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 La redacció

D

esprès de 18 anys de desitjar-vos una bona Festa Major, crec que seria molt
poc original dedicar aquesta Editorial a tornar a fer-ho.
Pensar que ja fa 18 anys que es va començar a editar Lo Pedris, ens produeix una gran satisfacció i una sensació d’agraïment per tot el temps que ens heu
permès d’estar amb vosaltres. Força gent jove ha nascut i s’ha criat amb Lo Pedris
arribant, cada trimestre, a casa seva, com un fet normal i quotidià i res més lluny
de la realitat. No és molt normal que una revista de poble segueixi sortint tant
de temps d’una manera tan regular. No són fàcils de mantenir ni la seva viabilitat
financera ni la contínua arribada d’articles per fer sortir la publicació.
És per això que, una vegada més, volem agrair a la gent de Vilaplana i al seu
Ajuntament, l’esforç que any rere any fan per ajudar-nos a mantenir viu Lo Pedris.
Després dels agraïments, aquesta editorial voldria fer palès el seu malestar amb les companyies elèctriques per els reiterats talls en el subministrament
d’energia, amb el perjudici que això ocasiona als particulars i, especialment, a tots
els comerços que es veuen obligats a tancar i veuen com el gènere es fa malbé a les
seves neveres.
També volem denunciar el pèssim servei que tenim amb l’internet. Sembla
estrany que, en ple segle XXI, no puguem tenir una bona connexió a la xarxa,
que ens permeti treballar i gaudir des de les nostres cases sense talls i males
connexions.
Instem a l’Ajuntament que busqui solucions a aquests problemes, i ens posem
a la seva disposició en el que calgui per la ràpida solució d’aquestes mancances.
I per acabar, ara sí que volem desitjar-vos MOLT BONA FESTA MAJOR!!!!!!
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VILAPLANENC DE L’ANY

VILAPLANENC
DE L’ANY 2018

 Pep Mestre

U

s hem d’assegurar que cada
vegada resulta més difícil seleccionar els mots, els adjectius
o els termes adequats per descriure la
personalitat o els trets característics que
defineixen cada nou Vilaplanenc de l’any
Com difícil, dur i dificultós és escollir-lo!
Es creen controvèrsies, es fan juguesques i tota la Redacció de Lo Pedrís
polemitzem sobre si serà ben acollit o si
es comprendrà l’elecció, si ha de ser un
home o una dona, si ha de ser més jove
o més vell, si del poble o de fora vila...
De totes maneres, em sembla que
cada any hem acabat prou convençuts
de l’opció escollida, entenent que les
alternatives que se’ns presentessin a pri-

ori sempre podrien entrar en una futura tria...
Aquest any, però,
els maldecaps els hem
arreglat amb comprimits de paciència, el neguit amb una píndola de
descans, la força l’hem
obtinguda d’una pastilla
de concentrat d’esforç,
amb una dosi de xaropet
de ganes hem omplert
les pàgines de la revista i la repartirem
amb l’ajut d’una càpsula de disponibilitat. Per a cada dolor o aflicció tenim a la
nostra disposició el remei o la cura per
fer-nos fregues amb la pomada convenient, tot gràcies al flamant Vilaplanenc
de l’any.
De ben segur reconeixereu que és
una persona que ens hi ha ajudat molt
amb la seva atenció, disponibilitat, paciència i accessibilitat a tots, els que som
aquí i de manera més amplia i genèrica
a tot el poble. A cadascun ens ha servit

les receptes que ens convenien i, atentament i disposada, ens ha brindat casa seva
per atendre’ns i proporcionar-nos caliu i consideració,
sempre amb un tracte exquisit!
I, si com n’estem convençuts que ens donareu la
raó d’acceptar-la com si hagués nascut
aquí en lloc de “al poble del costat” (per
bé que no és l’Aleixar!), segurs estem
d’haver encertat de nou en la tria de la
persona escollida per al Vilaplanenc de
l’any 2018.
Per cert, ja només falta saber qui
ha estat l’escollit (vaja! escollida) que no
és altra que la nostra farmacèutica: la
Maria Teresa Huguet Vilella!
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ENTREVISTA

Entrevista amb
Antonio Valle Saborido

 Teresa Mateu Huguet
Avui us proposem una estona amb
l’Antonio Valle Saborido.

Q

uè en sabem d’ell? Potser els
seus veïns de carrer, de tros
o els de la seva quinta, el Fidel, el Pep Serres, el Cailà, el Jaume
del Corraló, la Blanca Ritu... en podrien
explicar alguna cosa. Però potser som
bastants al poble que no en sabríem
dir bo i res. L’hem vist sempre però no
en podríem parlar gens. També està bé
escoltar què ens diu una persona d’ella
mateixa i, per altra banda, què escoltem nosaltres, cada un de nosaltres del
que ell diu...?
Va néixer un 25 de gener de l’any
29. Un any de crack als EEUU. Deu
dies abans, el quinze, havia nascut
Martin Luther King.
Va venir al món en un lloc que
s’anomena La Junta de los Rios, un
lloc on s’ajunten dos afluents del Guadalquivir, el Guadalete i el Majaceite.
Això és a la província de Cadis, al capdavall de la península.
Allà vivia, junt amb els seus avis,
tota la família. L’avi era bon jardiner i
aquell paratge era idoni per aquesta feina: aigua, un pantà, nòries, tot tipus
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d’arbres, cacaus, flors i moltes arnes.
Sembla ser que era un lloc d’estiueig
freqüentat per famílies molt adinerades;
la del Primo de Rivera hi anava sovint. La
seva àvia els parava la taula quan hi feien
estades en període de vacances. Allà diu
que no va conèixer la gana.
S’hi van estar fins que es va jubilar
l’avi. Mentre, el seu pare havia mort
deixant-lo a ell com a fill gran, seguit
d’una germana d’un anyet i una que estava de camí. L’Antonio tenia tres anys.
La mare es va tornar a casar amb
un germà del seu primer marit i així l’Antonio va tenir tres germans més.
Per ajudar la mare i l’economia
domèstica va fer una mica de tot, buscar cargols que després venia als bars,
va anar a fer “carbonillo” al bosc, procurant de no calar-hi foc i que els guardes
no el veiessin... Així treia un quants dinerets més i els brasers de les cases

Esclofolladora
d’avellanes

es podien encendre. Diu que més d’un
dia va anar al llit sense res a la panxa.
Reconeix que va demanar caritat però
mai va robar.
Amb tan pocs recursos, arribà el
moment de repartir els fills entre la
família, un fet molt comú en aquells
temps. Tots coneixem històries semblants, allà i aquí. Ell va fer cap a Jerez de
la Frontera amb l’àvia paterna, a un “cortijo” que es deia “La Peñuela”. Era propietat d’un militar que va perdre un fill
a la guerra. Després aquest “cortijo”
“
va
ser comprat per Alvaro Domech, el dels
conyacs i anuncis de ràdio i TVE, i ells
van desplaçar-se un altre cop. Aquesta
vegada cap a Arcos de la Frontera.
Tenia deu anys quan va acabar la
guerra.
Va fer d’escolà fins els dotze anys.
Tenia un tiet capellà i li van proposar de
marxar al seminari a Sevilla però la seva
mare va preferir que es quedés per poder ajudar a casa. Al seminari hi va anar
el seu company, l’altre escolà, que va
acabar sent bisbe.
Després va treballar guardant
porcs a 30 pessetes/mes, va treballar
amb vaques, més tard a la carretera
carregant pedres. Aquí ja li pagaven 25
pessetes/dia.
Més tard va retornar al treball
amb les vaques perquè sembla ser que
ell munyia molt bé i li van millorar el
sou. En aquella casa hi havia molta canalla i hi anava un mestre a ensenyar
de lletra. Aquesta oportunitat no la
va deixar escapar, l’Antonio. Mai havia
pogut anar a escola però sí que tenia la
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“taleia” d’aprendre. L’orella a punt i les
nits i estones de descans, van servir per
practicar. Es va comprar una enciclopèdia de l’any 35 que va aprendre’s fil
per randa. Una enciclopèdia que encara
té avui. Comenta que la memòria la té
tan bona perquè l’ha hagut de fer servir
molt, “si no pots escriure te n’has d’enrecordar..” – diu.
En les feines que va fer al camp va
tenir l’oportunitat de treballar amb màquines erugues. Això em va sorprendre
a mi, per la diferència de tecnologia que
representa respecte del treball al camp
aquí. Jo de petita només hi vaig veure
animals i carros per anar al tros. Les “corets” van tardar a arribar. Em va sobtar
ser conscient que la nostra realitat era
diferent de l’andalusa. Malgrat la pobresa greu a Andalusia que obligava a
marxar la seva gent, també hi havia la
realitat, abans del meu naixement i ara,
dels latifundis amb aquesta maquinària,
inimaginable llavors per nosaltres.
També explica la gran diferència
de sou i de feina que hi havia entre uns
i altres a la mateixa finca. Amb els tractors ell podia guanyar 32 pessetes/dia
més el dinar i en canvi els portuguesos
i d’altres jornalers, que anaven on no
podien entrar les màquines, cobraven
11pessetes/dia. D’aquí calia descomptar
el dinar, que eren cada dia cigrons, i a
més, dormien al tros!
La seva mare tenia un cosí que
era guàrdia civil a Barcelona. A l’Antonio li va tocar fer la mili aquí. Era l’any
1952. Van tardar cinc dies i cinc nits
per arribar a Barcelona. Va venir amb
un tren carregat de ciment.
De Barcelona fa cap a Castillejos,
de cabo furriel. En tot aquell temps ja
s’havia preparat per a uns quants exàmens i encara em recita preguntes i
respostes d’aquelles proves. La memòria la té intacta. El van assignar a cuina
i això li permeté tornar a menjar bé.
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Però sempre li ha agradat millorar,
a l’Antonio. Va baixar a Vilaplana per primera vegada amb l’objectiu de comprar
tabac, tot i que ell no fumava. Era per
fer créixer les 60 pessetes que li havia
enviat la mare des de Cadis. I revenent
tabac a tant la cigarreta, va arribar a les
mil pessetes!
Com ja coneixia el camí cap el
poble, ara baixava a replanar i al que
convingués quan tenia uns dies de permís. Així, va treballar per cal Bruno, cal
Mora, ca la Peirona...
I com tot s’acaba, també s’acabà
la mili.
De retorn a Jerez de la Frontera,
l’Antonio amb el bitllet pagat, va agafar el tren a les Borges, però només
va arribar a BCN per retornar la roba
militar. En va tenir prou en pocs quilòmetres per saber que es quedava. I cap
a Vilaplana altre cop.
Va treballar per ca la Peirona i
després per cal Carxot i fins que es va
casar amb la Montserrat Melitón. Es
van casar l’any 1956, l’any que va matar
les oliveres. El viatge de nuvis curt: dos

dies a Barcelona.
Mentre ell treballava a Vilaplana,
la Montserrat servia a Barcelona durant
l’hivern. Les cartes que s’escrivien, a ell
li van servir a més a més, per aprendre
el català.
Em comenta que a ell sempre, a la
mili també, l’havien cridat pel cognom
de la mare: Saborido. Valle ha estat poc
utilitzat perquè a Vilaplana de seguida
va derivar cap el renom de la dona,
Melitón. L’Antonio Meliton. Valle potser se’l va quedar el fill gran, porter del
U.E Vilaplana durant uns quants anys.
El sogre, el Meliton era barber.
Tenia terra però per poder anar al jornal, l’Antonio es va comprar una coret.
Li costà 42.000 pessetes que li avalaren
dues persones del poble. Aquesta màquina encara la veig a la caseta del tros.
Amb ella va arrabassar tot el mas de
Mallafré, perquè el Bruno hi volia plantar ametllers. Diu que van començar a
treballar-hi tres homes amb tres màquines però va acabar ell sol! - Una feinada terrible, recorda. Quan van afluixar els jornals, la parella ja tenia tres fills
i va decidir buscar feina a Reus. Malgrat
els dubtes de la seva dona, al mateix dia
tornà a casa amb una feina a les bodegues Simó. Era l’any 1973.
En els deu anys que hi va ser, es va
fer de seguida l’home de confiança de
la família i l’amistat a seguit fins el dia
d’avui. Aquesta bodega es dedicava al
vermut. Després la va comprar la marca Yzaguirre. Quan Yzaguirre va demanar la fórmula de la beguda, sapigueu
que qui la tenia guardada era l’Antonio
Melitón. Ell era el responsable i l’encarregat de fer-la. Ja us he dit abans que
aquest home té bona memòria, però no
explicaré tot el que em va dir a mi...
Amb la liquidació del contracte,
quan va tancar l’empresa, va poder pagar un pis a Reus. Després una mica de
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feina a l’ajuntament d’aquesta ciutat,
dos anys d’atur i cap a Vilaplana a fer
de pagès un altre cop, però ara més
tranquil.
Tinc l’oportunitat de veure el seu
tros perquè em convida i em passa a
buscar i.. -”agafa el cistell”,- em diu. He
de dir que em sembla estar a Entre dos
Ríos. Les flors, els fruiters i l’aigua que
hi havia allà, és aquí. - “El meu avi era
un bon jardiner”, diu ell i jo us dic que
ell també ho és. Tot fa goig de veure i
com a reconstruït els metres i metres
de marges que els aiguats li van prendre.
El que m’ensenya s’ha diu perfectament
amb la vida que m’explica. Fer créixer
la vida a partir d’un brot, d’un esqueix,
d’un plançó, d’una cabeça,... constant,
sense fer soroll, tranquil. I compartir-ho.
Altres veus em diuen que a l’església sempre hi ha flors seves. Ell les té
plantades de tot tipus, i de cada temporada, perquè sempre n’hi hagi.
També m’assabento que va regalar
el carro que ens transporta durant l’últim viatge que fem a la vida. La paraula
compartir, per a ell té significat.
Una vida explicada breument, si
voleu. Una biografia potser no massa diferent a la que podrien explicar
molts d’aquella generació, resumida en
dificultats, gana, feina i més feina.
Tot ho he trobat interessant i bonic d’escoltar, sobretot per la il·lusió
amb què ho ha fet ell i per la genero-
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sitat que m’ha demostrat. Vull senyalar
especialment però, el què m’ha cridat
més l’atenció. Duna banda, han estat
les ganes d’aprendre que sempre ha tingut, malgrat les adversitats i potser per
aquest motiu l’hi han estat motor. En tot
el seu relat hi és present aquest anhel de superació, d’arreglar-se-les per
aconseguir allò que desitja. Sentir-lo
com parla dels nets i com li brillen els
ulls..-” la meva Iolanda és infermera a
la Tecla de Tarragona, a l’Albert l’han
agafat per treballar de fisioterapeuta a
un club esportiu,! l’Anna vol estudiar bioquímica,...” orgullós del que han aconseguit, com si haguessin cristal·litzat tot

el que ell anhelava. És, ell mateix, un homenatge a tots els avis.
L’altre aspecte que em commou,
és la dignitat amb la que ha enfrontat la
seva vida. Quan s’ha sentit menystingut
o tractat injustament no ha dubtat a
marxar, sortir, canviar... No ha deixat
que un altre decidís per ell i ha plantat
cara als moments difícils apartant la por
i no deixant lloc al ressentiment. Això si,
sense soroll.
“La gent pensa el que pensa de
mi... però jo... sempre he fet el que
creia que havia de fer...” D’aquesta
manera resumeix ell la seva trajectòria.
Pot haver-hi mes senzillesa i saber en tan
poques paraules?
Ara vivim uns moments que sembla que tot ho haguem d’aprendre en
cursos, màsters, graus, llicenciatures...
Hi ha coses que venen de sèrie i a cops
s’oblida. Ara l’Antonio Valle Saborido
ens dóna l’oportunitat de reflexionar-hi
i adonar-nos dels recursos que tenim
tots i cadascun de nosaltres.
l cistell que portava va tornar ple,
i no només el cistell. Moltes gràcies
Antonio, ha estat un plaer conèixer-lo.
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RUTES PER CAMINAR

ITINERARI PER CARDÓ

 Ester Borràs

E

l 2014 l’Agrupació Excursionista la
Picossa va fer una molt bona feina a Cardó, netejant i senyalitzant
l’itinerari que us descric a continuació i
que es correspon al recorregut del 50è
Dia del Camí de Muntanya.
Aparquem davant de la planta
embotelladora i sortim caminant cap
a la carretera per on hem arribat.
A l’alçada de lo Paller agafem el sender que surt a mà
dreta per pujar cap a les ermites de la Santíssima Trinitat
i de Sant Àngel tot resseguint el
Camí dels Frares, marcat com
a PR. A la Santíssima Trinitat hi
descobrirem un parell de comunes i uns estables “nominals”.
Per la de Sant Àngel, adossada
a l’antiga muralla de Cardó, s’hi
passa pel mig.
Arribem al Portell de
Cosp. Aquí hi trobarem un pal
indicador de fusta. Seguirem la
direcció de la Cova Lluminosa.
El sender que porta a aquesta cova és
un dels que es van netejar per a celebrar el 50è Dia del Camí de Muntanya,
i és preciós.
Cova Lluminosa. Sorprenent (la
foto no li fa justícia).
Després de travessar la cova seguim cap a la Roca Foradada per un altre sender que porta cap a l’ermita de
Sant Roc. Per anar a veure la Foradada
caldrà que ens desviem una mica per
un sender que ens trobarem a mà esquerra (compte a no saltar-se’l) i que
actualment està net d’argelagues.
Després de visitar la Roca Foradada, caldrà que recuperem el sender per
on veníem des de la Cova Lluminosa.
Seguim cap a Sant Roc, que intuïm gràcies als xiprers.
OCTUBRE

2018

Cruïlla. Està indicada amb una piqueta de la UEC. Des d’aquí es pot anar
a la Cassola del Diable (i, per tant, als
Martells i la Creu de Santos), nosaltres
seguim en direcció al Balneari.
Arribem a l’ermita de Sant Roc, un
lloc fresc a l’estiu i fred a l’hivern. Fins
ara, a la font que hi ha sempre hi hem
vist baixar aigua, encara que sigui poca.
Seguim cap al Balneari, passem per
davant de la Font del Prior i arribem a
una cruïlla: continuem recte, no baixem
a mà dreta.
A l’alçada de l’ermita de Sant Josep se’ns bifurca el camí. Agafem el
trencall de l’esquerra. Rodegem el que
queda de l’edifici de l’ermita i trobem
unes magnífiques escales de pedra tosca

que ens permetran baixar fins a la font.
Seguim baixant i arribem a la
Font de l’Avellaner, on trobem una
altra cruïlla amb un pal indicador de
fusta. Seguim la direcció “Barranc de la
Columna”, per un altre camí recuperat.
Passem per sota mateix de l’ermita de la
Columna i acabem davant de la cadena
que barra el pas als vehicles que puguin
venir des del Balneari.
Seguim cap a mà esquerra i trobem un alte pal indicador. Si no s’hi ha
estat mai (o es vol repetir la visita) val la
pena pujar cap a l’ermita de la Columna. Després cal recular fins a aquest
punt.
Seguim la indicació Ermita de Sant
Onofre. Un altre caminet recuperat,
dels d’abans, d’aquells que van fent re-

volts, ens farà pujar cap a Sant Onofre,
des d’on hi ha una bona vista aèria cap
a on hi havia l’antic convent i actualment el que queda del balneari.
Des de Sant Onofre seguim per
l’altre sender que hem vist a mà esquerra mentre acabàvem de pujar. Pràcticament planejant ens portarà fins a una
cruïlla, on nosaltres hem d’optar per
baixar recte (el sender de l’esquerra
ens tornaria al barranc de la Columna
a l’alçada de la Cova dels Porcs).
Font de l’Argilagar. Una altra meravella de l’arquitectura rural.
Continuem pel sender i fem cap a
la pista o antic camí de Tivenys. Si ja us
heu cansat o teniu pressa, anant cap a la
dreta fareu cap al Balneari en un no res.
Si voleu allargar l’excursió,
gireu per la pista cap a l’esquerra. Fa una mica de pujada, però
poc després de passar per damunt del barranc de l’Oliver,
a mà dreta veurem una fita i
un sender que baixa dret cap
al llit del barranc de la Font del
Pastor.
Un cop al barranc, el sender continua cap a l’esquerra i
puja, més a poc a poc, fins al Coll
de Murtero. Pel camí veurem les
restes de l’ermita de Sant Bernat
i el pouet de pedra seca del mateix nom.
Al coll de Murtero hi ha
un altre pal indicador de fusta.
Seguim en direcció a l’ermita de Santa
Anna per un altre sender, baixant més
o menys pel que devia ser l’antic Camí
de Calses.
Si volem ens podem desviar lleugerament per anar a veure l’ermita de Sant
Anna, que encara conserva parets i sostre però no té res de més a més. Recuperem el sender per on baixàvem, que
de seguida es converteix en un camí
ample, que passa a la vora d’un pany de
muralla molt ben conservat.
Anem a parar al llit del barranc i el
creuem. A l’altra banda, un camí igualment ample ens porta fins a la pista antic camí de Tivenys. I d’aquí, girant a
l’esquerra, arribem al cotxe.
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MUSSART 10è ANIVERSARI

Deu anys de
Cultura en
majúscules
 Francesc Cerro-Ferran
Director Artístic del Festival Mussart.

D

eu anys de Cultura a La Mussara no només és
un aniversari, sinó un triomf de la societat civil que és capaç de demostrar que l’art i el coneixement
encara són un motor indiscutible en la nostra vida. En un
temps en el que l’entreteniment s’ha reduït al culte i entronització de la mediocritat, espais de trobada com el
Festival Mussart representen un reducte de resistència
contra l’apatia i abúlia imperant. La força de l’art (poesia,
prosa, música i coneixement) mobilitza més d’un miler de
persones vingudes d’arreu del territori, amb l’únic objec-

tiu de compartir allò que sabem que ens ha fet i ens farà
millors: la Cultura. Algú podria veure-ho com un miracle,
però no, simplement és una clara evidència que no tota la
societat està d’acord amb l’entreteniment sense contingut que se’ns vol imposar des de diferents agents (xarxes
socials, mitjans de comunicació, etc.). El Festival Mussart
és un agent cultural amb vida pròpia; un mirall de la societat que representa i com la representa; un instrument
dinàmic que aplega les inquietuds d’aquelles persones que
aposten fermament per un món en el que la xarxa social
més important és la Cultura (en majúscules). Entretenir
és necessari, però reivindicar, reflexionar i fins i tot provocar, també. Nosaltres ho hem fet i ho continuarem fent
perquè hi creiem, perquè sabem que hem plantat la llavor
d’un arbre que comença a fruitar i cada any ens sorprèn
amb uns fruits més saborosos, perquè sabem que només
el coneixement ens farà lliures, perquè no només actors,
cantants, escriptors i organitzadors que participen en el
Mussart en són els seus protagonistes, sinó cadascun dels
assistents que amb la seva complicitat fa millor i més digne una iniciativa avui indispensable “com el nostre, vostre
Mussart” (parafrasejant Ricard Creus).
Llarga vida al Festival Mussart; llarga vida a la Cultura
i a les persones que estimeu i compartiu aquesta Cultura.

LA NIT DELS PRODIGIS
EN EL 10è MUSSART
 Pitxi

A

lgunes vegades, no gaires, no
saps ni com ni per què, sorgeix
quelcom intangible i meravellós,
que no pots ben bé definir, que alguns
anomenen màgia, encís, prodigi... García Lorca solia dir-ne “duende”. Doncs
bé, per a mi, la nit del 27 de juliol, a la
plaça de la Riba, en la presentació del
X Mussart, es va produir alguna cosa
semblant que intentaré descriure.

Crec que, potser, hi ajudava la
senzillesa d’un escenari sobri, guarnit
amb faldilles negres, que s’enlairava per
damunt d’una plaça de la Riba íntima i
expectant. De fons, les cingleres esveltes i l’abundant vegetació d’un verd
ben viu embellien l’escena i custodiaven
l’acte poètic. Li anava bé la posada en
escena en forma d’entrevista enginyosa
i informal, encara que penso que ben
estudiada fins a l’últim detall, del dramaturg Francesc Cerro. Aquest director
artístic reusenc ja fa anys que treballa

força i amb molt d’encert per fer del
Mussart un recital poètic prestigiós.
Potser cal afegir el succés cosmològic
insòlit que la Lluna s’havia confabulat amb Mart per tenyir-se de sang en
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l’eclipsi d’aquella nit dels prodigis. Tot
i així, tampoc sabria com definir l’actuació magistral que va tenir lloc. Però
afirmaria que va ser d’aquells esdeveniments culturals que a Vilaplana hauríem
de recordar com un tresor.
El fet és que només començar a
parlar l’Enric Majó, l’actor de Rubí, es
va posar el públic, de seguida, com per
art d’encanteri, a la butxaca. Ho feia tot
tan fàcil, tan senzill i entenedor que era
un goig escoltar-lo. Recitava amb aquell
do natural o talent teatral adquirit amb
ofici; amb eloqüència i solvència, amb
humilitat i calidesa; posant la pausa, els
silencis i l’accent melòdic al moment i
al lloc adients... que tot en ell t’encisava. A l’artista, li traspuava a la mirada,
al gest afable, a l’entonació diàfana, a la
humanitat amb què exemplificava retalls
de vida propis i fragments poètics ben
escollits... tant de sentiment, respecte,
amor, veritat, bellesa... que bona part de
l’audiència, com jo mateix, vam quedar
captivats pel “duende” que corria per
les venes d’aquell gran artista. Si en algun moment el director afalagava l’actor, l’Enric es treia importància i solia
respondre-li en un accent andalús sorneguer «Cada uno e, como e»
Tampoc sé què devia pensar o

sentir cadascun dels assistents a l’escoltar-lo. Intueixo, per la cara atenta i
els ulls concentrats, més d’una vegada
mig entelats d’emoció, que alguna cosa
amagada devia remoure’s dins seu. De
vegades, ens feia sentir sensacions o
sentiments pregons que et corprenien,
que et feien sentir empatia pels personatges i que et portaven a reviure els
fets poètics descrits. Altres ens feia visualitzar paisatges reals, reconeguts o
enyorats, com la comarca del Vallès que
Pere Quart versifica a Corrandes d’Exili:
«En ma terra del Vallés / tres turons fan
una serra, / quatre pins un bosc espès,
/ cinc quarteres massa terra. / Com el
Vallès no hi ha res.»
Tot era possible, a través d’aquella veu captivadora que declamava dalt
de l’escenari, omplint l’aire i el riu de la
Riba d’art i de vida. La ràbia, el dolor,
el divertiment, l’enyorança, la pertinença, les injustícies, la llibertat, l’amor,
la mort.... corrien i bategaven amunt
i avall, de nord a sud, del mar cap a la
muntanya... sense treva ni aturador,
com cavalls desbocats, mitjançant uns
versos que se’t clavaven a l’ànima com
en el colpidor poema Funeral blues de
W.H. Auden, traduït per Francesc Cerro: «Atureu tots els rellotges i el telèfon
immediatament, / doneu un os al gos
perquè calli de moment, / tanqueu els
pianos, i amb els timbals de processó /
traieu el taüt fora: que vingui l’enterrador.» O que et penetraven fins al moll
de l’os, com quan recitava Romance
Sonámbulo de Federico Garcia Lorca:
«Verde que te quiero verde. / Verde Viento. Verdes ramas. / El barco sobre la
mar. / y el caballo en la montaña.»
De tant en tant, les preguntes o
les apreciacions ajustades del director

artístic, ens ressituaven i ens deixaven
reposar de les emocions viscudes.
En alguns moments, confesso que
em vaig sentir aclaparat, remogut per
dins, delerós de voler saber més i més...
El rapsoda, en alguns moments, em va
fer pensar en la pel·lícula El Carter (i Pablo Neruda). Concretament, en l’escena en la qual el carter escoltava encisat
la veu de Neruda recitant-li algun dels
seus poemes. Recordava quan ells dos
estaven asseguts davant la mar. El carter
preguntava al poeta amb tendresa què
volia dir “metàfora”. Al carter, mentre
escoltava la resposta, li anava el cap i la
mirada d’aquí cap allà, contemplant el
moviment fluctuant i captivador de les
ones. Se’l veia extasiat per la bellesa de
les paraules de Neruda que comparava
la imatge dels ulls preciosos i oceànics
de l’estimada amb la bellesa i la immensitat de la mar. Com el carter de Neruda, em sentia captivat per la poesia que
escoltava. I la ment m’anava d’aquí cap
allà revivint el repic de La campana de
Sant Honorat d’en Segarra que implorava per la pèrdua de la pàtria: «Vosaltres,
gent de bona voluntat, / catalans de tota
hora, / ¿no sentiu, caminant dins de la
ciutat, / la campana de Sant Honorat?/
¿No la sentiu com plora?»
Algunes vegades, no gaires, no
saps ni com ni per què, quelcom s’alinea, conflueix i... sorgeix La Nit dels
Prodigis per fer-nos gaudir, aprendre,
sentir, emocionar-se. Moltes gràcies
Enric i Francesc per fer possible que el
“duende”, sigui el que sigui, ens visités a
través d’un actor i d’una poesia escollits
amb art i gran encert.
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SALUT NATURAL

Un Racó amb vites a la sanació
PENSA EN VERD i VIU EN VERD

 Alba Borràs Diaz
Psicoterapeuta i naturòpata

U

na vegada més estem aquí; en
aquesta ocasió tocava la continuació de l’article “Constellacions familiars II”, però m’ha sorgit
una feina d’última hora, de l’associació
ecologista GEPEC, de monitora d’educació ambiental, una de les meves
passions i en aquesta ocasió es tracta
d’ensenyar a fer boles de llavors també anomenades bombes de llavors o
Nendo Dango. Moltes persones m’han
preguntat de què tracta aquest taller i
he decidit fer aquest article.
Com explicava al segon article de
la secció, està demostrat que la natura
cura, només de gaudir d’un paisatge,
d’arbres o de verd el nostre cos , comença literalment accelerar la sanació
de qualsevol malaltia (article “Com cura
la Natura”, al número 66 de Lo Pedrís),
de tal forma que no és el mateix veure
un paisatge erm, de secà o erosionat,
que un paisatge verd i frondós. Bé intenteu de fer la prova amb les fotos,
tot i que són en blanc i negre... quin
paisatge us motiva més?

És per això que donat que la natura forma part de la meva vida i crec
que és part essencial d’ella i que el paisatge de la muntanya que veiem cada
dia des de casa em fa feliç i m’omple de
benestar volia compartir amb vosaltres
una fórmula per a sembrar que és innovadora i forma part de la filosofia de
Masanobu Fukuoka.
Aquest agricultor, biòleg i filòsof
japonès va optar pel que ell va anomenar agricultura natural, basant-se en
les observacions que feia de la natura i
de com la natura es desenvolupava en
boscos de forma natural, si em permeteu la redundància .
De tal forma que va idear una filosofia que va portar a la pràctica amb
el nom de mètode Fukuoka.
Els seus principis, sense estendre’ns gaire en la part teòrica, són bàsicament el no treballar la terra (extret
de la Wikipedia) :
• No llaurar: d’aquesta forma es manté
l’estructura i composició del sòl amb
les seves característiques òptimes

Dietètiques Cabré, C.B.

d’humitat i micronutrients.
• No usar adobs ni fertilitzants: mitjançant la interacció dels diferents elements botànics, animals i minerals del
sòl, la fertilitat del terreny de cultiu
es regenera com en un ecosistema
no pertorbat.
• No eliminar males herbes ni usar
pesticides: aquests destrueixen els
microorganismes del sòl. Fukuoka
proposa una interacció entre plantes
que enriqueixen i controlen la biodiversitat del sòl. La presència d’insectes pot equilibrar-se en un cultiu.
• No podar: deixar a les plantes seguir
el seu curs natural.
• Sembrar mitjançant boles d’argila
anomenades Nendo Dango

Boles de llavors
Nendo Dango
Una forma de sembra que es realitza amb argila, compost i llavors.
S’utilitza per a repoblar zones cremades, erosionades o àrides. Els seus
beneficis per a zones de secà són molts :
— Les llavors, en anar cobertes amb
argila, només germinaran amb unes
pluges suficientment fortes com per
trencar la bola d’argila, amb la qual
cosa les llavors tindran la humitat per
a germinar.
— Les llavors dins de la bola d’argila no
poden ser menjades per ocells o altres animals.
— Perquè la llavor va recoberta d’argila, que és una terra que reté molt

FARMÀCIA
M. TERESA HUGUET VILELLA
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HERBORISTERIA
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l’aigua i el compost que és aliment
per la llavor, aquesta té els requisits
essencials coberts per a la seva germinació.
— Com són boles es poden escampar
fàcilment, fins i tot s’han utilitzat en
zones cremades de difícil accés i es
llencen en avioneta o helicòpter.
— Ja que les zones desèrtiques o cremades s’han quedat sense cap estrat
vegetal; a les boles es poden fer
una barreja de llavors que incloguin
els diferents estrats arbustius: herbes, arbusts i arbres; de tal forma
que una vegada s’hagi creat el primer
estrat que obre la terra i permet la
repoblació de l’herba , poden començar a germinar els arbusts i posteriorment els arbres, com ho farien
de forma natural, Amb les boles accelerem el procés natural, prevenint
així les fortes escorrenties que vénen
després dels incendis amb les pluges.
En perdre’s les arrels que retenen aigua, es genera molta més erosió.
Bé, seguiríem anomenant beneficis, però entrem en matèria pràctica
per si algú de vosaltres vol fer una prova.
És una activitat molt divertida de fer en
família .
Recepta per elaborar les bombes de llavors:
• 5 parts d’argila vermella en pols
• 3 parts de compost finet
• 1 part de llavors
• Aigua
• Ganes de jugar i embrutar-se les
mans
Important: per a mantenir la genètica vegetal de l’entorn, planteu sempre
varietats de la zona i mai varietats exòtiques que poden fer malbé l’equilibri
natural de l’entorn. No plantar mai en
zones naturals plantes transgèniques ni
foranies, perquè totes dues poden provocar problemes amb les autòctones.

Instruccions:

1. Barrejar bé els elements sòlids. Afegir
aigua poc a poc i anar remenant
2. Una vegada ben remenat, agafar
trossets de la massa i fer boles de la
mida pilota de ping-pong, compte en
deixar cap fissura o esquerda: ha de
quedar ben fineta i llisa.
3. Posar-les a assecar bé abans de llençar-les a l’espai on germinaran definitivament.
4. Escampar-les pel terreny on es vol
que germinin, també es poden sembrar plantes amb flor, aromàtiques o
hortícoles.

SALUT NATURAL
un conocimiento previo, sólo ganas de
que el planeta luzca verde”.

Liz Christy i les
guerrilles verdes.
Va ser a New York on l’activista Liz,
cansada de gris, cotxes i asfalt, volia una
ciutat més verda i florida i va començar
a llençar boles amb, bàsicament, llavors
de tomaquera a solars buits, zones seques i àrides. Les tomaqueres de Liz van
ajudar a fundar les Green guerrilles, les
quals han anat evolucionant i ara hi ha
moviments de jardins compartits i es va
estenent per tota la ciutat.

ECOSIA, el buscador
que planta arbres.
Tres notícies de fertilitat:
El Camino i la
reforestació
L’any 2009 la Fundació + árboles,
va repartir 150.000 boletes de llavors
entre els peregrins del camí de Santiago
perquè ells/es mateixos reforestessin
el camí i així en un futur es pugui gaudir d’arbres d’ombra autòctons al llarg
del camí. El mecenes d’aquesta iniciativa fou Pau Donés el cantant de Jarabe
de Palo, qui va dir en la presentació del
projecte: “plantar un árbol no requiere

Des de fa poc més d’un any amb
cada cerca per internet al mòbil o al
portàtil plantem un arbre, estic encantada amb aquest projecte que va tan bé
com google (només hi ha algunes excepcions, no té maps). M’encanta veure
que el meu recompte en arbres supera
els 1000 i això sense moure’m de casa.
El més bo és que Ecosia t’explica tots
els seus projectes de forma transparent,
per tot el món, que donen treball i vida
a zones desèrtiques i de tant en tant
t’envien un vídeo perquè coneguis com
han millorat les condicions de vida dels
plantadors/es d’arbres, per exemple hi
ha fonts que tornen a rajar o deserts
que es transformen en boscos, més informació: ecosia.org
T’animes a fer el nostre planeta
més verd i florit? Perquè tots en gaudim.
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DE CINEMA

El llarg camí cap a una casa
1ª part

 Joan M. Rovira

V

ivim temps convulsos en els que
riuades de populisme ens són facilitades per polítics massa acostumats a utilitzar els mitjans de comunicació com a una eina de propaganda
a gran escala venent a la població un
missatge que moltes vegades podria
semblar l’anunci de l’Apocalipsi només
evitable si els hi fem cas sense qüestionar-los ja que són posseïdors d’una
veritat absoluta. L’essència de la democràcia, vaja.
No caldria anar gaire lluny per
exemplificar-ho però en aquest número
ens fixarem en el tema de la immigració, eina recorrent per partits extremistes (i suposadament no tan extremistes)
de tota Europa. I és que segons qui es
pensa que el que més tranquil·litza els
problemes del seu dia a dia és donar-li la
culpa als altres i aquests altres són més
fàcils d’identificar si tenen un color, uns
costums o un credo diferents.
No sé com us ho imagineu vosaltres però jo sempre he pensat que la
decisió de deixar casa teva, la teva família i coneguts, deixar enrere tot allò que
coneixes només ho fan aquells que, o bé

12
C. del Casal, 3
43380 VILAPLANA

tenen un esperit aventurer fora mida o
bé aquells que estan desesperats per
la seva situació. Fem doncs una ràpida
repassada per la temàtica de la migració en el setè art.
El cinema nord-americà, prolífica
indústria, ens proporciona els primers
exemples. De fet, el tema donada la
pròpia formació del país arrela en el
substrat de nombrosos gèneres i pellícules com a rerefons del nus primari
però si ens cenyim al tema principal podem començar per The Visitor (2007)
que ens mostra un tòpic en aquest tipus
de pel·lícules: la de la persona tancada en
el seu món –reflex de la societat en que
vivim- a la que de sobte se li trenquen
els esquemes per l’aparició a la seva vida
de dos immigrants, en aquest cas siris,
que comencen a canviar-li els clixés de
la seva vida.
Si parlem de la migració llatina als
Estats Units, ara que es parla de construir un mur, A better life (2011) en
seria una mostra. En aquest cas l’intent
d’un pare per proporcionar una millor
vida al seu fill i allunyar-lo dels perills
de les bandes de carrer. També ens podem trobar la migració a partir d’un toc
d’humor surrealista. Us imagineu què
passaria si de sobte un dia tots els immigrants llatins desapareguessin de California? Aquesta premissa planteja A
Day without a Mexican (2004)

Per la seva banda, Who is Dayani
Cristal? (2013) reconstrueix la història d’un immigrant a partir del cadàver
trobat al desert en format documental
i un tatuatge amb el nom del títol.
Però és clar, el cinema també
ens proporciona estereotips en aquest
àmbit i segurament la migració llatina
que travessa les zones desèrtiques entre la frontera d’Estats Units i Mèxic
no resulta tan romàntic com la postal
de l’estàtua de la Llibertat que veien els
immigrants bàsicament europeus a finals
del segle XIX i durant les primeres dècades del segle XX, escena magistralment immortalitzada a El Padrino II.
En aquest context podríem destacar cintes com The immigrant (2014)
on dues germanes provinents de Polònia són separades en arribar als Estats
Units. Mentre una es posada en quarantena a Ellis, l’altra caurà en la prostitució per tirar endavant.
Podem acabar amb aquesta primera tanda centrada en la immigració cap als Estats Units amb La Buena Mentira (2014) on veiem la difícil
adaptació d’un nen sudanès i els esforços d’una treballadora social per facilitar-li l’arribada a un món tan diferent al
del seu origen.
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HISTÒRIA LOCAL

Pedreres i
Picapedrers
 Jordi Serra Ferré

V

ilaplana s’ha identificat sempre
com un poble bàsicament pagès,
on l’agricultura ha estat l’activitat econòmica quasi exclusiva, només
acompanyada per unes escasses activitats complementàries de serveis necessaris per a la vida de la comunitat (comerços, fusters, paletes, ferrers…)
La ramaderia ha tingut un paper
més aviat secundari, tot i que la toponímia ens indica que en el passat potser no
ho era tant (Camp de vaques, les Deveses, els Freginals, els Bouars…)
La cacera i la recol·lecció, amb el
temps, han passat a un àmbit més aviat
lúdic, però no fa tant que podia tenir un
paper important a l’hora d’omplir el rebost de moltes famílies. L’explotació dels
boscos també va tenir força importància
amb activitats com les dels carboners.
Però un sector d’activitat econòmica que el nostre poble ha tingut, i que ara ha caigut pràcticament
en l’oblit, és el de l’aprofitament dels
recursos del subsòl, és a dir, l’activitat
minera i el d’extracció de materials de
construcció, en el nostre cas, bàsicament, pedreres, tot i que tenim també
restes de forns de rajoles i teules que,
per força, havien de portar associada
l’extracció d’argiles i materials complementaris.
Pel que fa al primer punt, l’activitat
minera sembla que, al llarg de la història
recent, s’ha limitat a l’explotació d’una
mina de barita que havia en terrenys
del Mas de Mariner (El Coster de la
mena). Sembla que dita mina va ser explotada durant el primer terç del segle
XX per diversos arrendataris. La barita
extreta de Vilaplana s’havia de baixar
amb carro fins a l’estació de ferrocarril
de Reus.
La barita o baritina és la principal
font del bari i té diversos usos en la indústria química, paperera, petroliera....
Però, sens dubte, l’activitat econòmica
OCTUBRE

2018

que durant un temps va canviar la fesomia únicament agrària de Vilaplana
va ser la de les pedreres de granit
que, a començaments del s. XX, va revitalitzar notablement l’economia local
i va impulsar el creixement demogràfic
del municipi que a la dècada de 1920 superava els 900 habitants.
Les pedreres de granit es van explotar bàsicament per a la obtenció de
llambordes (“adoquins”) que van ser la
base del primer pavimentat de moltes ciutats. Era l’època de l’obertura
de grans eixamples i també del triomf
de l’higienisme, que pretenia sanejar els
entorns urbans amb la construcció de
clavegueram eficient i un entorn lliure
d’aigües superficials que eren el focus
de moltes malalties infeccioses.
Així sabem que el granit de Vilaplana va servir sobretot per cobrir el terra
de molts carrers de l’Eixample de Barcelona i, fins i tot, sembla que es va
usar en alguns sòcols de l’Estació de
França, una de les obres d’enginyeria
de més anomenada d’aquell període, en
el context de les grans reformes urbanístiques al voltant de l’Exposició Universal de 1929. Segurament les nostres
llambordes també es van fer servir en
altres poblacions més properes, com
ara Reus i Tarragona.
D’on s’extreia aquest granit gris
blavós del nostre municipi? A les muntanyes de l’entorn de Vilaplana hi havia diverses pedreres que tenim documentades i encara són recordades
per molta gent del poble. La Toponímia
de Vilaplana d’Albert Manent ens en fa
una llista força detallada de les pedreres: la de l’Apotecari, la de l’Ignès, la
de la Negreta, la de la Plana, la del Ganxins, la del Marió, la del Morell, la del
Pere Jaume i la del Ton Ferrer. També
ens ofereix la localització de cadascuna
d’elles i veiem que hi havia dues zones
bàsiques d’extracció de pedra, la dels
Garrigots, en una àrea que giraria al voltant de la Font del Marió, i la de les Valls,
encara que també al Racó del Mas n’hi

hauria una (la de l’Ignès).
Aquestes pedreres eren explotades per petites empreses locals, com
la de ca l’Agustí, però també hi devia
haver interessos de companyies importants de fora vila, com ho testimonia el fet que arribessin al poble un
nombre important de picapedrers bascos, contractats per l’empresa Lezama
Leguizamón, una de les més potents de
la mineria del País Basc [1]. Durant els
anys 20 l’activitat devia ser molt notable, però va anar decaient durant el
període republicà. Després de la Guerra Civil hi va haver alguna iniciativa per
revitalitzar aquesta activitat, però es va
anar esllanguint fins a la seva total desaparició.
El treball a les pedreres havia de
ser força dur i va requerir l’aparició al
municipi d’una professió força especialitzada, la dels picapedrers. En aquells
moments aquesta feina ja comptava amb
tècniques modernes, com l’ús d’explosius (les populars barrinades), però moltes de les tasques encara s’havien de fer
amb mitjans tradicionals (macetes, escarpes, punxons...) que feien necessària
l’ajuda de ferrers per tenir-los a punt.
Sembla que a la pedrera del Morell ho
feien allí mateix amb una forja pròpia.
El transport de les pedres s’havia
de fer a llom de mules fins al poble i,
a partir d’allí amb carros fins a Reus o
Tarragona. Més endavant la introducció del camió degué representar un
gran avenç.
En definitiva, un patrimoni, en part
perdut, que només podem resseguir a
través de la memòria d’alguns dels nostres vilatans més grans, alguns espanalls
de pedra trencada escampats pel terme
i eines antigues oblidades a les golfes
d’algunes cases del poble.
[1] M.A. Vernet.
Vilaplana:aproximació a la seva història,
costums i tradicions, 2016
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Petit aclariment
Va morir a una edat ja molt avançada i l’acompanyaren
tots els cosins que tenia allà. Això és una petita part de la història de la nostra família i explicant-la em sento molt més alleugerida.

 Maria Mestre Mestre

E

l Rafel Mestre Salvat va ser un dels 9 fills que tingueren
els esposos Jaume Mestre Ferré i Rufina Salvat Ravascall
de Cal Gori (o Gallina). Amb tot el rebombori de la
ditxosa guerra civil, com tants altres vilatans nostres, va
marxar a França,
En el llibre que s’ha publicat recentment, la seva autora, segurament per informació equivocada, en el capítol
que parla dels homes que van marxar a França pels conflictes
de la guerra i que en acabar, o tornaren al poble, es quedaren
allà, o se n’anaren a Mèxic en funció cadascú de les circumstàncies que es trobaren, quan parla de l’oncle Rafel en diu
textualment aquestes paraules:
“del Rafel Mestre amb l’entrada dels alemanys va desaparèixer”. No sempre les informacions que es reben són les
correctes, i aquest és el cas.
Una servidora al llegir això em vaig sentir ferida dins l’ànima i no he parat fins a fer aquest petit aclariment. A nosaltres
ens van ensenyar a estimar i respectar l’oncle Rafel que vivia a
França, de la mateixa manera que a tots els oncles que teníem
al poble. Jo personalment no el vaig conèixer, ja que quan va
marxar jo era molt petita. Recordo que els meus pares em
feien escriure les cartes a l’oncle Rafel (segurament perquè
practiqués l’escriptura). Ell ens escrivia, no massa sovint. Jo
recordo aquells segells tant bonics i tant diferents (aquí tots
eren iguals). A vegades dins les cartes hi posava llavors i els
meus pares les plantaven. Un cop vam tenir unes cols vermelles, d’aquelles de bombo molt maques.
Ell sempre deia que tornaria aviat, però no va tornar
mai, sempre va viure en una masia de St. Rinay, fent de pagès tota la vida. Per les diades es reunia amb la família del Manel Xecu i l’Annita. Amb ells també hi havia els fills del Jaumet
Xecu, el Francesc, l’Hel·leni, les seves esposes i filles. Per les
diades sempre eren molta gent, ens enviaven fotografies dins
les cartes i nosaltres estàvem molt contents.
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www.facebook.com /petitdkastro

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

D’esquerra a dreta
Annita, esposa de Manel; Manel Xecu; Pepita, esposa
de Francesc Xecu; Francesc Xecu; Emília, esposa de Jaumet
Xecu; Hel·leni. Asseguts: Jaumet Xecu i Rafel Gori

D’esquerra a dreta:
Pepita, esposa de Francesc Xecu
Annita, esposa de Manel Xecu
Dolores Gori o Gallina Rafel Gori o Gallina Manel Xecu
Al jardí de la casa d’Alforville, on vivien Manel i Annita,
al voltant de París.

VILAPLANA
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FRANCESC PÀMIES REVASCALL
(1870-1949),
EL PINTOR DE LA LLUM

 Josep M Garcia Abelló

Q

ui hagi estat a la Sala Parroquial de Vilaplana, possiblement, haurà vist dalt de l’escenari un mural d’un
paisatge fascinant pintat a l’oli sobre una tela gegantina que ens atrapa i enlluerna de forma encisadora.
A la pintura, en primer pla, al centre, hi ha una terrassa
luxosa amb mirador, on hi destaquen cinc columnes esveltes
de marbre blanquinós i grisenc. Per una d’aquestes, s’hi enfilen serpentejant delicades fulles d’heura. A la dreta, s’hi troba
un centre replet de flors de mil i una forma i colors. Per sota,
s’hi insinuen unes escales, protegides per balustrades massisses d’un blanc amb transparències marmòries, que des de la
terrassa baixen fins un jardí amb una font d’on brolla amunt un
rajolí d’aigua. És una escena idíl·lica que sembla formar part
d’un palau lluminós, fresc i exuberant. I al fons, a la llunyania,
com a contraposició, hi reposa, sota un paisatge muntanyós
d’escarpades cingleres blanques i rogenques, un poble petit
de secà, de senzills teulats vermells, on s’alça, just al mig, un
campanar espigat de rajola ocre, que podria ser Vilaplana.
Una i altre part, d’ambos paisatges contraposats, s’emmarquen dins el propi teló amb la pintura sòbria d’unes cortines
vellutades d’un antic vermellós Damasc, de les quals pengen
cordons, borles i serrells daurats.
Les proporcions, la perspectiva i la llum del paisatge estan molt ben aconseguides. Les cases humils, el campanar de
rajola, els cingles, la vegetació... encara que estiguin allunyades de l’observador s’intueixen força bé. Aquest efecte artístic sorprenent i captivador potser es dona gràcies a la precisió
del traç, a la focalització ajustada dels punts de fuga, a la gràcia
de les pinzellades delicades, a saber combinar bé els colors,
a l’harmonia subtil entre llums i ombres... Però, entre aquest
conjunt paisatgístic de contrastos, el que més atrapa és una
mena de lluminositat radiant, que sembla que baixi del cel, i
que li atorga vida i singular bellesa al llenç. El mural era el teló
de l’antic teatre de la sala i va ser obra del pintor vilaplanenc,
Francesc Pàmies Revascall1, conegut popularment per Sisquet
Xacó.
La pintura del teló, d’influències neoclàssiques, que amb
el pas del temps ha esdevingut quelcom icònic, m’ha servit
per introduir l’art pictòric de Francesc Pàmies. Una figura que
caldria donar a conèixer més profundament per poder valorar l’abast i importància de la seva obra. Maria Anna Vernet i
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Ferré, la historiadora local, l’inclou com a vilaplanenc distingit
en el seu llibre Vilaplana: aproximació a la seva història, costums i tradicions. Sobre la pintura de Sr Xacó, M. Vernet en
destaca l’expressivitat i
lluminositat que tenia
en el tractament de la
llum. Oleguer Huguet i
Ferrer (1914-1996), el
poeta, en el seu llibre
Anecdotari de Vilaplana
també alaba l’obra i la
figura del Sr. Xacó en
l’apartat que dedica a
la pintura local. La forma que ens ho explica
és exquisida, senzillament perquè sap condensar en cada paraula
la idea precisa, no hi
sobra ni hi falta res2.
El tema del
teló del teatre, obra
seva, explica d’una
manera ben entenedora la significació del seu retorn al
poble. Venia de la ciutat una mica enlluernat pel jaspi
dels pilars i el luxe d’aquell palau, tan irreal ací, des
d’on s’encara, de bell nou, amb el paisatge nadiu. La
rustiquesa del campanar de rajola i les cases humils, i el
cingle roig... tot ho veu per contrast més bonic. I posa
l’art al servei dels seus coterranis.
No sabria dir ni quan ni a on va pintar l’artista aquest
mural noucentista que senyoreja dalt del escenari3. Devia ferho possiblement a finals del S.XIX o principis del XX. Una
etapa, on el Neoclassicisme i el Modernisme convivien en el
món de les arts a Catalunya, i on Francesc Pàmies podia haver
rebut influències d’aquest l’estil en la seva forma de dibuixar
i pintar.
Sabem que Francesc Pàmies va exercir el seu mestratge al també vilaplanenc Josep Ferré Revascall, de Cal Pubill
(1907-2001), conegut artísticament com el Príncep de les Roses, pel seu particular art en representar-les. Ell mateix ens ho
va explicar al desembre del 2000, quan de forma altruista va
dibuixar a carbó la portada valuosa número 2 de Lo Pedrís, on
hi apareix magníficament representat el campanar.
Segons Josep Pàmies Tost (de cal Xacó), el seu avi patern Francesc va estudiar pintura a Lleida. Però les obligacions relacionades amb el conreu de les terres de la família va
determinar que hagués d’abandonar aviat els seus estudis. No
obstant, ell no va deixar la passió per la pintura artística que
havia arrelat dins seu.
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Fototeca LO PEDRÍS. Làmina 45. Clixé E. Puig.

Ramon Besora Besora explicava que a Barcelona, a la
casa Jorba del portal de l’Àngel, hi havia una pintura al fresc
del Sr. Xacó. Desconeixem si n’hi havia més en altres indrets.
Potser a Lleida, on va formar-se. Però sabem que la major part
de la seva obra va plasmar-la al seu poble natal. Per exemple,
les pintures modernistes amb decoracions florals acolorides i
sanefes geomètriques, alguna de les quals encara es conserven als interiors de cal Paraire4. Així com els magnífics frescos
sobre calç que va fer a cal Xacó, la seva casa pairal, on hi havia
el retrat d’un infant mort pintat d’una blancor lluminosa diuen
que per consolar la pena d’una mare que no en tenia d’altre.
També va realitzar els esgrafiats exteriors de les façanes de
cal Paraire, al carrer major, i de cal Cònsol, al carrer Doctor
Mallafré, que amb els anys es va anar deteriorant i que, no fa
gaire temps, els actuals propietaris els van fer restaurar.
A l’església de Vilaplana, la petjada artística del Sr. Xacó
encara es pot veure a la part alta de les columnes de la capella
del Santíssim5. Concretament, hi ha la representació de les
figures simbòliques dels quatre evangelistes i els medallons
daurats que hi ha pintats sota d’aquestes. Encara que bona
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Cal Paraire. Foto: Jordi Aymamí Bidó

part d’altres obres de F. Pàmies ja no es conserven com, per
exemple, la pintura de les ànimes del purgatori, les flames
del qual contrastaven amb l’or madur de l’altar major6, o una
sèrie de murals al fresc sobre les parets de calç del menjador
del cal Miets, actual casa d’Augusto Sanz i Anita Gòmez, al
carrer sant Sebastià, o les pintures dels miracles de les noces
de Canà a la vella pastisseria de cal Olla com bé detalla Oleguer Huguet7:
A ca l’Olla, que feien de pastissers, hi havia entre
la fruita i dalt de casa seva, com a testimoni del seu refinament espiritual, el miracle de les noces de Canà. Al
sostre de la cambra hi havia pintat, amb estels “trets”
del natural, el bocí de cel vers al qual floria, tan ben
arrelada en la pròpia terra, la seva pròpia immortalitat.
Qui vagi altre vegada a la Sala Parroquial li demano que
miri dalt de l’escenari i contempli de nou el mural envellit d’un
paisatge fascinant pintat a l’oli sobre una tela gegantina que,
malgrat hagi perdut llum, color, vida... pel desgast inexorable
dels anys, encara ens atrapa i il·lumina. Li prego que de tant en
tant recordi, si pot ser amb afecte, que aquesta valuosa obra
simbòlica, de memòria entranyable, la tenim gràcies a l’art i
a l’estimació pel seu poble d’en Francesc Pàmies Revascall, el
Sr. Xacó, l’encisador pintor de la Llum.
Infinites gràcies, Sr. Xacó.

NOTES
1.- Francesc Pàmies Revascall era fill de Teresa Revascall Munté i de
Jaume Pàmies Revascall. Va néixer al 1870 o 1871 a Vilaplana i va
morir el dia 1 d’octubre de 1949 a la mateixa vila. Estava casat amb
Concepció Mariné Fort. D’aquest matrimoni va néixer un sol fill:
Josep Pàmies Mariné (3-6-1915). En Francesc tenia una germana que
es deia Elvira. El Sr. Xacó va ser alcalde de Vilaplana durant dos
mandats. La primera etapa com alcalde va començar el dia 1 d’abril
de 1920 i el va concloure el 2 d’octubre del 1923. La segona alcaldia
va regir-la des del dia 26 de febrer del 1930 fins al 14 d’abril del
1931.
2.- Oleguer Huguet i Ferré, Anecdotari de Vilaplana, página 18
3.- A la Fototeca de Lo Pedrís, làmina 45, va sortir editada la fotografía
del mural del teló d’en Francesc Pàmies. Aquesta foto pertany al Clixé de E. Puig, cedida amablement per la neta d’en Puig, la Victorina
i, el seu espós, Paco. La foto original es devia fer poc després que Pàmies pintés el mural perquè es veuen molt bé tots els elements. Però,
al ser en blanc i negre, no podem apreciar els colors i el tractament de
la llum. Ens diu que el teló estava a la Societat el Porvenir.
4.- A cal Paraire, hi vivia la seva germana Elvira Pàmies Revascall, esposa de Pau Aymamí Figuerola. Per aquesta relació familiar és molt
possible que F. Pàmies deixés en aquesta llar un llegat pictòric important. Aquesta casa está situada quasi davant mateix de la casa pairal
de Cal Xacó que, segons detalla M. Vernet, va ser construida el 1744.
5.- La relació entre F. Pàmies i la construcció de la capella del Santíssim
l’explicita Maria Anna Vernet en el seu llibre Vilaplana: aproximació
a la seva història, costums i tradicions. Concretament, a la pàgina
292, diu el següent: Sota l’impuls de Mn. Francesc Rovira, el 15
d’agost de 1928, els Srs. Francesc Pàmies, Pau Aymami, Josep Guiu,
Dionís Martorell, Josep Agustench i Sebastià Agustench .....van demanar permís al consistori per edificar una capella a la nau lateral del
temple, dedicada a hostatjar de manera permanent Jesús Eucaristia,
la capella del Santíssim.
6.- No he pogut esbrinar a què es refereix exactament Oleguer Huguet
quan parla de l’or madur de l’altar major. Podrien ser les làmines de
pa d’or que es feien servir per daurar la fusta que formava el retaule
de l’altar barroc de l’església de Vilaplana. Interpreto or madur en el
sentit d’or envellit, és a dir, la tonalita mat i d’un to vermellós que
agafa amb el pas del temps per la tècnica del daurat al bol.
7.- Oleguer Huguet Ferré. Anecdotari de Vilaplana, pàgina 19.
VILAPLANA
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Sala parroquial. Foto: Josep M Garcia Abelló

Cal Paraire. Foto: Jordi Aymamí Bidó

Cal Paraire. Foto: Jordi Aymamí Bidó
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Cal Paraire. Foto: Jordi Aymamí Bidó

ACTIVITATS

CASAL D’ESTIU VILAPLANA

La Berta i el Víctor, els monitors del Casal d’estiu 2018, a les grades del poliesportiu del Casal,
amb el grup de nenes i nens que van tenir enguany.

2a NOCTURNA
BTT VILAPLANA
 Dolors Sentis

E

18

l dia 3 d’agost i en plena onada de
calor, vam repetir la bicicletada
nocturna. Deu intrèpids ciclistes equipats amb llum, casc i molta aigua, vam
sortir del casal cap a dos quarts de nou
del vespre. La ruta, com sempre, pels
pobles del voltant: Alforja, Borges del
Camp, Aleixar... buscant una ruta atractiva i assequible per a tothom. No hi va
haver incidències greus, alguna rebolcada però sense conseqüències. Vam estar
molt contents que l’Aida repetís... i això
que l’any passat es va trencar el canell!
És valenta, la xica!
Després de 22 quilòmetres i escaig, arribàvem un altre cop al casal, pels
voltants de les 11 de la nit. Ens esperava
la piscina oberta, un bany que vam agrair i tots els que sopaven al casal també.

VILAPLANA

ACTIVITATS

La quinta del 68
celebra els 50!

 Lourdes Albi

Pitxi amb
LO PEDRÍS a
Karelia (Russia)

El Pol, l’Elna, La Marina i l’Abel
a la Tower Bridge de Londres.

E

La Lezhi Ferré i l’Èric Payet al camp de Stamford Bridge,
del Chelsea, a Londres.

l sopar que ens va aplegar per celebrar els quaranta ens
va agradar tant que vam decidir continuar cada any. L’estiu
passat la colla va pensar que els 50 bé valien una gran festa i
vam fer una pluja d’idees: que si Mallorca, que si pujar en globus, que si fer una estada en un balneari… Finalment ho vam
deixar en mans de la Pili, la Tat i l’Eva, que ens van preparar
una sorpresa. El dissabte 26 de maig ens vam trobar prop de
la rotonda amb un destí incert. Com un joc de pistes, una
samarreta i quatre indicacions… I cap al Delta falta gent!!
Vam passar dos dies en una casa rural a Poblenou, i hi
va haver de tot: visites culturals, gastronòmiques, concursos
i moltes rialles. I un arròs per llepar-s’hi els dits! Vam xalar
molt… Però, si voleu saber-ne més detalls, no podrà ser: el
que passa al Delta, es queda al Delta.
I, com que una cosa no treu l’altra, vam continuar amb
la tradició anual del sopar a Ca la Peirona, que vam celebrar
el 14 d’agost.
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PASSATEMPS

PASSATEMPS ROCK
Aquí teniu 14 portades de discos molt
famosos de la història del rock.
Heu de posar a les caselles el nom
del grup. Els discos estan posats en ordre cronològic i us donem l’any de publicació. Algunes portades estan una
mica retallades (o tapades amb el número) per a què no es vegi el nom del grup.

 F. Mariné

A

vui farem un passatemps amb poques paraules i moltes imatges.
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Això és el nivell bàsic del passatemps, però si ho trobeu massa fàcil
perquè sou uns fanàtics del rock, podeu
passar al nivell avançat i intentar recordar també el nom del disc. A veure
quants en recordeu. A les solucions trobareu les dues coses: el nom del grup i
el nom del disc.
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El meu propi reflex

Festival
d’estiu 2018
 Marina Torruella Mestre
UN COP MÉS, UN GRAN FESTIVAL.
uines ganes de començar els primers assajos... Al principi crèiem que no hi hauria tants nens, però els dies anaven passant i la gent s’anava animant.
Totes estàvem molt il·lusionades, i al primer assaig ja
començàvem a ensenyar balls.
No us podem enganyar... i és que alguns dies estàvem cansades i l’energia no era gaire protagonista en aquella sala. Però el
suport de les famílies i els amics ens han animat molt.
Un festival ple d’il·lusió, felicitat, somriures, una segona
família. Aquest any, hem viatjat.
L’avió de “Vilaplana Airways” ha passat per Corea, per
França, Itàlia, Senegal, Catalunya, República Txeca i Estats
Units.
Donem les gràcies al Jordi Mateu per les llums i per ajudar-nos en els últims assajos; i moltíssimes gràcies també als
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pares i a les mares pel suport i els ànims que ens han donat.
Esperem que això només sigui el principi i que l’any
que ve, amb més ganes i millor!
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Mas de les Tosques
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de la Mussara

Mas de Mestret

Mas de Morenet

0
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Mas del Pistol

 Joan Serra Ferré

Mas del Sec
Mas d'en Voltes

Mas de la Patinya

Mas de la Susagna
Mas d'en Roig

Mas del Pusso
del Cingle

MAS DE LA
PATINYA
SITUACIÓ

Situat sota el cingle de la Mola, a tocar del les seves parets hi passa el camí dels Garrigots, a prop també hi
transcorre el barranc dels Garrigots.
ESTAT I HISTÒRIA DE LA CASA

Està totalment enrunat. La primera referència escrita
del mas la trobem al Registre Civil quan s’inscriu el naixement de Teresa Abelló Roig, el 1881.
PROCÉS D’ABANDÓ

Segons A. Manent (2003), el mas quedà totalment
abandonat el 1912, quan la família de Baptiste Estivill Dolcet (Batista Cintet) formada per quatre persones marxà
cap al mas de Cintet (terme de la Febró). Tot i això segons
el Registre Civil, el 1925 s’hi produí el naixement d’Emília
Estivill Rius
El mas era de propietat.
(…) el mas de la Patinya és una gran masia situada a
l’esquerra del camí, deshabitada i mig arruïnada (..) J.Iglesies,;
J.Santasusagna (1930)

NAIXEMENTS
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Any
1881
1884
1886
1888
1896
1898
1900
1904
1908
1909
1925

Sexe
D
H
D
H
D
H
H
H
D
H
D

Nom
Teresa Abelló Roig
Pau Abelló Roig
Josepa Abelló Roig
Salvador Abelló Roig
Mercè Magrané Juanpere
Sebastià Magrané Juanpere
Pere Magrané Juanpere
Josep Maria Estivilll Rius
Teresa Estivilll Rius
Esteve Estivilll Rius
Emília Estivilll Rius

Font. Registre Civil de la Mussara, Ajuntament de Vilaplana
Elaborat: Joan Serra Ferré (2015)
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Mas del Pistol
Mas del Sec
Mas d'en Voltes

Mas de la Patinya

Mas d'en Roig

Mas de la Susagna

Mas del Pusso
del Cingle

MAS DE LA
SUSAGNA

SITUACIÓ

Situat a l’inici del Cingle de la Mola i al capdamunt del Barranc dels
Garrigots, es proper al mas de la Patinya, el modern traçat del camí dels
Garrigots hi passa a tocar.
ESTAT I HISTÒRIA DE LA CASA

Està totalment enrunat. Trobem la primera referència escrita del mas
a l’arxiu parroquial el 30 de gener de 1819 quan Jaume Estivill, resident en
aquest mas va ser padrí de bateig de Teresa Juanpere Estivill (R. Amigo, 2006).
PROCÉS D’ABANDÓ

Segons A. Manent (2003), el mas quedà totalment abandonat el 1915,
quan la família de Joan Estivill Dolcet formada per dotze persones marxaren
cap al Mas del Nebot (l’Albiol), les Irles i la Mussara.
El mas era de propietat.

NAIXEMENTS

Any
1885
1887
1889
1891
1893
1895
1897
1901
1903
1906

Sexe
H
H
H
H
D
D
D
H
H
H

Nom
Josep Estivilll Roig
Rosendo Estivilll Roig
Lluís Estivilll Roig
Salvador Estivilll Roig
Balbina Estivilll Roig
Francesca Estivilll Roig
Pilar Estivilll Roig
Eusebi Estivilll Roig
Marcel·lí Estivilll Roig
Saturní Estivilll Roig

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

Energies renovables a l’arquitectura

L’autoconsum és possible?
(II)
 Daniel González Alguacil
Arquitecte

C

ontinuant amb l’article del número anterior, explicaré
breument 4 altres tipus d’energies renovables que podem utilitzar/instal·lar a les nostres vivendes:

1- Biomassa
La biomassa és la utilització de la matèria orgànica com a
font energètica. Aquest conjunt de matèries orgàniques es caracteritza per la seva heterogeneïtat. Poden ser des de desfets
d’agricultura (ossos d’oliva, peles de fruita seca) a restes de
fusta, com pellets o serradures.
És un sistema de producció d’energia econòmica, renovable i amb menys emissions per la seva forma de combustió.
Per processar la biomassa s’utilitzen calderes on el material es crema a poc a poc, la qual cosa genera també cendres
que poden ser usades posteriorment com a abonament. Si
s’instal·la un acumulador, es pot emmagatzemar la calor sobrant generada.
Es poden instal·lar calderes de biomassa en els habitatges, per obtenir calefacció i aigua calenta sanitària d’ús
domèstic.

2- Geotèrmia

24

L’energia geotèrmica és una font d’energia neta, que
aprofita la calor del subsòl per climatitzar de forma ecològica.
El subsòl manté una temperatura constant al llarg de tot l’any,
independentment que sobre el sòl nevi o faci sol. Aprofitant
aquesta circumstància pot instal·lar-se una bomba de calor
geotèrmica.
L’aprofitament de la geotèrmia es basa en aquest principi. Una bomba de calor convencional generalment intercanvia la calor amb l’aire, és a dir, absorbeix la calor que hi ha a
l’aire o expulsa la calor a l’aire. La bomba de calor geotèrmica
utilitza el subsòl per fer aquest intercanvi. Atès que el subsòl
sempre està a uns 15-18ºC, és lògic pensar que resulta més
fàcil calefactar l’habitatge partint d’aquests 15-18 graus que
de la temperatura de l’aire exterior a l’hivern.
La geotèrmica té molts avantatges, i un únic inconvenient: l’aparatós de la instal·lació, per la qual cosa és convenient

planificar la seva instal·lació abans de la construcció de la casa
sempre que sigui possible. Existeixen tres possibilitats d’installació geotèrmica: sota fonaments, que és la més pràctica, en
horitzontal, que necessita molt espai lliure de jardí, i en vertical, que és l’única que es pot fer quan la casa ja està construïda
i no disposem de molt jardí.
Una variant econòmica és el pou canadenc, que consisteix en un senzill sistema de climatització geotèrmica en
el qual s’introdueixen unes canonades en el subsòl del jardí.
Les canonades estan connectades directament a la casa,
deixant circular l’aire lliurement i sense cap tipus d’aparell que
consumeixi energia. D’aquesta forma, s’està utilitzant una aplicació directa de l’energia geotèrmica, ja que l’aire acumulat
en les canonades soterrades es troba més fred que l’aire de
la casa durant l’estiu, però més calent durant l’hivern, per
la qual cosa s’aprofita l’intercanvi de calor, com diem, sense
necessitat de cap consum elèctric.

3- Aerotèrmia
Similar als aires condicionats però amb la diferencia de
que l’aire de l’exterior escalfa un circuit d’aigua.
L’aerotèrmia és una energia renovable que no necessita
combustibles, per tant no emet fums. El sistema exigeix escàs
manteniment.
Per produir l’energia s’utilitza una bomba de calor aerotèrmica que aprofita la calor de l’aire de l’entorn, tant a l’hivern com a l’estiu. El sistema està dissenyat per obtenir alts
rendiments amb un consum d’energia elèctrica molt reduït.
Amb la aerotèrmia es pot obtenir energia per a la calefacció per radiadors o terra radiant, per refrigeració i també
per a l’aigua calenta sanitària d’ús domèstic.
VILAPLANA
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Ens
coneixem?

4- Mini eòlica
L’energia
mini
eòlica és l’aprofitament del vent a petita
escala. Aquesta tecnologia compta amb una
sèrie d’avantatges:
• Permet el subministrament d’electricitat en llocs aïllats i
allunyats de la xarxa
elèctrica.
• Genera energia
de manera distribuïda
(Microgeneració distribuïda) reduint d’aquesta manera les pèrdues

 Anna Àvila Joanpere

S

i a una papallona la intentes caçar, ella marxa;
pot ser que la tinguis retinguda uns quants segons,
però el més possible és que
s’escapoleixi i continuï el
seu camí.
En canvi, si la deixes
volar, ella sola pot venir cap
a tu... o fins i tot la pots tenir a la mà uns segons i ella
pot ser que marxi; però si
la deixes lliure, tens la sort
que pugui tornar quan ella
vulgui, i així ella és feliç,
perquè és lliure, i tu ets feliç
perquè la tens amb tu i tens
la certesa que ella tornarà.

de transport i distribució.
• Produeix electricitat en els punts de consum, adaptant-se als recursos renovables i a les necessitats energètiques
de cada lloc.
• Pot combinar-se amb fotovoltaica en instal·lacions híbrides.
El primer que cal considerar abans de realitzar una
instal·lació de mini eòlica és si en la teva localitat disposes de
recurs eòlic (vent) suficient perquè puguis produir electricitat amb un aerogenerador de forma més o menys constant.
Per tenir una primera idea de la magnitud del vent mitjà
que hi ha en una localitat concreta pots consultar l’atles eòlic
d’Espanya.
Segons les característiques de cada aerogenerador, el
vent mitjà mínim per a un bon funcionament pot variar.

s
Fe d’errate

Lo Pedrís 72
CuRioSiTaTS D’aRQuiTeCTuRa

 La Redacció

L’illa canaria de El Hierro, amb la seva planta
hidroeòlica de Gorona, ha aconseguit al juliol que el
96% de l’energia consumida sigui procedent de renovables. I en el que va d’any 2018, porta més del
67% del total. Tant al febrer com al juliol ha cobert
la demanda energètica al 100% durant 18 dies i
unes poques hores.
Només els 5 primers mesos de 2018, la Central Hidroeòlica ja ha aconseguit estalviar aproximadament 3.000 tones de diesel-oil. Quant a l’emissió de gasos efecte hivernacle com el CO2, han estat
20 mil tones les evitades gràcies a la generació de
renovables el 2017.

En la pàgina 28 de Lo Pedrís 72, en l’apartat
de notícies, vam cometre l’error de possar al segon
cognom de Laura Mariné “ALGERICH” amb “L” en
comptes del cognom “ARGERICH” amb “R” que
és tal com s’escriu. Disculpeu l’errada.

Qualsevol dubte o consulta: danigoal@coac.net
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HISTÒRIA LOCAL: TEATRE

Història del
Grup de Teatre de Vilaplana
2ª part

 Jordi Mateu Huguet

S
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i al número passat vam veure la
importància que va tenir el mestre de Vilaplana en la recuperació
del Grup de Teatre, no deixa de ser
menys important la figura d’un vilaplanenc d’adopció que va arribar al gener
de l’any 1981. Sempre l’he definit com
“un petit gran home”. Estic parlant de
Josep Maria Musté i Pàmies, rector
de Vilaplana entre els anys 1981-2008.
Mossén Musté va arribar procedent de
Vila-rodona, on, a més de ser el rector
d’aquella parròquia també era o havia
estat el president del Casal d’aquest
municipi. Aquesta figura va ser clau en la
construcció del Casal Vilaplanenc i també veurem com va tenir molt a veure en
la ubicació definitiva de l’escenari on el
Grup de Teatre realitza les seves representacions.
Entrem, doncs, a l’any 1981 on
de la mà de diverses persones del poble i de moltes converses amb l’Ajuntament es pren la decisió de construir
el Casal. Un edifici que representarà la
voluntat d’un poble per a dur a terme
activitats culturals, socials i que serà el
lloc de reunió dels vilaplanencs. Vist amb
el pas dels anys, encara té més mèrit
veure com es va dur a terme aquest
projecte, doncs gairebé la totalitat dels
vilaplanencs van col·laborar en la construcció mitjançant els “jornals” que
hi van aportar cada família. Una gran
feina de compromís i d’estima cap a
un projecte de fer poble. El primer acte
que es va dur a terme a la Sala del Casal
Vilaplanenc, on encara no estava construït l’escenari ni molt menys enrajolat el
terra, va ser el refresc dels Majorals del

St. Crist el dia 9 d’abril de l’any 1982.
Els Majorals van ser Guillem Cabré
Gavaldà, Josep Mª Valle Mestre i
Josep Mª Mariné Aymamí.
De mica en mica s’anava acabant
l’obra i el Casal anava agafant forma.
Però, per part dels artistes locals hi
havia un gran maldecap: “On ubicarem l’escenari?” L’arquitecte tècnic
d’aleshores volia ubicar-lo just al costat de la porta d’entrada de la sala del
teatre:” PERÒ, AIXÒ ÉS UN NYAP!”
deien, perquè representava que els actors havien de canviar-se als vestuaris de
la piscina, passar disfressats per dins el
bar, accedir a la sala a la vista del públic
i pujar a l’escenari per a actuar. Evidentment, els actors no estaven disposats
que després de la construcció d’aquest
complex, el “seu” teatre es convertís
precisament en això, un nyap. Mossén
Musté va prendre cartes a l’assumpte i
va fer veure a l’arquitecte tècnic que
el millor lloc d’ubicar-lo era justament
al costat oposat, així es podria aprofitar que a sota de l’escenari hi havia els
vestuaris de la piscina i, construint una
escala interior, podrien accedir direc-

tament a l’escenari des dels vestuaris.
No cal dir que les discussions van durar
dies, però, a la fi, així es va fer. Que un
capellà tingui més vista que un arquitecte tècnic...
Al mes de novembre de l’any 1982
l’escenari estava enllestit. Ara només calia inaugurar-ho. Els membres del Grup
de Teatre i de la Junta Gestora del Casal
van fer realitat la seva promesa de que
els encarregats d’inaugurar l’escenari seria el “Grup Infantil de Teatre Betes i Fils”,
grup de l’escola, amb l’obra d’Assumpta
Gonzalez : “La Família Reniu estiueja”. La inauguració es va dur a terme
el dia 26 de desembre de l’any 1982
amb les actrius i actors Jacoba Juanpere, Montse Munté, Mª Josepa Cantí, Imma Sanchez, Magda Aymamí,
Mª del Carme Serres, Jordi Mateu,
Jaume Mestre, Xavi Bonet i Rosa Mª
Ferré que feia les funcions de presentadora de l’obra. Aquest any 1982 surt
un grup juvenil de teatre “Personal Descontrolat” impulsats per en Jordi Casaramona (Gatsby) i pel mossèn Josep Mª Musté que destaquen per fer
obres en format musical en play back
VILAPLANA

(El Diluvio que viene, 1983) i (Evita,
1984).
Com ja vam dir, durant els primers
anys El Grup de Teatre té el costum d’estrenar els seus muntatges el dia de Pasqua Florida. Així doncs, arribats al diumenge dia 3 d’abril de l’any 1983 porten
a escena “Distret... Però no tant!” de
Joaquim Puigbò i Mayol, la primera obra
còmica del seu repertori i la primera
obra que El Grup de Teatre de Vilaplana
estrena al nou escenari del Casal.
L’any 1984 és especial per a mi,
doncs utilitzant l’argot futbolístic, amb
disset anys faig el debut amb el primer
equip juntament amb l’amic Albert
Ferré i la Mª del Carme Serres. Comencem temporada el dia 5 de gener i
recuperem després de molts anys “Els
Pastorets de Folch i Torres” amb unes
memorables interpretacions del Josep
Juanpere (Pep Mancu) en el paper de
Lluquet i de Josep Serres (Pep Serres)
interpretant a Satanàs. Novament, el
dia 22 d’abril, diumenge de Pasqua, s’estrena “Jo seré el seu gendre” de Jaume Villanova i Torreblanca. Per primera
vegada el grup estrena dues obres en
un any, ja que el dia 14 d’octubre, i dins
els actes de la Festa Major de Vilaplana,
porten a escena l’obra de Rafel Anglada ”

L’Amor venia en taxi” i el sainet “Seis
retratos tres pesetas” on faig parella
artística amb el meu pare i compartint
escenari amb l’Albert Ferré. El nervis
anaven a flor de pell, no sé si per l’estrena de l’obra o perquè el dia següent
començava la temuda “mili”. Mentre
va durar el meu servei militar vaig poder comprovar com la jerarquia eclesiàstica i la militar anaven agafades de
la mà, perquè cada vegada que jo tenia
un “bolo”, tant amb el Grup de Teatre
com amb El Personal Descontrolat amb
el musical Evita, el Mossèn Musté enviava una carta a la Escuela de Suboficiales
del Aire on demanava: “ Que al soldado
Jordi Mateu Huguet se le otorgue el
correspondiente permiso para que
pueda ejercer sus obligaciones como
actor en las funciones de teatro que
tenemos contratadas”. Us he de dir
que em vaig passar una bona mili...
L’any 1985 El grup estrena una de
les primeres grans obres: “L’hostal de la
Glòria” de Josep Mª de Segarra interpretat magistralment per la Montserrat
Anguera en el paper de la protagonista.
Durant l’estiu també portaran a escena
“El ferrer de tall” de Frederic Soler.
L’any 1986 s’estrenen dos muntatges més. “La Dida” de Frederic So-

Grup de teatre
de Vilaplana
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ler on el paper protagonista torna a
recaure en la figura de la Montserrat
Anguera i l’obra còmica “Dos embolics i una recomanació” d’Assumpta
González. D’aquest vam fer gairebé
trenta representacions en tres anys, fent
la primera gran sortida a la província de
Lleida, a la localitat d’ Arbeca. A partir
d’aquest any 1986 i havent donat el resultat que de nosaltres s’esperava en
aquets dos muntatges, l’Albert Ferré,
la Mª del Carme Serres i un servidor,
entrem a formar part del nucli d’ actors fixos del Grup de Teatre de Vilaplana. L’estiu d’aquest any, però, sorgirà un
nou grup juvenil, “Els Arreplegats”, format per ex membres de Personal Descontrolat, Betes i Fils i joves de Vilaplana.
Portaran a escena l’Opera Rock de Tim
Rice i Andrew Lloyd Webber “Jesucristo
Superstar”. Només farem sis funcions, però, aquesta obra serà cabdal
per l’economia del Grup de Teatre de
Vilaplana. Això, però, ho explicarem al
proper número.
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VILAPLANA ÉS SOLIDÀRIA

 Grup Vilaplana RID
TALLERS FES-T’HO TU MATEIX/A
i VILAPLANA AMB SENEGAL
Benvingudes i benvinguts a un nou article de Vilaplana
Rid, en el qual explicarem les últimes activitats realitzades durant aquests darrers tres mesos, dos tallers d’aprenentatge en
què algú del poble comparteix els seus coneixements amb un
grup de persones que volen aprendre sobre aquell tema. En
concret han estat una sortida a un Hortet i un Taller de Pa i
Pizza.
A petició de Vilaplana Rid, des del grup de Whatsapp es
va demanar que expresséssim què és allò que ens agradaria
aprendre i en aquesta crida en Jordi i l’Eva van demanar
que els agradaria aprendre d’algun pagès que conegués les
característiques del terreny en relació a la plantació i recollecció de verdures i hortalisses.

SORTIDA ANEM A L’HORT
per Jordi Mármol Mazario

grané, qui molt amablement es va oferir a fer un taller explicatiu guiant pel seu fantàstic hortet un grup reduït de persones
que volien aprendre sobre horticultura. Així el 28 de juny
vam anar a l’horta d’en Josep, l’Eva, el Sam, l’Ana, el Néstor
i jo mateix
En Pep ens va rebre molt cordialment.
Ens va mostrar com cuida l’horta i alguns secrets per tenir una bona collita, així com el sistema de reg que utilitza. Ens
va obsequiar amb algunes verdures.
Va ser un matí molt bonic, sobretot perquè vam fer un
nou amic al poble, moltes gràcies Pep.

TALLER DE PA I PIZZES
per Fabiana Quiros i Rosa Cabré
Hacía meses que Alba bd nos había preguntado en el
grupo Vilaplana Rid de whats si teníamos interés por algún
tema en particular para compartir “saberes” con otros miembros del grupo...
Aprender a hacer pan, siempre fue algo pendiente que
quería aprender!
Así fuimos buscando un lugar donde fuera posible hacer
el taller.
Finalmente Alba Romero ofreció su cocina en Reus
para el encuentro. Fue muy bonita su acogida desinteresada, hasta había preparado un té fresco para invitarnos.
Compartimos coche desde Vilaplana a Reus todas las
interesadas Eva, Lourdes y yo. Da gusto cuando encuentras

Des de Vilaplana Rid vam posar en contacte en Pep Ma-
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gente que piensa también en aprovechar
todos los recursos.
Rosa fue la encargada de dar el taller, nos enseñó lo que sabía y compartió
su experiencia. A eso sumamos la experiencia que otras compañeras tenían
en el tema; yo ninguna, así que todo
fue aprendizaje. Además de hacer pan,
nos reímos mucho, nos lo pasamos genial.
Nos fuimos con una masa de pizza
para cocinar en casa y pan recién hecho.
Salió todo muy rico!
La verdad fue una experiencia muy
bonita de compartir y de aprender juntas. La Rosa comparteix amb vosaltres la
recepta de la massa de pizza:
Ingredients:
- 300 g de farina fluixa
- 150 g d’aigua
- 6 g de llevat fresc
- 3g. de sal
- 45g. de massa mare (opcional)
- q/s farina per al taulell de treball
Utillatge per a l’elaboració:
- bol
- corró
- paper de forn (opcional)
- llauna de forn
Elaboració:
1. Dins del bol hi posem la farina. Reservem una mica d’aigua, per exemple
una tasseta de cafè. La resta l’anem
incorporant a la farina mentre remenem amb les mans, no l’afegim de
cop que si no ofegarem la farina i ens
farà grumolls.
2. A “la tasseta” d’aigua que hem reservat, hi afegim el llevat per a dissoldre’l. Un cop dissolt, l’incorporem a
la massa anterior. El podem incorporar fent-li un forat i tapant-lo.
3. Amassarem una miqueta, sobretot
anem posant farina sobre el taulell
per tal que no se’ns hi aferri; també
és aconsellable anant-se enfarinant
les mans; quan estigui ben compacte, amb el mateix sistema anterior
(fent-li un forat) hi posarem la sal
i la massa mare. Aquesta última si
pot ser de mica en mica, millor, ja
que la incorporació serà més homogènia.
4. Continuarem amassant, estant alerta,
ja que la sal fa que la massa s’esquinci.
Anirem amassant fins que creguem
que la massa ja està a punt.
5. Deixarem reposar-la entre 10 i 20
minuts, no ens interessa que fermenti, sinó que perdi el vigor (elasOCTUBRE

2018

ticitat) de l’amassat, així podrem
estirar-la millor. Es recomana tenir
la massa tapada mentre reposa.
6. Un cop reposada, l’estirem, la farcim
com més ens agradi i l’enfornem.
Preescalfem el forn a 190-200ºC i la
coem durant uns 15-20 minuts.
Cada forn és un món, així que pot
variar tant la temperatura com el temps.

FIRA D’INTERCANVI i
RECOLLIDA
PEL SENEGAL
per Alba bd
El passat diumenge 17 de juny vam
celebrar la segona Fira d’Intercanvi al
pati de les escoles. L’afluència de parades va ser de la meitat que la primera, si
mirem la part positiva, les relacions i intercanvis generats van tenir més qualitat
per sobre de la quantitat de la primera
edició. A més, aquesta vegada vam dur
a terme la idea del Gessa en relació a
que tot allò que sobrés de la Fira i que
els participants no volguessin endur-se
cap a casa ho féssim arribar a persones
necessitades perquè ho reutilitzin.
Fruit de tot allò que va sobrar de
les 8 parades es van generar donacions
a tres entitats diferents:
L’associació de la Germandat de
l’Espluga que treballen amb les persones
del poble amb menys recursos va rebre
llibres i joguines.
La parròquia de Sant Bernat Calvó
va rebre tota la roba que no fos de temporada d’estiu, roba de llit , objectes i
estris per a la cuina i la llar.
Finalment per a Senegal vam fer

VILAPLANA RID
una gran muntanya de roba de temporada d’estiu, joguines, peluixos i motxilles.
JA que havien de venir a buscar
amb una furgoneta tot allò que fos per
al Senegal, vam aprofitar a fer una crida
a tot el poble per mitjà del telegram i
d’un cartell al Casal amb una capsa de
recollida, que en poc més d’una setmana va recollir material escolar, medicaments, ulleres, joguines i motxilles.
La veritat és que, personalment,
cada vegada que anava al Casal a buidar la capsa em sentia molt orgullosa
deí Solidaris que som en aquest poble,
perquè molta gent va aportar llibretes
i material comprat de nou, quan la idea
era buidar la casa de coses que a una altra persona i sobretot els nens i nenes
de les zones rurals de Senegal poguessin
reutilitzar, coses que ja no utilitzem i així
donar-li una segona vida ja que a ells sí
que els aporta valor i en canvi a nosaltres ens omple els armaris i no ens
aporta res.
Com podeu veure a la foto la
quantitat de coses recollides va ser immensa i tot això ha esta aportat a la fundació de Lluís Llach i l’associació J’aime
rever d’educació especial que treballen
a Senegal, gràcies a l’Edel i la seva família
que van organitzant i inventariant totes
les donacions fins que tenen el volum
necessari per a omplir un contenidor de
vaixell i enviar-lo.
L’Edel us volia fer arribar aquest
missatge a totes les persones que vau
fer donacions:
“Moltíssimes gràcies a tots, m’he
emocionat quan he vist tota la muntanya de bosses i capses!!. M’encanta
veure que hi ha gent generosa com
vosaltres col·laborant en diversos projectes. Mil gràcies per les donacions i
per ser com sou”
Finalment a Senegal no podíem
donar patins, ja que a les zones rurals
no s’haguessin pogut utilitzar; així que
al CRAE de la Pastoreta van estar molt
agraïts de la donació de 2 patins, 2 monopatins i 2 patinets.
Des de Vilaplana Rid només volem afegir: moltes gràcies per la
vostra solidaritat i generositat, ha
quedat clar que junts/es estem fent
un món millor!!
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NOTÍCIES: AJUNTAMENT
ENDESA respon a la
reclamació de L’Ajuntament
Endesa respon a la reclamació interposada per l’Ajuntament de Vilaplana en referència al tall de subministrament elèctric

Comunicat de l’Ajuntament a ENDESA
COMUNICAT
L’Ajuntament de Vilaplana exigeix a Endesa millores a la xarxa
per tal de garantir el subministrament elèctric a tots els abonats
Davant del nou tall en el subministrament elèctric patit dissabte
degut a una avaria (incidència núm. 6231323) en el transformador situat
a l’Aleixar que va deixar als 355 abonats de Vilaplana durant més de nou
hores sense subministrament amb l’agreujant que el passat mes de maig
ja es va produir un tall de durada similar, l’Ajuntament de Vilaplana vol
manifestar el següent:
1. Emplacem a la companyia responsable del servei que exposi,
en una trobada amb l’Ajuntament, la situació actual de la xarxa de distribució elèctrica.
2. Exigim que es duguin a terme les millores necessàries per tal de
garantir el bon funcionament del servei.
3. Reclamem a l’empresa transparència informativa davant d’una
avaria d’aquesta magnitud i la presa de mesures alternatives per tal de garantir el subministrament elèctric als abonats.
4. Informem que tots aquells afectats que vulguin presentar una reclamació a la companyia poden fer-ho a través d’internet http://bit.ly/reclamacio (Endesa). En cas que la resposta de la companyia -en el termini
màxim d’un mes- no sigui satisfactòria, es pot presentar una reclamació
a:
Oficina de Consum de Reus i Baix Camp
Pl. de la Patacada, 1, baixos
Tel. 977 327 100 - consum@baixcamp.cat
Horaris: Dilluns, de 9 h a 12 h, telefònicament. Dimecres i dijous, de 9 h
a 13 h, presencialment. No cal cita prèvia.
1. Exigim a la companyia que atengui i faci front a les reclamacions
interposades pels veïns i veïnes,
comerços i empreses particulars que han vist afectada la seva activitat
en el dia de major activitat de la setmana i en dues ocasions ja aquest any.
Per aquest motiu, l’Ajuntament com a part afectada, també presentarà
una reclamació a l’empresa.
Vilaplana, 20 d’agost de 2018
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r e s t a u r a n t

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

El passat dilluns l’Ajuntament va
emetre un comunicat en el que emplaçava
a la companyia a trobar-se amb l’Ajuntament per tal d’exposar l’estat de les installacions i exigia que es duguessin a terme
les millores necessàries.
Pel que fa aquest aspecte, des de
l’Ajuntament hem sol·licitat la reunió i restem a l’espera a que els responsables de
l’empresa facilitin data per la trobada a partir del mes de setembre.
La companyia ja ha respost a l’Ajuntament pel que fa a la reclamació (núm.
13952618) sobre el tall de llum, en aquesta
resposta la companyia:
Demana disculpes per les molèsties
ocasionades
Demana informació respecte als
danys materials ocasionats pel tall de llum.
Es compromet a repercutir les hores de falta de subministrament elèctric
segons la legislació vigent.
Des de l’Ajuntament agraïm a la companyia la ràpida resposta a la reclamació,
tot i això, seguim reclamant a l’empresa
transparència informativa així com també
demanem que traspassi la reclamació a
l’empresa distribuïdora responsable de la
incidència i l’aplicació de mesures alternatives per garantir el subministrament en cas
d’avaria.
Exigim a la companyia que atengui i
faci front a totes les reclamacions interposades pels veïns i veïnes, comerços i
empreses particulars.
Vilaplana, 22 d’agost de 2018

Mecànica de l’automòbil i planxisteria
Instal·lacions de fontaneria, gas i calefacció
AIRE CONDICIONAT - ENERGIA SOLAR
C/ Muralla, 23 - 43381 L’ALEIXAR
Tel. 977 815 384
taller@rafelsans.com
VILAPLANA

NOTÍCIES: AJUNTAMENT

COMUNICAT
SOBRE EL SERVEI D’INTERNET
L’any 2012, després de diverses reunions amb els veïns i veïnes, l’Ajuntament de Vilaplana va constatar la necessitat d’impulsar una xarxa d’internet pròpia que donés servei a particulars i empreses degut a la mancança d’oferta
privada existent.
Des d’un primer moment, i veient l’interès mostrat pels veïns, l’Ajuntament va decidir apostar per aquesta via
i, a finals d’agost de 2012, es va instal·lar una torre de 18 metres a la zona del nou dipòsit d’aigua municipal per tal de
donar cobertura a les cases en un radi de 4 km a la rodona. A principis d’octubre d’aquell any el servei ja estava en
funcionament i prop de 40 veïns navegaven per internet a una velocitat acceptable.
Durant aquests anys el servei ha anat augmentant el nombre d’inscrits, i s’han fet diverses inversions de millora
dels equips, tant a la torre principal del dipòsit, com en altres ubicacions per tal de millorar el servei.
Degut al canvi de la normativa, i a les dificultats tècniques derivades d’un servei que teòricament no hauria de ser
el propi d’un ajuntament, els ens locals ja no poden estar inscrits a la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions
(CMT). Per aquest motiu, l’Ajuntament de Vilaplana ha hagut de buscar una solució per donar continuïtat als clients
actuals que ho desitgin.
Amb aquest objectiu, l’Ajuntament ha signat un contracte per a la cessió de l’equipament tècnic (antenes) amb
ISP Solutions, l’empresa que fins ara oferia el servei, i el lloguer de l’espai de la torre on hi ha les antenes de recepció i
enviament de senyal de manera que aquesta podrà continuar oferint el servei. L’Ajuntament ha acordat amb l’empresa
que durant el proper any no es podran apujar les tarifes actuals. A més, en cas que passat un any el preu es vulgui
modificar, haurà d’estar justificat en base a millores en el servei.
Els clients del servei rebran en els propers dies una notificació informant-los d’aquest canvi i, aquells que es vulguin donar de baixa del servei tenen fins al dia 31 de setembre per a comunicar-ho a l’Ajuntament. A partir de l’1 d’octubre l’empresa ISP Solutions es farà càrrec de la totalitat de serveis, des del manteniment tècnic fins a la facturació.
Esperem que aquest canvi serveixi per continuar millorant el servei ofert fins a l’actualitat.
Vilaplana, 14 de setembre de 2018

Electricitat, Gas, Aigua.
Calefacció i Aire condicionat.
Aprofitament d’aigües grises i pluvials.
Energia solar fotovoltaica per usos agrícoles.
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http://www.usuaris.tinet.org/ijfega/inici

Jordi Fernàndez Llorens
instaljf@tinet.cat
620 272 212
OCTUBRE
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Manel
Tel. 682 252 430

LITERATURA: CONTES

PETITS FOURS
 Pep Mestre

DIARI

A

cabo de néixer no fa pas massa, tot plegat uns instants.
Ja sé volar i m’agraden els olors que visito, però ningú
no m’ha dit què he de fer per ser en aquest món; les meves
companyes no m’ajuden a trobar menjar per sobrevuire-hi,
i els meus pares, que solament els he vistos uns moments,
els ha faltat temps per abandonar-me a la meva sort.
Tot plegat no deixa de ser força graciós veure com
totes anem volant, marejant la peça de menjar, amb l’única
intenció de prendre’ns-la. Per altra banda, però, i no és per
res, crec que sóc molt maca, la més maca del vol.
Quantes hores han passat?, no pas massa i ja començo
a sentir com el pes de la responsabilitat de procrear em
mena a aparellar-me. No la conec de res la meva companya: no fa falta. És curiós com tot és tan fàcil: ningú no m’ho
ha ensenyat i ja ho sé fer tot: volar, menjar, sobreviure,
fornicar...!
Fa poc acabo d’esquivar un atac; sóc conscient que
segurament moltes no han tingut tanta sort com jo i han
perdut la vida en l’intent d’arribar a aquella peça. Em fan
por els vidres nets de les finestres (algú m’ha explicat que
et traeixen) però m’agrada molt volar; volar i volar per tot
arreu, tant se val per on, tant si és arran de terra com més
amunt, tant com puc, deixant-me portar per l’aire calent,
enlaire, cap a no-sé-on.
Fa temps que no trobo res per menjar, i fa molta
calor, aquella calor que fa quan m’agrada tant sortir a volar.
Ara, cada vegada que surto em costa més i més de fer-ho.
Les ales em pesen i aviat moriré; i mentre aquest moment
no arribi, seguiré escrivint el meu diari. No sé pas qui el
llegirà, o bé si el llegirà algú. Mentre això no passi, però,
seguiré escrivint per fer veure a les meves companyes que
hi ha alguna cosa més, més enllà del meu nas, que pot ser
que faci que la curta existència d’una mosca tingui algun
alicient, per insignificant i molest que pugui ser per a tanta
gent.


ÀNGEL DOLENT

S

óc un àngel dolent i no em canso de fer maleses i dolenteries. Mai no en tinc prou mentre algú ho estigui passant
malament. Sempre burxo allà on sé que farà mal. Empenyo
ànimes cap a la vora del precipici perquè facin cap a la més
profunda de les perversions humanes. Sóc dolent i no vull pas
ser de cap altra manera.
A més, la meva aparença és tan enganyosa..., les vestimentes i les ales, completament blanques i immaculades, fan
que, amb tota la impunitat que us pugueu imaginar i més, la
fauna que vaig trobant-me pel camí vagi caient víctima de les
meves males arts.
I és que, a més, sóc tan guapo i tan ben plantat com vull:
polit, alt, net i hàbil parlador.
Considero que això que faig no deixa de ser un vulgar art
terrer enmig de la diversitat que es representa al món. Estic
segur que Déu no ho hauria permès si no cregués de debò
que faig falta i que realitzo algun servei, segurament per això
segueixo sent un àngel. De fet, sempre m’he vist com alguna
cosa semblant a una plaga, però una plaga beneficiosa, sense
la qual el món seria segurament molt més avorrit del que ja
és ara...
Però sovint m’assalta una idea capritxosament capciosa:
Si ni jo mateix no crec en mi, com a dictador de l’engany i de
les males arts, com carall puc sobreviure allí on la ineptitud
i la ineficiència es barregen tan hàbilment amb la gasiveria i
una immoral brutícia de cor i en són eina habitual i vital de
supervivència?
Perquè sí, sóc dolent, però no serà potser que la gent
sobre la qual he decidit deplegar els meus malèfics sabers i
males arts són encara pitjors que jo?
Efectivament, la raó de ser de la meva existència és tan
inútil com necessitada està del recolzament de la pròpia comunió de persones que ataco tan perversament.
Potser per això m’agrada tant de fer el que faig, encara
més, no me’n penso cansar; a més, penseu que un àngel viu
molts anys...
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C. Casal, 3 - 43380 VILAPLANA (Baix Camp)

VILAPLANA

ACTIVITATS

DEMOSTRACIÓ I CLASSE
DE NATACIÓ SINCRONITZADA
 Dolors Sentis

T

ot va començar a l’escola, concretament a la classe
de Mart (1r i 2n), que enguany ha treballat els oficis,
i els pares, mares, tiets… hem anat explicant de què
treballem... jo mateixa, de fisioterapeuta, la Montse, mare de
l’Arlet, d’educadora social, l’Esteve Giralt, de periodista,
l’Àngel, tiet del Josep Tost, submarinista!!! Els nens estaven
fascinats. I la Laura Amorós, mare de l’Arun, entrenadora
de natació sincronitzada. Als nens els va entusiasmar, i ella
els va prometre una classe pràctica, a l’estiu, a la piscina de
Vilaplana. L’Ampa s’ho va agafar al peu de la lletra i vam proposar a la junta del Casal, fer una activitat d’estiu.
El dia 3 de juliol a la tarda, un grupet amb ganes d’aprendre vam “patir” un entrenament de sincronitzada. Exigent i
dur, però alhora vam riure molt. La Laura ens va ensenyar,
pacientment, les tècniques bàsiques del ball de les sirenes. Seguidament vam poder disfrutar d’una demostració del grup
de sèniors del CN Tarraco i finalment de l’espectacle que
munten les juvenils pel campionat d’Espanya. Duos, combos,
solos…anàvem gaudint de salts, tombarelles i piruetes que
feien aquestes noietes, de poc més de 16 anys. La veritat,

ens va agradar molt; no, moltíssim, queda lluny del que
veiem a la televisió, sí, però vist de tan a prop, resulta impactant, perceps l’esforç d’un equip de molt a la vora i es
viu amb més intensitat el ball aquàtic. Per repetir! Des de
l’Ampa Cingle Roig, gràcies a la junta del Casal per fer-nos
possible l’activitat, no cal dir que al bar del casal hi havia molt
ambient i molta gent que va gaudir de l’espectacle. I com he
dit, esperem repetir l’any que ve.
Gràcies al CN Tàrraco per venir a assajar a la piscina
de Vilaplana i fer-nos gaudir de l’espectacle, molta sort en
tot el que feu.
Gràcies Laura!!!


 La redacció
Baixa l’empresa subministradora d’electricitat del
poble. Una empresa que ofereix un servei pobre, deﬁcient i antiquat amb llargs talls de subministra que perjudiquen greument a tots els abonats de Vilaplana.

BAIXA

PUJA
Puja el casal vilaplanenc, sembla ser que una bona part
dels clients habituals del casal estan molt satisfets amb el
servei de cafeteria i restauració que ofereixen el Manel i tot
el seu equip de col·laboradors. També dir que la gestió i manteniment de la piscina ha estat molt satisfactòria per tot els
usuaris.
OCTUBRE

2018
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DESCOBERTA BOTÀNICOMEDICINAL PER LA MUSSARA
(CAPÍTOL 4)

 Ramon Gausachs
- Si no m’erro, a part de servir
per adobar les olives, aquesta - el jove
assenyalà una mata d’herbes de fulles
verdes i petites flors blanques- té fama
de reanimar els homes... ja m’entens somrigué.
- El seu nom científic, Satureja,
prové de la paraula “sàtir” - vaig convenir tornant-li el somriure-, així que
no vas pas desencaminat. Té propietats
medicinals semblants a la farigola amb
qui comparteix alguns dels seus principis
actius, com ara el timol i el carvacrol,
olis essencials de propietats antisèptiques usats per guarir ferides externes
i, en ús intern, per a superar estats gripals i quadres catarrals.
- A Rojals bevien anís amb poniol
i sajolida.
- Ah, sí? Deixa’m prendre nota...
Després d’apuntar-s’ho en aquells
trossos de fulls, em dirigí altre cop a la
llosa del capdamunt del cingle.
- Josep Maria. Parlant del poniol,
exactament quina és la punta del Poniol?
–vaig preguntar mirant els cingles propers.
- Aquell d’allà - indicà el jove.
- OK. Aquesta planta, el poniol
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d’aquí - vaig especificar per a diferenciar-lo del poliol que hom coneix-, el vaig
conèixer el 2001 en una descoberta botànico-medicinal pel barranc de la Gritella amb el GEDEN, per sota de Gallicant.
El silenci del meu interlocutor em
convidà a continuar.
- No l’he tornat a saber identificar mai més en estat silvestre, potser
perquè no me l’he trobat, però és que
aquesta herba és tan poca cosa... Només l’he tornada a veure al jardí botànic que hi ha al Mas Caret, allà entre...

Carles Bonet Juanpere

ENGINYER ELÈCTRIC

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

- Sí. Més avall de Farena, de camí
a La Riba.
- Doncs allí en planten. De fet, la
deuen conrear o recollir prou perquè
crec que és una de les herbes que fan
servir en la barreja que preparen i venen
per assaonar plats. A mi m’encanten,
aquelles herbes. Acostumo a cuinar les
carns amb elles.
- Quines propietats té aquest poniol?
- El seu nom científic és Satureja
fruticosa, i també es coneix aquí amb el
nom de sajolida blanca, poliol blanc o
poniol de roca.
Vaig recordar la informació del
meu llibre d’herbes remeieres i la vaig
compartir amb ell:
Albert Arbós, d’Ulldemolins (Priorat),
que em va regalar un bon manat, m’explicà que allà aquesta herba es fa servir en ús
intern com a anticatarral (ell la combina
amb una aspirina i en té prou), sudorífica i
depurativa estomacal.
- He sabut - vaig continuar- que a
Rojals hi ha la següent dita: “Si el ventre
et dol, sopes de poliol”.
- Tinc entès que el timó també
és digestiu - digué Josep Maria mentre
premia un capciró florit de farigola, gest
que vaig imitar amb la mà que no havia
tocat el romaní. Em vaig prendre el meu
temps per gaudir d’aquell “puríssim alè
d’àngels”, com Caterina Albert (Víctor
Català) havia descrit a Solitud, i vaig recordar una part de la meva novel·la:
Vaig tirant amb el preparat de tre-

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

LITERATURA
mentina, menta, eucaliptus i farigola que
vaig elaborar amb l’àvia Boronada en vida i
que aplico com si fos Vicks VapoRup.
—Al serret de les Farigoles? —proposà Andreuet.
—Però si encara no floreix —observà Ramon rebregant una mata amb una
mà i olorant-la—. Quina olor més bona!
Aquesta farigola cura només d’olorar-la!
- Sempre dic que no sé què li doneu
a la farigola d’aquestes muntanyes. Fa una
olor que te cagas.
- Té efecte laxant? - preguntà el
jove en broma.
- No ho sé - vaig respondre rient-.
Però jo, d’aquesta petita meravella de
la natura, en destacaria el seu poder
antisèptic d’ús extern, per netejar ferides, allò del timol i del carvacrol, també anticatarral... I vaig exposar el cas
d’un Guàrdia Urbà de l’Hospitalet que
m’explicà que les seves faringitis només
les guaria amb infusions de farigola amb
mel i llimona, res d’Hibitane, Faringesic ni invents de farmàcia, productes,
però, que vaig defensar perquè a mi
també em van bé.
- “Per la gola, farigola” –vaig recitar-. Un rodolí fàcil de recordar. A Alcover diuen que “desinfecta i treu lo cop”.
- Treu lo cop?
- Vés a saber. Cultura popular. Potser vol dir que alleuja la inflamació de les
contusions... No tinc constància científica de que la farigola produeixi aquest

efecte.
- Has menjat sopes de timó? - preguntà el jove.
- Amb més o menys encert. Un
plat de pastors, de pobres, d’aprofitar
restes, el pa d’ahir...
- O d’abans d’ahir... Què li poses?
- A part de l’herba, pa, all i un
ou. I sal.
- Bona sopa per a l’hivern –observà Josep Maria.
- Si et queda bé, sí. I enfortidora i
reconstituent.
- Tinc entès que el plantatge també serveix per netejar ferides.
- Aquesta herba conté un principi
actiu, l’aucubòsic, de propietats antibacterianes i antisèptiques broncopulmonars, però no em consta que s’hagi
fet servir gaire amb aquestes finalitats
per aquesta serra... En canvi, i com va
constatar Ramon Violant en el seu Etnografia de Reus i la seva comarca. El
Camp, la Conca de Barberà, el
Priorat, sí que s’ha fet servir, combinat o no amb cascall, per apaivagar
el mal de queixal. “El plantatge no té
igual per guarir el mal de queixal” - vaig
recitar- o “amb plantatge i cascall, fuig el
mal de queixal”.
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THE BEATLES Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967)
VELVET UNDERGROUND The Velvet Underground & Nico (1967)
LED ZEPPELIN (1969)
KING CRIMSON In the Court of the Crimson King (1969)
JANIS JOPLIN Pearl (1971)
DAVID BOWIE Hunky Dory (1971)
PINK FLOYD The Dark Side of the Moon (1973)
BOB DYLAN Desire (1975)
JETHRO TULL Too Old to Rock ‘n’ Roll: Too Young to Die!(1976)
SUPERTRAMP Breakfast in America (1979)
BRUCE SPRINGSTEEN Born in the U.S.A. (1984)
DIRE STRAITS Brothers in Arms (1985)
NIRVANA Nevermind (1991)
THE ROLLING STONES Blue & Lonesome (2016)
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CUINA

RECEPTES
de CUINA
amb
 Isabel Mas Gil

GALTES
DE PORC
INGREDIENTS
PER QUATRE PERSONES
8 galtes de porc, 2 cebes, un
grapat d’avellanes torrades, 1 pebrot de romesco, 3 dents d’all escalivades, 1 tomàquet escalivat, 2
llesques petites de pa fregit, dos
pastilles d’estarlux de carn, oli, sal
i pebre.
ELABORACIÓ
Es renten les galtes, es salen, s’hi fica pebre i es posen a
la cassola amb oli. Quan estiguin
ben rosses, s’hi posa la ceba ben
triturada i es fa coure fins que
aquesta sigui transparent i afegirem un raig de vi ranci. Seguidament, s’hi posa aigua junt amb
les dues pastilles d’estarlux i es
deixa coure lentament fins que les
galtes estiguin toves. Després s’hi
afegeix la picada i es deixa coure
deu minuts més. Si cal, hi afegirem
aigua i rectificarem de sal.
Si es fa amb l’olla exprés,
la cocció serà de 30 minuts i si
és amb cassola, es courà una
hora aproximadament. Es poden
acompanyar amb unes patates al
forn.
Que vagi de gust.
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