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Per tradició, el mes d’agost acostuma a ser l’eix central 
de l’estiu. Enguany ha estat, amb escreix, el més calorós 
amb dies gairebé tòrrids. Però aquest mes té la virtut 
impagable de deixar-nos orfes dels polítics que, de so-
bte, desapareixen, la qual cosa a molts de nosaltres ens 
agradaria es perllongués, tant dels que pensen d’una 
manera determinada com la contrària. Quin descans!.
En el nostre entorn més immediat, donem constància 
del fet d’haver arribat a l’equador de la legislatura mu-
nicipal  i hem cregut convenient d’oferir-vos una entre-
vista amb l’alcalde Josep Viñas respectant –faltaria més!- 
les seves opinions. Temps hi haurà per analitzar-les  i 
emetre judicis de la seva actuació.
Hem volgut donar preferència a les petites coses que 
ens son tan properes i ens omplen de satisfacció. Per 
això ens ha semblat adient dedicar les pàgines centrals 
de l’INFORMATIU a enaltir com cal, l’himne d’Alforja al 
que li ha posat lletra en Josep Sánchez i Moragues  i de 
la vessant musical se n’ha encarregat en Jordi Olivé Sal-
vadó, dos homenots carismàtics del nostre poble  que 
han fusionat el seu talent en una tasca engrescadora.
Precisament l’autor de la lletra ens ha delectat un dia 
d’aquest agost amb la presentació de la seva obra  
“L’obaga del Pahí”  de la que trobareu un comentari 
extens en les pàgines interiors.
Estem ja en ple mes de setembre, fa uns quants anys 
era l’època en que s’arreplegaven les avellanes i tota 
l’activitat local girava entorn d’aconseguir el més aviat 
possible el tenir la collita a casa. Ara l’avellana te poca 
incidència en la nostra economia. Degut a la baixada 
de preus, l’agricultura compta molt poc i la situació és 
pèssima per els cítrics, l’horta, l’oli, el vi, la fruita dolça, 
els fruits secs...
No podem oblidar  què aquest estiu s’ha parlat abas-
tament de la problemàtica de l’atur que, a nivell de 
l’estat espanyol s’acosta a un percentatge esgarrifós: res 
menys que el 20%. També al nostre poble han arribat 
aquests núvols de malastrugança. Tenim noticies de la 
crisi que pateix una de les empreses més emblemàti-
ques d’Alforja, que està patint una etapa de dificultats 
econòmiques i laborals serioses i ningú no pot preveure 
com acabarà. De confirmar-se la brama que corre, les 
conseqüències per a moltes famílies s’esdevindran an-
goixants. Tan de bo ens equivoquem.
Tenim a tocar la nostra Festa Major i potser caldria 
aparcar per uns dies una problemàtica tan greu. Tots 
els que fem possible L’INFORMATIU us desitgem de 
gaudir-la amb plenitud, donant suport amb la nostra 
presència als actes que s’han programat. No oblidem 
que és la nostra Festa i que, anys a recordar, les hem 
passat més magres.

Consell de Redacció
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D’un temps, d’un poble...
24-25 i 26-7-09.- Amb diversos actes culturals i lúdics, 
s’ha celebrat la Festa d’Estiu de l’Urbanització Portugal. 
Cal destacar l’exposició de fotografies del nostre convi-
latà Josep Aragonès i la presència dels nostres gegants 
Almira i Saurina, que també participaren en les festes.

26-7-09.- Organitzat per l’Agrupació Fotogràfica 
d’Alforja, s’ha fet a la Sala d’Exposicions de la Casa de 
Cultura el veredicte del LIV Medalla Puigcerver i XLIV 
Saló Nacional de Fotografia. El jurat estava compost 
per tres membres de La Càmera Club de Sabadell, que 
hagueren  de deliberar sobre un total de 154 obres pre-
sentades d’arreu de l’Estat.  El primer premi Medalla 
Puigcerver de bronze i 300 euros fou per l’obra de Car-
les Verdú, de Barcelona. El premi a la millor fotografia 
d’Alforja, fou per José Angel Monclús, d‘Esparraguera.
 
31-7- i 1 i 2-8-09.- Organitzat per l’Associació de Veïns 
de Barqueres, s’ha celebrat la Festa Major de la Urba-
nització.

1-8-09.- Inauguració de l’Exposició de Fotografies pre-
sentades al LIV Concurs Fotogràfic Medalla Puigcerver. 
L’acte ha començat amb unes paraules del Regidor de 
Cultura Andreu Serra i de Jordi Vilella, president de 
l’Agrupació Fotogràfica d’Alforja, que te l’honor de ser 
l’entitat més antiga del poble. L’exposició va estar ober-
ta al públic fins el dia 16 d’agost.

2-8-09.- Celebració de la festa de la Mare de Déu de 
Puigcerver a dalt de l’ermita. (Més informació en les 
pàgines interiors.)
A la vesprada, a la sala d’exposicions de l’Ateneu Cul-
tural, s’ha celebrat un concert de guitarra a càrrec de 
l’Adrià Baiges. Al finalitzar el concert a la plaça de Dalt, 
s’han pogut refrescar amb unes llimonades i orxates de 
casa.
La Colla Gegantera ha portat els nostres gegants a par-
ticipar de les festes de Mora la Nova.

4-7-09.- La colla Gegantera, han anat amb els nostres 
gegants a l’Aleixar.
A la plaça del Mercadal unes dues-centes puntaires 
s’han aplegat en la tradicional trobada, organitzada 
pel Grup de Puntaires “Teresa Pallisa”. A les assistents 
se’ls ha obsequiat amb un berenar i de postres coca. 
Als baixos de l’Ateneu hi havia una mostra de puntes 
de coixí.

4 i 5-7-09.- Organitzat pel club Patxanguerus, s’ha fet 
la final del Torneig de Tennis i en el Poliesportiu les ”24 
hores de futbol sala”, el guanyador del trofeu ha estat: 
Alforja F.S.

11 i 12-7-09.- Organitzat pel club Patxanguerus, s’ha 
fet en el Poliesportiu, les 12 hores de Futbol Sala Fe-
mení.

12-7-09.- A la piscina municipal s’ha celebrat la jornada 
dedicada a: “Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple”.
L’Associació Motorista d’Alforja ha fet una sortida amb 
moto i esmorzar a Prades.

14-7-09.- El Grup de Puntaires de l’Ateneu Cultural ha 
començat un curset per iniciar-se i perfeccionar-se en 
l’art de les puntes de coixí.

17-7-09.- El nostre convilatà el filòsof Octavi Fullat, ens 
ha ofert una conferència a l’Ateneu Cultural, amb el 
seu mestratge habitual va desenvolupar el procés crea-
tiu de: “la construcció d’unes memòries”de les que ja 
ha publicat els dos primers volums: “La meva llibertat” 
i “La meva veritat”. El professor Fullat, ens anuncià que 
ja tenia enllestit el tercer volum, que tancarà el cicle i 
que estarà dedicat principalment a la seva visió de l’art.

18 i 19-7-09.- Organitzat pel club Alforja F.S. s’han fet 
les 24 hores de futbol sala. Es va proclamar campió 
l’equip “Esquitx” de Reus.

19-7-09.- S’ha celebrat 
l’Aplec de Sardanes a 
l’ermita de Sant Antoni, 
amenitzat per la cobla 
Reus Jove. Aquest any 
cal ressaltar una assis-
tència més nombrosa 
de públic, tant al matí 
com a la tarda i que va 
poder comprovar les 
millores que poc a poc 
es van fent realitat a 
l’ermita i el seu entorn.

Ballada de sardanes a la festa dels avis. Foto: Montserrat Vilella.
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6-8-09.- Aprofitant la coincidència de la lluna plena, 
s’ha fet la 4a marxa seminocturna, no competitiva, al 
cim del Mirador el punt més elevat del nostre terme. 
La sortida ha començat a la plaça de Dalt i ha estat 
organitzada per l’Ateneu Cultural.

8-8-09.- Els gegants d’Alforja han actuat a la Morera 
del Montsant.

8 i 9-8-09.- S’han fet les 24 hores de punta de coixí 
en els porxos de l’Ateneu Cultural, amb el lema: 
“Una puntaire, una hora de punta.” La trobada ha 
servit per confeccionar una lligacama, amb la que 
s’obsequiarà a la primera núvia del poble que es casi.
A la nit, organitzat pel club Patxanguerus s’ha fet un 
concert per a joves en el Parc dels Amics.

14-8-09.- Festa d’Estiu, sopar de coca amb recapte i 
després ball, organitzat per la regidoria de Festes en el 
recinte del Parc dels Amics.

16-8-09.- S’ha celebrat la 27ena Festa dels Avis, com 
cada any la festa ha començat amb l’ofici solemne a 
l’església parroquial, a continuació a la plaça de Dalt 
han estat obsequiats amb un regal per cada avi que ha 
complert 80 anys o més, l’Adelaida Baiget Huguet ha 
estat obsequiada particularment en motiu dels seus 100 
anys. Acte seguit s’ha fet una audició de sardanes a la 
mateixa plaça per la cobla del Pare Manyanet, després 
els avis han estat obsequiats amb un dinar de germa-
nor, confeccionat per les cuineres del Casal. A la tarda 
a la plaça de les Monges fi de festa amb l’actuació de 
l’esbart Santa Llúcia i xocolatada i coca per tothom. La 
festa ha estat organitzada per l’Agrupació Amics dels 
Avis i la Fundació Privada Casal dels Avis. 

Puntaires treballant de nit en la confecció de la lligacama.
Foto: Ester Delgado

La Colla Gegantera amb l’Almira, la Saurina i la Ribeta a La 
Morera del Montsant. Foto: Jesús Gòmez

La Presidenta de l’Agrupació dels Avis fen entrega d’un obsequi a 
l’Adelaida Baget pels seus 100 anys. Foto: Montserrat Vilella.
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22-8-09.- 2a Trobada de Manotes a Tarragona, en 
aquesta ocasió la Colla Gegantera només hi va anar 
amb la Ribeta.

23-8-09.- Els nostres gegants Almira i Saurina han ac-
tuat al matí a Cornudella del Montsant i a la tarda a 
Prades.

29-8-09.- Festa del Pataco, Organitzat per la regidoria 
de festes de l’Ajuntament, unes dues-centes persones 
es trobaren per sopar a base del plat típic “pataco” en 
el recinte del Parc dels Amics. El sopar va estar preparat 
per l’Associació de Dones d’Alforja. Després del sopar 
va haver-hi ball fins a la matinada.

La Ribeta ballant a Tarragona. Foto: Jesús Gòmez

Arribada de la cursa infantil

Arribada a la meta

Ofrena Floral 11-9-09

30-8-09.- El club de futbol sala Patxanguerus, dins 
dels seus actes commemoratius dels seus vint-i-cinc 
anys, han organitzat una cursa d’Alforja a Puigcerver 
i tornada al poble. La cursa ha estat un gran èxit tant  
d’organització com de participació, prop de dos-cents 
corredors han pres part en la carrera.

31-8-09.- Després de dos intents s’ha declarat desert 
el  premi  d’un  viatge  a París,  aquest  viatge  era  el 
premi de la campanya que es va iniciar el 25 de maig 
fins el 12 d’agost, per incentivar la compra a les boti-
gues del poble.

11-9-09.- Festa de la Diada Nacional de Catalunya, 
aquest any el tradicional acte institucional s’ha fet en 
la renovada plaça de la Riba. Després del discurs del 
Sr. Alcalde, s’ha fet l’ofrena floral de les entitats locals, 
davant d’una placa amb la llegenda:  A tots els que 
han lluitat per les llibertats nacionals de Catalunya. 
L’acte ha culminat amb una breu interpretació de la 
Coral Floc. A la tarda en el recinte del Poliesportiu con-
cert del cantautor català, Jesús Fuster.

A. Pujals
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Entrevista

L’Alcalde en el balcó de l’Ajuntament. Foto: Ester Delgado

- Hem assolit amb escreix l’equa-
dor de la legislatura actual i, 
quan vaig entrevistar-te per pri-
mera vegada com alcalde electe, 
encara no havien transcorregut 
els “cent dies de gràcia” que, tra-
dicionalment, se li atorguen als 
polítics en el desenvolupament 
de la seva tasca. Ara, als dos anys 
i escaig de la teva presa de pos-
sessió, crec oportú tornar a fer 
petar la xerrada. Cal suposar que 
ja tens una certa experiència... En 
primer lloc voldria saber quines 
sensacions personals i polítiques, 
quines il·lusions has deixat enrera 
quan ja estàs capficat de ple en 
l’entrellat de la política munici-
pal.
- Anem a pams. D’il·lusions no n’he 
deixat cap. L’únic que si m’ha que-
dat palès en aquests dos anys que 
la tasca de posar-te al capdavant 
d’un ajuntament dona moments 
de satisfacció íntima i també mo-
ments de serenor i reflexió, no diré 
de reprimir sensacions, sinó de te-
nir un cert coratge per a prendre 
decisions i temperar situacions no 
sempre fàcils de solucionar i me-
surar les decisions encertades. Puc 
assegurar-te que, sovint, és una 
tasca feixuga, un aprenentatge dia-

ri quan es tracta de l’experiència 
apassionant  del bon funcionament 
d’un ajuntament. Les il·lusions que 
tu preguntaves, continuen intactes. 
Ara bé, tocant de peus a terra. Ara 
ja sé que no és fàcil dir “farem això” 
o “allò altre”. A més en un poble 
com el nostre on sovint depens bà-
sicament  en el tema econòmic de 
les subvencions d’altres administra-
cions, perquè les disponibilitats  de 
fons propis son minses i les necessi-
tats et superen. Aleshores et tornes 
més realista, barrinant sempre fins a 
on es pot arribar.

- Seguint el fil de la teva resposta, 
hi pensant amb l’entrevista con-
vinguda, a la carpeta he guardat 
uns retalls dels diaris d’àmbit au-
tonòmic de principis d’aquesta 
setmana amb uns titulars gens 
encoratjadors de que la crisi actu-
al aboca als municipis a la fallida 
econòmica. Com està Alforja amb 
la qüestió del seu finançament 
particular...?
- Doncs ja que treus el tema, apro-
fito per contestar-te que Alforja, en 
la qüestió de l’auto – finançament 
depèn gairebé en un 90% d’altres 
administracions, motivat perquè la 
capacitat de recaptació financera 

del nostre ajuntament, ara per ara, 
és la que és: molt baixa. És baixa 
per si mateixa. No tenim grans in-
dústries consolidades, en les quals 
reverteixin els impostos. També cal 
afegir que estem molt desfasats –i 
estem treballant en aquest sentit – 
amb les taxes i impostos locals. Ja 
fa molts anys que no s’han actua-
litzat i per tant haurem de dedicar 
esforços i anar treballant poc a poc, 
dosificant-ho pas a pas, per posar 
al dia el tema dels impostos a nivell 
local que, repeteixo, estan per sota 
de la mitjana d’altres municipis de 
l’entorn.

- S’ha escrit i comentat abasta-
ment que el ram de la construc-
ció és un dels més afectats per la 
crisi. L’ajuntament d’Alforja tam-
bé pateix els efectes col·laterals, 
amb menys llicències d’obres i, 
conseqüentment, menys ingres-
sos...?
- Jo diria que la crisi de la construc-
ció és possible que ens afecti de 
ple en el segon semestre d’aquest 
any. El  cert és que ara es troben 
paralitzades unes obres del pas-
seig, a tocar a la cooperativa de les 
quals hi havia sol·licitada la llicèn-
cia d’obres i també s’han retardat 

JOSEP VIÑAS JUNCOSA, 
Alcalde d’Alforja

La cita ha coincidit amb una tarda a les acaballes de juliol, 
de xafogor poc suportable. L’alcalde ha arribat amb uns 
breus minuts de retard de l’hora convinguda i m’he en-

tretingut una estona amb l’Aurora, la seva dona, fent comen-
taris banals de la calorada del dia que presagiava un agost 
tòrrid. Tot seguit s’ha presentat l’alcalde remugant disculpes 
pel retard. Una entrevista amb els arquitectes responsables 
del POUM s’havia perllongat més del previst. Servituds del 
càrrec. Ha volgut trobar un lloc airejat i fresc de la casa 
per desenvolupar l’entrevista amb comoditat. Sense més 

preàmbuls donem inici a la conversa.
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altres projectes com per exemple el que es pretenia 
fer a l’edifici del Cine Teatre Nou. Hem intentat posar-
nos en contacte amb l’empresa per arribar a un acord: 
que es fes l’enderroc del casalot i deixar el solar lliure 
per fer-lo servir d’aparcament en el centre del poble, a 
l’espera del començament de l’obra definitiva. Jo crec 
que es retardaran  noves construccions., però que la 
gent  continuarà fent reformes a les cases. Un dels nos-
tres objectius principals és normalitzar les construccions 
irregulars que s’han anat realitzant al llarg dels últims 
anys. Em refereixo principalment a les urbanitzacions 
amb unes contribucions que no es corresponen, ni de 
bon tros, a l’espai edificat. Això creiem que pot reper-
cutir amb uns ingressos addicionals que compensarien 
la manca d’obra nova i s’aprofitaria l’avinentesa per do-
nar una solució a una situació irregular que ja es per-
llonga molts anys. Ja s’han iniciat converses amb els 
propietaris afectats.

- No deixem l’economia. Tinc entès que de la pedre-
ra dels Crosos, concretament de l’empresa CUMESA, 
fa dos anys que no es cobren els 72000 euros esta-
blerts en concepte d’explotació. Quina és la realitat 
de la qüestió...?
- Bé, amb l’empresa CUMESA ens vam trobar a l’any 
2007, que ja no havia fet el pagament dels 72000 euros 
convinguts amb l’ajuntament l’any 2005. Al posar-nos 
en contacte amb l’esmentada empresa, per reclamar-
los-hi aquesta quantitat, ens diuen que “aquest conveni 
havia estat molt pressionat, que ja havien fet el primer 
pagament i una despesa addicional de la construcció dels 
vestuaris de la piscina” argumentant que ja havien pa-
gat amb escreix. L’excusa principal a la que s’han afe-
rrat per no pagar aquesta quantitat des del  2007 és 
“que en el conveni signat, s’explicitava que l’ajuntament 
d’Alforja assumia el compromís que l’any 2007 tindria en-
llestit el Pla General d’Urbanisme” on es fixés l’àmbit de la 
seva activitat en 26 Ha. Donat el cas que l’ajuntament no 
havia acabat de reflectir aquest conveni en el Pla Gene-
ral d’Urbanisme, ells entenien que l’ajuntament no havia 
complert amb el seu compromís i per tant  estaven allibe-
rats de complir amb el seu”. Conseqüentment deixaven 
de pagar la quantitat convinguda. El cas és que no han 
pagat el 2007, el 2008 i tampoc ho han fet en el que 
portem del 2009. Nosaltres estem en converses amb la 
gerència de CUMESA per tal d’arribar a una entesa. El 
tema però, ja pots entendre que és feixuc,  de lenta i 
difícil solució.

- Amb quina situació es troba el projecte de cons-
trucció d’un nou complex escolar?
 - Les gestions son llargues i sovint complicades. Podríem 
resumir-ho en que l’equip de govern de l’ajuntament és 
el primer en reconèixer de que les actuals instal·lacions 
escolars han quedat petites, pràcticament obsoletes, 
fins i tot les ampliacions que s’han fet, han minvat la 
capacitat del lloc destinat a esbarjo (pati). Estan en fase 
d’estudi possibles alternatives d’acord amb les exigèn-
cies del Departament d’Ensenyament el qual no està 
disposat a una solució  provisional i al cap de pocs 
anys, girar cua i tornar a plantejar-se una altra inversió. 
No obstant això, el consistori espera poder presentar 
un projecte definitiu inclòs dins del nou POUM. Les ne-

gociacions en aquest aspecte, avancen per bon camí.

- Continuem amb els projectes. En quina situació es 
troba actualment la portada de l’aigua del pou del 
mas de la Mata?
- De la portada de l’aigua del pou del mas de la Mata, 
existeix un projecte que es va incloure en el Pla d’Obres 
i Serveis d’aquest quatrieni i es va enllaçar amb les ges-
tions que es van fer conjuntament amb l’ajuntament 
de Les Borges per pujar l’aigua del Consorci d’Aigües 
de Tarragona, des d’una estació de bombament situada 
a la riera de Maspujols. El que s’ha descartat és la con-
nexió amb el pou del mas de la Mata i la inversió pre-
vista es destinarà  per fer la canonada des dels dipòsits 
d’Alforja fins a l’estació receptora d’aigües a la planta 
de tractament de l’aigua que tenen a Les Borges, da-
vant mateix del mas Blau, sempre comptant amb les 
nostres disponibilitats econòmiques. Perquè hem rebu-
tjat la connexió amb el pou del mas de la Mata...? Per 
una raó ben  senzilla. L’aigua d’aquest pou conté un 
excés de nitrats i no és aconsellable pel consum humà. 
Planificar una connexió per obtenir un aigua que s’ha 
de barrejar i tractar-la no és bo sanitàriament i menys 
econòmicament. A Les Borges disposen d’una planta 
d’osmosi construïda amb fons de la Unió Europea que 
val un dineral. Confiar amb l’altre projecte i la connexió 
amb el Consorci d’aigües de Tarragona, és el més rao-
nable.

- Vam viure uns anys, concretament en la recta final 
de la legislatura anterior en que es parlava a tort 
i a dret del projecte del POUM i que el nou equip 
de govern de l’ajuntament va sotmetre a una revisió 
severa. Quan creus que serà possible l’aprovació del 
nou POUM...?
- Precisament avui hem mantingut una reunió de tre-
ball amb els arquitectes Figuerola i Zaguirre que ha-
vien treballat l’aprovació inicial del Pla d’Urbanisme. 
Entenem que ells tenen al seu abast  tota la informació 
per respondre a les al·legacions presentades pels veïns 
d’Alforja. La majoria d’aquestes al·legacions s’han as-
sumit donant-los-hi una solució i l’únic que s’ha fet és 
reduir l’àmbit urbanitzable.

- El període d’al·legacions ja està tancat...?
- El període d’al·legacions sobre l’aprovació inicial esta-
va tancat. Ara el procés ha entrat en l’etapa de plasmar 
en els plànols inicials les al·legacions presentades i les 
rectificacions que es creguin convenients i presentar-les 
en una propera reunió que passarien a  un Ple Extraordi-
nari d’on podria sorgir una aprovació provisional. Això 
implica un altre termini per sotmetre el pla a informació 
pública i una segona possibilitat d’al·legacions abans 
de la seva aprovació final. La intenció del Consistori és 
poder presentar abans d’acabar l’any, aquesta segona 
fase. Pensem i desitgem que pel segon semestre de 
l’any vinent, un cop superats els tràmits legals, aconse-
guir l’aprovació definitiva del Pla General d’Urbanisme. 
Pensa que aquest és un dels reptes més importants i 
el compromís de l’equip de govern : deixar enllestit i 
aprovat l’esmentat Pla General d’Urbanisme en aquesta 
legislatura. Per a nosaltres, és prioritari.
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- En la nostra primera entrevista, ja esmentada al 
principi, les obres d’ampliació de la Residència 
d’Avis estaven enllestides. La Residència és, sens 
dubte un orgull i un referent del poble. Al menys és 
aquesta la meva convicció personal. Em sobta però, 
el perquè s’ha trigat tant –més d’un any- a donar el 
permís d’inauguració amb el perjudici econòmic que 
suposava a l’Entitat que la gestiona. Fa dos anys, re-
cordo que et plantejava la mateixa qüestió i el tema 
esdevingué en una polèmica i una resposta contun-
dent del  Josep M. Duran.
- Efectivament, el tema és polèmic. Si parlem del retard 
de la inauguració de l’ampliació de la Residència d’Avis, 
es va donar l’autorització corresponent quan les obres 
havien superat tots els tràmits burocràtics i el vist i plau 
de les administracions implicades...

- En el Patronat que gestiona la Residència es dona 
la circumstància de que també hi formen part tres 
membres de l’Ajuntament. Em sembla, si més no,  
contradictori tot aquest enrenou...
- Potser el cas polèmic el va provocar el sorprenent 
canvi d’estatuts que es va aprovar  un any abans de 
l’entrada del nou equip de govern. El Patronat no cal 
dir que gestiona el funcionament, però el responsable 
principal de la gestió és el gerent. Fa un parell de dies 
vàrem tenir una reunió en el si del Patronat en la que 
el gerent Josep Mª Duran ens va presentar un estat de 
comptes molt acurat i va donar explicacions dels pro-
jectes i de les reformes que calia fer a la part vella de la 
Residència i que les administracions exigeixen.

- Com alcalde et sents orgullós de tenir una Resi-
dència d’Avis, de la que, sortosament, gaudeix el 
poble...?
- Jo em sento orgullós de  tenir una Residència 
d’aquestes característiques. Però potser, com tantes 
altres coses, m’hagués agradat més transparència al 
moment de fer aquests canvis estatutaris. Tal vegada 
i va mancar confiança per comunicar-nos el perquè de 
tot plegat. Crec que tots els veïns d’Alforja hem con-
tribuït amb el nostre gra de sorra perquè aquesta Re-
sidència sigui una realitat i ens hem de sentir orgullo-
sos col·lectivament. Pensa que al manteniment de la 
Residència, l’ajuntament hi té assignada una part molt 
important del Pla d’Acció Municipal de l’últim quatrieni 
per la consolidació d’aquest Casal. Tan sols demanem 

una capacitat de gestió eficaç.

- Donem un tomb a la conversa i passem a tocar te-
mes més propers que, sens dubte, t’hauran  afectat 
en la vessant personal i com alcalde. Què ha pas-
sat darrerament amb la brigada municipal en la que 
gairebé no hi queda cap dels seus components...?
- A la brigada municipal tenim una persona, l’Alfons, de 
baixa per llarga malaltia. Aquesta persona em va expo-
sar a primers d’any de que l’havien d’operar i volia pre-
jubilarse. Jo li vaig dir que s’esperés a finals d’any i ho 
podria fer amb el cent per cent de jubilació sense cap 
descompte del percentatge corresponent. Ho va accep-
tar des d’un principi. Li han fet l’operació i ara està de 
baixa mèdica. El cas de l’altre operari, és més proble-
màtic i de caire disciplinari. És un operari que s’ha ne-
gat reiteradament a fer feines que se li havien encoma-
nat. Se li han obert dos expedients per incompliments 
greus, pels quals es podria arribar al final fins a provocar 
l’acomiadament sense cap dret a indemnització, però 
l’equip de govern, per no deixar-lo sense res, ha arri-
bat a l’acord d’un “acomiadament improcedent”, ne-
gociant una certa quantitat econòmica. Aquesta mena 
de qüestions, t’ho confesso amb la mà al cor, t’afecten 
en l’aspecte personal. Et sap greu perquè els coneixes 
de tota la vida. Entendràs que això és diferent d’una 
empresa qualsevol on les relacions son més fredes. Però 
també crec que s’ha d’imposar un principi d’autoritat 
i que s’ha de respectar. Pots tenir el teu caràcter, et 
pots entendre més o menys amb les persones però mai 
contestar que “jo, això no ho faig” o “no em dona la 
gana de fer-ho”, sempre que la feina encomanada no 
sigui contra natura o diferent per la que has estat con-
tractat. A més, si t’ho demanen amb respecte, has de 
respondre amb el mateix respecte. No pots fer-ho com 
diem aquí Alforja a “la xamberga”. A més s’han d’afegir 
altres problemes gens agradosos dels que prefereixo no 
entrar en detalls. Així estan les coses.

- Tinc apuntat un tema que, en realitat, és un pro-
blema no solament d’Alforja si no que s’ha escam-
pat arreu. Es tracta de l’incivisme i, sobretot, de la 
gent normal que, un dia si i l’altre també, surt amb 
els seus gossos per que facin les seves necessitats bi-
ològiques. Quina és la teva opinió respecte aquesta 
qüestió...?
- És un tema en el que jo diria que cap d’aquestes per-



9Informatiu núm. 66. Segona època, juliol-setembre 2009. Alforja

sones que passegen el gos, els agradaria de trobar-se 
una cagarada  dels animals al davant mateix de la porta 
de casa seva. Jo els demanaria la pràctica d’un civisme 
responsable. Si han de treure a passejar el gos, no els hi 
costa res de proveir-se  d’una paper o d’una bossa de 
plàstic i recollir les defecacions dels animals i dipositar-
les en una paperera o contenidor. Això és respectar a la 
resta dels teus veïns. El problema no és del gos –pobre 
animal -, és de l’amo del gos. Ja hauràs vist les circulars 
que hem pengat en tots els contenidors, fent una crida 
a la responsabilitat i al civisme. Ara tenim en projecte 
de col·locar unes papereres especials perquè la gent hi 
dipositi les defecacions dels gossos. Veurem si la mesu-
ra té l’efecte que esperem. Repeteixo: és una qüestió 
de civisme i faig una crida perquè es respecti i podem 
gaudir d’uns carrers nets.

- Voldria explicar-te una anècdota. López Rodó, va 
pronunciar una frase lapidària, que va passar a la 
història: “Sovint la política fa estranys companys de 
llit, no sempre d’acord amb les idees pròpies”. T’ho re-
cordo perquè, davant de certs esdeveniments que 
s’han donat en el si del teu equip de govern, fins 
ventar-se abastament en aquest fòrum que és IN-
TERNET, on s’ha penjat un escrit demolidor sobre 
una persona que avui ocupa una regidoria impor-
tant i que manté un contenciós amb un company de 
consistori i altres fronts conflictius oberts. Quin final 
ha tingut aquest episodi lamentable si és que ja s’ha 
arribat a una solució...?
- Entenc perfectament de les persones de les que em 
parles. Aquest és un tema exclusivament de relacions 
personals. Un problema de caràcters. Jo diria, això és 
indubtable, que dins de l’equip de govern s’hi tro-
ben dos grups polítics que son Esquerra Republicana 
i la coalició PSC- Progrés Municipal en el qual hi ha 
un repartiment de carteres. Al llarg d’aquests dos anys 
en el grup d’Esquerra Republicana s’ha esdevingut una 
renovació de càrrecs. El que ha succeït és que la rela-
ció personal entre dos dels regidors d’un grup i l’altre, 
no ha estat tot el correcte que caldria desitjar. És una 
qüestió d’antagonismes i de caràcters. Jo com àrbitre 
de la situació intento, millor dit, he intentat temperar 
les possibles discòrdies o sortides de to. Tinc molt clar 
quina és la meva funció com alcalde en aquesta qüestió 
gens agradosa. El motiu que va iniciar l’enfrontament 
i així  els hi vaig transmetre en la meva reflexió, jo en-

tenc que aquestes coses han de quedar a nivell de dis-
cussió interna de l’equip de govern i no traspassar els 
límits. Jo penso que l’error va ser formalitzar a través 
d’un mitjà de comunicació, aquestes desavinences amb 
uns comentaris molt “sui generis” i unes conclusions 
exclusivament particulars d’un tema determinant sobre 
la filiació política del regidor qüestionat. No és la pri-
mera vegada, ni serà l’última, que jo, o qualsevol altre 
membre de l’equip de govern, fem observacions o bé 
exposem opinions literalment contràries en una reunió 
o comissió. Aleshores, cal discutir-ho  amb la força d’un 
diàleg constructiu i arribar a un consens. La llibertat 
d’opinions, sempre és profitosa. Tots hem de fer una 
reflexió en aquest sentit.

- En la introducció de l’entrevista he deixat clar que 
estem a l’equador d’aquesta legislatura i quan el 
pròxim INFORMATIU surti al carrer, ja tindrem a to-
car la Festa Major. Podries fer un balanç del que han 
estat aquests dos anys de legislatura i un avança-
ment del que serà la Festa Major...?
- Bé, estem ara a les acaballes de juliol i de la Festa Ma-
jor no puc avançar-me als esdeveniments ja que molts 
actes es troben en el procés d’acabar-los d’arrodonir 
definitivament. Em consta que el regidor responsable 
està treballant-hi  amb una dedicació especial  per que 
la Festa sigui el més reeixida possible i poder gaudir-la 
a nivell de tot el veïnat, petits, joves i grans. Jo el que 
desitjaria  és la participació de tothom. Quan al balanç 
d’aquests dos anys de legislatura i, concretament, de 
l’alcaldia, crec que el primer any va ser d’aprenentatge 
i ara, tot just a la meitat, crec sincerament que és po-
sitiu. No cal negar, - i mai ho faria- que han sorgit di-
ficultats de tota mena. Altrament seria el pronòstic de 
com aniran els dos anys que ens resten, es a dir, conso-
lidar  els projectes iniciats i, sobretot, assolir el màxim 
d’objectius que ens vàrem fixar al començar la legisla-
tura. Això ens donarà el nivell de solvència i el poble, 
quan sigui cridat a dipositar el seu vot, emetrà el judici 
inapel·lable, si hem complert amb les expectatives i les 
nostres promeses en la campanya electoral.
- Gràcies alcalde, per aquesta estona que has tin-
gut la gentilesa de dedicar-me i a fi de bé del poble 
d’Alforja, et desitjo molta sort en la teva gestió.

Gonçal Evole
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Des de la nit dels temps els homes, 
com a espècie, van tenir conscièn-
cia de la seva inferioritat dins el 
món que els havia tocat viure. La 
natura era inclement amb ells, esta-
ven indefensos davant els grans de-
predadors, davant la malaltia, da-
vant els fenòmens meteorològics, 
la caça i la recol·lecció eren alea-
tòries, no controlaven ni entenien 
quasi res del que els passava. Totes 
aquestes circumstàncies van fer que 
comencessin a buscar explicacions 
en les forces ocultes de la natura 
assignant un esperit a cada animal, 
planta o manifestació meteorològi-
ca i intencions ocultes benèfiques o 
malèfiques a aquests esperits que 
havien d’ésser aplacades o esti-
mulades, estem davant dels cultes 
animistes, que junt amb el culte als 
morts avantpassats configuren els 
primers sentiments amb intenció 
de transcendència.
El següent pas en el món espiritual 
va ésser personalitzar en deus an-
tropomorfes tots els poders de la 
natura, aquests deus i deesses te-
nien sentiments humans i això els 
feia capriciosos e imprevisibles, és 
el politeisme típic de l’època greco-
romana, de la mitologia escandina-
va i hindú.
Un cas particular és el budisme en 
que la gran esperança està en la 
reencarnació successiva fins arribar 
al nirvana.
Una evolució de les primitives re-
ligions, és la adopció per part de 

molts pobles de les dites religions 
del llibre, és a dir el judaisme, el 
cristianisme i el islamisme que re-
presenten l’escala mes elaborada 
dels sentiments religiosos amb el 
monoteisme i amb una voluntat de 
regulació de tots els aspectes de la 
vida dels seus fidels, ja que el po-
der els ve directament de Deu, els 
dogmes establers tenen vocació to-
talitària.
Per a un racionalista, el pas següent 
en la evolució de les religions hau-
ria d’ésser l’ateisme.
A partir del segle XIX el raciona-
lisme i les idees democràtiques i 
liberals van començar a erosionar 
els poders absoluts a occident, en-
tre ells els de l’església, els avenços 
científics, van fer que molts fidels 
es qüestionessin els dogmes de 
l’església. 
Semblava que el futur seria el ra-
cionalisme en qüestió de creences. 
Però, oh sorpresa, en ple segle XX 
quan les esglésies estaven en ple-
na davallada a occident, la gent 
s’apunta a multitud de sectes, al-
gunes destructives de la voluntat 
de l’individuo, totes totalitàries i 
dogmàtiques, algunes molt atrac-
tives d’entrada, com l’ecologisme, 
les ONG , però moltes d’elles s’han 
convertit en un modus vivendi per 
els seus organitzadors.
Ningú controla ni supervisa el fun-
cionament d’aquestes noves esglé-
sies, no infringeixen, generalment, 
cap article del codi civil o penal, 

però el seu funcionament ètic en 
molts casos és com a mínim fosc.
Després d’aquesta reflexió queda la 
pregunta obligada, perquè els ho-
mes i dones del segle més il·lustrat 
i tecnològicament més avançat ac-
tuen d’aquesta manera?
La resposta només és una, la por a 
la llibertat. La llibertat és la parau-
la més lloada més emprada i més 
respectada a les nostres democrà-
cies, també desgraciadament la 
llibertat és el menys exercit, molta 
gent s’omple la boca amb la pa-
raula, però desitja que li planifiquin 
la vida, no vol córrer cap risc, no 
vol prendre cap decisió, ni perso-
nal ni política, demana autoritat, 
ma dura, capacitat de lideratge al 
seus caps, redueixen la llibertat a 
la llibertat de triar la pel·lícula que 
volen veure o al canal de televisió 
que volen sintonitzar,la resta que li 
donin servit.
La gent no vol exercí la llibertat ni 
en el camp del pensament, això 
ens ha convertit amb una societat 
hedonista, absolutament exigent 
amb els privilegis i absolutament 
deixada en les seves obligacions, 
ens comportem com nens petits 
mal criats, que ho volem tot i ara.
La llibertat és indissoluble de la 
responsabilitat, si no hi ha aques-
ta l’altre és un miratge i com a tal 
mentida. 

Benet  Sadurní
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Parlem-ne
Ja portem més d’un any encallats 
en una crisi econòmica que sembla 
no tenir solució a curt termini. Ca-
talunya el motor que estirava cap 
endavant de l’economia espanyo-
la, ara està perdent empenta, tot 
son entrebancs amb lleis feixugues, 
més burocràcia i una quantitat 
d’impostos cada vegada més alts. 
I el que és pitjor, l’esperit empre-
nedor tradicional del nostre poble 
està mal vist. Al govern hi ha man-
ca de lideratge per poder sortir de 
la crisi, no ha entès que les coses 
han canviat i que en situacions de 
crisi com l’actual la màxima prio-
ritat ha d’ésser la creació de feina. 
Ajudar a les empreses a tirar enda-
vant, sobretot perquè no pleguin 
les  que estan instal·lades i donant 
facilitats a les que comencen. El 
Govern hauria d’explicar bé quina 
classe de País vol i demostrar que 
treballa per aconseguir-ho.
El nostre País s’aguanta gràcies a 
una xarxa amb una gran quantitat 
de petites i mitjanes empreses que 
omplen el territori donant feina a 
molta gent. Calen actituds valentes 
de suport moral i material a les per-
sones disposades a mantenir i crear 
nous llocs de treball. Catalunya ara 
és  líder en el rànking d’empreses 
en suspensions de pagaments, en 
un any n’han plegat  més de 6.000, 
algunes d’aquestes empreses ana-
ven bé i han tingut de tancar per 
manca d’un préstec que els feia fal-
ta per poder aguantar. Aquesta sag-
nia d’empreses que desapareixen 
s’ha d’aturar, perquè això comporta 
un augment considerable de l’atur, 
que és la lacra social més negativa 
que hi pot haver, és molt trist que 
hi hagi persones amb ganes de tre-
ballar i no puguin fer-ho. 
Com diu el vell proverbi: “Si li do-
nes un peix menjarà avui, si li do-
nes una canya de pescar, podrà 
menjar cada dia”,  no anem bé 
amb el sistema de: “ pa per avui i 
gana per demà”,  s’ha de potenciar 
l’economia productiva, per crear ri-
quesa, perquè si primer no es crea 

riquesa, després no se’n podrà re-
partir. Només podrem sortir de la 
crisi el dia que els llocs de treball 
nous que es creïn, superin els llocs 
de treball que es perden.
Cal ajudar a les persones que esti-
guin disposades a assumir riscs per 
crear noves empreses i al  mateix 
temps nous llocs de treball, per 
tant s’han de donar facilitats i aju-
des a les persones amb mentalitat 
emprenedora per sortir d’aquest 
pou en el que estem.
L’esperit emprenedor tan arrelat a 
casa nostra s’està perdent, perquè 
és massa complicat crear qualsevol 
negoci i tirar endavant l’empresa 
que sigui amb les actuals condi-
cions.
El Govern de Madrid ha destinat 
mils i mils de milions d’euros per 
salvar la Gran Banca, mentrestant 
l’atur augmenta imparable, segons 
els economistes aviat arribarem al 
20% d’aturats, això vol dir que un 
de cada cinc treballadors  estarà 
a l’atur i segons els entesos abans 
d’acabar l’any estarem a prop dels 
4 milions d’aturats.
Per ara i tant només es veu alguna 
petita actuació, com el Pla E d’obres 
públiques, la majoria son obres de 
segona categoria no imprescindi-
bles, que abans de finalitzar l’any 
s’hauran acabat.
I el pobre poble què? El poble el 
tenen entretingut amb projectes 
de noves lleis sobre l’avortament, 
l’eutanàsia, la píndola de l’endemà i 
altres coses similars. Jordi Pujol deia 
fa pocs dies, sobre la llibertat i la 
justícia social, que per funcionar bé 
la societat, necessita d’un nou IVA ( 
Idees, Valors i Actituds ), que donin 
coherència, convicció i energia per 
tirar endavant el País.
Aquest estiu els pagesos han tor-
nat a les manifestacions, el preu 
de la fruita dolça està sota mínims 
i ara s’hi han afegit el sector del 
vi i d’altres. Aquest any es presen-
ta una bona collita pel que fa a la 
verema, sembla ser que la qualitat 
serà molt bona i també la quanti-

tat, però el problema està com en 
la majoria de productes agraris en 
el preu, en el millor dels casos hi 
haurà el mateix preu que l’any pas-
sat, però hi ha compradors que ja 
han dit que només pagaran la mei-
tat del preu d’altres anys. Hi ha co-
marques vitivinícoles en que alguns 
compradors es neguen a comprar 
la verema. També hi ha pagesos 
que encara han de cobrar la collita 
de raïm de l’any passat. Els exce-
dents de vi es calculen en 140.000 
Hl., si l’administració no intervé per 
poder destil·lar i convertir aquest vi 
en alcohol, el sector de la vinya farà 
un espetec, i que no diguin que no 
es pot intervenir, perquè a la banca 
i al sector del motor si que hi han 
arribat molts diners. 
En el sector de l’olivera podria pas-
sar quelcom semblant, els preus de 
l’oli d’oliva ja fa uns quants anys 
que no augmenten, aquest any es 
preveu una excel·lent collita i enca-
ra hi ha excedents d’altres anys, la 
gran qualitat de l’oli i el vi que pro-
duïm a Catalunya no es suficient 
per trobar-hi una sortida com cal, 
arribats en aquest punt cal decidir 
si deixar-ho córrer o aguantar.
Es necessari que el Conseller de Co-
merç i el d’Agricultura, facin alguna 
cosa positiva perquè tal com anem 
el camp no pot subsistir. Tant en les 
verdures com en la fruita dolça la 
diferència dels preus que es paguen 
en origen al pagès i el preu que 
paga el consumidor és un escàndol.
Si no es troba aviat una solució 
al sector de la vinya li podria pas-
sar com al sector de la fruita seca, 
quan als anys vuitanta va esdevenir 
de ser  un sector potent i productiu 
a ser testimonial. 
En el Camp de Tarragona en els 
llocs on fa uns quants anys hi havia 
avellaners  ara es veuen terres er-
mes, si amb la vinya i l’olivera  pas-
sa el mateix, Catalunya dintre d’uns 
anys serà un gran boscatge. 

A. Pujals

NO ANEM PEL BON CAMÍ
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Himne d’Alforja

Tornada

                                             Nasqué ALFORJA d’una guerra.
                                             Fills de l’Arc de Sant Martí,
                                             a la catalana terra
                                             tots en pau volem morir.

- El comte de Barcelona,
    que és el quart dels Berenguer,
 a Ganagod la vall dóna
 fent-lo senyor del terrer.

* És pergamí en lletra escrita
 la Carta de Població.
 En Ramon no veu petita
 del Comte la donació.

- El vent de serè espavila
 el Ramon dalt el turó.
 Hi farà Castell i Vila, 
 en serà amo i senyor.

* Puix la vall és deslliurada
 del poder dels sarraïns.
 Serà vila emmurallada;
 alforgencs, els seus veïns.

- Els barrancs i la Riera
 regaran els camps amb goig.
 I camins tot fent drecera
 bo i mirant el cingle Roig.

- Els anhels bons que tenia
 en Ramon de Ganagod,
 no foren pas utopia.
 Qui molt fa, és qui més pot.

- I amb gent de moltes maneres,
 que a més li foren fidels,
 van posar pedres primeres,
 van plantar-hi les arrels.

- El bisbe de Tarragona
 confirma llur fe i els do 
 a Maria per patrona
 o a Sant Miquel per patró.

* Des la vall veus serralades.
 Perfilat a l’horitzó,
 més que els colls i les obagues,
 sobresurt el Mirador.

* I si traspassem la fita
 del muntanyam i el coster,
 marededéu a l’ermita,
 Cortiella i Puigcerver.

* Entre boires i ventades,
 temps de joia, de dolors,
 han passat centes anyades,
 se n’han vist de mil colors.

- Repassem la nostra història
 que vuit segles i mig fa.
 I estimem-ne la memòria
 a redós del campanar.

Tornada

                                   Nasqué ALFORJA d’una guerra.
                                            Fills de l’Arc de Sant Martí,
                                             a la catalana terra
                                           tots en pau volem morir.

Lletra: Josep Sànchez i Moragues.
Música: Jordi Olivé i Salvadó.

NOTA: Les estrofes marcades amb asterisc (*) tenen l’entrada en síl·laba forta i les marcades amb guionet (–) amb
síl·laba feble.
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Foto: Josep Ma Porqueras Montamat.
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Felicitat
Felicitat, què és la Felicitat ? Ja fa una pila d’anys 
que vaig escoltar un conte que ara reproduiré de forma 
breu i sintètica. Els contes sempre han estat la meva 
predilecció ja no tan sols per l’entorn de misteri i màgi-
ca de la persona(narrador) que recita el conte sinó per 
l’atmosfera que embolcalla  paraules en descripcions 
metafòriques, utilitzant les analogies més reminiscents 
possibles, exemples d’experiències,  adjectius, adverbis, 
tot fa que la persona que escolta quedi captivat per 
la dolçor del relat. Si a més el conte, com la majoria, 
reporten la moral justa aleshores és quan l’experiència 
de la narració es transforma en valors humans, socials 
i fins i tot de psicologia autopersonal. Doncs bé, com 
els deia, vet aquí el conte: on van amagar la felicitat...?
“Es trobaven tots els Deus en conclau per tal de crear a 
l’home i a la dona. La planificació era perfecta volien que 
fossin a imatge i semblança d’ells. Aleshores un dels Deus 
va explicita: Si anem a crear l’home i la dona a la nostra 
imatge i semblança, gaudiran de tenir un cos com el 
nostre , força i intel·ligència igual a la nostra, haurem 
de pensar en alguna cosa que els diferenciï de nosaltres, 
sinó ho fem així estarem creant nous Deus.  Aleshores 
tots van fer el mateix pensament: Què els hi traiem... ? 
Després de moltes reflexions, un altre del Deus va dir: Ja 
ho sé !!!. Els podríem prendre la felicitat, però, vet ho 
aquí, que no sé on la podríem amagar perquè no la 
trobin mai. 
Uns del primers Deus va proposar: podríem amagar-la 
al cim més alt del món. Però de seguit van contestar uns 
altres: Penseu que els hi hem donar intel·ligència i força 
i per tant no tardarien massa en arribar i trobar-la. 
Un altre del Deus va proposar: Crec, haver trobat el lloc 
perfecte per poder amagar la felicitat... AH sí ! van res-
pondre tots els altres. Sí, va contestar aquest. La podríem 
amagar al fons del mar en les profunditat més inhòspi-
tes de l’oceà. Semblava una bona idea però immediata-
ment van contestar: Recorda que podran tardar més o 
menys,  però a la fi construiran una nau o un accés que 
els permetrà arribar i trobar-la. 
Semblava un mai acabar, ara un, ara l’altre, els Deus ana-
ven fent una pluja de pensaments i idees per tal d’assolir 

a l’indret perfecte per poder amagar de forma eterna la 
felicitat. Però just un proposava una possible idea de con-
finament ja n’hi havia un altre per esgarrar-li...  Estaven 
per donar-se per vençuts quan de sobte un dels Deus més 
vells de la reunió i que havia romàs en silenci va esclatar 
tot d’una: JA HO TINC !!!!!! 
JA HO TINC!!!! JA HO TINC... !!!  Sé el lloc perfecte per-
què mai més sàpiguen on trobar-la. 
Tots alhora els Deus van saltar dels seus seients i van de-
manar al Déu més vellet que no els fes esperar més ja que 
estaven delectosos per saber on havia pensat que podrien 
amagar la felicitat. 
El vell Déu va fer un silenci i va pronunciar la paraula mà-
gica: La podrem amagar on mai la trobaran... 
DINTRE D’ELLS MATEIXOS. Què, van respondre tots al-
hora. Sí, sí ... Estaran tan ocupats buscant-la fora, que 
mai la trobaran... Tots van estar d’acord i des de les ales-
hores ha estat així, l’home, la dona es passen la vida cer-
cant la felicitat sense saber que la duent en si mateixos...“   
Hi ha hagut grans pensadors de fa molts i molts anys: 
el filòsof grec Aristòtil (384 aC-322 aC) va ser pioner 
en això de preguntar-se què és la felicitat.... Després i 
de forma més comptemporània J.S. Mill, filòsof (1806-
1873),ens feia aquesta premissa de lògica natural: 
“pregunti’s si és feliç, i deixarà de ser-ho”. O Viktor 
Frankl psiquiatra i psicòleg austríac (1905-1997), que 
va anar més enllà quan asseverava: “no aspireu a l’èxit: 
quan més s’aspira a aquest i més es el convertim amb 
el nostre objectiu, més probabilitat tenim de perdre’l. 
Donat doncs, que l’èxit, com la felicitat, no es poden 
assolir, hem de seguir-la ... com si fos l’efecte secundari 
no intencionat de la dedicació personal a quelcom ma-
jor que un mateix.” 
Veurem com això que anomenem Felicitat, a l’hora de 
cercar, limitar el concepte, és quelcom fugisser i alhora 
dependrà de cadascun de nosaltres, del que percebem 
com a felicitat, però alerta, no tant com un recurs ex-
tern sinó intern, molt intern com deien els Deus.

(Continuarà)     Toni  Pàmies
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El Racó de la Poesia
In memoriam
El passat 23 de juliol, a l’edat de 84 anys, traspassava el llindar del Més Enllà, la nostra col·laboradora, sempre fidel, 
Paquita Simó i Àvila que tantes vegades havia il·luminat aquest racó poètic amb la tendresa dels seus poemes. Amb 
aquest número de l’INFORMATIU, li volem retre el nostre últim homenatge amb una poesia que ella va escriure 
molt abans que la malaltia cruel de la des - memòria anés minvant les seves facultats. Entenem el poema com un 
cant a la vida, tal vegada sense ella pressentir-ho, un comiat…

Mercès a Vos i a la vida
Mercès a Vos i a la vida
que m’heu donat tant,
m’heu donat la vista
per veure el cel blau,
 la veu que parla,
amb dolç català,
els bells noms de mare,
pare, fill, germà;
m’heu donat l’oïda
per poder escoltar
belles melodies,
dels ocells els cants
amb les simfonies
que van refilant!

Gràcies per donar-me
un parell de mans
per a no avorrir-me
fent-les treballar
i dos peus i cames
per a caminar
descobrint paratges
dignes d’admirar
i un cor que batega
per poder estimar
i un cervell que pensa
sense mai parar.

Reserves: 977 816 375 - 649 859 123

La sardana

Nostra dansa catalana,

és la millor d’aquest món,

n’és molt digna, n’és molt bella,

domina tot l’entorn.

Les tenores ja ressonen,

el jovent està ballant,

a la plaça l’alegria,

se n’està desbordant!

Pagesets amb barretina

i la faixa negra al cos,

calça curta i espardenya

tot dansant, buscant l’amor.

Pagesets en gandalla

tan brillants com un estel,

bonicoies, rialleres,

més dolces que la mel.

Unes espigues, unes roselles,

lligades amb un fil d’or

tot és poc per ses donzelles…

pensen el gentils minyons.

El pomell els hi daran

contractant una sardana,

així puntejaran

nostra terra catalana.

Pàtria joiosa i formosa, gran...

tu seràs sempre

dels catalans.

M. Antonieta Raüll i Llaberia

Mil gràcies us dono
perquè m’heu dotat
d’amor a natura
i sensibilitat.
D’homes, bèsties i arbres,
tot el que heu creat,
tinc fet inventari
per poder explicar,
quan de sobte em trobi
en el més enllà.

Paquita Simó i Àvila
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Fa un segle dels esdeveniments de 
Barcelona coneguts com “La Set-
mana tràgica” desenvolupats entre 
el dia 26 de juliol i 2 de d’agost de 
1909. Per uns va ser una setmana 
gloriosa, més aviat va ser una set-
mana patètica.
Els interessos colonials, el règim oli-
gàrquic, la mobilització dels reser-
vistes a la guerra d’Àfrica –mesura 
molt mal acollida per les classes 
populars, degut al fet que la legis-
lació de reclutament permetia que-
dar exempts de la incorporació a 
files mitjançant el pagament d’un 
cànon...- el paper de l’exèrcit que 
confraternitzava amb la població i 
la inhibició del governador civil de 
Barcelona aleshores Àngel Osorio, 
potser responsable que el que ha-
gués acabat com un simple tumult 
es transformés en una greu revolta.
Després d’un segle és denomina-
dor comú per als analistes històrics 
–amb poca càrrega ideològica- de-
finir la “Setmana Tràgica” com “un 
conat de revolució frustrada, que va 
passar de vaga general a bullanga 
però no va arribar a revolució; fou 
una revolució acèfala i d’objectius 
poc concrets”.
Són moltes les interpretacions dels 

esdeveniments de la “Setmana 
Tràgica”, i de que van pagar jus-
tos per pecadors. Cal destacar la 
visió cristiana dels fets a través de 
la carta pastoral de Torres i Bages, 
bisbe de Vic i tres articles de gran 
profunditat cristiana de Joan Ma-
ragall: “Ah...Barcelona” (1-X-1909), 
“La ciutat del perdó” (10-X-1909), 
on demana perdó per a Francesc 
Ferrer i Guàrdia, text que Prat de 
la Riba va prohibir publicar al dia-
ri  “La Veu de Catalunya”. El tercer 
article va ser “L’Església cremada” 
(18-XI-1909). Joan Maragall (1860-
1911), expressava en aquests tres 
articles l’oportunitat per a reflexio-
nar sobre els dinamismes de fons 
de la nostra societat i de l’Església.                           
El poeta Joan Maragall va saber 
fer-ho de manera extraordinària-
ment lúcida, com escau a un poeta 
i profeta. Llàstima que la seva veu, 
una veu tan  cristiana, no hagi estat 
escoltada per la majoria de la co-
munitat cristiana ni per la societat, 
ni aleshores ni després de la tràgica 
guerra de 1936-1939, quan hauria 
estat tan necessària.
  - “Què no ho veieu que el que ens 
manca es l’amor? Mancança ho-
rrible, però és això! Això que en el 

descontent de la vida és odi, i en 
l’acontentament, egoisme; tot plegat 
el mateix: falta d’amor”:.
- “ El cor no us diu res, ara, mentre 
estan afusellant a gent a Montjuïc 
solament perquè en ella es manifestà 
amb més claredat aquest mal que és 
el de tots nosaltres? El cor no us diu 
d’anar a demanar perdó, a genollons 
si convé, i els mes ofesos els primers, 
per aquests germans nostres?”
- “ Perquè aquesta és la llei de l’amor: 
patir per no adormir-se, ser contrariat 
per agafar major empenta, ser opri-
mit per esclatar. I les multituds instin-
tives la senten més aquesta llei, i to-
tes les lleis naturals, i l’obeeixen sense 
coneixement, a les fosques, i totes les 
seves atrocitats, no són  sinó aquest 
voler, que s’esgarria per mil camins 
en les tenebres, cercant la sortida a 
la llum”.
L’Evangeli als cristians ens ha 
d’interpel·lar sempre, i potser d’una 
manera particular les nostres ruti-
nes, les nostres somnolències, com 
Maragall denunciava la rutina i la 
somnolència dels catòlics ben pen-
sants.

Evarist Gómez, pvre.

La Veu de la Parròquia
 100 anys de la Setmana Tràgica

Barcelona en flames  (juliol de 1909)
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La Festa de Puigcerver
La tradicional festa que cada any 
Alforja dedica a honor de la nostra 
Patrona, la Mare de Déu de Puig-
cerver, enguany es va celebrar el 
diumenge dia 2 d’agost. Molta 
gent va pujar al santuari ja des de 
primeres hores del matí. Com és ja 
tradicional, a les 6 del matí es van 
ventar les campanes per a despertar 
a la gent i recordar-los que tenien 
una cita a la muntanya, on la Mare, 
que hi té el casal, els hi esperava.
La missa primera la va celebrar, a 
les 9 del matí, Mn. Josep Mª Ferrer, 
antic rector de Riudecols i fervent 
devot de Puigcerver. Els nombrosos 
assistents van omplir tots els bancs 
amb gent dreta darrera. Van ésser 
molts els que van voler honorar la 
Mare de Déu des de primera hora. 
A les 12 es va celebrar la missa ma-
jor presidida per Mn. Evarist, rector 
de la parròquia, concelebrada amb 
Mn. Isidre. Hi van participar molts 
feligresos i els cants, dirigits pel Jor-
di Olivé , van solemnitzar-la encara 
més- El “Déu vos guard, Maria”, de 
l’entrada i el cant dels Goigs men-
tre es pujava al cambril a besar a la 
Mare de Déu, hi van posar aquell 
ambient propi de Puigcerver, que a 
tots els alforgetans tant ens agrada 
i emociona.

Des de que hi ha la carretera i la 
festa se celebra en diumenge, la 
jornada ha perdut aquell ambient 
tan bonic de quan s’hi passava a 
Puigcerver tot el dia i que els més 
grans recordem amb alegria i gens 
dissimulada nostàlgia. L’actual festa 
de Puigcerver ja no s’assembla gai-
rebé gens amb aquella antiga fes-
ta del 5 d’agost, quan se sortia del 
poble i s’hi pujava molt matí, per 
tenir fresca durant la pujada i evitar 
el bat de sol, amb els animals per 
portar la minestra del dia i anar-hi a 
cavall els que no podien fer a peu el 
llarg trajecte, quan es resava la Sal-
ve a “la Capelleta” i, en enfilar els 
revolts des de la “Creu de format-
ge” els devots començaven el Rosa-
ri, del que se’n podien resar tots els 
quinze misteris fins arribar al san-
tuari. La salutació a la Mare de Déu 
amb el cant d’arribada, l’esmorzar 
a les cel·les o sota l’ombra de les al-
zines i la missa solemne amb predi-
cador foraster, el dinar en família, o 
en grup d’amics i la popular vetlla-
da de la tarda al pla de la cisterna, 
tot esperant el Rosari i comiat amb 
el bes a la santa imatge i el cant de 
“l’Adeusiau” i el joiós retorn a casa, 
arrodonit amb la parada a Sant An-
toni per refrescar-nos amb l’aigua 

de la font. Canvien els temps i hem 
d’adaptar-nos a les circumstàncies. 
L’important és que no minvi, ni de-
caigui la nostra devoció i amor a 
Puigcerver.
L’amor dels fills d’Alforja a Puig-
cerver és ben fort. Hi ha persones 
que normalment no van a  missa 
i no freqüenten els actes de culte 
parroquials, que cada any pugen 
amb constància a Puigcerver i, per 
res del món, no es perden la mis-
sa del dia de la festa. Senyal que 
conserven en el seu cor l’amor a la 
Mare de Déu, que aprengueren de 
petits, i sabem que tota persona i 
tot poble que estima Maria té as-
segurada la seva salvació. Podem 
dir a la Mare de Déu amb el poeta: 
“Sigueu nostre escut, sigueu nos-
tra guia, mai no s’ha perdut cap 
fill de Maria”.

Isidre Saludes, pvre.

Plaça de la Cisterna de Puigcerver. Foto: 
Josep Aragonès.
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de Josep Sànchez i Moragues
Premi d’assaig Ramon de Ganagod
XLVI Certamen literari i d’assaig de la vila d’Alforja

Al girar l’últim full d’aquesta petita joia literària de caire 
localista, he deixat volar la meva imaginació que ja co-
mença a sentir els estralls de l’enterboliment, i amb la 
claror esmorteïda de la vesprada, m’ha semblat endevi-
nar la silueta d’aquest pagès de soca-rel, amb l’aixada 
i l’arpiot penjats de l’espatlla dreta subjectant un sac. 
En arribar a casa seva, en un gest rutinari ha deixat les 
eines al portal de l’entrada curosament arrenglerades 
penjades d’uns claus clavats a la paret. Ha donat el crit 
a la seva dona:“Ramona, ja soc aquí”. Una dutxa recon-
fortant i, un cop empolainat, el Josep s’acosta a la taula 
que li fa d’escriptori improvisat i ha fet una tria en el 
desori d’apunts i paperassa que li han fet arribar amics i 
col·laboradors per dedicar-hi l’estona d’abans de sopar 
a una passió secreta i enriquidora: la d’ajuntar lletres 
per donar forma a unes vivències, a records íntims, in-
transferibles.
Això és, al meu lleial entendre aquest llibre de  “L’obaga 
del Pahí”: les experiències d’un pagès viscudes inten-
sament, sense presses, el discórrer d’una vida dedicada 
a un ofici dur i sense concessions. A més la natura li 
ha concedit la gràcia de la saviesa del poble pla i unes 
dots innates per a desenvolupar una escriptura senzilla 
i captivadora. 
N’estic convençut que, en un futur no gaire llunyà, tot 
aquell que vulgui esbrinar el desenvolupament d’un 
model de vida, per força haurà de recórrer en aquest  
llibre.
Amb el rerefons  de l’obaga del Pahí i de la finca primo-
rosament conreada que li dona nom, el Josep en fa un 
repàs que mai pretén ser exhaustiu, de l’evolució de la 
pagesia al nostre terme al llarg del segle passat.
Ara m’urgeix fer-vos l’aclariment que des de la meva 
opinió, absolutament personal, crec que en tot el lli-
bre batega un sentiment d’enyors, de nostàlgies d’uns 
temps esplendorosos dit en paraules de l’autor: “dels 
anys setanta i vuitanta de la passada centúria que esde-
vingueren en l’època més rendible del cultiu de l’avellaner, 
mercès a una feliç coincidència: l’augment de la produc-
tivitat un cop superada la plaga del diabló i una seguida 
de bons preus a la Llotja del mercat de Reus. En definitiva, 
més producció, més qualitat i millor preu...” He sentit a 
dir que aquest cultiu va arribar a ser considerat com 
“l’aristocràcia del món de la pagesia”. Tot sigui dit amb 
la sornegueria tradicional del pagès.
Més aviat que tard, inexorablement, va arribar el des-
encís, l’abandó, l’enyor. Només cal llegir la “introduc-
ció” escruixidora del llibre: “pel progrés, o potser per mi-
metisme, el sòl rústic cedeix a l’urbanisme”.  I continua: 
“Conreus típics no rendibles econòmicament engolits per 
l’ermot. Casetes de tros, masets i masos que s’esfondren; 
si més no, es van deteriorant dintre les finques abandona-
des” Però no ens avancem als esdeveniments.
“L’obaga del Pahí”, té un inici de conte, amb l’itinerari - 

passejada imaginària 
de l’autor acompan-
yat de l’Elisenda, la 
seva neta, un dia 
qualsevol. Es un pas-
seig per la nostàlgia 
indefinida. Així arri-
bem a la Creu de 
Pedra i l’avi explica 
a la neta el signifi-
cat d’aquestes creus 
que hi trobem a ran 
d’alguns camins de 
molts pobles. Les 
neveres, la riera, el 
pas de ferradura an-
tic, els dipòsits de l’aigua per abastar el consum del po-
ble. De sobte, el Casalot del Notari i el vol d’un parell 
de garses. La fantasia infantívola de l’Elisenda davant  
el voletejar de les garses i del casalot fantasmagòric, 
imagina que és la casa de la bruixa. L’avi pacient, li fa 
entendre que no és cap casa de bruixes ni bruixots... 
Tot seguit, neta i avi, s’endinsen entre roures i alzines, 
fins encaminar-se pel rengle de plataners al mas del 
Pahí. Abans però, s’esdevé un diàleg tendre d’ambdós 
personatges en el que l’avi hi posa el punt i final amb la 
moral que regalima d’una faula exemplar. La tendresa 
del conte s’acaba amb un cop sec d’aixadó que ens 
desperta del nostre propi encanteri: Avui l’Elisenda  ja 
no és una adolescent: és una estudiant universitària. 
Algú va oblidar-se de posar-li damunt del cap un tauló 
pesant que no li permetés créixer per continuar fent 
preguntes innocents a l’avi.
Des de la talaia privilegiada del Mas del Pahí, el Josep 
ens fa una descripció encertada de la composició del 
sòl, de la zona agrícola i del sistema de conreu i evolu-
ció al llarg de cent anys. Res no deixa a l’atzar per oferir-
nos un estudi documentat i contundent de l’esmentada 
evolució. Tornem a la seva pròpia descripció: “De quan 
la mà d’obra pagesa abundava, - amb una agricultura 
tradicional i endarrerida -, el sistema de conreu era molt 
primari, amb àrees costerudes que exigien una forma de 
cavar, amb eines convencionals de l’època: l’aixada ampla 
pels llocs terrosos i els arpiots pels pedregosos”. Altres ei-
nes ancestrals eren el “podall”, el “destraló”, “l’aixada 
escarpellera”, “aixada barrada”, “el rascle”... Avui en 
dia peces de museu que a la majoria del jovent, li so-
nen a música celestial.
A la segona meitat del segle passat –segons ens expli-
ca l’autor- els tractors mitjans van substituir els animals 
llauradors i les moto – cavadores enviaren al calaix de 
l’oblit totes les eines esmentades.
Amb l’arribada del setembre, la collita. Així ho recor-
da el Josep: “La manera ancestral de recollir-la d’una en 
una, donava molta feina. Calia mobilitzar tota la família 
pagesa –inclosos infants i vells- i encara espavilar-se per 
augmentar la colla cercant mà d’obra forana: plegadores 
i plegadors. I va anar la cosa així una colla d’anys” Ai... 

Lectura d’un dia d’agost L’obaga del Pahí

Josep Sànchez i Moragues
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d’aquells setembres de la nostra adolescència!
Com ja he deixat escrit abans, res s’escapoleix de 
l’observació d’aquest pagès – poeta – escriptor. Refe-
rent a la climatologia tan esquerpa de les nostres con-
trades, ens fa una descripció acurada del vents, dels 
aires, del núvols i boires, de les senyals que ens envia la 
natura anunciant canvis. A la seva memòria privilegiada 
n’estarem sempre agraïts : dels refranys i dites populars 
que han passat d’avis a pares, de fills a nets, de ge-
neració en generació, escrits en el vent i que guarden 
gelosament una saviesa ancestral.
Endinsat en la història, no oblida de fer-nos una re-
ferència als masos, els masets, la masada, les casetes 
del tros que es feien servir com un simple aixopluc per 
guardar les eines o bé en cas de plu-
ja, per resguardar-se. Acaba el capítol 
amb aquest paràgraf impagable: ”Tot 
escrivint-ho penso que em refereixo a 
un sistema ja caduc, vaja que se l’ha 
engolit l’evolució i el progrés accelerat 
que ens ha tocat – i ens toca viure per 
ara, i tant – fins arribar en aquesta 
transformació radical d’allò que era vi-
gent encara no fa cent anys” L’última 
part d’aquest llibre, de lectura abso-
lutament recomanable, el Mas del 
Pahí deixa de ser un rerefons per a 
convertir-se en protagonista i l’autor 
és dedica minuciosament a explicar-
nos la història de l’edifici, la data que 
fou construït, els primers amos de la 
finca, “la plaça acollidora voltada de 
plataners, alzines sureres, pins, un til·ler 
que la decoren i ofereixen una ombra 
que propicia l’ocasió de fer-ne un lloc 
de conversa, de passar bones estones...” i la història 
gairebé increïble pels temps que discorren, de la con-
tinuïtat entre propietaris i masovers. En aquests cent 
anys d’existència del mas, si és  confirma el seguiment 
de l’Andreu Puig s’esdevindrà la quarta generació de 
masovers de pares a fills. També ens fa una referència 
breu de la celebració íntima i senzilla del primer cen-
tenari de la construcció del mas i... la nevera. Per la 
seva descripció ha triat l’article publicat a la revista local 
ja desapareguda, “Vent de Serè”, original del seu amic 
Ramon Amigó titulat  “Una catedral de gel”. Tot seguit 
escriu de la Font de l’Obaga del Pahí la més emble-

màtica d’aquests obacs, la mina, la bassa i l’arbreda: 
el pollancre o xop que, dissortadament, va abatre la 
ventada del 24 de gener passat, el roure, el castanyer 
i menció d’honor per l’alzina gairebé monumental: la 
reina de l’obaga.
He deixat expressament pel final del meu comentari 
d’aquest llibre apassionant el capítol de “concordances 
i contradiccions” que confesso haver llegit un parell o 
tres de vegades perquè entenc que conté el resum de 
tota la narrativa. Jo també us ho voldria explicar i tinc 
els meus dubtes de fer-me entendre. Escriu el Josep: “Jo 
veig el mas com una talaia privilegiada per guaitar a mig 
camí de la part alta de la serra del Regalat. Des d’ací un 
mirador que a vista d’ocell, m’exterioritza cap on hi ha les 

emprentes de la mà del home: un mas 
bastit per a dar seguretat a resguard de 
les inclemències meteorològiques amb 
aixopluc i confort...” Particularment 
–és una opinió personal- hi afegiria 
que des d’aquesta talaia de privile-
gi, també s’observa el deteriorament 
inexorable de tot el nostre terme, no 
fa ni cinquanta anys conreat curosa-
ment, amb tots els colors del verd 
esclatant en primavera. En l’actualitat 
el panorama  és d’una visió desolado-
ra de conreus abandonats, de masos, 
masets i cases mig enrunades i el bos-
catge feréstec avançant lentament, 
inexorablement. La pagesia ha arri-
bat a la  desesperació més absoluta. 
Potser la resposta ens la dona el ma-
teix Josep en un paràgraf  incontes-
table, unes ratlles més avall: “Progrés 
imparable, pragmatisme humà, motiu 

constant de polèmica –de pros i contres- enfront els par-
tidaris i militants de les plataformes mediambientals amb 
aquells que aposten pel desenvolupament compulsiu...”
I per reblar el clau d’aquest estat d’abatiment de la pa-
gesia la frase encertada, lapidària, del senyor Francesc 
Figueres i Salvadó, actual propietari de la finca del Mas 
del Pahí: “L’Obaga no és un negoci, és un sentiment”. 
Déu n’hi do, quina gran veritat...! Tal vegada el que 
resta de l’agricultura, d’un temps que ja mai més tor-
narà, és simplement, nostàlgia i sentiment.

Gonçal Evole
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Entre les sis quarts de set de la 
tarda de qualsevol dia dels mesos 
d’estiu, una colla de gent gran, tots 
jubilats, anem fent cap a la Plaça 
de Dalt on està situada la Residèn-
cia Casal d’Avis, cercant l’aixopluc 
acollidor del porxo per asseure’ns al 
pedrís llarg a la dreta de l’entrada al 
recinte o bé en cadires que sempre 
tenim a la nostra disposició, per tal 
de fer petar la nostra tertúlia par-
ticular, tot gaudint d’una fresqueta 
agradosa, ens hi passem un parell i 
escaig d’hores entre dotze i quinze 
persones pel cap alt.
L’entorn que envolta la plaça, 
s’esdevé com un dels llocs més 
concorreguts de la nostra vila. A to-
car a la Residència Casal d’Avis hi 
tenim la Parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel amb el seu campanar ma-
jestuós, una de les obres més belles 
del poble, orgull legítim dels alfor-
gencs i motiu d’admiració dels fo-
rans que ens visiten. 
Davant mateix del Casal d’Avis, a 
la porxada frontal, una sucursal de 
la Caixa de Tarragona i, a la raco-
nada del mateix porxo, la seu de 
l’Ateneu Josep Taverna. Al seu cos-
tat el cafè de Cal Flanxo, l’estanc i 
enfront la farmàcia. A la confluència 

dels carrers Ganagod i La Font, la 
carnisseria – xarcuteria. A més de la 
vida que donen a l’entorn aquests 
establiments, cal afegir la circulació 
de tots els vehicles que s’adrecen a 
l’Ajuntament o a la plaça del Mer-
cadal on tots els dimecres tenim 
mercat i tenen de passar per la 
plaça. També ho han de fer els que 
enfilen cap el pont del barranc del 
Rave cercant la sortida a la carrete-
ra, fent la paradeta i la maniobra 
imprescindible per tal d’agafar amb 
precisió el trencall per embocar el 
carrer de Nabril Baix. Més espaiats i 
escassos son els vehicles que hi ac-
cedeixen  pujant pel carrer Major.
En la nostra plaça de Dalt també se 
celebren les festes més arrelades al 
poble, com l’homenatge tradicional 
a la gent gran, audicions de sarda-
nes, l’enlairament de les colles de 
castellers, parada de gegants i cap-
grossos, correfocs, l’home dels nas-
sos i la recepció als Reis d’Orient, 
anunciant en el seu parlament la 
infinitat de regals que faran arri-
bar als nens i nenes des d’un any 
fins als noranta nou. A l’Ateneu 
Josep Taverna es pot gaudir de 
moltes activitats: exposicions, xe-
rrades, conferències, trobada de 

puntaires, inici d’ensenyament de 
l’art dels boixets a l’aixopluc de la 
porxada de l’Ateneu fins a tocar a 
l’entrada de la Caixa de Tarragona, 
tallers de pintura i ensenyament de 
l’escriptura. No cal remarcar que és 
un lloc idoni triat  per la pedra filo-
sofal de l’experiència, per fer petar 
la xerrada mentre anem observant 
el pas del riu de la vida que brolla 
del moviment d’activitat humana 
d’entrades i sortides als diferents 
establiments.
Feta aquesta descripció, necessària-
ment breu, de l’entorn, ens pertoca 
parlar-vos de la tertúlia. La millor 
qualificació ens la va donar, no fa 
pas gaire, una senyora ja gran que, 
adreçant-se als tertulians ens va 
etzibar: “aquesta és la tertúlia de la 
“conserva”.
Tot sorprès, li vaig preguntar:
- I això per què...?
Ella, sense immutar-se em va res-
pondre:
- Perquè gairebé sempre et diuen “et 
conserves” força bé per l’edat que 
tens...
Renoi, quina observació! –vaig pen-
sar-, perquè, efectivament, son pocs 
els dies que tan se val sigui el Josep, 
el Joan o l’Anton... que algú no li 

Tarda de tertúlia als porxos del Casal. Foto: Josep Castelló
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Temps era Temps

Equip de futbol d’Alforja que 
va jugar a la Selva del Camp el 
(12-10-1959) Resultat: 2 a 8 a 
favor d’Alforja.
Alineació: (drets): Jordi Vi-
lella, Joan Saludes, Josep M. 
Juncosa, Antoni Pujals, Jacint 
Salvadó, Gerard Salvat. (de ge-
nolls): Antoni Vilella, Francesc 
Perelló, Elies Grifoll, Miquel 
Mariné, Jacint Serra i Xavier 
Pujals.

faci el comentari de la “conservació”. Doncs potser cal-
dria acceptar sense embuts que estem capficats de ple 
en l’edat de “la conserva”.
En aquestes dues hores i escaig en que es desenvolu-
pa la nostra xerrada, sorgeixen un reguitzell de temes 
espontanis: política, pagesia, esports, nostàlgies de la 
nostra joventut ja llunyana, d’històries viscudes i de...
dones. Si de dones, què us penseu!... un dels temes 
més recorreguts i ens allarguem fins i tot un gra massa. 
A tall d’exemple: Mira Fulana el bé que es “conserva” 
per l’edat que té. I recordem que n’eren de maques i 
simpàtiques i sovint esquives quan eren joves. I també 
el reconeixement nostàlgic de trobar-les a faltar quan 
se’n van definitivament abans que nosaltres. Els ulls ens 
fan pampallugues discretament quan pel davant del 
porxo travessen algunes jovenetes que fan goig amb 
el balanceig dels seus cossos preciosos. Coses de l’edat 
de “la conserva”. Quan sorgeix el tema de la nostra 
pagesia ens hi passem una estona llarga. Alguns dels 
tertulians aprofiten els matins per anar a l’hort i tenen 
cura de les seves verdures pel consum casolà, doncs el 
que pertoca als avellaners, ametllers o bé olivera, més 
val deixar-ho córrer davant els preus ruïnosos –per dir-
ho amb suavitat-  que ha provocat la fugida paorosa 
del jovent a la recerca d’altres horitzons. Fora tan ex-
tens de parlar-ne que ho deixem a banda amb gens 
dissimulada tristor. Els grans ja només menem de l’hort. 
Per cert que tenim un company de conversa expert 
en la matèria, tan se val de sembrats, com plantades, 
del qual ens complau molt de sentir els seus consells 
sempre encertats i positius. També fem conya i acudits 
de les xacres i entrebancs de salut que tots tenim més 

o menys accentuades. Si alguna vegada ets l’objectiu 
de la “conyeta”, has de prendre paciència ja que tots 
som  “carn de canó” en aquest aspecte. Els esports i 
el malbaratament de diners amb fixatges de jugadors 
de rendiment incert i dubtós, també anima la conversa 
perquè tots, poc o molt, i entenem força d’aquests as-
sumptes. Fins i tot més que el Florentino Pérez.
Per concretar, si ja ets un “noi gran” i si vols gaudir 
d’una estona distreta, et convido a passar per la tertúlia 
de la “conserva” al porxo del Casal. Et puc garantir la 
benvinguda dels habituals i t’ho passaràs d’allò més bé.
Quan érem joves en aquesta mateixa plaça ja fèiem 
rotllana al davall del balconet que hi ha prop de la 
cantonada, abans casalici de “Cal Botó” tot a l’espera 
d’alguna mossa i sortir com esperitats per acompanyar-
la si sospitaves que a ella li feies patxoca o bé aturar-te 
de cop amb un rampell de timidesa i un pam de nas, la 
qual cosa acostumava a passar molt sovint.
Permeteu-me acabar amb una pinzellada nostàlgica. 
Les converses de la nostra tertúlia acostumen a donar 
un tomb pels records musicals. Es dona la circumstàn-
cia de que tres dels tertulians som els únics supervi-
vents de la nostra mai oblidada Orquestra Selecta que 
dels anys quaranta fins als seixanta de la passada cen-
túria va recórrer una trajectòria musical farcida d’èxits 
en diferents llocs de la rodalia i pobles de l’Aragó i, 
sobretot amenitzava les tardes dels diumenges d’estiu, 
avui tan ensopides, al nostre estimat Alforja. Aquesta 
però, ja és una altra història.

Joan Besora Savall
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No fa falta ser cap geni per donar-
se compte de que, al llarg de tota 
la història de la humanitat, els ho-
mes hem tingut d’enfrontar-nos 
amb tot un seguit de desigualtats 
tan de caire social com econòmic, 
religiós i de tota mena i condició.
Un cop assenyalat aquest punt, tal 
vegada més d’un cregui o es plan-
tegi que la immensa majoria de 
desigualtats son inevitables doncs 
sempre han existit en funció de 
l’època en que s’han viscut, llocs i 
circumstàncies concretes. Tan sols 
ens cal observar el regne animal en 
que sovinteja la llei del més fort: el 
peix gros es menja el petit i que, 
fora de l’aigua entenem que, en les 
plantes o en el nostre univers més 
immediat, passa tres quarts del ma-
teix. Reblant la metàfora de l’aigua, 
podríem dir “que és el peix que es 
mossega la cua”. Tot seguint amb 
aquesta línia alguns poden donar-
nos l’opinió de que la igualtat és 
una utopia i que mai podrà exis-
tir com nosaltres l’entenem o ens 
agradaria que fos.
Seguint el fil d’aquestes reflexions, 
crec que a l’altra cara de la moneda 
si troben, o ens hi trobem, un grup 
important de persones que volen 
veure el got mig ple i que creiem 
que, almenys, val la pena de donar-
li una solució al tema de les des-
igualtats començant pels que ens 
toquen mes de prop i seguint la ca-
rena amunt, fins arribar als de dalt. 

Per posar-hi fil a l’agulla, tal vega-
da cal començar per recordar ci-
tes de saviesa reconeguda. A tall 
d’exemple: “Davant d’un tempo-
ral el pessimista es queixa del vent, 
l’optimista confia que canviï, però el 
realista, ajusta les veles”.
El gran poeta mexicà Amado Ner-
vo ens diu: “La veritable grandesa 
mai necessita de la humiliació dels 
demés” O bé aquesta altra cita del 
reconegut científic Albert Einstein:  
“Molts dels mals de la humanitat, 
provenen de les desigualtats socials i 
que, amb nombroses ocasions, la cul-
pa d’aquests mals no és d’aquells que 
les fan o les provoquen sinó d’aquells 
que les permeten”.
Algunes desigualtats que ens afec-
ten, acostumen a tenir el seu ori-
gen en l’afany de poder i en una 
distribució de la riquesa injusta; 
altres més amagades poden ser, 
l’enveja, la cobdícia i un etcètera 
més aviat llarg que curt. Tots d’una 
solució difícil. Però d’entre totes 
aquestes causes en trobem almenys 
una en que la solució és possible i, 
sovint, relativament fàcil de plani-
ficar. Estan a l’abast d’aquells que 
les poden aplicar, com son les des-
igualtats econòmiques provocades 
expressament amb arguments tan 
barroers i d’origen ranci com “el fi, 
justifica els mitjans”.
M’he permès aquest llarg preàm-
bul pensant en què podríem en-
trar a fons en un d’aquests temes 
que deixo apuntats. Un dels ells, 
que m’afecta  directament, és el de 

l’agricultura. Els motius i les solu-
cions ja s’han explicat abastament 
i penso que mereixen una anàlisi 
més profunda en un proper article. 
Tan sols avançar que les solucions 
serien ben fàcils i si no es porten 
a terme és tan sols i estrictament 
per manca de voluntat política 
d’alguns dirigents del nostre país, 
referint-me a Catalunya. La cosa és 
d’una simplicitat absoluta: aplicar 
les solucions que ja s’han donat en 
altres comunitats de l’Estat o de la 
Unió Europea, on les coses son ben 
diferents. Deixem-ho aquí com un 
punt i seguit. Tan sols permeteu-
me afegir una critica respectuosa 
a tots aquells que han provocat 
un incendi i, per motius inconfes-
sables, es neguen apagar-lo, amb 
mitjans suficients al seu abast per 
poder-ho fer. Entenguis la metàfo-
ra de l’incendi com les desigualtats 
econòmiques i les injustícies socials.
N’estic convençut de que en cap 
moment es pot utilitzar l’excusa 
del progrés per aplicar mesures que 
enriqueixen encara més als que 
més tenen, exprimint com una lli-
mona els més pobres. En la lluita 
civilitzada, al nostre abast, tenim 
el d’aconseguir un futur més just i 
millor, posant en marxa les mesures 
adequades condimentades amb la 
justícia, la igualtat i ben adobades, 
amb ingredients tan humans com 
el respecte, la coherència o la bon-
dat.

Miquel Taverna Balcells PL
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SUDOKU n.7

Solució SUDOKU n.6
PASTÍS DE VERDURES
AMB LLOBARRO I LLAGOSTINS AMB 

AVELLANES I SALSA DE ROMESCO

INGREDIENTS:
1 pastanaga, 1 carbassó, 1 ceba tendra, 1 albergí-

nia, 2 tomàquets madurs, 4 supremes de llobarro, 8 

llagostins, avellanes torrades, oli d’oliva, 2 nyores, 4 

grans d’all, 3 llesques de pa fregit, 1 ou, ½ l de fumet 

de peix, 3 cullerades de farina i 3 clares d’ou.

Preparació:
Triturem en una batedora les nyores, les avellanes, els 

tomàquets, els alls, el pa fregit i el fumet de peix. Hi 

afegim la sal i ho guardem calent.

Tallem les verdures a dauets, les escaldem i les deixem 

refredar. Seguidament muntem les clares, hi incorpo-

rem  les verdures i ho estenem en una safata de forn. 

Posem la safata al forn i deixem que qualli i ho reti-

rem perquè es refredi.

En una paella marquem les supremes de llobarro per 

la part de la pell i les reservem.

Pelem els llagostins i els arrebossem amb farina, ou i 

gra d’avellana, els fregim i els guardem.

Tallem el pastís en quatre porcions, col·loquem les su-

premes damunt de cada porció, ho posem al forn a 

180ºc. durant 3 minuts aproximadament.

En un plat fondo hi posem la porció de verdures i llo-

barro, els llagostins damunt i ho amanim amb la salsa 

de romesco calenta.
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Aquesta és una de les fotografies de “tema lliure” seleccionada pel jurat com a finalista de LIV Concurs Fotogràfic 
d’Alforja. Posats en contacte telefònic amb el seu autor, Fernando Vecino Duran, resident al Prat de Llobregat i 
un gran afeccionat a l’art de la fotografia, ens explica que va prémer el botó per captar la instantània, certament 
magnífica, en una vesprada de tardor a Las Bárdenas Reales comarca frontera entre Aragó i Navarra. Li va posar 
per títol “Los últimos pastores”, simbolitzant un sistema de vida condemnat, com tants altres, a desaparèixer. Es 
també una mostra del prestigi que ha anat adquirint arreu del país el Concurs Fotogràfic d’Alforja. Val la pena de 
fer-ne una reflexió i donar el nostre suport a les persones que fa més de cinquanta anys hi dediquen  moltes hores 
del seu esbarjo particular i s’esmercen en fer-lo possible.    


