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questa úllima Editorial de l'any voldr¡em que fos
tan sols una felicitació nadalenca per a tots els
nostres lectors, col laboradors, i amics que fan
possible aquesta revista.
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Alpassat número a I'apartat de cuina el nom que hiapareixia
era M. Teresa Castellvíi ha de serTeresa Maria Castellnou.
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CARME JUANPERE ISERN (78 anys)

entrevista

uEl pare ens va dir que si ens havien de matar era
La Carmeta P¡stol es mou I no pot es¿ar-se de rcba ar continuament.
S'a¡xeca ¡ m'ensenya com es va arronlangar els camals pet mullar'se els
peus la pr¡meravegadaque ve¡aelmara Salou. poc a pac vadesenredant
e/s secrels d'¡nfantesa ¡ javentut al Mas del p¡stal ¡ t'arr¡bada al poble
aman¡ntlos grac¡osament amb lav¡talitat que sempre han format oaft det
seu taranná v¡vaQ ¡ jov¡al.

Sabeu d'on ve el renom de cal
P¡stol?
Aixó ve de tres-cents anys enrere,
d'un dels amos del mas que
després van posar una armeria a
Reus (que em sembla que encara
exlsteix) que en volien dir a can
'pistoles". De fet, les armes que
tenien el pare i el tlef Magí per anar
a caQar eren totes d'allí...

Heu estat una de les darreres
famíl¡es a baixar del mas al
poble...

mastambé hivan néixer la Ció (que
si es descuida marxa per un mal
partl) jl'Andrea. De dalt ne som.
doncs, tres!
I qué en recorda del canvi?
Per a mi molt bé! Encara que servia
a ca l'Aleix, quan plegávem anávem

cap a casa, ens arreglávern

i

anávem a passejar Ja coneixia el
Joan, vam festejar nou anys
(inclosos dos anys ialguns mesos
del serveil) iens vam casarel dotze
de gener del cinquanta-sis.

I ara feu de pagesos d'una altra
manera...

Al mas féiem blat, llegums

i

pataques. Teníem cabres, bens i
gallines. l\¡e'n recordo que se

A escola,les primeres lletres lesvaig

n'havia escapat alguna ique

fer a Alcover Quan va venir la guera, el pare ens va venir a buscar i
ens va dirque siens havien de matar que ens trobessin a tots al mas.
Després vaio baixar a servira Reus,
a cal Padreny, durant tres o quatre
anys. l, finalment, vaig fer cap a
Vllaplana, per servir a ca l'Aleix,
quatre o cinc anys més. Aleshores
ja tenia vint-i-un o vint-idos anys...

després tornaven a menjar lloca i
pollets. Una altra vegada, una que
també s'havia escapat j havia post
en algun racó, un gos se Iiva menjar
els ous i va tornar ella sola i mig
escaldufadal

Anar a Reus dev¡a ser tot un
viatge, no?
Sí, recordo haver-hi anat amb el
padrí iun ruquet carregat de carbó.
Va ser molt pesat, quin turmentl Em
vaig fer un fart de plorar i vaig dir
que no hitornaria maimés. Aixd em
va passar perquéjo era la grandeta
ivolia anaratotarreu. I\/és tard vaig
tornar-hi a anar amb el cotxe-

An¿veu baixant periódicament o
féieu més aviat v¡da al mas?
Baixávem a la festa major. La mare
va baixar tarnbé per tenir la Maria.
De fet, jo vaig néixer elvint-i-vuit de
luliol a les vuit del matí, al mas. Al
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I qué va passar el

També jugávem a amagar, a les
penyores o a la "redona"(que alguna vegada la desféiem perqué se'n
sortís elque parava ifer-lo desorientar...) [¡és endavant vam tenir una
oca (de caftronei isenzillet, és clarl)

primer dia que

va veure el mar?

Lo Masslá tenia un amic de
Riudoms que es deia Ventura que
ens va convidar a anar a salou,
bany en dejú i una sardinada. Quan
vam §eralli, com quejo no portava
"traje", em vaig arromangar i vaig
comenqar a caminar cap a dins de
l'aigua, peró em vaig posartan nerviosa per la por d'enfonsar-me que
eldinarno se'm va posar bé. A més,
com que em van veure espantada
d'aquella manera, un de Riudoms

va fer veure que s'enfonsava

enyora?

i

s'ofegava, aleshores, jo vaig apretar a córrer tan de pressa que vaig
quedar tota mulladal Tenia dotze
anys i aquella sardinada no em va
fer profit!
I la v¡da allá dalt, al mas, qué tal
efa?
Doncs el dia que conven¡a anávem
a pasturar les cabres, els bens o el
que convingués mentre els homes
es cuidaven de l'horta. No ens feia
por veure una serp perd el ceñ és
que no érem gaire atrevides.

Al mas, un bon loc a terra i

I s¡ pogués fer-se enrere, que

un

prestatge amb teies. Després va
arribar el llum de carburo, que ja
tenia una bona flama...
L'aigua l'anávem a buscar a la font
que en déiem de cal Sec.
TenÍem dos bous per engreixar. Jo
ten¡a cinc anys i me'n recordo que
el pare els donava menjar i el padrí
els treia a pasturar iels hifeia alguna broma... Va arribar un dia que el
van encarar i si no hagués pujat a
un arbre poiser I'haurien mortl Un
altredia, a l'hivern, queels va baixar
al poble a pasturar a la pedrera del

Rabato, a un tal Ou/rcana, que
també els va fer bromes, si no
l'arriben a ajudar allí mateix li
haurien fet la feinal Per aixo els van
haver de vendre a la fira d'Alcover
abans d'hora. Eren massa valentsl

Quina relació teníeu amb e¡s
altres masos?
Amb els de cal Som/' i els de cal
Manró semprc vam estar molt bé.
Alguna vegada venien o anávem a
emprar aguna coseta. Els de cal
Sec ja se n'havien anat cap a Alforja i FranQa...

Quins jocs recordeu de la
¡nfáncia?
Jugávem a cartes, a la "mascambrilla", amb els de cal Mas§e. Uns

Doncs anar cap aquí-cap allá a les
festes majors (sant Pau d'Arbolí, el
Roser de la Febró, sant l\,4iquel de
l'Albiol i el primer de setembre de
l'Aixábiga) anávem a ballar a La
l\¡ussara i, com que tornávem que
ja era fosc els parestenien quimera
"no baixeu tard!" ia I'altrediumenge
castigats!

Aleshores no pensava en res,
teníem tota la família bé de salut i
amb totes les amigues (l'Emília, la
N,4ar¡a Pilar), les meves germanes i
alguna mare que ens acompanyava
anávem a la fira de Prades o al ball
d'algun poble. Estávem contentes
de poder ballar la "toia", no ho

sabeu prou! Alguna vegada
baixávem que ¡a sortia el sol.

Només que algun camí, a la tornada, ens havia agafat passió de dormir encara que no ens vam aturar
maiper por de refredar-nos. Arribat
a casa, hi havia mares que no veien

bé aquelles hores d'arribar

¡a

algunes ens enviaven a pasturar les
cabresl

SOLUCfONS

dies baixaven ells iuns altres
anávem al seu mas, una vegada a
cada mas. Menjávem patorrat amb
mel, secallons o encara recordo
aquella xocoiata "Oñiz" (que era la
més baratetal poca que en véiem...)
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NOTES HISTORIQUES DE VILAPLANA
més freqüeni, en aquests casos, és l'atribució, al
poble de nalxenQa, d'una antigor superior a la real.
A Vi aplana. sorprenentment i curiosa, hi ha moia
gent que es pensen, i no s'estan de dir ho, que no
tenim histór a. lntentarem de raona( amb la conci
s c que ens exigex el poc temps dlsponlble, com és d'm-ct vada l'opin ó que hem cregut oportú de referir.
La gent de La Mussara, encativats, cadavegada més,
.ef la irnmediatesa d'aquell pla on ia tenim alguns corrals,
,ar decid r d'ed ificarhi diversos habitatges ailats - els "Masrs de a Plana- i un petit poble, més endavant, al qua
s'exp icava perfectament que posessin per nom Vilaplana.
Segons dades extretes de manuscrits que poden coñsj tar-se a d versos del pobles dels voltants, pot afirmar-se
..je a fundació de Vilaplana coincideix arnb I'any en qL¡é té
oc a reooblacró oe lAei"ar ('184). Aixó no p va que
:anbé hi ha qu creu inclós el nostre poble dintre de l'ample
:..me def n t per la carta de Siurana (1153). El fet de ser

=
-:

-

s enciata Lllbreverd (de 1276) té una expl cació. Comque
-ancava de mun cipi, segura depenent de I'Aleixar.
Elpr merdocumenton apareix elnom deVlap ana (un
aergami que es conserva a a Casa de la Vila de l'A eixar) és

3e

any 1297 idiu textualment: "tendit del alexar apud villam

o anam". També hi ha qui recorda que a l'Arx u Arx diocesá
3e Tarragona hi havia hagut (ara no es tloba) un pergamí de
'any 1230 (poc enQá poc enllá) en el qual hom podia llegir:

,Joannes emit agrum apud Villam panam".
Tot i que en la presa de possessió del comte de Praaes Ramon Berenguer (1324) tots els documents vinculen
'¡lapiana a l'Aleixar, n'hi ha un de solament vutt anys descrés (1332) on ja no es parla de cap lligam. ¿Vol dirque
y' apla'a e'a ja un mun cip. rndependent? Sig-i co11 sigu . a
'homenatge que e 21 d'abril de 1342 va ser retut, a l'nfani
Pere (f ll igualment del re Jaume ll i no! comte de Prades i
es seves muntanyes)van assstir-hi, toi ique l'acte fou ceebrai a l'Alerxar, els dos procuradors del nostre Aiuntament
el cognorn d'un dels quals, Pere Ber'au, encara subsisteix
:om a renom) designats, la vigília, a dalt de La l\russara, i, per
ser més explícits, a I'església.
Un document del 4 de novembre de 1390 ia menció
ie a capellan ia constitulda a la parrdquia deVilaplana i posa
e¡ clar que Francisco Valcebre, el rector, ho era , al mateix
iemps de La N4ussara, Els erectors de benefici van ser
Berenguer Guasch i la seva mulerVidalona.
El 1403 el nombre d'habitants era la de 60 a 70. Ni
r!e tingui, peró, batlle i iurats, cont nua mancant de prevere
:.clLsiu: i per a xo el rector de La l\,4Lssara sé seguei)( ocu
cani d'ar¡bdós pobles.
S del cor¡tat de Prades es pot assegurar que en for
-ná pari iins a l'extinció, també sesap de cert, pelquefaa la

Comuña del Camp, que mai no hr pertanyé.
Segons un document del 1640, els capsde casa ia
ultrapassaven la crnquaniena.
El 1596 va ser fuñdada la Confraria dels Fadrins i el
1691 ade Roser Temps a venir, ia delRoser, sense renunciar a cap dels object usdiguem-ne pietosos, esdevindriauna
mo t eficaQ associació de socors mutus.
El 16 de febrer de 171 4, tal vegada amb'intent d'intim darlos, fou adreQada, alsconsellers de Reus, unacarta en
la qual se'ls feia sabedors que s'havia atacatVlaplana rs'hi
haviacaatfoc pel fet d'haverescollitels patriotes que defensaren les institucions i llibertais de Catalunya. Signava la
I efra, en la qual manifesta haver exig t 'acompliment de l'or
dre punitiva, el marqués de Lede.
Entre els anys T 736-39 s'edificá l'església actual. El
retaule major, d'estil barroc, fou comonat a l'obrador de l'artista vallenc Bonifás.
E 1775 la vida encara estava voltada de muralla: els
actuals darreres.
El 1864. en qu¿ el triomf, a les eleccions, fou per als

federals, es produí l'aixecament del carlí "Martinet de

Vilaplana".

El 15 de marq de 1873 ocuparen el poble 200 carlins
sota les ordres del comanda¡t Cercós. Se'ls oposaren 14
liberals que s'havien fet forts a l'església.
Les dades precedents, adverades les unes per la trad ció i una gran majoria pel testimoniatge d'índole purament
documeñtal, han estat revisades per Mariana Vernet Ferré,
v laplanenca, Llice¡oiadaen História iposseldora d'un abun-

dós materialque pensa emprar, segons tenim entés, en 'escriptura d'aquella historia del poble que hem trobat ikobem
tanis cops en falta. fesperarem amb candeletes,
OLEGUER HUGUET FEBRÉ

0914-1996)

Text cedit per FBANCESC HUGUET FEBRÉ

.Ñ1"*i"

ói^¿

CaLIPETRoNA
RESTAI]RANT
Canerd Ansel Cunneri.

I

Teléfon 977

43380 VILAPLANA

8l

51 7l

7l(unté
TREBAI.IS DE PINTURA DECORATIVA

C de Coialunvo. l-3 . ¿3350
'Iél óló

LES BORGES DELCAMP
ó¿ 38 30

VILAPLANA

spunts de la gent de casa nostra
LA BECA FEDERICA MONTSENY
SE'N VA A VILAPLANA

L'HOME OUE NO VOL
SOBTIB A LES FOTOS

2

s petitet pero lafalta d'alqada

E

no li priva d'arribar a tot arreu.
Ja fa vint-i-tres anys que el
tenim entre nal¿ros i sembla

talment que en fa molts
menys: per a e I no passa e

temps.

Ouantes botifarres ha fet arnb els
"carnissers" del casal? Ell, impass ble, juga sempre fod i arriscant des
del silenci. Sempre t'explica la jugada, fa d'apóstol d'aquest tan meravellós joc, que implica més als que el
miren que no pas als que eljuguen.
I sempre ha estat igual, al café o a
l'esg¡ésia.
No s'amaga mai ni mai Ii he sentit un
"no t'ho puc fer... ": sempre et pot oferir alguna cosa a canvi de res.

Lentament ha anat fent solatge entre

tots nalfros, beneint esperances

i

ungint adéu-siaus. Amb els de dalt,
amb els de¡ mig i amb els de baix.
Amb els d'aquíi amb els de més enIlá. Sempre fresc i amatent, ampli i
crític, des de l'ombra.

olors Juanpere B¡gorra guanya La Beca Feder¡ca Montseny
La vllaplanenca Dolors Juanpere i Bigorrava guanyar el pas
sat dijous 20 de novembre, i dins del rnarc dels Prernis Reus 2003.
el ¡ll Premi-Beca de Recerca Federica Monseny, donat per la Req doria de Polítjques per a la lgualtat de l'Ajuntament de Reus. Se i
va atorgar la beca pels mérits que té el projecte que va presentar:
"La Doña com a Sub¡ecte H¡stór¡ci Cultura ¡ Polít¡ca a Reus (1931195'l): de la Soc¡etat nepubl¡cana al francofalang¡sñe".
Amb aquest projecte, la Dolors, vol fer una análisl comparativa de
paper de les dones a la societat reusenca a través de l'análisi dels cañvis
socias des de la ll República a Francofalangisme. Lobjectiu és fer una
t pologia, un model explcatiu, de la dona repLrblicana i de la dona del pírrer franquisme.
La metodolog a que emprará és la recerca histdrica a través de a
premsa i la história oral. Aquest segon aspecte, espero que será molt ric,la
qLre la seva capac tat de treba I i a simpatia que té li obrirá les portes de
totes aqueiles "padrines" que de ben segur voldran col.laborar amb ella.
Coneixent a a Dolors, e treball que sortirá de la seva recerca será.
sens dubte, un magnífic document que serv rá per divulgar la história i el
paper er a polt'ca de es doles oel nostre pars.
M. TERESA VALLVERDU

Aquell l'home que és atot arreu ique
no vol sortir a cap foto.

Les persones que iñtegrem l'equip de Lo PedrE tenim la satisfacció de
treballar a¡¡b la Dolors. Es per aixd, que mitlanQant la revista volem
encoratjar-la per dur a bon terme el projecte "La Dona com a Subjecte
H¡stór¡c: Cullura i Polít¡ca a Reus (1931-1951): de ¡a Soc¡etat Republicaña al francofalang¡sme" que i ha suposat aquest merescut premi.
De tots nosaltres, ENHORABONA I ENDAVANTI

Des de la Bedacció de Lo Pedrís.
volem agrair la col.laboració del rector en tot el qué ha fet per tots r,a/¿ros.
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GENT EMPRENEDOBA. ENHORABONA A LA LLAUNERIA MATA

-:
_

passat 26 de novelrlbre la Unió de Botiguers de Beus va concedir a la Llauneria Mata els premts
"U, a la
trajectória histórica, pels seus 140 anys documentats com a tal empresa.

-

EI mérit principal ha estat saber adaptar la botiga tradicionalde la Ravalde Santa Anna transformant-la
en un
espai més d'acord amb les necessitats i competitivitat própies del moment.

llm

possiblement ja deveu saber, aquest negoci er regenten ra Misericdrdia Mata, la seva germana
Montserrat
a.quena generació fam¡liar) i el marit de la primera, en Jordi Royo.

:^s congratulem que

en aquest mome¡lts, en qué les petites itradicíonals empreses familiars passen per un mal
-c.nent, aquests vilaplanencs d'adopció hagin tingut I'empenta per fer ressorgir un negoci que semblava abocat a
.xtinc ó.
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Qué et va fér dec¡dir v¡ure a Vilaplana?
Qué destacaries de Vilaplana? I qué hi trobes a faltar?

qüestionari
I
rqro

?f'

Jacint Sera

- ).s

1.

moiius moll ir¡r:.51s va. rnfu ren la
-.,2 de sió. Elprimer
.re señpre m'hav¡a

vam ven ra Viap anala

42 anys perqué ens

=

::.eie segon va ser
:,: de let. el Jáumé

dia p¿ merse
a geñl de

: -: suña de peiltes i
a'a_s coses, com ara
:-. enscone xemtots,
perso.alen
.
:_:=acó
: s ve ns, pode¡

v

p. ñosin

aprana

peqúi

3 prop,...

::,.

3e s áva¡talges de

':-- e

várem assábentar que
aquilil havrafeinaialt¿
a Añdalusia, que és
don som no h hava
poss b

litaldegla.yar

2. Jo. m'h lróbó
moh bé aquí. Per a mi
Viraplana és casa
v apra¡eió ó aqú de iora

i-:.:ránqú añeñtpel
::-:f te.ir la natura

_:_

E meu hoñe ijo

1. Lá dona

eradeV a-

plana I ens aqradava
viure en un poble, ho

2. Ava¡lalges: pels

I-

lls, més independéñ

cia la ñaturalesa

és

h

ha

sones més grans

Ir. Llul'sa Enguix

Enric Guard¡a

I

Tanl a la meva do.a
ñ, ño e¡s agradavagalreraciúiarperavu
ré-ri,, e le1 de la ienn u¡a
casa aqli! la ótenc óqúe

Ja ia t¡elze anys que

vam comprar un lereny a es parcel es
Porel. Pel lel d'estara
prop de es munta¡yes
de maflár del bull

bar de

Beus

de.d r de v€n rh

E

s avánralges per a m

Én són mo ts dé v u¡e a
pobedé\,lrapana Sobrclot la tranqur rar que h
há, rámbé qu€ esreñ a

propdé anatufa, amunrañya, com Iámbé

qLe m'ha doñal lapos-
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"MALECONS": L ARQUITECTURA POPULAR I SOCIAL
na manera literária de denunciar l'espoli i la
deixadesa administrativa en qué es troben els
malecons.
El nostre paisatge de muntanya ha gaudit

durant molts anys d'aquells elements
decoratius que alhora protegien Ja nostra seguretat
viária en els trams més dificultosos de la carretera en
el trajecte que separa Vilaplana iLa [,4ussara.
Óbviament ens referim als malecons.
La seva construcció la podríem emmarcar en un art
intemporal que d'alguna manera ens transpoda a un
passat molt llunyá quasi pre-cristiá i que sense cap
mena de dubte podrien estar en qualsevol galeria d'art
contemporani sense que aixó alterés la nostra passió
per aquest art.
Possiblement sense saber-ho els nostres
avantpassats han modelat la pedra tot quadriculanl-la
fentaquests blocs escultórics que heretem amb elnom
de malecons.
És fácil imaginar el treball de centenars d'homes
mobilitzant pedres amb les seves aspres mans també
modelades pel pesde les pedres. En elnostre imaginari
també hi podem veure aquel¡s suorosos picapedrers
apropant-se a les {onts del Llop, la font Major i tantes
d allres que refrescaven aquells escu to's anóntms oue
havien heretat la sávia disciplina de trobar-li la cara a
la pedra.
En aquest escenari de coratge i suor cal visionarhi eltreball dels carreters podant argila, calQ i aigua al
llom d'uns animals que obeien el llenguatge savi dels
carreters. Els mots (arri ossque, //áo) s'intercalaven amb
el llenguatge irreverent i creatiu d'aquells traginers. El
silenci de les muntanyes era trencat pel (tic, tic, tic, tic)
dels esmolats punxons que a forma de llapis dibuixaven
la cara d'una pedra que havia de pernoctar encarada
als estels la resta de la seva vida.
Qüi ens diu que la dissolució dins la terra de les
pedres rogenques dels malecons no hauria servit per
a tintar un excel.lent vi. En canvi aquesta petrificació
del preuat most ha decorat i protegit algun indret
andnim de la nostra artéria viária.
D'altres, els malecons de les cent cares totes

XTURA DE<ORAII

iguals, totes diferents, pedres de diferents colors, de
diferents suors amb origen anónim anticipant-se a la

interculturalitat actual, convivint per protegir-nos.
abrasades a l'argila o la calq sospesades per aguantar l'impacte d'una máquina de ferro desbocada, a ia
intempérie d'una alcohólica i fosca nit.
D'una o mil peces, els malecons ,els ponts, pedres
disseminades en el perill precís, en el silent paisatge.
guarden aquestes históries d'anónima escultura de
treball col.ectiu, de llibertat engabiada, de mula
famolenca o cavalldesbocat, de senglar exiliat, de ria la
masclista, de pana a l'hivern i aigua fresca a l'estiu...
d'história d'un temps d'un paÍs.
Avui la desmemória i I'oblit administratiu unides a

la rapinya humana fan que aquesta historia

desaparegui. Nit darrere nrt els rapinyaires anónirrs
esborren el paisatge extirpen lenta perd contínuament
la suor abans glorificada.
On són els malecons? On són alguns fragments de
pont?
La noclurnitat és cómplice del desmemoriat, del
lladre, del mancat d'escrúpols.
I les administracions, endevinarem quina té
responsabilitat de la protecció d'aquest patrimoni?
Quina té la responsabiiitat de compaginar seguretat i
arquitectura escultórica?
Les nits i les negligéncies són intinites, les pedres iel
respecte a la história que les va veure néixel no.
Seria bo poder pensar que aquella suor, d'homes.
dones, bésties i natura podrá romandre per molts
segles entre nosaltres sense que ens angoixi l'arribada
de la

nit
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Aquest apartat voldria ser una mirada histórica del nostre pobte. Per aquest
motiu, si teniu a[guna fotografia d'interés históric, us demanem que us poseu
en contacte amb quatsevol membre de la revista

UN DIA DE CAEA

Foto cedida: I1ARIANA SALVAI

;¡

,

j

fototeca

.aCa és una afició molt arrelada a[ nostre poble, tali com mostra [a imatge de fany 1897. En aquetta época, com es pot
:::ervar, ja s'hi trobaven tots ets ingredients d'una jornada compteta: les escopetes, els gossos, les peces capturades i [a
:::a per fer ettraquinyo[.
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el racó de la llar
rec que és prou interessant per a alguns lectors
de "Lo Pedrís" que s'assabentin d'algunes de
Ies activitats que es desenvolupen en el si de la
Llar de Jubilats de Vilaplana ítambé d'algun feI¡q esdeveniment que succeeix entre deis seus

fápat de la Festa, consistia en: coca amb recapte
espinacs, coca d'ou amb avellanes torrades ielstípi=
panellets i les castanyes, tot aixó regat amb vi de taLla, vi ranci, moscatell i altres begudes.

socis.

Es va celebrar amb molta alegria i sempre amenitzat
amb música ambiental dels anys de la joventut de§

Durant la festivitat de Tots Sants es té la sana costum
de celebrar la fes'ta de "La castanyada" que, si bé
moltes personesja ho fan en elsi de les seves famílies
particularment, també n'hi ha que si no troben el caliu
familiar corresponent poden fer-ho mitjanqant la bona
companyia dels seus amics de I'Associació de Jubilats. I així, i amb aquesta finalitat el dia de Tots Sants i
a la Llar de Jubilats es va celebrar una aleore i suculent "Castanyada".

presents, que alguns cantussejaven amb nostálgia.

Per a completar la vetllada es va comenqar fent unes
pad¡des de "Bingo", no amb boles i números, sinó amb
cartes, concretament amb quatre jocs de cartes. Tres
jocs es repart¡ren entre els jugadors (6 cades a cada
parella) i amb un altre joc s'anaven cantant les caÉes

que entraven en el joc. Hi havia premis per als que
cantaven "línia" i per a aquells que cantaven "Bingo".

També durant aquests últims mesos hi ha hagut altres
celebracions importants. Em refereixo a que, entre es
associats de la Gent Gran de V¡laplana, s'han celebia
les Noces d'or de cinc parelles. Foren els 50 anys o eb

50é aniversari de les noces de l'Eugeni ila N,4ercá
l'Andrea ielJosep, elJaume i la Lola, elJoan i la Llultsa
i Alfons i l'Angelina. Fa uns pocs anys que aquescs
esdeveniments no podien succeir ja que les parelles
no arribaven a velles per poder-ho celebrar i normaF

meni es moria una de les dues persones, generalmel.f
l'home i la pobre vídua no podia fer-ho. Actualmerü
grácies a l'avenq de la ciéncia médica ia les molt6
"pastilles" que pren la gent gran es pot arribar a ce¡ebrar aquest feliq esdeveniment. Enhorabona a totes
les cinc parelles que ho han celebrat aquest any i tarnbé a les felices parelles que ho
han celebrat anteriorment, qLE
cada vegada són més.
finalment, hem de notificarqtE
el passat dissabte, dia 6
d'octubre i al Palau Sant Jord
de Barcelona es va celebrar e
Dia lnternacionalde la Gent Gra'
amb un acte multitudinari, quas
20.000 persones grans (algunes
de Vilaplana), que proclamarer
els" Drets ideures de la Gen:
Gran de Catalunya". Aquest documentconsta de cinc principis
elde Dignitat, elde lndependércia, el d'Autoreal¡tzació, e
d'Assisténc¡a i el de Participacic
En aquest acte es doná lecture
a un resum d'aquests 5 princl,
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NOCES D'OR: ALFONSO TANGELINA
(1953-2003)

LAlfonso i lAngefina el passat dia 8 de novembre

i:."

varen celebrar Jes seves noces d,or. Voldríem donar_
los l'enhorabona i desitjar-los-hi molts més anvs de
felicilar:
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ACORDS DEL PLE DEL 8 D'OCTUBRE DE 2OO3
/7 AJUNTA[/FNT DE VILAPLANA HA APBoVAT
LIS ORDENANCES AMB UN AUG\,IFNT
MITJA DEL 5 PEB CENT

"

l]AJUNTAI\i1ENT DE VILAPLANA HA APROVAT

LES OBRES PER A LA CONVOCATÓRIA DEL PLA
úNrc D'oBRES 1 SERVETS DEL 2ooo-2007

LAjuntament de Vilaplana, en el ple d'aquest dimecres
dia 8 d'octubre, va aprovar per unanimitat les
ordenances municipals que s'han d'aplicar en l'exercici
de 2004 amb un increment mitjá del 5 per cent. La
mateixa sessió plenária també va aprovar les obres a
incloure en la convocatoía del Pla Únic d'Obres i
Serveis de Catalunya 2004-2007 .
L'ordenanqa que ha experimentat més increment és la
de la recollida d'escombraries, acausade l'encariment
del cost del servei, itot iaixó, l'Ajuntament ha volgut
contenir la repercussió al ciutadá i per aquest motiu
encara no recaptará tots els diners que costa aquest
servei.

cost per altractament final del residu passa de 55 €
latona a 70 € la tona, xifra que representa un augment
del 27,27 o/o. Aquesl fet repercutirá en la quota a pagar pel ciutadá, que passa de 67 € l'any a 75 € I'any
que representa un 12o¿ d'augment.
El

Tot i l'incrementde la quota de la recollida de la bross¿
com que l'Ajuntament encara no cobrirá el cost qLa
haurá de pagar pel servei, caldrá plantelar-se posar e-

marxa la recollida selectiva de les escombraries
sensibilitzar la població perqué cadascú seleccioni des
de casa seva els residus per rebaixar els costos.
Obres del PUOSC

La voluntat de I AjLrntamert actual és prese.!¿'
l'aspecte actualdels carrers del nucli antic conserva.:
I'empedrat amb les llambordes, ja que es considera
que constitueix pañ del patrimoni públic.

Per aquest motiu, el ple va aprovar les memores
valorades de les obres que presenta a la convocatória
del Pla Únicd'Obres iserveis de Catalunya 2004-2007.
Aquestes obres són l'arranjament i millora dels serve s
dels carrers Angel Guimerá, Doctor Mallafré i Jaci.:
Verdaguer, ien les quals es posaran els serveis enterrat-"
de l'aigua, clavegueram, gas, electr¡citat iteléfon. E
paviment será, en tots els casos, amb llambordes amb

una base de formigó ressaltant les juntes, amb la
voluntatde manteniruna imatge tradicional dels carrers
del nostre poble.

TOMÁS BTGORBA I MUNTÉ
(ALCALDE)

RESULTATS DE LES ELECCIONS DE VILAPLANA A LA
GENERALITAT DE CATALUNYA 2OO3
Els resultats dels cinc principals partits polítics que es van presentar a les eleccions del Parlament de Catalunya
deldia 16 de novembre de2003 aVilaplana en relació a les eleccions celebrades l'any 1999 van ser les següents:

PARTITS

f 999

2003
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145
78

134
74
14
120
25
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PP
ERC
IC-V

21
71
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MEMORIA PER AL FUTUR
busquem en e drcc onar
e significat que té a pa
raula patrimon, trobarenn
que a defineix com el
conlunt de béns qLre pos::: x una persona o corn i'herén: ae S SeuS ascendents. éS que
: -: :cncepte de patr moni. s gu del
: a -s que s gui. s'associa a va or. En
:r-est sentit. lambé el patrirnoni
:-:Jra, en concret el patrimoni et
-: .grc. té un significat de va¡or.
:ratr moni el const tue xen un sede béns a s quals atorguem un
: ar slmbó1 c o representat u, més
:_ a dei seu valor econdrnic, pel

Xerada que es va fer a a sa a ,alrooLr a¡ e .l lme¡ge 9 dD ¡ovcÍrbre,
amb e títol El patr nro.! etno og.: Femorla per a futur, a cárec de
Savador Paomar Mo¡ts-. Fó.es
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:-:.r tectónic, de patrimoni docu-:"ta o bib iográfic. H ha, tanma:: formes no materals de patri
_ !¡: una creenqa, una llegenda o
-_a tonada musical, no són mater : s. La memória no té ent tat mateLa materialitat. en tot cas, es
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TRANSPO RTS

tenem aque es activ tats producti
ves, construccions, atuells. eines,
sabers, técniques, creences, ronda-

lles, llegendes, festes, jocs iun
arguíssirn etcétera que han format
formen pad de la vida quotid ana

de les persones i que possibilten
el fet de conéixer i interpretar a ld
que constitueix la cu tura d'una co
munitat.
Si les e nes I les técn ques d'ofici,
s les caneons iles rondalles, si les
creences i els costums, formen part
d'un patrimon , ens podem pregun
tar quin valor té aquest per a la co
munitat. D'una banda, podem con
siderar aquiel sentit d'heréncia: el
patrirnoni és, efectivament, allo que
connecta una comunitat ocal amb
el seu passat. De I'altra, aixó és
menys important, cal valorar el sentit present d'aquests béns patrimonia s i la utilitat que tenen a la nos
tra societat.

En e s ú

tir¡s anys, hem assist t ar

reu de Catalunya a a revitalització
de les festes populars. Celebracions de tota rnena -del carnaval al
divendres Sant, passant per les festes de foc o els romiatges a les ermites- han vist augmentar extraordináriament la participació, han re
nascut o s'han re nventat. La festa,
més enllá dels referents histórlcs, és
una eina de construcció identitária
que reunerx es comunitats locals.
Potser la primera utilitat del patrimoni és, doncs, servir de nexe
d'unró entre les persones, vehicular la cohesió d'un grup a l'entorn
d'uns referents comuns. Som de tal
poble, formem pad d'una família o
d'una comunitat loca, perqué tenim
uns costums, unes práctiqües col.ect ves assumides, que ens s ngulartzen r define xen
SALVADOR PALOMAR

frer6oforí
,r.,r.977 77 16 17
Jljcra le Míró, 19 o \'Lfl§
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EL CULTIU CASOLA DE LA GíRGOLA (PLEUROTUS OSTREATUS)

.

II PART

INTRODUCCIO
n aqLrest article presentern alguns métodes senzills per al clrltiLr complet de la gÍrgola sobre d férents tipus de substrats. La gírgola és un dels bolets més fác ls de

cultivar, degut en part a seu carácter saprotrdfic és a dlr, que creix sobre restes
vegetals. Per cultiu complet s'entén des de l'obtenció del raicel (cos vegetatlu de1
fong) fins a la seva fructiflcació (obtenció dels bo ets).
Un cop obtinguda la llavor, el
següeni pas és la rnoculació al substrat definitiu que pot ser de diverses
maneres. Aquí tractarem non'rés tres
ilpus: pa la de cereals, marro de café
i paper higiénic.
En el cas de la palla, s'ha de
posar a remular uns dies abans a fi
que absorbeixi aigua. Courem grans
de cereals (blat i mlll)diÍant 30 min

foc Lent amb 1,5 I d'aigua per Kg
de gra. Deixarem escórrer la palla
fins que quedi aproximadament un
70% d'aigua(en aquest puni siagafem un grapat de palla i premem,
a

surt aigua perd en deixar de fer-ho,
no). Seguidament afegirem un 5%
de gra i un 1 % de carbonat cálcic i

ho esterilitzem escaldant-ho amb
aigua bullent tres vegades consecu-

tives, separadés per un interval
d'una hora I mitja, a fique les espores que es poguessin trobara la paLla

qerminessin idesprés morissin amb

el següent escaldat. Una végada
refredat el subsirat. s'inocula amb
la llavor is'introdueix dins d'una
bossa transparent amb uns quants
talls iseguidament es posa dins
d'una bossa negra gran a fide preservar de la llum. Finalment, s'incuba dins d'una caixa de cartró amb
una bombetade baixa poténcia {a fi
que latemperatura sigui d'uns 24'C)
durant un mes imig.
Si el substrat escollit és marro de café. no hi ha gaires canvis:
s'esteril¡tza el café seguint el métode anterior, s'afegeix una mica de
gra cuinat (1-2%) i s'inocula amb la
llavor. Seguidament es posa en un

recipient, es tapa arab paper d'alun'rini i es posa a lncubar.
També es poden ferserv r rotlles de paper higiénic com a substrat. En aquest cas, l'esterllització
és la mateixa que a s altres métodes. Segu dament es fica una mica
de llavor al forat del rotlle i es poden fer seruir els depressors per inocular aquest substrat ficantJos en
trernig del paper. Es fica dins d'una
bossa negra ies posaa incubar a la
caixa.
Després d'un mes imig. apro-

aquestes
condicions,
podrem observar els pri

t
I

mers primor-

dis passats

uns díes

i

després

d'una setraana aproximadament tindrem les gigoles
totalment formades. LJna vegada tallades.
es poi tornara posaren incubació itornar
a fer un shock térmic a fi d'obtenir alires
produccions.

ximadament, ens trobarem els
substrats completameñt envarts pel

micelidelfong {es veu una menade
floridura blanca a sobre). El pas ségüent és sotmetre el substrat a un
shocktérmic pertal deforQar'lnici
de la producc ó. lJn bo¡ métode és
ficar-los a la nevera durant 24 hores o. si és hivern, keure-ho a 'exterior a un loc protegit de les gelades. Un cop fet axó, s'introdueix a
una cambra de fructificació, que es
pot fabricar amb un aquarid'uns 60
lamb un slstema de ventilació ihur¡idificació (que es pot aconseguir
amb una bombad'aire, eltub de la
qual s'introdueix a un tupperware
amb una mica d'aiguaafique l'aire
surti humit) Si no s'aconsequeix
prou humitat es pot polvoritzar una
mica d'aigua (la huniiat ha de voltar el 80%) La temperatura adequa_
da per lafruct ficació és d'uns 20'C.
Si es troba Lrn lloc amb aquestes
condlcions, es pot prescind r de a
cambra iaconseguir la humitat Pol
voritzant aigua de tant en tant. En

CONCLUSIONS
El cultiu casolá de la gírgola és factib e, tot i que no és fácil, donat que les

contaminacions acostumen a ser freqüents. La quaniitat de substrat influeix
en la quantltat i mida dels bolets, aixó és
degut a que a més substrat, més mice i
pot haver-hi, ipertant mésfongs. Un aLtre
problema acostuma a ser la falta de ven_

tilació, fet que provoca que les g[rgo]es
iinguin un peu excessivament llarg. Peró
tot i aixó, i després de moits esforqos, e
cultivador es veu recompensat amb unes
bones gkgoles.
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rencant amb la iradició local, ho

sL.rrten

a a folo

a poble veí, a
Reus, perqué el bon arnic "Peiru"
quedés aliberat del seu ofc de
restaurador.
La trobada va ser molt agradable, hi vam
estararnb es respectives parelles (que no
varn anar a celebrar

per a no treuren's el

verdader protagonisme), En tota vam ser
21 i la conclusió fi osófica a que vam arrl
bar després d'haver menjat i begut bé va

SET qUE:

AL

CAPDAVALL ELS

CINOUANTAANYS NO SON RES...TOTS

FEM MOLT DE GOIG, QUE CARAI! I s
no que jutgrn els Lopedrissercs-..
9írgoles
a lades,

itornar

Enmig d'un tal eniusiasme ens vam ferdur
el pastís mes gros que vam podertrobar a
a comarca- un dia és un d a, que cara
E s noms (per odre d'aparic ó) son:
Alfred (Alfredu), Francesc (Srscu), Roser,

J.

1

Josep Maria, Joan lüaria (Peiru), Hilari,
Cr stina, Joan AnióÍr, [.4ar aAngels, Josep
i Salvador.
és facque les
ier frenflueix
aixó és
s miceli
Un altre
de ven-

gírgoles
g. Perd
rQos, el
1b unes

óaEntés que
hagués
.l\,4orci.da pels

erial.

MÉNEZ

opil

COM SÓN ELS ÉSSERS HUMANS
ots naixem plorant i aixípassem la vida, sempre
anem pensant en agafar "calderilla".
Ll diner és el plrrer que procu'em lerir i. a
vegades, ens oblidem de la manera de fer-lo;
sense cap motiu acusem les persones que
segons nosaltres no es poñen bé ifem ml comentaris
fora de context, deformant elsfets ialegint maldat amb
paraules de mal gust tretes d'uns pensaments que no
tenen cap base ni fonament. En aquests comentaris
gratults que fem, es deixa veure quelcom que es denomina enveja i poc respecte pelfet d'acusarals altres.
Fent una mica de histdria, resultaque sempre ha passat
que mitja humanitat pensa que l'altre mitja hauria de
ser menys interessada. Així. la vida seria menys
complexa del que és.
També faig menció en aquestes línies al tema de la
globalització, sense entrar en detalls ni aprofundir en

tot l'entramat que l'envolta ni en la seva cornp
perd vull ressaltar que está ocasionant algun

desperfecte a la via pública.
Per misón formes inadequades de portara bor
una protesta, encara que estigui autoritzada pe
ja que el respecte i el civisme són el primer que
posseir els éssers humans per saber respectar
que no posseeixen.
Anécdota real com la vida mateixa

Se sol dir, mig en broma i mig seriosament, que

pa és de diner, peró, senl tant dolent, tots el
agafar. icom mes millor. Es la meva opinio.
ANTONI(

Ccntre de ter¡pies i Medicina .tltcmxtiva

PASCAL PELLICE MARINE
Electricitat - calefacció
Marie Duran Ad¿U
T.rxNnrx
Tn'bri' $lu.iotr! r ks wüm¡ dDl¡r¡¡!l
.\¡L.

Carrer Major, 40
Tet 977 al 53 2a
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EL GOS FIDEL
tothom és sabuda ia fidelitat
dels gossos amb el seu amo.
Recordem aquell cas d'un gos,
que quan va morir I'amo, ell va
anar a l'enterrament i al ce
fñentiri. i no se'n va moure més fins
queva morir, tot ique va passar bastant de temps ja que els veins li portaven menjar;perd ell esperava al seu
amo!
Aquest any 2003, per la televlsió,
várem veure el cas d'una senyora que
va anara donar unavolteta pel camp
ies va perdre, va relliscar icaigué per
un barranc. ¿sabeu qui la vatrobar?:
el seu gosset.
Fa uns ... 60 anys, quan anávem a
"costura a col.legi" teníem un llibre
que es deia "Para mi hijo". Explicava
cosesque més quecontes eren "histor¡etes" de casos exemplars. Després, ja de gran, l'he llegit diverses
vegades, sobretot la d'un gos, que
fins itot em fa plorar. M'ha semblat
que a alguns lectors de "lo pedris",
els agradará.
El títol era "EiPerro Fiel". Jo
li diré ... EL GOS FIDEL
Es tracta d'uns temps passats; ni cotxes, ni carreteres: tot camins iels trajectes es feien a cavall o
cotxes de cava ls.
El protagonista de la nostra
histdriaviviaen un castellamb la seva
família. Tenia un ramat de gossos de
ca9a i dos gossos als que estimava
més ique vivien amb ellalcastell.
Un dia va haver d'anar a la
ciutat a buscar diners. Va ensellar el
cavall, va agafar un dels gossos que
més estimava perqué li fes companyia i va marxar A la ciutat va fer els
encárrecs i finalment va anar a buscar els diners que en aquells témps
eren monedes d'or i plata, i ho va
posaren una bossafetade pell, se la
va lligara la cintura iagafáelcamíde
tornada a casa. Quan estava a mig
camí, va veure una camp molt verd i
va pensar: '?eposaré i el cavall també pasturará" Es posá a seure sota
l'ombra d'una gran alzina, amb el
gosset als seus peus, ja que també
estava forQa cansat després de caminar al costat de l'amo i el cavall.
Quan elcavallerva veure que
el sol anava a la posta va dir "és
temps de marxar", va xiular al cavall,
va despertar el gos que dormia alseu
e
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costat i van emprendre el camí de
tornadá
Feia cinc minuts que caminaven quan el gos es posa a bordar:
"guau, guau,..." El cavallerdiu: "calla,
calla, que tothom sabrá que passem
pel camí,,. Peró el gos seguia "guau,
guau,..." i l'amo: "ja n'hi ha prou" ;
pero el gosset tornem-hi i tornem-hi,
saltant per davant delcavall, saltant pel
costat, mossegant el peu de l'amo i
sense parar amb el seu "guau,
9uau,...". El cavaller no va poder més
iva provar de baixardelcavall ielgos

l'agafá pel camal/ del pantaló

i

l'estirava...Llavors l'amo es va espantar i va pensar qLre el gos s'havia tornat boiq i ... es va treure la pistola de
l'estoig I lidisparádos trets. Mentreel
matava, el cavaller plorava perqué era

un bon gos itots l'estimaven.

Arribá al casiell encara amb
les llágrimes als ulls, sense poder
explicar res a ningú es deixá anar en
Lrna cadira r ... "iJesús del Cell: la
bossa dels diners, no la portava.
Recordá que quan s'assegué a reposar a l'aizina... l'havia deixat a terra
al séu costat... Quina tristesa!, "el
gos, ara entenc el neguit del gos i el
que em volja dir". A la seva manera,
ell l'avisava que es deixava la bossa.
Agafá el caval¡ i marxar corrent pensant que el gos potser només estaria ferit. En arribar on havia
disparat al gos va veure sang i va
seguir el rastre de la sang amb
l'esperanqa... i arribá a l'alzina i a lí...
va trobá el gos mort da.¡unt de la
bossa dels diners. El gos fidel fins a
morirl El cavaller angoixat va agafar
la bossa i va enterrar el gos ai jardÍ
del seu castell.
MABIA RUFINA

JOAQUIM MIR
A MASPUJOLS
uan jo era jovenet, a les nits
d'hivern, assegut a la vora de
foc, la meva ávia m'explicava
histories i una d'elles era a
següent:
Devia ser la prir¡avera de l'any 1907
quan un dia, havent dinat, van tru,
car a la porta. En obril vaig trobar
un xicot gran, gros i ben vestit, amb
unasenyora més gran que resultáser
la seva mare; em van preguntar si hr
havia una fonda al poble per quedarse a dormir aquella nit, perd els va g
dirque no n'hihavia. Van insistir, més
que res per poder menjar quelcom.
ja que en tenien molta necessitat.
La meva ávia se'n va cornpadir (era aixílaseva manerade serl)
i els digué que en tot cas els podia
fer una truita amb carxofes. Eratanta la necessitat que tenien, que
aquelljove digué -sí, pero amb dotze ous!- I aixíels la va fer.
Havent dinat, explicaren que
venien de l'¡nstitut Pere Mata, on havia estat hospitalitzat durant dos
anys per curar-se de greus lesions
al cap produliJes en estimbar-se per
un precipici a Mallorca.

Aquesta histdria els va fer
tanta compassió que els oferí habitatge. Alcapde dosdies llogaren una
casa, coneguda per "cal Guri", per
viure-hi
Hostatjats al poble, el jove,
que tenia moltes paraules, es feta
amic amb tothom. Comengá a pintar el poble i els seus voltants. Un
dels millors quadres delseu inicifou
"El poble escalonat", on hi va abocartot el seu saber, acumulat durant
la seva estanga al Pere l\¡ata de
Reus, des d'on veia la bellesa del
paisatge ila llum del Camp de
Tarragona que el tenia obsessionat.
Es desbocá a fer teles pels voltants
del poble, va llogar un home que es
deia Aquino per que I'acompanyés
pel terme i, a la vegada, ajudar-lo a
portar el cavallet, jaque la seva mare
el mimava en la seva recuperació.
Durant aquest temps, potser va fer
més de 100 teles d'aquells indrets.
El senyor Mir, que en deia la
gent, devia tenir la mateixa edat que
el meu pare, que li agradava veure
76

com pintava pel nostre hort, va fer
Jna tela que es dibulxava un magra¡er florit, de branques velies itorQades. Li quedava molt bé, estava entusiasmat, peró quan quasi l'acabava, va fer unes pinzeliades que, segons ell, elva desgraciar. Sense pensar-ho, amb la má va agafar-se la
.r]ániga de gec i l'esborrá totalment.
Vet aquí que quan la seva
mare ho va veure, llenqá un crit al
cel pel que havia fet -l ara qué en
farem del gec?La seva mare procurava calmar-lo i apaivagar els nervis, ja que
llenqava unes malediccions que espantava la gent del voltant.
Va continuar pintant i al cap
de dos anys i mig es va traslladar a
l'Aleixar, on es va dedicar a píntar
personatges tipics del poble. N,4és
tard, a Vilaplana i a Alforja diverses
veqades.
Elseu pas per Maspujols fou
un període de la seva vida que mai
va oblidar. Acabada la guerra civil,
tornáal poblei volguérecórreraquell
hort que pinte tantes veqades. Encara a les pedres dels marges hi havia les pinzellades que hi feia per
netejar els pinzells.
Un any més tard va morir.

ELS QUATRE EVANGELIS (2}
ada vegada que s'anomenen

en conjunt els quatre evangelistes, sempre es fa en el
mateix ordre que en diríem
tradicional: N¡ateu, Marc,
Lluc i Joan.
En elConciliVaticá ll (1962-65) i precisament en e¡ primer període (1962),
té lloc la discussió sobre la litúrgia l
especialment de com ha de ser la
lectura de la Bíblia en les misses de
l'any.
El 25 de Maig de 1969 es va publicar a Roma un volum de 438 págines titulat "Ordre de lectures de la
missa" (=olm) ¿P¡eY¿1 del PaPa Pau
Vl. La finalitat del OLM era per a facilitar ¡es edicions del leccionari en
les llengües modernes.
En els diumenges i festes es proposa llegir els textos més importants,
de manera que els fidels puguin escoltar en tres anys les parts més rellevants de la Sagrada Escriptura. La
resta es llegirá a les misses de cada
dia ialtres festes. Aquests tres anys
es denominarien Cicle A, Cicle B i
Cicle C.
El que fa referéncia ais evangelis:

RESTITUT RABASCALL

religió

Mateu es llegirá el Cicle A (o any A);
Marc, al cicle B (o any B) i Lluc al
Cicle C (o any C); I'evangeli de Joan
será reservat per a llegir a les misses de quaresma i pasqua dels tres
anys i completará l'any B (Marc) perqué és l'evangeli més curt.
Segons aixó, l'any passat (2002
any A) es va llegir l'evangeli de Sant
N4ateu, aquest any (2003 - any B) es
llegeix l'evangeli de sant Marc, il'any
vinent (2004 - C) es llegirá l'evangeli
de sant Lluc. laixíde manerasucces-

-

siva.

Recordeu que l'any litúrqic de
l'Església consta de trenta-quatre
setmanes; comenQa el primer diumenge de desembre amb el temps
d'advent i acaba a l'últim diumenge
de novembre amb la festa de Crist
Bei

Els temps de durañt l'any tenen el
nom d'ADVENT, NADAL, QUARESN4A i PASCUA; els atres diumenges
i setmanes en diem que són ordinaris o normals.
Aquest és el contorn dels evangelis
dins la vida comunitária de l'Església.
Elprdxim diaus presentaré els quatre
evange{istes i el sentit dels evangelis.

MossÉN

moviment demogrdfic - 2003
DEFUNCIONS
NATALICIS
N,4n,

SEBASTIA CABBÉ SALVAT

30 de gener

MAFIA TERESA AYMAN¡Í N,4UNTE

31 de marg

IVARINA TORROELLA MESTRE

ANTONIo

30 d'abril

BosER FEBRÉ AYN,lA[¡í

11 d'agosi

JoAo PoBcA LUAKTHA|SoNG
KAPIMA MZOIJZ

ADELA HUGUET N¡ARINÉ

28 de setembre

N,,IABCEL CASTELL CANTí

NIAR]A DoLoRS cABRÉ ALBEBIcH

22 d'octubre

BLANCA LLAUBADo SABDA

ROSER ROIG BALCELLS

1'1

N,4oYA IBAÑEZ

de desembre

MABIONA JUANPERE SALVAT
SANDBA TORRES GALINDO

CASAMENTS

GUIILElil JUST CANTI

JOSEP LLUIS Í\,IATALLANA - MAR]ONA N,lESTRE
SERGI FERNANDEZ

-

I\,1' LOUBDES

EBIC I\,lUNTAS I\,1ABIN

¡IOYA

JosEP MARTNÉ - MtREta PAIXA
DAVID CAVALLE

-

NÚRIA N,4ENSA

GALL]SA RAQUEL PELLICÉ
JoAN BABToLí. íNGRID BRAÑA
ENRIC

NUBIA FEBBE BIDO

RAÚL LLUiS LORAN - YoLANDA N¡ARTiNEZ
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EL SENGLAR - II PART

/:\
Ot\4PORTA[/ENT,

Al món hi ha més de

25
ice
subesoéc es de se¡q ar A a DerlínsLria

ca ¡"t ha a!es: a " s. ! :a'r1a
,',', i' 1,,,
nl/e: : s exe -iri ar de l¡': f\,:1. :r sL s
i-

L

s,
,1
"f,l:--.írs r¡ I ¡. ¡ (.:r ir..<.;ji,::
ijna carsa aL i JSa ce letga" ere
a 'rs ¡Le !¡o1 cor¡er car a rarr:or,.. r se
lor-ma ment qLral] aé 1 o 2 aays ilc ,/.da.
pero s ia d spon bllial d a r¡eni és Dona
quan ariib als 30 kg de pes. qLre sc cc n
c drr an b e s 10 rnesos de vida. la pot en-

en ze . {A xó ind ca qüe s hi ha forqa
a ment. abanses desenvo upae cosi.pertant,abans
s'arriba a pes al zel).

tTaT

L'esiructura jerárqu ca está formada llderada
per a fer¡ella més vella i forta de grup. acompanyada
per altres feme les joves amb cries pet tes i algun jove
subadult. Per tant, ia seva organització com a grup
social es matr arca . Si aquesta desapare x, el nuc ma
triarcal es fragmenta ha de tornar a agrLrpar-se for
rnant nous grups.

Al marge d'aquest nuc i n'h hadaltresenels
quals trobem nuc s més reduits formats per mascles
loves. i un altre format pels mascles adulis solitais
dominants, (aquests mascles adults dominants de
vegades es deixen acompanyar per mascles adults
més joves, anomenats escuders).
Aquesta estructura s'altera per cornplet a l'épo
ca de zel i de na xements,(les femelles se separen ternpora ment del grup abans del pad); i és clar, també en
la temporada de caQa.
Ei senglar és una espéc e rno t rndbil peró a la
vegada és sedentár a, perqué tot que arriben a recórrer grans distáncies, no solen moure's de la zona en a

:7,] JOSar

[4

MAR

qua van né xer. (dificilment s'a unyen rnés de 5 1 0 km
de distánc a de on solen hab lar), per tan un gran mas_
c e necessitaTia d'unes 12l15000 ha.
-a ¿r'a^( a o ,,¿ r -s oos fl-é-o< i n_ g ¿p'ov madament iabans def na tzar aq uest periode, la han
cor¡enQat a canv ar es típ ques franges ong tudina s
per un to més uniforrne ide color verme lós.
una de les pautes de comporiament més elaborada delsenglar és e costum de banyar-se en bas
ses enfangades. Ho fan, espec alrnent. per treuTe's e s
parásits. perd tar¡bé per donar a seu pe atge una sé
r e de sals minerals que contr bueixen a mantenir la
pel i el pelatge en dptimes condicions. Aquest pelat
ge, d'un color castany en Lrna pr Tnera etapa, es va
enfosquint a rnesura que és fan més grans, tot i que
a final de la seva vlda el tornen a canviar per un color
més blanquinós.
En ocasions no dubten en saquelar caus de colls aplcant técniques rnolt depurades en les que
pad cipen diversos ind vidus, cosa que demostra que
tenen una intel.lgéncia notable.
n

Els agraden molt els ous
niu al terra.

de es aLls que fan el

\
-)
EXCA\AC

Av. Cotolunyo, 5 31 1 o
rel. 977 816 ¿89 Móbil ó10 282 029
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Crida molt l'atenció la gran afecció dels senglars per la predació d'animals verinosos . Ivlengen gran
quantitat d'escolopendres, escorpins i en especial escurQons.

La població estimada de senglars a Catalunya
és superior als 50.000 exemplars, i continua en expansió. La província amb major número d'individus és
Girona, i la menor Tarragona.
A Tarragona són abatuts de manera "legal" uns
1.500 individus pertemporada de caQa, (Elsenglar és
I'espécie més caqada i abundant de caqa major).

EL SENGLAR

COM A TROFEU.

En d'altres animals de caqa major el trofeu són
les banyes. En el cas del senglar són les dents. MitjanQant la dentadura és pot saber l'edat de l'individu.
De les dents inferiors (ullals) es mesura la llarga-

da i l'amp¡ada máxima. De les superiors (moladeres)
es mesura el penmetre en la Seva secció més gruixuda.
També es donen punts de bellesa, en la qual es
valora lasimetria ielcolor dels ullals, llargada, corbatura
color en les moladeres.

Per contra també hi ha una puntuació que
penalitza: lnsuficient superficie afilada dels ullals, diferéncia de lonqituds i amplades entre ullals, també entre moladeres, idesproporció general entre ullals i
moladeres.
La puntuació mínima per obtenir una medalla

SEGURETAT.

La seguretat és en tots els aspectes de la vida
primordial, perd en elcas que ensocupa, elde lacaQa,
jo diria que vital, ja que per un costat ens trobem amb
un animal salvatge i per l'altre homes armats.
Fn el rranscurs d una batuda és necessaa que
cada cagadorsápiga on es troben els alires companys
de cacera, conéixer els moviments que cadascun pot
fer i sobretot informar dels nostres.

A nivell local es aconsellable inecessari conéixer les zones de Seguretat com respecte a les armes
de foc, que afecten a l'área privada de caqa del terme
municipal.
Camins: La zona de seguretat afecta a la seva amplada, més una zona de 25 metres a cada costat.
Carreteres : La zona de seguretat afecta a 58 metres a
cada costat.
Nucli urbá: 100 metres de les últimes edificacions i en
totes les direccions.
Editicis habitables a'illats: 50 metres en totes les direccions.

D'altra banda, quan es fa una batuda, la Llei recomana dur roba, armilles igorres de colors lampantsi
aquestarecomanació, peraquesta temporadadecaqa,
será possiblement obligatoria.
Un altre aspecte de la seguretat és Ia munició
utilitzada en la cacera del senglar Tothom ho sap: els
cartutxos amb balins, (postes) estan prohibits.
JESÚS GARRTDO

d'or

ha de ser superior als 110 punts, argent 105, i bronze
100.

El millor exemplar fins ara com a trofeu va ser
capturat I'any 1983 a la provincia de Cáceres, amb una
puntuació de 136,95. A Catalunya la major puntuació
és de l'any 1995 a Agullana, Girona, amb una puntuació de 125.8. Tal icom explicava abans, sembaque
cada any resulta més difícil poder batre aquests records de puntuació.

AU¡O

MATA
LLAUNERIA

ESGOLA

Raral Srnla Anlllt.,17 .13101 REUS
r¡1.9773418-12

Pl. del Nen de les Oques,

I-Tel. 977 32 23 19"

REUS

mat¡O)llxun.ri¡.com
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- NO llencis les restes de medicaments a les ESCOMBRARIES
- Sl dipositeu-tos amb els seus envasos al PUNT SIGBE de la farmácia
les Doméstiques, amb el finanearnent dels laboratoris, per consciencjar el ciutadá i vet lar per la seva
Salut ila Salut de la Natura.
i,c G

Qué cal dipositar en el PuntS¡gre

En el teneny med¡amb¡ental, la ¡ndústria fatñacéut¡ca. amb la
col.laborac¡ó de la d¡str¡buc¡ó ¡ de
les of¡c¡nes de farmác¡a, ha pasat

en marxa S/GFE, ur] slstema
I'object¡u pr¡nc¡pal del qual és larecoll¡da selectiva dels ervasos de
rned¡caments, per poder reciclar els
mater¡als ¡ el¡m¡nar les restes de producte que puguin tenir de manera
que no es barreg¡n amb la resta d'
escombrari es d o m ést ¡qu es, garan t¡nt que reb¡n un tractament adequat
per la seva coffecta el¡m¡nació ¡ no
contam¡nin el med¡ ambient.

A més, el sector farmacéutic en
col.laboració amb les autoritats sanitáries fa temps que desenvolupa
campanyes per impulsar i Promoure
" l'ús racional del medicament"
vetllant, així, per l' eficácia dels tractaments i la seguretat del pacient.
En línia amb aquestes dues iniciatives, SIGRE posa en marxa aquest
Campanyade Revisió de Farmacio-

Barrejar les restes de r¡ed caments
o els seus envasos amb es escombraries doméstiques és causa de
contamlnació mediambiental que
es pot evitar fácilment.
Per aixd, un cop s' hagl revisat la
farmaciola doméstica, SIGRE an ma a tots els clutadans a dur id!
positar en el punt SIGRE de la seva
farmácia habitual:

-

Els envasos buits de medicaments, juntament arn b la
seva capsa i e seu prospec_
E

s envasos amb restes de

medicaments de tracta-

-

rnents acabats.
Els medicaments caducats.

Un cop el ciutadá diposita els envasos i les restes de medicaments
en el punt SIGRE de la seva farmácia, la distribució farmacéutica els
recull i emmagatzema en uns contenidors situats en les seves
instal.lacions i des d' aquíun transportista autoritzat els trasllada fins
la Planta de Selecció i Classificació

lcnr r-ecolird¡ sclccriv¡
dels
de l\,4edicaments, situada a la localitat corunyesa de Cerceda, que realitza la classificació de tots els envasos i restes de medicaments; en
la Planta es realitza laseparaciódels
materials d'envasat que Poden ser
recic¡ats, per en'tregarlos a empreses de reciclat autoritzades que les
incorporaran com matéries Pr¡meres en el procés de fabricació de
nous productes. També es classifiquen les restes de medicaments
segons la sevatipologia ¡composició.
M. fERESA HUGUET
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contes a la vora del foc
questasecció pretén recuperare legat d'aq uetles persones q ue e¡s han transmés ta saviesa
de passat en forma de contes, h stdries, canqons I reme¡s per at cos i ,án ma.
Des d'aquÍ convider¡ tota persona que record h sióries antigues o que conegui vers¡ons
.lferents de les que aquí s'expliquen_ qLre ens ajudi a e¡riqui¡ aquesla secció que avu ens
¡egala a Pep¡la Júlia. Oue a gaud uL
MEI SALVAT

Abans estávem molt de temps a casa i la mare ens explicava contes mentre cuinava
perqué estiguéssim quiets i perqué mengéssim quan no teniem gana, i en una ve la
llarga n'explicava dos o tres mentre cosia, i en anar a dormir.
Potser si naltros haguéssim tingut televisjó faríem com ejs nens d,ara, perd no n,hi
havia i els contes ens servien per despertar la lmaginació i l,interés per a saber
coses.
De petita jugava a cinquets, al «pisso", a saltar a corda, a patacons isobretot a pescar pepiia
Júl¡a 76 anys.
al riu. De vegades també a expiicar contes.
LES MOSQUES I LES ARANYES

lo lopet basionejat
i de p loles no n'ha tastat.

Hi havia un princep que quan era petit tenia un professor que
sempre lr dera que totes les coses d'aquest món un dia o atre
ens poden ser út ls, i el príncep li de a:
- No pas les mosques i es aranyes, no crec que fac n cap ser
vei. no hi haurlen de ser
El príncep es va fer gran un dia va ser rei, Un rei veí ll volla
prendre el tron i li va dec arar la guerá. El prÍncep va escapar
se cap a a muntanya perqué el perseguien i, com que estava
molt cansat, es pos¿r a l'ombra d'un arbre es va adormlr. Una
rnosca 1i va picar a la cara i el despertá, el es va enfada¡ perd
al momeni va sentlr uns grans crits i el soroll d'uns cava ls, va
eniiar se a dalt d'un arbre i aixó el va salvar de fer lo presoner,
Un dia també es va posar dins una cova i va pensar, avut sí
que dorrn réfanquil. Durani a r it uñá aranya r¡olt feba tadora
va fer una tea que iapava ioia la boca de lá cova. Ouan va
sortir e sol e princep es despertá sentíveus al davant de la
cova, eTen els seus enem cs que vo ien entrar a a cová, per¿
un d'ells va dir:
- No cal que perdem el temps entrant, perqué, sifos a dintre,
oe, 'orL¿ h¿una t.encat ¿oL-sla lp a o'¿r¿nya,
lvan marxar Dues vegades el príncep va ser savat per les
mosques les aranyes, i va saber per sempre que iots ets éssers poden ser út ls en agun moment.
LA GUINEU ASTUTA

Com mot bé dlu la fvarla Plañot en el seu conte de llop

ila
gu¡neu, es veu que es guineus sempre han sgut mot
espavrades.
Un dia la gulneu li va di allop:
- Eld a de lafesta major, quan tothom t nguield nar a ta táuia,
tu puges alcampanar itoquesafoc, Tothom sort rá de casa ijo
entraré per les cases i portaré un sac que ompl ré de piotes,
polastres, pastissosr de tot el que trobi. Després t'esperaré al
bosc deis Pinels i ens farer¡ un bon tip.
Fl loo va loca'
l¿ qJ,eJ... vrnga a r¡enj¿r -..rse posa
res alsac. Ouan lagent vaveureque aixódelfoc era un engany!
pujareñ a campanar i I donaren a llop una forta pa lissa. Quan
va arr bar el llop a s P nets, la guineu li digué que tar¡bé I havien
pegat que no hava pogut nl menjar niagafar res.
Tarnbé I va dir que ifeien ma iots els ossos que, pet camÍ, a
pugés al col - que no podia caminari tot era que la panxa quasi
que I tocava a terra de tan ijpa que estava. El liop la va pujar al
col i mentre caminava anava rondinani:
Guineueta ardera, ardera,
panxa plena I cavallera

Qué d¡us?

Liva preguntar a gu ñeu. lell:
fenien a la seva cova una gerra de melguardada i la gu neu va
pensar de menjar-se la i no donar-ne gens al ilop. Ten en tres
gu neuetes peiites ielllop anava acaQar afer lenya. Un dia la
gurneu I va dir:
Avu he batejat Lrna guineueia,
I el liop digué:
- Com li has posat?
La gu¡neu va drr:
- ComenEadeta, comenEadeta.
Aixó voiiad r que havlacomenQata menjar-se la mel. Lendema
la guineu va d r que havia batejat 'altra gulneueia; i el I op i va
preguntar el nom. e lá digué:
- [ritjaneta, mitjaneta.

Perqué a gera era mitja. L'ender¡á va dir que havia batejat
l'aira i que li havia posai acabadeta, acabadeta (perqué ia
s'hava acabat la mel). El llop digué:
- Els has posat uns noms r¡olt estranys.
I la guine! digué que estaven de moda.
Un d a e llop volia menjar rnel, va irobar la gerra buida. El
delaque no l'haviatocat ilaguineu queela, tampoc. La gurñeu
va dirl

Posem nos a dorrn r a lá a sol i el qui quan es despertl tingui
de rne. aquell será qul se l'ha menjat.
Elllop es va adormircom un soc, ila gL|neu que havia guardat
una mica de mel, I va uñtar el melc. I e pobre lop va quedar
parat, perqué el no 'havia tastada.
AqL se.rot. Flooie,l:. orocu'a rooel¿-le dé bo, s ant.s. perque
els que sempre fan portar la carqa a l'alire és milor tenirlos
I uny. conie contat, ja está acabatl

e r¡e ic untat

a'o(
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EMBARBUSSAMENTS

ljna polla rica xica camacurta boterica, va tenir tres f lls rics
x cs, camacurts r boterics, Sila pola no hagués s gut rica x ca,
camacurta

i boterica, els

no

s no haurien sigut rics

x cs.

camacui(s ni boterics.
Diu a guat

la:

Qué fas blat?

- Ou¿ fas guaila? diu el blai.
(axó ié qrác a d t de pressa)
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parlem de cultura
OPISSO TORNA A LA SEVA CIUTAT NATAL
I passat 7 d'agost s'inaugurá a la galeria "Fundació Cai-

xa farragona", l'exposició
dedicada a Ricard OPisso
i

Sala, tarraqoní de naixement
un dels dibuixants i illustradors més

anomenat i popular de finals del segle XIX i meitat del segle XX.
Han transcorregut cinquanta
anysdes que lilliuraren la medallade
"tarragoní abseñt", el 13 d'agost de
1953, iel diploma acreditatiu de la
distinció a la "lV Fira d'Art de
Tarragona".
Per aquest motiu, la "Fundació Caixa Tarragona", amb lafinalitat
de recuperar les figures d'artistes vinculades a les comarques tarragonines, pretén rev¡ure, mitianQant una
exposició, I'obra d'Opisso.
S'ha realitzat una obra magnífica, aprofundint i buscant nous aspectes del dibuixant, recollint lés principals apoñac¡ons dels séus col leccionistes i seleccionant més de cent
cinquanta peces representatives dels
diferents períodes de la seva fructífera obra.
A la vegada, s'han organitzat
activitats complementáries, concursos d'il.lustracions gráfiques, v¡sites
guiades adreQades principalment als

centres educátius i a col lectius
Acompanyada d'un cicle de conferéñcies realitzat pels professors de
l'Area d'Histdria de l'Añ de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona
La sala de I'exposició ha es-

tat molt visitada, plena de tot tipus
de públic, mostrant unagran relleván-

cia entre els diferents sectors de la
població. Sense anar més lluny, el
passat 1 de novembre, festa de Tots
Sants, vaig anar a la sala acompa-

. MOQUETES
. PINTURES
. ESMALIS
. VERNISSOS
. COLES
. PAPERS PINTAIS
. BROTXES

lo pronÍs .
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nyada d'un equip técnic amb la intenció de filmar-la i fotografiar-la per
deixar constáncia de I'esdeveniment.
La meva sorpresa fou observar la
multitud de persones que es Passejaven davant les obres d'OPisso, absortes de talmanera que elnostre treballes veié interromput per més d'un
incident, per no dir algun xoc corporal.
Els visitanis miraven captivat§

una obra rere l'altre, les quals els
transportava en el temps recordant
situacions entranyables que anaven
des dels moments més quotidians de

la població camperola a les grans
vestimentes de la búrgesia parisina.
Partint d'escenes com l"'Odontólogo
indolente y anestésico", el qual es
podria contextualizar al centre d'una
plaga de qualsevol poble, árrencant
peruna dent a un pag¿s mentre un altre penetrant en la psicologia dels
l'aguanta perqué no s'escapi davant sonatges. Recorreria els nostres card'un dolor insofrible; mentre apareix rers amb un bloc de notes arribant
esperant el seu torn una ávia que cap a la Bamb¡a Nova on trobaria a
agafa el seu fonedís nét, que Preveu moles joves als carrérs propers ofeel patiment que se li acosta Arri- rint castanyes per aconseguir uns inbant, fins i tot, al París de principis centius d'ajuda Per al seu viatge de
de segle; sense oblidar les noies to_ final de curs.
Com a conclusió, cal assepolino dels anys 30 i 40, que Preñen
que
per al públic de farragona,
nyalar
tabac
ro§.
refrescos i fumen
ha representat recud'Opisso
l'obra
quasi
és
fessempre
És festa,
seu§ dibuixos una
perar
través
dels
a
ta als dibuixos d'Opisso, l'avi fa un

traguet de vi a la bota, les noies pen- etapa, ja viscuda, on reconeixen
tinades amb l'arriba España, a lá fira aquésts llocs i moments, quasi oblis'escapen els porcs, a un l'atropella dats. Sens dubte, fou el retrat¡sta files masses ciutadanes,
un carro, la vaca s'espanta provocant del

a

la fugida de les oques...

col.locant-les a I'actualitat del mo-

Opisso segurament aprofita- ment ien els llocs mésconeguts, amb
ria aquestes dates de festivitat per una ñaturalitat que f¡ns itot les camampliar Ia seva obra captant amb la bres fotográfiques no poden captar I
seva gran capacitat de traQ, gestos i en aixd, está la seva major gldria
actituds dels personatges d'una mavtRTUDES RoLoÁN
nera rápida detottipus de s¡tuacions

eomreraflal
=lR.@sA.N=

Pedrero del Coubí, 5

lel.977

/

31 71 54
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M¡quel Martí ¡ Pol, home ¡ poeta.
Nelx a Roda de Ter (Oso¡a) el 1929,
fill d'una família obrera. Fa els esiudis
elementals a l'escola parroquial I als

14 anys cor¡enQa a

treba lar

d'escr vent en una fábr ca de filalures
del seu poble. Als 19 anys pateix una
tLrberculosi pulmonar que l'obllga a
passar un any al llit, tenrps que dedi
ca a llegir i dec dir-se fermament per
la práct ca lterária.
Al 1953 guanya amb Paraules al Vent
el prem de l'Ossa l\,4enor. Es durant

MIQUEL MARTí I POL,
el poeta del poble
(1929 - 2003)

TORNA NADAL

aquesta época que pateix una crisi
existencial i relig osaqueesresol amb
la descoberta de la societat i de les
PerSones que l'envolten.
Fins a in cidels setanta la seva poesia

té un carácter rea[sta, compromesa
amb la base social de la qual forma
part i denunciadora
d'opressions que es mani
festen en llibres con E/pob/e (1966) La fábr¡ca
\1s72).

liarbre desvetlla soñs i e[ vent escriu
Ratlles de ltum damunt [a petl de ['aigua.
Tol és misteri i claredat extrema.
Torna Nadal

i

Al 1970 li és diagnosticada
una escleros mútiple, que
Progressivament li va afectant el moviment i la parla.

Torna [a pregunta.

¿Proctamarem [a pau amb les paraules
fvlentre amb e[ qest afavorim la quera?
Per preseyor la veu

Vint ¡ set poeñes én tres
temps (1972J és el primer
llibre que reflecteix el procés de reflexió de la malaltla. El 1975, atret per les
noves circumstáñcies polítiques, es lliura de nou a la
liler alüra. Est i mede M eña

\1978) L'ámbit de iots e/s ¿rrblts
Quan el passat 11 de ñovembre els
mitians de comunicació van donar la
noticia de la rnori d'en Miquel N,4artí i

Pol, moltes de les persones que
l'havíem conegut a través de la lectura dels seus poemes ens vam sentir
en certa rnanera odes, talrnent com s
haguéssim perdut un ésser molt proPer i estimat.

25

(1981) en són les manifestacions més

El 1984 torna la cris , produlda per la
malaltia i la mort de la primera muller
Lautoanális i la reflexió d'aquest moment queden reflectides en l'obra L/lbre d?bsé/rcles (1984 B5).

El 1987 publica E/s bel/s camÍrs i
s'accentuen, altre cop, ies ganes de
viure

ila

mportánc a de l'amor. A par

t r peró d'aquesta data, el ritme
d'escriptura de poemes s'aienteix con
siderablement i esdevenen llargs interva s de silenc El poeta se sent

vell percep una sen

sació de desconcert entre la seva voluntat i els fets personals r col lectrus

que l'envolten con es veu a lemps
d'intedun¡ \1990), Suite de Parlavá i
Algú que espera 11991), Un hivern plácid (1994) i Lrbre de /es sol¡tuds \1997),
si bé en aquest darrer s'introdueix un
cert to iónic que lidonen un sentrt de

novetat.
De la seva poesia en destacaria dos
trets: la capacitat peraprofundiren els
temes més íntims i personals (l'amor,

eldeltemps,

a mort)

ieljoc hábilamb

les paraLrles per arribar a tot tipus de
públic.
No cal massa esforq per entendre la
seva obra. Només cal relacionar-la
amb ]a vida honesta que ha portat,
amb les alegries i les penes de la gent
del carrer i amb el compromís de denúncia infatigable davant tot tipus
d'injusticies. Es així corn en Mique
I\,4artí ha esiat capaQ d'arribar a un
sector de la població molt més ampli
d'alld que és habitual en poesia.

Aquesta tardor, infants, joves, gent
gran, obrers, intel.lectuals... tot un poble ha perdut un gran home, un poeta
que ens ha permds descobrir alguns
dels miliors secrets de la llengua per
arribar, amb senzillesa, al fons dels
sentlments.
MARTA CAÑELLAS
Professora de Llengua i Literatura
Catalanes de I'lnstitut Joan Puiq i
Ferreter de La Selva del Camp.

VILAPLANA

sctivitsts

a pRopóslt.D'ARoMA DE cuBA'

am iniciar el nostre viatge a
Cuba un 29 de gener de 2003,

amb una motxilla carregada
d'il.lusions i ganes de conéixer;
així com també de rodets de
fotografia i medicaments peragent que
els necessités. Durant elmes imig que
vam estar recorrent l'illa des d'occident
fins a orient, i amb tot tipus de trans-

port possible, vaig anar realitzant un
treball fotográfic a r¡ode de reportatge
social, tot captant de manera subieciiva 'esséncia del poble cubá en el seu
entorn habitual.
Aquest va ser el proiecte final
dels meus estudis eñ fotografla ariística. "Aroma de Cuba" ja que, pretenia
mostrar d'una manera o altra una selecció d'lmatges sobre ia societat i els
habitants d'aquesta illa caribenya, so-

bre els seus costums

ila

seva

quotidianellat, tant en un paisatge rural com urbá.
Així, podria interelacionar els
coneixements que m'havia donat la lli
cenciatura d'antropologia social i cultural, oferint una visió més einográfica
deltreball, ambels de lafoiografia, que
dóna una document visual moli més
directe.
Un dia d'aquest calorós estiu el
Jordi Pells em vacomentarque Lo Pedrís podria estar interessat en fer una

projecció de diapostives del meLl treball "Aroma de Cuba". Ens vam posar
en contacte amb el Pitxi i vam decidir
tirarendavant la idea, afeg int-h i una ex_
posició de les imatges més represen_
tatives d'aquesta illa tan singular. El 7
de novembre fou el dra escollit.
Encara que amb molta vergonya,
em vaig anarsobreposant

ide rricaen

mica vaig realitzar, acompanyada per
un bon nombre d'assistents. un recorregut visual des de l'Habana, tot pas-

sant per Trinidad,

Carmargüey,
fins
a Baracoa, la
Santiago de Cuba,
part més oriental i genuina..
La selecció de les imatges pre_
tenia ser una miscel.lánla de retrats i
escenes que documentessin l'entorn
en el qual aquesta societat de tan varlada procedéncia es désenvolupa.
Perqué si una cosa queda evi
denciada és que Cuba representa un
país de grans conirantos icontradicci
ons. Allí hiconviuen en una explosiva i
aparent harmonia 3 factors que deteF
minen la seva cultura, Per una banda,
un régim comunista idictatorial que ja
dura44 anys, aixícom unes profundes
creences religioses autóctones, i també una rica mescla de grups étnics procedent dels esclaus africans, els conqueridors espanyols i un grup moli redull de gent autóctona.

Precisament doncs, aquesta baF
reja dónaals seus habitants una pode-

rosa identitat, purament auténtica

i

genulhament cubana. Així, vaig passar
Lrna série d'imatges fotográfiques que
espero que exemplifiquessin i sintetitzessin la diversitat del poble cubá; ide

pas, transportessin als espectadors,
encaraque per uns moments, aaquesta illa tan auténtica ifasc nant.

Des d'aquí agrae¡xo enormement la gent desinteressada que va
assistir tan a l'exposició de les fotos
comala projecció de diapositives. Sense ells, com sense I'aiuda incondicional del Pitxi, res d'aquesi projecie no
haur a vist la llum a Vilaplana. Grácies.

saBAr MARTÍNEz

L'HORA DEL CONTE
ins de les activitats culturals programades per la Festa
N¡ajor d'octubre d'enguany, va tenir lloc a la Casa de

CultuÉ de Vilaplana LHora del Conte. Lacte estava
organitzat per la revista Lo Ped¡ts i vacomptaramb una
nombrosa afluéncia de públic. LHora del Conte es va
dividir en dues activitats diferenciades formalmeñt peró que
tenien en comú el suggestiu món de la literatura ia siguides de
la vessant escrita ifilológica o bé des de la vessant de latradició

oral inarrativa. En primer lloc, Josep

,i
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I\,4.

Garcia, membre

col.labotador de la nostra revista, va presentar i ressenyar el conte
Históda d'un Llambordí que el mateix havia escrit En segon lloc,
Agustí Farré, professor i conegut narrador de contes, va explicar de forma molt suggestiva el coñte per adults El M¡racle de
Sart O/eguer que va fer les delícies del pÚblic assistent

C. Casal, 3
Tel. 977 8l 56 52
43380 VILAPLANA (Baix CamP)
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passatemps

AQUI TEATRE

mag neu-vos clnc líders polítics vilaplanencs, de cinc partits polítics diferents, que
en acabar unes eleccions, tenen una série de dubtes post-electoras. Heu de
descobrir quiés cadascú iomplirelquadre següent amb les plstes que us donem:

ls passats 29 I 30
de novembre, tin-

gué lloc la

1a

l\,4ostra de Teatre

camp. Hi prengueren part

els grups: La
(Se va

I\,4o xera
del camp), Llop's

VOL PACTAR
AMB...

Teatre (Reus), Passarells

Teatre-Estudi

(Alf orja),

i el Grup
de Teatre de Vilaplana.
També va ser imporiant
la co .laborac ó dels
grups de les Borges del
Car¡p i de lvlontbrró.
TEBAC (Reus)

MARIA

Pel que fa als vilapla
nencs van fer a preeslrena de l'obra: "Diner Ne

CARME

gre" de Ray Coonéy. Un
espectac e pe¡ mor r-se
de r ure. Des d'un bon

corne¡qament es creen
un joc de situacions que
no derxen ndiferent al
públic. Cal recordar "Poíticament incorrecte' del
mateix autor,
Aixi. doncs, només anunc ar-vos que l'estrena de
.DINER NEGRE" IA
PO
dreu veure e proper d a
11 de gener ai CasaL Vi

laplanenc. També volem

agrair a l'actriLr fvlercé
fvlariné que ens fes arr

bar

a

es mans aquesta
obra, se'ns dubte uir bon
espectacle iant dins com
fora de l'escenari.

PEP

1
2
3

El que porta un bigoti com el Saddar¡ Husein vol pactar amb el PSC.
La qLre porta un pent nat de la seryo¡ita Pepls no és ia d'ERC.
La del Pe que és una x cota, no vol (ni pot) pactar arnb ningú.
4 A Pep i agrada molt la d'ERC, peró a finai es decideix per pactar amb la de PP
E Mano o, que no és del PSC. porta un bigoti estrl Saddam.
6 - La del Pe evidentment. no és la que porta !nes calces amb la senyera.
El que vol pactar amb ERC no és e Manolo n és d' pC-V .
I - El de CiU té e cap pelat com el Ronaido peró dru que no se n'anirá al 1\,4adr d.
La ¡/aria no és ni del PP ni d' lpC-V perd vol pactar amb C lJ.
T0-Elquefurnaunpurode Fidel Casko no és de CilJ n esdiuPep.

5
7
9

Hem de d r aló de:Tots e s personatges son deficció. Qua sevol semblanQa amb a realitat
(loca o nacronal) és pura coincidéncia.

Bé. des d'aquestes rat-

lles només ens queda
desitiar vos unes BONES
FESTES recordeu: ENS

'Aquest passatemps va ser fet durant es llargues setmafes de reflex ó post-electoral que
van seguirell6denovembre. S f nalment e s pactes co ncideixen (o no)amb les intencions
de s nostres personatges de f cció, será iambé una pura coifcidéncia.

VEIEI\,4 EL PROPER 11
DE GENER.

F. MARINE

Gr^p d.
Tealre
d.Vilapla,a
VILAPLANA

m
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