a xi?nwèi (literalment, “sabor
fresc” o “sabor deliciós”).
El gust umami es descriu sovint
com un gust de brou o de carn.
Els glutamats i altres substàncies que normalment es troben en les
carns, formatges, i certes verdures, o
altres proteïnes en forma lliure, estimulen receptors específics en la llengua,
resultant-ne el gust umami. Els condiments rics en glutamat es fan servir històricament en nombroses cultures per
augmentar la saborositat dels aliments:
la salsa de soja, el formatge parmesà,
les anxoves i el pernil. Diversos potenciadors del gust són afegits a aliments
manufacturats per a intensificar el gust
umami, incloent-hi el glutamat.
Ara, quan els grans cuiners elaboren els seus plats, busquen que aquests
siguin molt saborosos; prefereixen dir
que tingui molt d’umami.

CUINA DE TEMPORADA
O TEMPORADA
DE CUINA
Farem una recepta amb molt — cebes grans
d’umami i adequada al producte que te- — grans d’alls
nim de temporada:
— 1 manat gran de julivert
— polsim de pebre blanc
— 1 canyena petita
Bacallà Skrei amb
— 125 cl de vermut blanc
— 50-100 grs d’avellanes torrades
salsa d’avellanes,
— 2 llesques mitjanes de pa fregit
acompanyat de
— farina per fregir les rodanxes de bacallà
carxofa fregida
— brou de peix o de bacallà
— 2 carxofes
PREPARACIÓ BROU
Primer de tot, prepararem un
brou lleuger de peix; amb la cua del
bacallà i la part de les galtes farem un
brou suau. Hi posarem un porro, mitja
ceba, una pastanaga, 2 tomàquets madurs, un raig d’oli, una mica de sal i el
peix en el fons d’una olla.
Farem que se sofregeixi durant uns
15 minuts i, a continuació, hi afegirem 2
litres d’aigua i deixarem que bulli durant
20 minuts. Tot seguit, el colarem i el
reservarem.
CASSOLA
Agafarem els talls de bacallà, els
salarem, els enfarinarem i els fregirem
a la mateixa cassola on els cuinarem.
Un cop fregidets, (no cal intesament, ja
que
després s’acabaran de coure amb el
INGREDIENTS:
suc), els reservarem.
En aquest mateix oli, hi afegirem
Bacallà Skrei, tallat a rodanxes
les
cebes,
la canyena, un polsim de pebre
Us explico d’on prové, perquè és
blanc,
els
alls
i el julivert que prèviament
el que el fa més especial.
És bacallà fresc de Noruega; no- haurem triturat amb el braç elèctric amb
més n’hi ha de gener a abril. És molt una mica més d’oli.
Deixarem que es faci el sofregit
més saborós que la resta, per això és tan
a
poc
a poc, uns 40 minuts. Llavors hi
apreciat. És un tipus de bacallà adult,
afegirem
el vermut, esperarem que
de temporada, que cada any migra des
s’evapori
l’alcohol
i, a continuació, hi
del mar de Barents, situat més al nord
posarem
el
brou
calent
i els talls de
del Cercle Polar Àrtic, fins a les fredes
bacallà.
aigües de la costa nord de Noruega, on
Quan comenci a fer xup-xup, hi
va a deixar milions d’ous. Allà neixen
nous exemplars que, un cop desenvolu- posarem per damunt la picada d’avellapats, neden fins al mar de Barents on es nes torrades i el pa fregit que haurem piconverteixen en adults i romanen fins al cat prèviament; també és el moment de
moment de tornar a fer la posta d’ous, posar-hi les carxofes que haurem fregit;
moment en el qual comença de nou 5 minuts més al foc i ja podem tancar, tael cicle. Com són adults i arrosseguen par i deixar, si pot ser, unes hores de retants ous, la seva musculatura es desen- pòs abans de fer plat, ja que queda molt
volupa més i fa que la seva carn sigui més més saborós i l’umami és molt potent.
apreciada.
●●●
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CUINA
INGREDIENTS

Receptes de Cuina
amb

Tonyina, patata, ceba, carbassó, oli
PREPARACIÓ

 Isabel Mas Gil

Es posa la tonyina en remull i quan estiguí dessalada
es talla a trossos petits. Es pelen les patates i es trenquen a
bocins. Es talla la ceba a trossos petits i el carbassó també.
Posem oli a la cassola i quan estigui calent s’hi posa la ceba.
Després sofregim les patates i el carbassó. Seguidament, s’hi
tira l’aigua fins que veiem que les patates queden cobertes.
Ho deixem coure tot a foc lent.
Que vagi de gust.
●●●

PATACO
UNA RECEPTA MOLT ANTIGA

 La redacció

BAIXA

PUJA
Pugen totes les propostes ciutadanes que s´han compartit
per fer més portable el confinament que tots plegats patim a casa
i totes les accions i aportacions solidàries que es fan per lluitar
contra el covid-19.
Cal destacar també, la iniciativa de l’Ajuntament de Vilaplana d’abastir a domicili a totes aquelles persones confinades
majors de seixanta cinc anys o amb problemes de salut.

Dietètiques Cabré, C.B.
ALIMENTS NATURALS I DE RÈGIM
HERBORISTERIA
CONSULTA NATURISTA

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

Baixa la infecció origina pel Covid-19, amb un alt nombre
d’infectats i morts arreu del Món.
Aquesta pandèmia que ens afecta o tots per igual i que
no coneix ni fronteres ni classes socials ,ha posat en evidencia
la vulnerabilitat dels estats i la indefensió de les seves poblacions
davant d’un enemic invisible i desconegut.
Només, amb la presa de mesures contundents ,encertades i no polititzades serem capaços de revertir la situació i
guanyar la lluita al Covid-19.
Una lluita que ens farà més forts, més humans però també més conscients de la fragilitat de les nostres societats.

EXCAVACIONS I
TRANSPORTS

MIRALLES
SALVADÓ - MARINÉ, S.L.

Carrer Les Creus, núm. 2
Tels. 977 816 489 - 665 562 648
43356 A L F O R J A
mirallesalforja@telefonica.net
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Centre de Reconeixements
Màdics - Psicotècnics
Permisos de
conduir i armes
Certificats
mèdics d’aptitud
esportiva
Certificats
mèdics oficials

Passeig Sunyer 18 Baixos
43202 REUS
Telèfons 977 11 54 11
977 75 66 57
www.centresmedicsbonet.com
reus@centresmedicsbonet.com
Tramitació gratuïta de la
renovació del permís de
conduir

PASSATEMPS

ESPECIAL COVID-19
 F. Mariné

C

om que quan surti aquest número de LO PEDRÍS potser encara estarem confinats, necessitarem més que mai els
passatemps per entretenir-nos. Segons com vagi la situació potser el govern espanyol també farà un decret declarant-los d’interès prioritari (com les perruqueries i les tintoreries).

HORITZONTALS:

1- Nom sencer del COVID-19.
2- Epidèmia que afecta molts països i un nombre molt elevat de persones.
3- Lloc de la costa on van anar a passar el primer cap de setmana la meitat dels madrilenys que no van entendre què volia dir confinar-se.
4- Continent on va començar tot.
5- Malaltia infecciosa que ataca a molta gent al mateix temps.
6- Polític espanyol que va ser un dels primers a infectar-se i que, gràcies
als seus missatges patriòtics i als memes tan divertits que van córrer
immediatament, va alegrar i alleugerir els primers dies de confinament d’una gran part de la resta d’espanyols (dues paraules).
7- Amic de l’anterior que es va contagiar gràcies als petons i abraçades
que va rebre mentre s’embolicava amb la bandera espanyola i cantava l’himne nacional al pavelló de Vistalegre.

VERTICALS:

8- Animal cuirassat i primitiu del qual se sospita que va transmetre la
malaltia als humans.
9- Acció de tancar-se a casa i no sortir per res.
10- Mamífers voladors que diuen els científics que actuen com a reservori dels virus.
11- País on va començar l’epidèmia.
12- Els seus membres porten corona però no tenen res a veure amb els
virus (o potser sí que són com un virus).
13- País europeu que va entrar en crisi una mica abans que nosaltres.
14- El que busquen els científics per a poder-nos immunitzar contra el
COVID-19.
15- Ciutat des de la qual es va expandir la pandèmia a tot el món.
16- Sistema polític que patim a Catalunya gairebé de manera continuada
(més o menys com un virus) com a mínim des de 1714 i que mai no
acabem de treure’ns de sobre.
VILAPLANA
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NOTÍCIES

CENTRE D’ACTIVITATS
DE MUNTANYA DE VILAPLANA
 Dolors Sentís

S

om molts al poble que d’una manera o altra aprofitem el que tenim al voltant i fem activitats esportives: escalar, caminar, anar amb bicicleta, esquí; i no sé ben bé com vam començar a parlar d’un centre excursionista. El cas és que
ens hem engrescat uns quants joves i no tan joves de Vilaplana, per muntar un club, centre, entitat... diguem-li com vulguem.
Estem negociant amb el club esportiu amb seu a Vilaplana, Obrint Traça, per fer-nos càrrec de la junta. En aquest club
queden pocs socis i no fan ni organitzen cap activitat. De moment estem una mica encallats pel tema del nom del club, que ens
agradaria canviar-lo, per fer-lo una mica més nostre, més de Vilaplana.
La intenció seria poder fer socis de Vilaplana i que ens poguéssim federar (assegurança de la FEEC). Fer activitats com les
que s’estan organitzant ja, però fer-ho des del centre: la caminada nocturna, la BTT nocturna, l’esquiada, muntar una cursa de
muntanya o caminada, organitzar un autobús per fer alguna activitat més lluny i que englobés diverses modalitats de muntanya,
etc...
De moment, això és el que s’ha començat a cuinar... espero que ben aviat podrem anunciar l’inici d’aquesta nova activitat
per al nostre poble.
●●●
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