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A tomb de donar-li voltes per trobar una definició 

del nostre estat d’ànim actual només hi trobem una 

frase escaient i demolidora: “estem en un país per-

plex”. Perplex en el seu vessant polític, sense un lide-

ratge definit; perplex econòmicament per una crisi 

que no sabem com acabarà; perplex culturalment 

per l’exemple que està donant el món universitari; 

perplex per la paralització de l’acció cívica, sempre 

capdavantera de la resta del que coneixem com a Es-

tat espanyol. Aquí passen coses que en molts països 

farien saltar el govern de torn, però aquí no dimiteix 

ningú, passi el que passi. Ningú vol reconèixer errors 

ni fracassos, els que estan asseguts a les cadires de 

comandament no les deixen ni a fums de sabatots. I 

això que de motius no en falten.

Ara tornem al nostre petit món local. En el balanç 

d’aquest últim trimestre després de les festes nada-

lenques i la Festa Major d’Hivern, tenim com a notí-

cia espectacular, la ventada del dia 24 de gener que 

va deixar molts desastres, deguts principalment a la 

caiguda de gran quantitat d’arbres i també tot un 

cap de setmana sense llum elèctrica.

Tenim com a notícia positiva que una veïna nostra, la 

Sra. Adelaida Baiget ha complert cent anys, cosa no 

gaire freqüent per aquestes latituds. 

També podem posar en la balança positiva la inau-

guració de la Sala de Vetlles un equipament que feia 

falta al nostre poble.

Remarcar l’acabament de les obres de la carretera 

que enllaça Alforja amb Les Borges del Camp, avui 

en dia és molt important tenir bones vies de comu-

nicació i ara caldrà esperar l’any vinent en que està 

previst fer la variant de Les Borges, per acabar de 

completar-ho.

Amb aquest número la revista INFORMATIU d’Alforja, 

torna a reprendre el color, concretament la portada 

i la contraportada. Creiem que estèticament és una 

bona millora que els nostres lectors sabran apreciar. 

La portada d’aquest número és una creació original 

del nostre artista local, Jaume Queralt.

Bona Primavera a tothom i ens retrobem a l’estiu.

CONSELL DE REDACCIÓ
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D’un temps, d’un poble...
14-12-08.- L’Associació de Dones d’Alforja, ha organit-
zat un bingo per la Marató de TV3, la recaptació ha 
estat de 2000 euros.

24-12-08.- La Coral Floc ha fet el tradicional concert de 
Nadal, després de quaranta anys de la direcció de Jordi 
Olivé, aquesta vegada han pres el relleu Roger Hortone-
da i Mª Elena Taverna. Cal destacar la participació en el 
concert, de la solista de l’Escala de Milà: Mª José Siri.

27 al 30-12-08.- En el pavelló del Poliesportiu s’ha fet 
el Parc de Nadal, per infants i joves.

31-12-08.- Arribada de l’Home dels Nassos (que segons 
la tradició te tants nassos com dies falten per acabar 
l’any). En el seu discurs a la plaça de Dalt, la nostra re-
vista fou un dels protagonistes més destacats, cosa que 
demostra la implantació social que te l’INFORMATIU.

5-1-09.- S’ha fet la tradicional Cavalcada de Reis, aquest 
any han arribat amb uns vehicles extravagants una es-
pècie de motos ornamentats per a l’ocasió,  abans de 
repartir les joguines per als infants, els tres Reis d’Orient 
han fet la visita a la Residència d’Avis, fent-los-hi arribar 
un obsequi per a tots ells.

17-1-09.- Festa Major d’Hivern, a la sala rodona del 
Parc s’ha fet una romescada popular i seguidament ses-
sió de ball.

18-1-09.- A la Sala Rodona del Parc s’ha fet una canta-
da d’Havaneres amb el corresponent rom cremat.

19-1-09.- Continuant amb els actes de la Festa Major 
d’Hivern, s’han fet jocs infantils.

20-1-09.- Diada de Sant Sebastià, copatró de la pa-
rròquia d’Alforja, s’ha fet una missa dedicada al sant.

24-1-09.- Avui ha fet una forta ventada i hem estat des 
del migdia sense llum elèctrica. Més informació en pà-
gines interiors.  

25-1-09.- Ha continuat la ventada i hem estat tot el dia 
sense llum. Estava previst fer Els Pastorets per un grup 
d’Alcover i s’ha hagut de suspendre. 

26-1-09.- A dos quarts de deu del matí ha tornat la 
llum elèctrica.

27-1-09.- El celler Mas d’en Botó d’Alforja que fa el vi 
Ganagot 2005 (D.O. Tarragona) va ser puntuat en pri-
mer lloc en una cata de vins a València. Segons ens 
ha comunicat el seu cap l’enòleg Josep M. Llauradó el 
certamen ha estat organitzat per la publicació: www.
verema.com.

31-1-09.- Com a cloenda de la celebració dels 40 anys 
de la Coral Floc, els components d’aquesta entitat han 
organitzat un viatge a Barcelona amb una visita al Palau 
de la Música Catalana, dinar al restaurant Set Portes i 
a la tarda a l’Auditori Municipal a escoltar un concert 
de Mozart. 

10-2-09.- S’han fet públiques les bases del XLVII Certa-
men Literari i d’Assaig de la Vila d’Alforja, editades per 
l’Ateneu Cultural Josep Taverna. 

21-2-09.- A quarts de dotze de la nit, s’ha fet una rua 
carnavalesca amb parada a la plaça del Mercadal, amb 
un discurs davant de l’Ajuntament. A continuació ball 
de carnaval al Poliesportiu.

22-2-09.- A la tarda s’ha fet la “rua” infantil del carna-
val amb l’enterrament del carnestoltes al Parc.

23-2-09.- L’Associació de Dones ha fet una assemblea 
per donar els comptes de l’entitat i fer la votació per re-
novar la meitat de la Junta Rectora, han sortit elegides: 
Susina Saludes, Joana Bonet, MªÀngels Garcia i Merche 
Gonzàlez.

Ventada 24 de gener. Pi del Parc Canvi de Junta (Associació de Dones)
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15-3-09.- Inauguració de la Sala de Vetlles, situada  al 

carreró del darrera de l’església, a la part posterior de la 

Residència d’Avis. Més informació en pàgines interiors,

15-3-09.- L’alcalde d’Alforja acompanyat d’alguns mem-

bres del consistori, ha fet entrega d’una placa comme-

morativa a l’Adelaida Baiget, duran la festa familiar amb 

motiu de la celebració dels 100 anys.

16-3-09.- Encara que les obres no estan acabades, avui 

el trànsit rodat ja ha pogut passar pel nou tram final de 

la remodelació de la carretera C-242, entre Alforja i Les 

Borges del Camp.

16-3-09.- El nostre col·laborador gràfic, Josep Aragonès 

a inaugurat una exposició de fotografies amb el títol: 

”Un racó de la memòria” a la Sala la Vintiquatrena de 

Reus. La col·lecció gràfica constava de més de 80 fo-

tografies de gran qualitat artística. L’acte ha estat molt 

concorregut.

19-3-09.- Vaga de mestres a l’escola pública, el motiu 

és per protestar per la nova llei d’educació que s’està 

preparant des del govern de la Generalitat.

22-3-09.- L’Agrupació dels Amics dels Avis ha celebrat 

una assemblea de socis per renovar la meitat de la Jun-

ta Directiva, han estat elegits: Antoni Pujals, Roser Salu-

des, Emília Vilanova, Puigcerver Puig i Josep M. Duran.

26-3-09.- Avui el Sr. Josep M. Pinyol, secretari de 

l’Ajuntament d’Alforja, des de feia setze mesos, ha ple-

gat del seu càrrec. El seu nou destí és el Consell Comar-

cal del Baix Camp.

1-4-09.- L’Associació de Dones ha organitzat una excur-

sió per visitar el complex del Món Sant Benet.

16-4-09.- Per fi després de molts entrebancs, aquest 

dijous al migdia està previst per les autoritats corres-

ponents fer la inauguració oficial de la part nova de la 

Residència d’Avis.                   

A. P.

Sra. Adelaida Baiget

3-3-09.- Havent plegat la Jèssica Esteso, com  ermitana 

de Sant Antoni, s’ha ofert el càrrec a la Monik (una 

senyora holandesa afincada a Alforja des de fa uns deu 

anys).

6-3-09.- Després de 40 anys d’estar en el local de la 

Sala Parroquial situat al carrer del Bolcadó, la Coral Floc 

ha fet el primer assaig en el nou local de la Casa de 

Cultura. Aquest canvi de lloc d’assaig, s’ha fet perquè el 

nou local disposa d’una sèrie d’equipaments que el fan 

més apte per l’activitat que requereix avui en dia una 

entitat com la Coral Floc.

9-3-09.- L’Associació de Dones d’Alforja, amb motiu del 

Dia Internacional de la Dona, ha fet una conferència a 

la casa de Cultura, el tema anat a càrrec de la Sra. Pilar 

Piferrer, diputada al Parlament de Catalunya.

13-3-09.- Avui la nostra convilatana l’Adelaida Baiget 

Huguet ha complert 100 anys, en aquest moment 

és la persona de més edat del nostre poble. Des de 

l’INFORMATIU, li desitgem que en pugui celebrar molts 

més en companyia dels seus familiars.



Oda a les paraules

“És fàcil parlar quan no volem dir tota la veritat” 

Rabindranath Tagore (1861-1941)

Seguint amb el meu darrer escrit en aquest informatiu 
i tall de continuació en l’homenatge a les paraules i so-
bretot en aquest concepte màgic i alhora de necessitat 
comunicativa social que és l’Escoltar, avui en aquesta 
nova edició, voldria insistir i remarcar una consideració 
importantíssima de cara a la correcta relació conviven-
cial que suposa el fet de parlar, escoltar i parlar. Tots al 
menys que ens consti tenim dues orelles i una boca, i 
tot estar en franca desavantatge sempre i malaurada-
ment té més protagonisme la boca que les dues orelles. 
Aquest analogia fisiològica ens permet introduir una de 
les premisses fonamental al meu entendre en el procés 
comunicatiu del parlar i sobretot escoltar. Parlem, par-
lem i obviem l’escoltar, portats per una empenta ritme 
frenètic social, on fugim del que ens volen dir no fos 
que sigui veritat i ens suposi tot un trasbals de qüestio-
nament personal.  Tots tenim una necessitat imperiosa 
de parlar, de dir la nostra, d’evocar tantes paraules i ex-
pressions que sovint passem per alt el fet que el nostre 
interlocutor també potser té una necessitat d’exposar 
quelcom en la conversa que tot just hem iniciat. Saber 
respectar el temps de la comunicació del parlar i es-
coltar són de vital importància,diria més, són essencials 
per tal de poder considerar si una conversa i per tant 
una inherent i suposada escolta han reflexat confusió, 
incapacitat per acceptar les diferències, poca autono-
mia i no han permès una disposició sincera a conèixer 
a l’altra persona ni el que realment ens volia comunicar. 
D’aquesta manera una  elegant conversa es pot trans-
formar en discussió i probablement en agressió.  Quan 
no respectem els “tempos” de les converses, quan in-
terrompim de forma desconsiderada en una programa-
ció d’asseveracions poc afortunades per reivindicar el 
nostre ego, la nostra identitat, el nostre col·lapse emo-
cional, no fos cas que perdéssim un protagonisme o 
temps d’intervenció, no ens adonem que ho podem 
perdre tot: la conversa, l’amistat, la confiança, la relació 
i evidentment la impossibilitat de tornar a parlar.  Quan 
necessitem ser escoltats, i no ho som, sentim dolor, 
sentim aïllament ja que percebem un menyspreu i una 
falta d’acceptació del que preteníem explicar.  Totes les 

persones necessitem explicar coses, compartir experièn-
cies, evacuar emocions i trobar unes orelles amigues o 
en absència d’aquestes d’algun professional amb gran 
dosis d’empatia i comprensió. Els suggereixo un exerci-
ci per entendre el que he pretès explicar-los.  Els agrada 
la música...; l’art del ritme, les melodies i les harmonies. 
Quan un compositor ens vol estimular i provocar un 
efecte emocional, de moviment o de concentració i re-
flexió utilitza tots i cadascun dels seus recursos musicals 
per aconseguir-ho. Res no es deixa a la improvisació, 
res no és causal i per tant,  treballa hores i hores, fins 
assolir l’efecte desitjat en les seves composicions i par-
titures. Si això ho traslladem al món dels cantautors, 
autèntics trobadors dels segles XX i XXI, suposo que 
deuen recordar i conèixer una cantautora de les Amèri-
ques, anomenada Gloria Estefan. Doncs bé, agafin vos-
tès la lletra d’aquesta cançó: 

“Con los años que me quedan”
Sé que aún me queda una oportunidad
Sé que aún no es tarde para recapacitar
Sé que nuestro amor es verdadero
y con los años que me quedan por vivir
demostraré cuánto te quiero....

i permeti’n-se una estona de música romàntica, melan-
còlica sota les notes d’un bolero.  Els recomano que 
l’escoltin en un moment de tranquil·litat, de pau, de 
serenor i de temps per a vostès. Inspirin, respirin i quan 
s’hagi acabat contestin aquestes preguntes:

Què han sentit... ?  Què en pensen...? Què ens de-
mana .... ?  Què vol dir-nos... ? 

Només els diré que Gloria Estefan, com tot cantautor 
compromès amb els seus sentiments, li va costar molt 
escriure, evocar totes i cadascuna de les diferents emo-
cions darrera de les  expressions que hem llegit i inte-
rioritzat de la cançó.  Espero que reflexionin tant o més 
com ho va fer la mateixa Estefan. Les conclusions en la 
propera edició...

(Continuarà...)          
Toni Pàmies
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Gent Nostra
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Jaume Queralt, pintor

- Tindria inconvenient de fer-nos 
un esbós de la seva biografia...?
-  Jo vaig néixer a l’any 1949 a Ta-
rragona i els meus primers estudis 
van ser al col·legi La Salle d’aquesta 
ciutat. Allà es va donar la circums-
tància de que alguns “hermanos” 
com anomenàvem col·loquialment 
als professors, li van insinuar al meu 
pare de que “aquest xiquet hauria 
d’anar a una escola d’art.” Jo sem-
pre anava amb papers en blanc i 
blocs i em dedicava a dibuixar als 
mestres i companys de classe. Es-
tudiar no era el meu fort i tan sols 
hi posava atenció a les Ciències Na-
turals. El meu pare que, val a dir-
ho, sempre m’ha ajudat molt, tot i 
que els pares en aquella època de 
la meva adolescència sempre volien 
que els fills fossin els continuadors 
del negoci familiar. Ell era manyà 
de cotxes i tenia taller propi. El cas 

és que vaig passar a l’Escola Taller 
d’Art de Tarragona, compaginant 
l’aprenentatge de l’art del dibuix 
amb els estudis de La Salle. Als 
quinze anys, deixo el col·legi de La 
Salle i la meva ciutat de Tarragona 
per ingressar a l’Escola Masana de 
Barcelona.
A la Masana vaig aprendre molt. En 
aquells temps t’ensenyaven a per-
feccionar la tècnica del dibuix i pin-
tar a l’oli força bé. Ara tinc constàn-
cia de que tota aquesta exigència 
s’ha perdut.

- A vos, la inspiració ja us barrina-
va per dins...
- Deixeu-me explicar. Després 
d’aquesta primera etapa, em van 
donar classes d’estilització.

- L’estilització que vol dir...?
- Doncs l’estilització vol dir que els 

professors et presentaven uns ob-
jectes determinats i tu els havies de 
“crear” a la teva manera, donant la 
teva visió particular d’allò que tenies 
al davant. Es tractava d’una tècni-
ca innovadora, revolucionària. Jo 
vaig aconseguir matrícula d’honor 
a l’Escola Masana. Els mestres em 
deien que estava en possessió del 
do d’una creativitat pròpia. Sempre 
m’ha agradat crear, deixar volar la 
imaginació i atrapar la irrealitat.

- Després dels estudis a l’Escola 
Masana...
- Vaig tornar a Tarragona i mi vaig 
estar durant dos anys abans d’anar 
a la “mili” i em van destinar a Me-
lilla al cos de “La Legión” durant 
catorze mesos. Per no perdre el fil, 
sempre anava amb un bloc a les 
mans fent apunts i dibuixos dels 
oficials i dels soldats.

Portal núm. 48 del carrer Bolcadó

En el frontís superior del portal número 48, 

allà on el carrer del Bolcadó dibuixa la inti-

mitat d’un racó en angle tancat, hi trobem 

gravat un rat-penat el quiròpter volador en 

la foscor de les nits, evocador de misteris i 

llegendes insondables. Quan travessem el 

llindar de la porta, ens dona la impressió 

d’haver penetrat en un món màgic, esotèric 

i, no obstant, acollidor. Ens trobem a la 

casa del pintor Jaume Queralt que ens rep 

amb el “Ninette” als braços, un gosset mal-

tès, inquiet per la nostra presència. El pin-

tor Queralt té una parla calmosa, com de 

tornada de moltes vivències i que impregna 

tot l’esperit de la casa. En el decurs de la 

xerrada ens hem proposat quelcom difícil: 

descobrir el món interior d’aquest artista 

excepcional.



Jaume Queralt al seu estudi
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- Per quina circumstància se li va 
ocórrer venir al nostre poble...?
- Tot té la seva explicació. A l’any 
1973, em dedico en cos i ànima a la 
pintura iniciant la meva trajectòria 
artística. Pocs anys després vaig 
conèixer a la Neus, la meva dona, 
i al 1976 presento la meva primera 
exposició al Centre de Comerç de 
Tortosa. També em dedicava a fer 
retrats a fi i efecte de guanyar-me 
la vida. Durant tres estius a Salou 
muntava una mena d’estudi en 
un petit espai que em llogava un 
home gran per un preu mòdic. Ens 
desplaçavem pels pobles del Baix 
Camp a la recerca d’un que ens 
agradés. A mi sempre m’ha fascinat 
la vida dels pobles petits als que ja 
em portava el meu pare quan era 
un infant. El cas és que vàrem arri-
bar aquí un dia i, dinant al restau-
rant de Can Rixixiu, vam preguntar 
per una casa de lloguer. Ens en van 
recomanar una i la vàrem llogar. 
Això era l’any 1978.

- Així que ja han transcorregut 
trenta anys de la seva vida entre 
nosaltres...
- Doncs si. Trenta anys de plenitud 
i satisfacció. M’hi trobo molt bé 
aquí. 

- Donem un tomb a la conversa. 
Entenem que definir l’art propi és 
una qüestió difícil. Li demanem 
un esforç per definir-nos la seva 
pintura.
- Anem a pams. L’art és el resum 
de tota una trajectòria. En el decurs 
de la meva vida artística, he passat 
per molts “ismes”: “impressionis-
me”, “expressionisme”, “figuració 
geomètrica”,  pintura realista i tam-
bé vaig fer alguna obra de surrealis-
me i fa uns quants anys que el meu 
art ha derivat a la pintura creativa. 
Jo soc molt conegut en el món de 
l’art pels meus quadres de nines...

- Se’ns ha avançat en el pensa-
ment perquè precisament volíem 
preguntar-li per aquesta tendèn-
cia en la seva pintura, per aquests 
colors sèpies sorprenents, pels 
grisos que es reflecteixen en les 
nines...

- Aquesta atracció va sorgir de la 
meva amistat amb un antiqua-
ri d’Olot al qual visitava sovint. 
En aquella època jo feia quadres 
d’interiors de cases d’antiquaris. Em 
fascinava aquell món d’imatges in-
animades. En les prestatgeries vaig 
veure nines mig desmanegades que 
em van cridar l’atenció imaginant 
la possibilitat d’humanitzar-les. 
Pensava que aquelles nines  havien 
estat objecte de felicitat d’una in-
fantesa sovint oblidada. A més de  
pintar-les em vaig comprar per fer-
ne col·lecció i tenir-les  disponibles 
com a models. D’això que us expli-
co ja deu fer gairebé trenta anys, la 
qual cosa m’ha permès conèixer a 
fons el món esotèric de les nines.

-  Contemplant amb atenció els 
seus quadres de nines, creiem en-
devinar un món tancat, un esote-
risme latent...
- I tant que si! Només cal mirar-
los. Però cada nina té una expres-
sió diferent. Jo no pinto el ninot 
sense més. Aquí rau la diferència. 
Alguns pintors es limiten a pintar 
el ninot sense donar-li cap alè de 
vida. Es veu de lluny que és un ni-
not. En el meu cas, els hi transmeto 
vida pròpia. No ni ha cap d’igual 
en l’expressió, en la mirada... tot 
ho transformo en un món màgic. 
Aquest quadre que teniu al davant 
vostre, sembla una nina però podria 
ser, imaginativament, una nena. És 
el misteri de la inspiració.
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- La persona que es posa al davant 
d’un quadre d’una nina seva, en 
l’opinió de l’artista que és el que 
ha d’interpretar...?
- Cadascú ho interpreta a la seva 
manera. Es difícil imbuir-se de 
l’esperit de l’artista. Alguns fins i tot 
he vist que els produeix esgarrifança 
i un sentiment de rebuig. Jo vaig 
viure la meva etapa d’obsessions 
esotèriques, macabres, satàniques, 
que em van marcar molt i que me 
impel·lien anar a l’Institut Pere Mata 
a pintar...

- Que després ho va superar...
- No es tractava de superar sinó 
més aviat d’espolsar els fantasmes 
que niuaven en el meu món inte-
rior. Jo tinc molts quadres d’éssers 
inanimats, de temes on s’endevina 
el pessimisme més ferotge, la triste-
sa, la malenconia. Per això us parla-
va d’haver pintat en l’interior d’un 
manicomi. Els cafès rurals amb els 
seus vells al voltant d’una estufa. 
En tots ells reflecteix-ho una solitud 
estranya, de desfeta sense retorn 
possible.

- Tornem al món de les nines. 
Quan nosaltres observem algun 
quadre seu ens fa l’efecte d’un 
conte de misteri, com si hagués 
comprat la nina en una parada 
d’encants vells, per plasmar la 
seva fantasia en un espai blanc 
al que només li falta donar-li a la 
maneta de la corda per posar-lo 
en moviment. Quina impressió 
ens dona...
- Doncs que voleu que us digui!... 
Jo també ho veig així. No ho sabria 

explicar. En realitat és un món mà-
gic al que només li falta la manca 
de moviment a la que feu referèn-
cia.

- Els seus quadres tenen una defi-
nició molt clara en els colors. Pre-
dominen les tendències als sèpies 
i als grisos...
- L’aplicació del sèpia pertany a una 
època passada. Potser reflectia un 
estat d’ànim. Ara faig servir una 
altra gamma de colors  més vius. 
Amb això té molta influència l’estat 
d’ànim interior.
- L’artista Jaume Queralt reconeix 
una tendència a l’esnobisme...?
- De què..?

- D’esnobisme. De voler aparen-
tar una personalitat que no es co-
rrespon amb la realitat...
- No, ni de bon tros. Rotundament 
no. Jo soc així. Una persona més 
aviat senzilla...

- Narcisista..?
-Narcisisme si. Em reconec narcisis-
ta i egocèntric. Un creador - artista 
ha de ser egocèntric. Ho porta, ne-
cessàriament, molt endins.

- Aquest egocentrisme vos ho ma-
nifesteu en la vostra pintura...
- Això ho ha de copsar l’espectador 
de la meva obra i, com us he dit 
abans, cadascú ho interpreta d’una 
manera diferent. No tots tenim la 
mateixa capacitat d’entendre.

- Com es desenvolupa la seva vida 
aquí al nostre poble...
- Per a mi ha estat una font ines-

gotable en la que no  ha parat de 
brollar la inspiració. El seus entorns, 
el seu paisatge, la seva lluminositat 
esclatant, de color vius... A Eivissa i 
Formentera, també he trobat aques-
ta llum. Però aquí he de reconèixer 
que vaig començar una etapa de 
creació molt profitosa.

- Vos Queralt, heu viscut, econò-
micament parlant, de la pintu-
ra...?
- Aclarim-nos. En un principi jo he 
viscut “per la pintura”. Aquí Alforja, 
la Neus i jo vàrem passar una èpo-
ca molt fotuda, abans de donar-me 
a conèixer. Però després les coses, 
poc a poc, van anar canviant per 
a millor. Ja m’ho deien a l’Escola 
Masana: Si tu saps dibuixar hi tens 
molt de guanyat i tard o d’hora 
arribarà la teva oportunitat.

- Quan té el pressentiment, la fi-
blada, de que ha rebut l’empenta 
definitiva que li permetrà viure 
del seu art...?
- L’impuls el vaig rebre a l’any 1973. 
Uns metges de Granollers, coneixe-
dors de la meva obra, tenien una 
bona relació amb el director de 
“La Caixa” d’aquesta ciutat i em 
van  oferir l’oportunitat d’exposar 
a la sala que aquesta entitat patro-
cina a Granollers. Afortunadament 
l’exposició va ser tot un èxit. Des-
prés  varen arribar propostes de Sa-
badell, d’Olot i altres ciutats de Ca-
talunya. Després el salt a l’estranger. 
A París vaig exposar al “Petit Palais” 
i a la meva obra de tema abstrac-
te, se li va atorgar un primer pre-
mi. Tot seguit vaig exposar a Ciutat 



9Informatiu núm. 64. Segona època, gener-març 2009. Alforja

Jaume Queralt i el “Ninette”

de Mèxic, Tokio, Dubai. Ara fa un 
any vàrem muntar una exposició a 
Roma i Kuwait, aquesta última d’un 
èxit esclatant. Alguns crítics parla-
ven del magnetisme atractiu que 
irradiava la meva obra.

- Als seus gairebé seixanta anys, 
quins pensaments el preocupen, 
dit d’una altra manera, com con-
jectura el seu estat de creació...?
- Ara estic molt bé. Amb el pres-
sentiment de que he madurat. Si 
el propi estat d’ànim es bo, l’art va 
adquirint una serenor  de fermesa. 
Sincerament, crec haver trobat el 
meu equilibri emocional.

- En la seva joventut quins pintor 
el van influenciar...?
- De jove em va causar un gran im-
pacte la pintura de Van Gogh. Més 
endavant la d’Antoñito López i la 
seva obra realista. També un tal Na-
ranjo, menys conegut i, per últim 
l’Antoni Tàpies.

- Tàpies...? L’obra d’Antoni Tàpies 
és molt diferent de la seva...
- Compte! Infinitat de pintors al 
llarg de la seva vida sempre han 
pintat el mateix, amb pocs mati-
sos i diferències, s’acomoden i es 
deixen anar. En canvi en Tàpies, tot 
al contrari. Ha evolucionat molt a la 
recerca d’innovacions continues. Jo 
el vaig conèixer a la dècada del 60 
– 70 del segle passat i la seva trajec-
tòria pictòrica es digna d’admiració

-  Què a representat la Neus en la 
seva vida...?
Un somriure il·lumina el rostre de 
l’artista abans de donar-nos la res-
posta:
- Per a mi la meva dona és un “tot” 
difícil d’explicar. Sempre m’ha fet 
costat en els moments de dificul-
tats que no han sigut pocs. La vaig 
conèixer quan jo  tenia 27 anys i a 
ella li faltaven pocs dies per com-
plir-ne 18. Ella es va adaptar a la 
meva forma de viure gens con-
vencional. Amb els anys, cansat de 
tractar amb “marxants d’art” sen-
se  gaires miraments, ella se’n va 
fer càrrec de la part comercial de la 
meva obra. Qui millor que ella per 
defensar els meus interessos? Vaig 
tenir la gran sort de trobar aques-
ta dona d’excepció. Els “marxants” 
més aviat que tard, acaben per ex-
plotar a l’artista. Us faré una confi-
dència: Arriben a demanar un 50% 
de comissions de la venda. Això 
més que un abús, és un disbarat. 
Afortunadament el Jaume Queralt 
ja no depèn d’aquesta màfia.

- Ha decidit viure el que li resta 
de vida, - Déu vulgui molt llarga-,  
aquí Alforja...?

- Jo aquí, insisteixo, mi sento molt 
bé. Però penseu de que tinc un fill 
que viu a Los Angeles (Estats Units). 
Si ell ens demana a la seva mare i 
a mi d’anar a passar alguna tempo-
rada a casa seva, per lògica hauré 
d’acceptar-ho. També tinc casa a 
Formentera on m’agrada passar-hi 
uns mesos a l’any.
- Què hi troba a Formentera...?
- Per a mi, Formentera té un encís 
especial. La llum, la tranquil·litat, la 
pau. És el meu paradís perdut. Però 
jo que he voltat per tot el món i, no 
obstant haver nascut a Tarragona, 
les meves arrels més preuades són 
aquí a Alforja.
“Ninette” el gosset maltès resta 
cada cop més inquiet. Durant tota 
la xerrada no ha parat de fer ca-
brioles i de bordar com un esperi-
tat. El seu amo l’agafa en braços i 
l’acarona. Això sembla calmar-lo. 
Ens acomiadem del senyor Jau-
me Queralt, agraint-li l’amabilitat 
d’aquesta estona tan agradosa i el 
“Ninette” ens mira amb els ullets 
escodrinyadors que semblen blas-
mar l’enuig d’haver envaït el seu 
espai d’intimitat.

Gonçal Evole i Antoni Pujals
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Tenim una societat greument malal-
ta, no és només que hi ha un grau 
molt elevat de hipocresia, d’egoisme, 
d’individualisme, segurament en to-
tes les societats i en tots els temps, 
aquests han estat defectes generals, 
el problema nostre és afegit a tots 
els que hem esmentat abans, tenim 
un grau d’ignorància, de prepotència 
i d’una falta molt acusada de conse-
qüència a la majoria de decisions que 
prenem, o simplement la divergència 
total entre la manera de pensar i les 
nostres actuacions.
Tenim un país en el que la meitat dels 
seus habitants no son conscients del 
que significa a Espanya el concepte 
de solidaritat, l’altra meitat és cons-
cient que en el cas de Catalunya, això 
significa explotació, però això no te 
cost per als partits estatals que en 
conjunt, en unes eleccions generals, 
a Catalunya, treuen sistemàticament 
majoria absoluta. En el cas de les úl-
times eleccions generals, després dels 
problemes a Barcelona, a l’aeroport, 
a rodalies amb l’AVE, amb l’apagada 
elèctrica del mes d’agost, amb els in-
compliments de l’Estatut, etc. a qual-
sevol país hauria tingut un greu cost 
per el partit governant, però aquí no, 
aquí van treure els millors resultats 
que mai havien tret.
Els habitants de la Catalunya indus-
trial, consideren el territori com el seu 
jardí privat, del que volen gaudir sen-
se cap limitació, així destrossen ca-
mins rurals, lleres de les rieres, prats 
i camps amb els seus tot terrenys i 
quads, i l’última és l’exigència, re-

colzada per sentències judicials, de 
fer callar les campanes, les esquelles 
del bestiar i la supressió de granges 
i males olors per que res no destorbi 
el seu sagrat descans, sense importar-
los gens interferir en sistemes de vida 
de gent que fa segles que els gau-
deixen.
Els habitants de les zones rurals en 
contrapartida, s’obliden que sense 
aquesta Catalunya industrial les se-
ves prestacions socials, sanitàries, 
d’educació, de infraestructures, no 
serien les mateixes ja que la capacitat 
de finançament restaria molt dismi-
nuïda.
El mateix passa amb la generació 
d’energia, siguin centrals nuclears, 
aerogeneradors, plantes fotovoltai-
ques, centrals d’energia hidràulica, de 
cicle combinat, línees d’alta tensió, o 
abocadors controlats, ningú els vol a 
prop de casa, sobretot alguns tipus 
d’ecologistes desinformats o fanàtics, 
quasi sempre de matriu urbanita, i en 
la majoria de casos amb diàleg impos-
sible, però sempre amb l’exigència 
de que la electricitat flueixi quan 
donen el interruptor. Això val també 
per a l’aigua, el gas o el telèfon. Amb 
els telèfons mòbils l’oposició a la 
col·locació d’antenes està re-
tardant molt el poder assolir 
la total cobertura.
L’any passat es va veure un cas clarís-
sim del que estem comentant, amb a 
l’enfrontament entre l’àrea de Barce-
lona i la resta del territori pel proble-
ma de l’aigua, un enfrontament en el 
que la majoria patien les conseqüèn-

cies d’una falta 
de planificació, i 
per l’altra banda, 
sense negligir les 
raons dels page-
sos, també hau-
rien de pensar 
d’on surten les 
poques o moltes 
subvencions que 
reben, i sobre-
tot de la gent de 
Tarragona, que 
ja no recorden, 
l’aigua salada 
que bevien fa uns 

anys, abans que La Generalitat fes el 
minitransvasament de l’Ebre, del qual 
per cert encara queden  40 Hm cú-
bics no disposats. La desconfiança i 
l’egoisme d’uns i altres està destruint 
el país. Hem rebregat tant la paraula 
solidaritat que ja no la podem em-
prar.
Llògicament els partits del país els 
formen la gent del país i amb aques-
ta matèria prima no poden pas ser 
millors, i les contradiccions i inconse-
qüències son molt grans. Tots diuen 
que treballen pel país i per a la seva 
gent, però cada dia veiem que en 
realitat treballen per a les seves am-
bicions, assegurar-se la cadira diríem 
col·loquialment, com sinó s’explica 
que els partits estatals tinguin disci-
plina de vot, i votin sovint contra els 
interessos de Catalunya, que no facin 
valdre el seu pes ni tant sols per que 
no ens insultin. Els partits teòrica-
ment d’obediència catalana ens te-
nen acostumats a dir unes coses que 
quasi sembla que són sobiranis-
tes o independentistes, però 
a l’hora de la veritat pacten 
qualsevol cosa per tal de te-
nir una mica de paella. Si 
són sobiranistes, si fossin 

c o n s e q ü e n t s 

com a mí-
nim haurien de 
defensar l’honor i la 
dignitat de Catalun-
ya, dir les coses pel 
seu nom, però to-
thom pren decisions 
i elabora programes 
amb les enquestes al 
davant.
El que comentava al 
principi de l’escrit, 
una societat malalta, 
esquizofrènica, en la 
qual el que es diu no 
és el que es pensa, i 
el que es fa no te res 
a veure ni amb una 
cosa ni amb l’altra.   

Benet Sadurní

Societat Malaltissa
Aerogeneradors, per què no?



Tothom parla de la crisi. Fa poc més 
d’un any ens deien que la crisi, que 
estava afectant gran part del món oc-
cidental, aquí no ens afectaria gaire, 
perquè teníem uns bancs sanejats, 
que la banca espanyola era la millor 
del món i que estàvem en una situa-
ció immillorable -com mai s’havia vist-, 
que aquí no hi havia crisi, fins després 
de les eleccions generals no es va voler 
acceptar que estàvem en una pendent 
de caiguda lliure. Estàvem econòmica-
ment passant al davant d’Itàlia i aviat 
superaríem a França. Que la nostra si-
tuació econòmica estava blindada per 
un superàvit, que els fons destinats a 
pensions estaven garantits fins al 2030 
com a mínim, que amb la construcció i 
el turisme podíem afrontar el futur amb 
optimisme, etc.
Ara després d’un any les coses han 
canviat, Espanya és el país d’Europa en 
que l’atur ha crescut més, cada dia hi 
ha més empreses que tanquen i ja es-
tem als 3 milions i mig d’aturats, en el 
moment d’escriure sento per la ràdio 
que diuen: a Catalunya hi ha més de 
mil aturats nous cada dia i no es veu el 
final de tot plegat. Els bancs no deixen 
crèdits i això afecta molt a les empreses 
i també a les famílies Els entesos diuen 
que el pitjor encara ha d’arribar. La in-
dústria espanyola no pot competir amb 
qualitat amb els alemanys i no pot com-
petir amb els preus de la Xina, així que 
la nostra indústria està en una situació 
complicada per afrontar un futur amb 

molta competència. Des del govern no 
es veu cap pla per reconvertir la nostra 
economia, s’han de fer canvis estructu-
rals però encara no hem començat i si 
tardem massa ens passaran al davant 
altres països que ja s’estan preparant 
per els nous reptes que s’apropen. 
Últimament se senten comentaris sobre 
quantitats astronòmiques que et deixen 
sorprès. Com pot ser que per salvar la 
“gran banca” hagin d’ajudar-los amb 
milers i milers de milions d’euros, quan 
son ells els culpables de la greu crisi que 
tenim a sobre. Els entesos diuen que si 
el sistema financer se’n va en orris el 
daltabaix encara serà més gran. Durant 
prop de quinze anys  l’economia ha 
tingut una època alcista, tot anava de 
cara amunt, mai a la vida els bancs i la 
borsa havien guanyat tant, ara de sobte 
tots em de córrer a salvar-los. Durant 
aquests anys de vaques grasses només 
pensaven en acumular capital, els bene-
ficis eren privats. Ara que han arribat les 
vaques magres, les pèrdues han de ser 
assumides per l’erari públic. Tota la vida 
que es parla de cicles d’abundància i 
d’escassetat, ja podien pensar que allò 
no podia durar sempre. Ara els bancs 
es queixen, les  fàbriques de cotxes es 
queixen... diuen que han de parar la 
producció perquè hi ha massa estocs, 
que han d’acomiadar personal per re-
duir la producció, que han de traslladar 
les fàbriques a llocs més competitius, 
que han de tancar les empreses si no 
hi ha més subvencions. La crisi general 

ja fa un any que 
s’està escampant 
pel nostre país i 
tot son lamenta-
cions. Els sindicats 
obrers no diuen  
res, callen, per-
què saben que ells 
també tenen part 
de culpa. Durant 
aquests anys de 
bonança, no feren 
res per orientar 
les empreses a ser 
més competitives 
i estar prepara-

des per quant arribessin temps no tan 
bons. 
Hi ha una altra crisi que fa més de tren-
ta anys que dura, però d’aquesta nin-
gú en parla o molt poc, és la crisi de 
l’agricultura i la ramaderia que estan 
sota mínims i no em refereixo només 
al sector de la fruita seca, és quasi bé 
tot el que fa referència al món agrari, 
molts productes del camp i derivats 
del bestiar, els pagesos els  estan ve-
nent  per sota del preu de cost, això 
que en un altre sector sembla mentida 
en el sector agrícola és veritat. Hi ha 
pagesos i grangers que han de suportar 
pèrdues durant llargues temporades, 
esperant que millori el cicle econòmic 
per poder fer les paus. Fora del món de 
la pagesia no s’entén, per exemple nin-
gú està disposat a vendre els cotxes o el 
que sigui, per sota el preu de cost, per 
començar demanen al govern que sub-
vencioni les seves ventes amb “plans 
Renove” o similars.
Les estadístiques sobre la pagesia son 
esgarrifoses, el 2007 a Catalunya s’han 
perdut més de 1500 explotacions agrí-
coles o dit d’una altra manera des de el 
1999 fins el 2007 s’han perdut més de 
12000 explotacions agràries, en el sec-
tor ramader el drama es més o menys 
igual, més de 450 granges pleguen 
anualment a Catalunya. El pitjor de tot, 
no és l’assumpte econòmic que es molt 
greu, és la manca de relleu generacio-
nal, més del 60% dels pagesos tenen 
més de 50 anys. Ara molts pagesos tre-
ballen en una altre empresa i tenen la 
terra o la granja com una activitat se-
cundària. Si l’agricultura anés bé podria 
absorbir molta mà d’obra que ara està 
a l’atur i equilibrar el País. 
Només amb una petita quantitat dels 
milions i milions d’euros que es desti-
naran a salvar la “Gran Banca”, s’hauria 
pogut arreglar el problema del camp. 
Perquè l’agricultura sigui viable falten 
a més de pagesos inversions per poder 
posar-se al dia i salvar el territori.      

A. Pujals

11Informatiu núm. 64. Segona època, gener-març 2009. Alforja

Parlem-ne

PER SOTA EL PREU DE COST
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Temps de Lectura

“La meva Veritat” d’Octavi Fullat

Octavi Fullat, filòsof de l’educació (Foto La Vanguardia)

He esperat amb impaciència gens dissimulada el segon 
volum de les memòries del professor Fullat, amb el con-
venciment íntim que m’ajudarien a esbrinar els interro-
gants que  em van quedar penjats a la primera part. He 
de confessar-vos que aquesta segona part m’ha provocat 
un delit autèntic. La lectura és una de les meves grans 
passions i he de reconèixer que feia temps que no gaudia 
tan intensament d’un llibre. En la meva opinió, aquestes 
memòries tenen dues lectures  clarament incompatibles. 
Els qui encara no han girat el full de la seva joventut, 
m’atreviria a insinuar –és una opinió personal- que no arri-
baran al primer quart del llibre. Però quin gaudi per als qui 
ja hem iniciat la nostra particular davallada tardorenca! El 
professor Fullat, en els inicis de la seva pròpia senectut, 
pressentint a prop el traspàs del llindar d’un  “més enllà” 
desconegut, s’ha plantejat si anar-se’n amb el pap ple, la 
qual cosa resulta poc agradosa, o bé buidar-lo, iniciant el 
viatge interminable lleuger d’equipatge. Ha triat aquesta 
segona opció i cal imaginar-lo descansat i en pau després 
de deslliurar-se de tants silencis, de mitges paraules que 
se li havien quedat embolicades en les teranyines dels bu-
dells. Molts de nosaltres, presoners en la mateixa cruïlla, 
hem escollit el camí del silenci hipòcrita de guardar gelo-
sament les nostres misèries.
Permeteu-me insistir en el fet que aquestes ratlles no són 
necessàriament una crítica, per a la qual considero no es-
tar a l’alçada, sinó més aviat un desfogament per poder 
desenvolupar la “meva” veritat.
Els dos volums publicats fins ara, al meu lleial entendre, 
tenen un fil conductor clarament definit. Diguem-ho sen-
se embuts: és la memòria d’un desencís. Pel xiuxiueig 
que s’ha escampat pel poble  i que m’ha arribat a cau 
d’orella, alguns s’han apressat a qualificar el professor Fu-
llat “d’home amargat”. Res més lluny de la realitat. Llegint 
la seva obra he arribat a la conclusió que l’Octavi Fullat és 
un home desencantat, la qual cosa és literalment diferent. 
Tinc el convenciment que aquest desencant ens afecta a 
molts.
En un diàleg sobre el llibre de Paul Ricoeur “Memòria. His-
tòria. Oblit”, el professor Fullat ens deixa aquesta reflexió: 
“La memòria forma la matriu de la història. L’important 
és “une politique de la juste mémoire”. Una societat no 
pot quedar indefinidament en còlera amb ella mateixa. 
Anys després, el 2006, vaig recordar aquest diàleg, ja 
que els tontos del Parlament de Madrid van parir una 
“Ley de memoria histórica” sense saber definir ni tan 
sols els termes de “memòria”, “història” i “temps”. I 
ells tan contents amb el seus mass media encensant-
los.”
Més endavant, en una xerrada profunda amb una tal 
Mònica, afegeix: “Els humans vivim dels records i dels 
oblits de la nostra història; cada grup amb la seva. Som 
guerra constant entre voler veure i tancar els ulls. Què 
és la història? Una ficció que pot demostrar-se”.
En un viatge per Síria  té com a interlocutora la Chari, que, 

Mai no acostumo a fer-ho. Excepcional-
ment, però, impel·lit per un ressort difícil 
d’explicar, he obert el llibre pels fulls finals 
i, a les pàgines 466 – 467, em trobo amb un 
breu i documentat esquema de la biografia 
del professor Octavi Fullat Genís. Ho he lle-
git posant-hi els cinc sentits i he tingut una 
sensació d’astorament, empetitit davant 
d’un bagatge intel·lectual difícil de superar 
i que la “vox populi” reconeix com un “pou 
de saviesa”. Em pregunto quines creden-
cials pot presentar un lletraferit com jo, ca-
gadubtes empedreït, per emetre una opinió 
més o menys encertada sobre les reflexions 
que de ben segur trobaré en el llibre. M’ho 
repenso i em dic que tots tenim la “nostra 
veritat”. Amb una dosi d’humilitat i la mi-
llor de les voluntats, jo exposaré la “meva”, 
sincera, intransferible.
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en un moment de la conversa a tomb de la vida humana, 
li deixa anar:
- “Però som lliures, Octavi.
- No, Chari, no naixem lliures. Ens creiem destinats a la 
llibertat. Això és tot.
- Em permets, Fullat...?
-  Sí.
- Les teves memòries què són?
- Brams, Chari, excepte alguna precisió lingüística.”
Per reblar el clau de la visió de “la història” del profes-
sor Fullat, permeteu-me un parell de cites més. El diàleg 
s’esdevé a la Universitat Iberoamericana de la ciutat de 
Guatemala:
-“Què fa l’historiador? –m’interromp una.
- Ordenar el curs de la història mantenint la seva ab-
surditat.
Durant el col·loqui un em diu:
- Només comptem amb un llibre vàlid.
- Quin?
- La vida.
- La d’avui o bé la d’abans?
- L’una i l’altra.
El professor Fullat tanca el col·loqui amb aquesta sentèn-
cia:
- No hi ha, amic, una història de bons i una altra de 
dolents. Només comptem amb una: la dels malparits”
He volgut subratllar  expressament aquests paràgrafs de 
la primera part del segon volum, dedicada a la “Història”, 
per refermar-me en l’opinió personal que, efectivament, 
estem davant de la memòria d’un desencant.
A mesura que avanço fulls de “La meva veritat”, d’una 
lectura no sempre fàcil donada la seva complexitat filosòfi-
ca, que em fa tornar enrere un i altre cop per tal de relle-
gir paràgrafs sencers, m’adono que, no obstant haver de 
suportar en ocasions puntuals un “ego” difícil de pair, el 
professor Fullat amaga una humanitat desbordant, d’una 
tendresa commovedora.
Un Nadal a Salzburg (Àustria). Assegut a la catedral, va 
irrompre una missa. Quina? No ho recorda. Podria haver 
estat la Gran Missa en ut m.k.427 que Mozart va deixar 
enllestida el 1783. Captivat per la música, enlaira el seu 
pensament i ens deixa aquesta reflexió:
“Mirava de reüll els dos joves  i vaig veure com els seus 
ulls brillaven com dues estrelles a través d’una boira 
lleugera. Desesperança i religió són expressions de la 
radical qüestionabilitat de l’ésser humà. Jo, en canvi, 

continuava sent el meu propi monstre devorant-me 
des de dins. El ramat és sempre més fort que la bèstia 
solitària; hauré de convertir-me en peça de ramat?”
Març de 1966. Reunió de notables en el Centre Borja que 
els jesuïtes tenen a Sant Cugat del Vallés. Dos personatges 
centren l’atenció del professor Fullat: Rof Carballo i el doc-
tor Ramon Sarró, catedràtic de psiquiatria a la Facultat de 
Medicina de Barcelona. La conversa amb aquest últim li’n 
suggereix aquesta altra:
“Fer-se adult consisteix a substituir les imatges de la in-
fància per imatges adultes. El pare Noel, els Reis Mags, 
els angelets, pertanyen a la nostra infantesa. També el 
cristià adult deixa d’acceptar com a cosa seriosa que el 
món va ser creat en sis dies, que la mare de Jesús va 
ser verge i mare, que la van pujar al cel en cos i àni-
ma. No coincideixen la fe de l’infant i la fe de l’adult. I 
ara afegeixo, quan redacto aquestes línies, que tampoc 
s’ha desfet de la seva fe infantil el musulmà que creu 
anirà immediatament al paradís si salta pels aires esmi-
colat i amb el més gran nombre possible d’infidels.”
Ens explica el seu encontre al restaurant universitari de 
Mont Saint Aiguan amb una professora malenconiosa, el 
nom de la qual  continuava ignorant tot i haver-la vist 
cada any. Li demana permís per acomodar-se al seu costat 
i en fer-ho el cap del professor Fullat frega el seus pits 
suaus. Per a aquestes entremaliadures el nostre personatge 
té una esma especial. La conversa sense rumb i més aviat 
banal. De cop i volta, com si es tractés d’un argument 
d’experiència vella de la maldat, li cita el versicle 23 de 
l’evangeli de Sant Mateu:
“Compte, farsants! Lletrats i fariseus hipòcrites, vosal-
tres feu brillar la copa i el plat, però només és apa-
rença...Sou sepulcres emblanquinats! Per fora tenen 
bona aparença, però per dins són plens d’ossos de 
morts i podridura. Vosaltres, el mateix.”
La cita del versicle és més llarga i parla dels “escribes i els 
fariseus que s’han assegut  a la càtedra de Moisès.  “Feu 
doncs i observeu tot el que es diuen, però no imiteu la seva 
conducta perquè diuen i no fan...”
Ves per on, aquest versicle de l’evangeli de Sant Mateu 
el tinc guardat gelosament en una carpeta - agenda que 
m’acompanya sempre com si fos un llibre de capçalera, 
i el llegeixo una i altra vegada, sobretot quan monsen-
yor Rouco Varela, el papa de Madrid, i el seu camarlenc 
particular, Martínez Camino, alliberen les seves bestieses 
habituals, que serveixen d’aliment natural per després pro-
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vocar les basques que vomita la COPE i el seu predicador 
oficial dels matins. 
Si has tingut la paciència d’arribar fins aquí, amic lector, 
em permetràs fer-te un aclariment. Les memòries del pro-
fessor Fullat en cap moment no segueixen un ordre cro-
nològic. Tan aviat ens sorprèn amb llargues disquisicions 
filosòfiques, com ens parla de records passats, com dels 
fets de l’actualitat més recent, en un “flash-back” expres-
sament anàrquic. A tall d’exemple, per entendre-ho millor: 
l’autor es disposa a recuperar amb la memòria “una tro-
bada considerable que va tenir lloc a Niça el 1969”. Sense 
cap altra explicació deixa escrit el següent comentari mor-
daç:  “Però resulta que estic indignat en aquest instant, 
ja que m’assabento de la frivo-
litat escandalosa amb la que 
parlen els polítics. El govern 
del tripartit – bis s’autodefineix 
com a “Entesa pel progrés”. El 
que em revolta és l’ús del ter-
me “progrés”. S’imaginen que 
manifesten alguna cosa gran-
diloqüent i entusiasmadora i 
no van més enllà de fer un rot 
que els molestava a l’estómac”. 
Tot seguit  el professor matisa la 
mordacitat amb explicacions his-
tòriques del concepte “progrés”. 
He de subscriure el paràgraf en 
la seva totalitat, sense amagar el 
meu entusiasme, perquè, efec-
tivament, se n’està fent un gra 
massa, del mot “progrés”,  ja 
que per a molts tan sols significa 
un excés de prepotència i po-
der. I això ho tenim reflectit en 
el nostre entorn més immediat. 
Qui ho vulgui entendre...
En  “La meva llibertat”, el pri-
mer volum de les memòries 
d’Octavi Fullat, la seva “bèstia 
negra” era Pasqual Maragall, a 
qui adreçava els seus dards més 
enverinats. En “La meva veritat” 
aquesta bèstia no és altra que la 
que ell anomena  “Tripartit – bis”, sense un bri de com-
passió. Així es permet de citar el conseller Josep Huguet 
com “el paio aquest de les Universitats, un tal Huguet, 
el grassonet d’Esquerra Republicana...” D’Ernest Mara-
gall, conseller d’Educació, en parla sempre com del “qua-
si – clonat”, suposo que la “clonació” fa referència  al 
seu germà, l’expresident Pasqual Maragall, amb qui guar-
da una aparença física notable. On l’autor no deixa  cap 
branca verda és quan  es recorda del conseller Joan Saura. 
Octavi Fullat,  al Caire, acomodat en el restaurant Kasr el 
Rachid, el millor de la capital d’Egipte, segons li havien 
assegurat: “I els pobres...? Eren en un altre lloc, suposo 
que cuidats sol·lícitament pels de Saura, la seva ami-
gueta Mayol i el seu programa d’esquerres”. Avanço en 
la lectura i trobo aquesta altra referència impagable. Expli-
ca uns contactes que havia tingut amb l’ideòleg i filòsof 
del PSUC Manolo Sacristán. El paràgraf acaba així:  “Mal-
grat la seva radicalitat, Sacristán ha estat l’intel·lectual 
marxista més agut d’Espanya. Saura...? Un gandul, al 

seu costat, un pelat, un fotut lladregot, amb corbata, 
això si”. Menys pietat cristiana, impossible.
 Tampoc l’actual president de la Generalitat s’escapoleix 
d’aquesta impietat, sense cap concessió a una mínima 
comprensió.
“- Què opines de Montilla?- Em pregunta l’Estela Cla-
ramunt.
- Un volàtil sense envergadura.
- Tu no ets d’esquerres –persisteix ella.
- Hi ha dues esquerres –li responc- Una és malenco-
niosa, l’altra lírica. Han mort totes dues. Ara, els que 
queden procuren cobrar bé. Això és tot”.
Si m’ho permet, doctor Fullat, li exposaré la meva dis-

crepància més absoluta. Crec 
conèixer  l’home que avui pre-
sideix la Generalitat. He man-
tingut converses amb ell i amb 
persones del seu entorn més im-
mediat. José Montilla és un im-
migrat que va arribar d’ Iznájar, 
el seu poble nadiu de Còrdova, 
en plena adolescència, proce-
dent d’una família extremada-
ment humil.  Va desenvolupar la 
seva activitat en l’anomenat Cin-
turó Roig de Barcelona. Eviden-
tment no va tenir l’oportunitat 
d’estudiar als Escolapis i ho va 
fer en les acadèmies tètriques i 
les escoles públiques –poques- 
que hi havia en aquells barris de 
la perifèria. Anys de plom i de 
lluita clandestina. En les primeres 
eleccions democràtiques munici-
pals, va aconseguir una regido-
ria a l’ajuntament de Sant Joan 
Despí que aviat se li va quedar 
petita. El PSC ja s’havia adonat 
de la seva capacitat de treball i 
ell va tenir l’encert d’introduir-
se en l’anomenat “aparell” del 
partit i, a les següents eleccions, 
després d’un pacte enrevessat, 
va ocupar l’alcaldia de Cornellà 

de Llobregat, on va culminar una transformació de la ciu-
tat de l’especulació més salvatge absolutament admirable. 
Afegiré quelcom més: José Montilla, en el conjunt de Ca-
talunya, no va aconseguir tants vots com el seu adversari 
a presidir la Generalitat. Això és públic i notable. Però  és 
president amb tota legalitat mentre no es modifiquin les 
lleis electorals. Ho resumiré amb poques paraules: José 
Montilla potser no sap traduir del francès ni de l’anglès i 
menys encara de l’hebreu. Però és un polític enganxat a la 
realitat que l’envolta, que ha sabut estar sempre en el lloc 
oportú, en el moment adequat.
El que em sorprèn del professor Fullat, un home que re-
corda amb precisió els plats exòtics que li han servit en els 
restaurants de més prestigi del món, i els vins de les mar-
ques i anyades més selectes, és que s’oblidi olímpicament  
dels polítics convergents que han precedit els actuals. Tan 
sols he trobat un parell de referències amb una resposta 
idèntica en les pàgines 170 i 435:
“- En les teves crítiques, sovint excessives –em llança en 
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Raul- mai no et refereixes a CIU.
La resposta esdevé demolidora:
-  Que potser existeix?- li deixo anar.”
Doncs sí que existeix, professor Fullat, amb noms i cog-
noms. Però no crec que els David Madí, Felip Puig, Oriol 
Pujol i, fins i tot, Artur Mas, per citar alguns exemples, 
siguin cap lluminositat.
Però deixem el tema viscós de la política, que, eviden-
tment, no ve a tomb, i retrobem-nos amb el meu Oc-
tavi Fullat admirat. En algun lloc d’aquest article he deixat 
escrit que, malgrat l’ego que traspua el llibre, el desca-
rament i fins i tot el que avui anomenen aleatòriament 
“políticament incorrecte”, envernissada d’una fina ironia, 
el professor Fullat amaga una humanitat desbordant. De 
la lectura pausada de les seves memòries, arribo a la con-
clusió que només ha trobat la felicitat més absoluta en 
els tres anys de la guerra civil que ell va viure al mas del 
Fullat, amb el seu avi Miquel, capbussat en una natura 
feréstega, lliure com un ocell, despertant als sentits de la 
vida. Però abans d’entrar en matèria voldria recordar una 
reflexió del professor molt significativa. S’havia desplaçat 
fins a Santa Maria del Naranco, prop d’Oviedo. Els seus 
acompanyants havien de tornar d’hora a la capital. Ell va 
donar preferència a fer una llarga passejada. “Em venia de 
gust caminar per un sender entre pins robustos i ale-
gres. Ajuda a alliberar les paraules que duem tancades. 
Potser m’adono que no sóc més que un buf. De vega-
des penso que passo els meus últims dies combatent 
allò pel que vaig lluitar durant la joventut”. En la meva 
modesta opinió, aquesta reflexió profunda ens ajuda a en-
tendre en tota la seva amplitud el pensament d’un home 
de vuitanta anys ja de tornada de qualsevol temptació de 
vanitat humana.
Encara n’hi afegiré una altra que, personalment, m’ha pro-
duït un impacte sever.  Morella, a la comarca dels Ports 
(Castelló). Any 1953. Escriu el següent: “La vora del mar 
romania deserta. Caminava de pressa fins que vaig to-
par amb una dona nua com la mà que, tombada a la 
sorra, devia esperar la sortida de la lluna. La vaig ob-
servar no sense sentiment de culpabilitat. El 1953 el pe-
cat ho envaïa tot. Els meus vint-i-cinc anys van quedar 
agitats. Semblava una alemanya. No es va immutar. Em 
vaig retirar pensant que hauria de confessar-me”. De 
cop i volta se’m fan presents els meus anys de pubertat, el 
despertar dels sentits. Efectivament, doctor Fullat, tot era 
pecat, roba estesa, mitges paraules...
Sandra Rudzki, una professora d’origen mexicà, estava es-

crivint la seva tesi doctoral sobre el pensament axiològic 
del professor Fullat. Volia conèixer el lloc on va redactar la 
tesi doctoral sobre Camus . Per entendre el seu concepte 
de felicitat, cal llegir aquest paràgraf:
“Ens abraçava l’hivern del 1990 amb gelades que a la 
nit feien que vinguessin de gust carns càlides. Vaig tor-
nar al mas de Cal Fullat a Alforja. La Sandra anava amb 
mi. Al mas vaig compondre la meva tesi durant els es-
tius des del 1957 fins al 1960. Sense llum elèctrica però 
amb tenacitat i petons de la terra.
- Aquesta mansió raquítica, Sandra, em fa tornar a so-
miar.
Se’m van escapar llàgrimes de tendresa i d’alegria. Ella 
no ho va entendre.
- Aquest ha estat per a mi lloc de felicitat. La meva illa 
d’equilibri. L’olor, els colors, les formes, els avellaners 
esquelètics, el cel obert, merles que tremolaven de 
fred van despertar la nostàlgia, el desig d’allò ja con-
sumit. Algunes pedres de la casa de pagès de la meva 
infància havien rebentat amb el gel i els anys. Aquell 
estatge va envellir com el meu avi patern que dorm al 
cementiri. Va bastar l’olor perquè m’assaltessin remi-
niscències recòndites.
La finca, que havia pertangut al meu pare, tenia quatre 
hectàrees. Avellaners, oliveres, ametllers, vinya i horta 
per al consum. Un parell de porcs, conills, gallines i una 
cabra. Tres basses per al reg amb granotes, capgros-
sos, serps d’aigua, fang. Em banyava en una d’elles, 
nu com practicava el pare. Vaig viure en la propietat 
durant els tres anys de la guerra civil espanyola. Sense 
escola, sense misses, sense catequesi. A mitja hora del 
poble. Amb el meu avi Miquel, vidu, i una anciana del 
llogaret, la Rosa. Els pares continuaven a Barcelona. Els 
meus nou, deu i onze anys van constituir una abraçada 
atapeïda amb la naturalesa”.
Dispenseu-me d’una cita tan llarga, però crec que val la 
pena. Tendresa? Us recomano carament de llegir les pàgi-
nes que l’Octavi Fullat dedica a la malaltia irreversible de 
la seva germana petita Maria. Emocionant! Humanitat?  A 
tort i a dret. Desencís? La conclusió de tota una vida vis-
cuda intensament, a la recerca d’un bagatge cultural im-
mens en el qual no ha trobat la felicitat que es va quedar 
tancada dins de les pedres envellides de la casa de pagès 
de la seva infantesa. Sovint penso que la cultura ens fa 
més lliures, però mai no ens dóna la felicitat.

Gonçal Evole

Reserves: 977 816 375 - 649 859 123
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Pares i Mares, nens i nenes d’Alforja

Fa gairebé 10 anys, que vam arribar a Alforja. No sóc 
nascuda aquí, però me l’estimo.
Des de que som aquí, ens hem sentit una mica de tot... 
el més bonic: bruixa...
A que es dedica la gent d’aquest poble?... a jutjar sense 
conèixer?, a atribuir sense saber?, a agredir sense co-
neixement de les activitats PROFESSIONALS a les que 
ens dediquem?.
Han vingut convilatans a demanar-me... què sé jo què, 
per fer fora el mal d’ull i per cert em pagaven molt bé... 
i vaig dir que no, especificant que jo no em dedico a 
aquests afers.
Hem fet pública la nostra filosofia pacifista. Hem de-
mostrat per activa i per passiva, que mai ens hem posat 
amb la vida de ningú. Hem deixat clar a més d’una 
persona, que no entrem en critiques ni xafarderies.
Sé que estem a la boca de molts vilatans, però no 
m’amoïna, ni poc ni gens... al cap i a la fi, aquesta gent 
ens mereix si més no, compassió, perquè no tenen cap 
més objectiu a la vida que criticar als que no pensen i 
fan el que ells consideren normal, bo i correcte. Algú 
em pot definir, sense opinions personals, el que és nor-
mal, bo i correcte?.
Nosaltres, ja no som catòlics, tenim les nostres pròpies 
creences, però som respectuosos amb les creences dels 
demés... i demanem que no ens les imposin, i si ho 
intenten... ens apartem...
Nosaltres mai hem intentat, ni de bon tros, influir, im-
posar, ni tant sols ensenyar, ni educar a ningú... només 
faltaria!... però tampoc permetem, que en nom de les 
“bones maneres” (llegeixis hipocresia), ens facin “com-
bregar” amb rodes de molí.

Només arribar aquí dalt, algú ens va dir, que a Alforja 
van matar un bou a paraulades... lamentable... 
I des d’aquesta oportunitat que em brinda 
L’INFORMATIU, vull  deixar constància de tota una sèrie 
d’afers coneguts per tothom i donar la meva opinió...
Potser ja va sent hora de no parlar amb to d’humor, ni 
d’excusar unes accions que repercuteixen directament 
en el bon veïnatge i de retruc, en aquesta infantesa que 
corre pels carrers del nostre, si nostre, poble.
Ja n’hi ha prou de no fer-nos responsables de les nos-
tres paraules i de les nostres accions.
Ja n’hi ha prou d’excusar les bretolades d’aquesta cana-
lla que “pul·lula” pels nostres carrers.
Estic absolutament convençuda, que si els pares 
d’aquests nens i nenes, no posen fil a l’agulla i incul-
quen als seus fills uns valors, que incloguin, com a mí-
nim, el respecte a les creences i principis dels demés, 
(els que escrivim això, ja fem el que ens pertoca), la 
societat a la qual, vulguem o no, pertanyem, se’n va a 
la merda, si a la merda!.
Fa massa temps que això dura...
El nostre fill petit, l’Ashim, té amics marroquins, per 
cert educats i respectuosos – com voldríem que fossin 
la resta de nens -  i s’avenen d’allò més, i juguen ple-
gats sense insults ni cops, que fa goig...
De vegades, em pregunto: si al nostre fill l’Ashim, nas-
cut a Tarragona, i alforjetà de cor, li tenen aquesta 
animadversió, que els fan als que venen de molt més 
lluny?...
A nosaltres ens han deixat notetes ofensives a la bústia, 
que per cert, va acabar rebentada d’un coet, una nit de 
Sant Joan... ens deixen merdes de gos al brancal de la 
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Josep Aragonès, fotògraf

Sobre l’exposició fotogràfica “Un racó de la memòria” Reus 16-3-09

Quan tens l’evidència de fregar 
els vuitanta anys, et dona una 
sensació de records de tota mena 
que es fa difícil entendre que 
pots evitar un fet inèdit a la teva 
vida: per exemple inaugurar una 
exposició de fotografia.
És l’amic i admirat Josep Aragonès 
Martorell, un artista de l’art de 
la llum. La fotografia a més de 
ser l’art de la llum, és també 
l’art de la relació. Per aquest fet 
s’esdevenen infinitats d’amistats 
existents per aquesta causa, jo 
diria que providencials. 
En el temps que vivim, el valor 
de l’amistat és bàsic en tots els 
aspectes. És un valor que em 
lliga amb el Josep Aragonès. 
En el meu lleial entendre, te un 
carisma de persona tranquil·la, 
relaxada i a la vegada, reaccio-
na fotogràficament davant d’un 
esdeveniment i d’un fet concret 

amb el llenguatge del diafrag-
ma i de l’obturador, amb totes 
les possibilitats d’aconseguir una 
obra d’art.
Josep: et desitjo tots els èxits i 

agrair a tota la gent que et dona 
suport i que és ben cert que 
t’estimen.

Jordi Olivé

porta. El timbre treu fum...entre d’altres bretolades... i 
per acabar-la d’adobar, per carnestoltes, han embrutat 
la porta de casa...
Sóc conscient que a lo millor –i a lo pitjor- aquestes pa-
raules només causaran “gràcia”, menyspreu i fins i tot 
ens afegiran als múltiples adjectius amb els quals ens 
qualifiquen, el de “creguts pedants”... me és igual...
Ja va sent hora de dir al pa pa i al vi vi, i d’una vega-
da per totes, fent-nos responsables de l’educació dels 
nostres fills, perquè al cap i a la fi, és el que deixarem 
quan nosaltres ja no hi siguem... i ens recordaran pel 
que deixem...
Els nostres fills, vulguem o no, són els hereus dels nos-
tres valors... i això tots sabem el que vol dir...
Des d’aquí, dono les gràcies a les mares que han reco-
negut les accions dels seus fills, estic amb elles, per fer 
d’aquests brots, bons arbres arrelats a les bones quali-
tats del ser humà: tolerància, solidaritat, respecte i en-
tre tots i totes, fer dels nens i nenes, adolescents, joves 
i adults (per la part que ens toca), un exemple a seguir 
i així contribuir a fer una societat com tots desitgem.
Fem-nos ara, ja responsables i compromesos, amb 
l’educació positiva i eficaç dels nostres fills i així mai 

ens haurem de lamentar... i no val donar les culpes als 
demés...
Aquest poble, Alforja, on viuen persones de bon cor, 
generoses, amables, i si més no, educades, i fins hi tot 
cordials i dolces –en dono fe- , es mereix gaudir d’una 
convivència sana i respectuosa, en la qual hi participem 
tot el poble, i quan dic tot el poble, em refereixo a 
totes les persones que vivim i convivim aquí, sense ex-
cepcions i ni exclusions...
Això només serà possible, inculcant poc a poc, amb 
amor i dedicació, valors de convivència, on la digni-
tat, el respecte, la solidaritat i la tolerància, siguin els 
nostres manaments, on hi cabem tots, es igual quina 
religió practiquem, quines tendències polítiques tin-
guem, perquè al cap i a la fi, tots tenim un denomina-
dor comú: som homes i dones que volem –estic abso-
lutament segura- el millor pels nostres fills, pel nostre 
poble, en definitiva per la nostra convivència pacífica i 
respectuosa.
Gràcies.

Elí Camarasa
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La Veu de la Parròquia

        Actituds davant la crisi
Davant la crisi econòmica, de la qual sembla ara que 
tothom s’ha adona’t, ens preguntem quines actituds 
hem de prendre. Què hem de fer? Des de la fe cristia-
na com hem de viure les ombres i les llums de la crisi? 
En primer lloc, l’ombra de la crisi no és només econò-
mica o financera és una crisi més profunda. ÉS UNA 
CRISI DE VALORS. La llum de la crisi és d’aprendre 
a viure d’una manera més austera, això suposa su-
perar la “cultura del pelotazo”, la del diner fàcil, la 
de l’especulació, la de les riqueses enganyoses. Cal 
una cultura que valoritzi la formació integral de la 
persona per damunt del que té, així com el comerç 
just i el treball ben fet per senzill que sigui. En segon 
lloc, l’ombra d’anar descobrint cada vegada més la 
separació entre el nosaltres i el vosaltres a través del 
sorgiment de la xenofòbia, el rebuig a l’estranger a 
causa de l’augment de l’atur i de la delinqüència. La 
xenofòbia és un pecat greu. Els millors anticossos de 
llum davant d’aquesta situació venen a través de la 
fe quan testimoniem que tots som germans, de què 

formem un sol cos amb membres ben diversos encara 
que alguns els qualifiquem d’indocumentats, com si 
no tinguessin la condició de persona. En tercer lloc, 
experimentarem l’ombra a través de persones cone-
gudes, inclús familiars amb alt grau d’angoixa a cau-
sa de la crisi com també la indiferència d’aquells que 
podríem i tindríem que donar una resposta més fra-
ternal. Tot això ens farà obrir els ulls, ens donarà llum 
per a ser més rigorosos en els nostres pressupostos 
personals i de que la solidaritat no resti en teories o 
paraules si no ben concreta amb entitats benèfiques 
i formes de vida que facin disminuir el nostre indivi-
dualisme i augmentar la nostra participació en serveis 
a la comunitat. En definitiva la crisi econòmica i les 
seves conseqüències les tenim ben a prop nostre en 
persones molt adolorides, molt concretes. “Mira, sóc 
a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la  
porta...” (Ap.3,20).

Evarist Gómez, preve.

L’Associació de Dones d’Alforja, 
amb motiu del Dia Internacional 
de la Dona, ho celebraren amb 
una xerrada-col·loqui a la Casa de 
Cultura, en que parlà la Sra. Pilar 
Piferrer, diputada al Parlament de 
Catalunya. L’acte fou molt conco-
rregut i l’oradora desgranà al llarg 
d’una hora i mitja, les diferents 
etapes de la història de la Dona 
en el context de la societat, tant 
familiarment com laboralment. 
Sobretot tractà de la lluita de la 
igualtat que les dones van assolint 
en la vida diària. Va dir que no 
hi hauria d’haver una guerra de 
sexes, sinó buscar un equilibri més 

just, tant en ocupar llocs de tre-
ball que semblaven exclusius no-
més dels homes, com que s’iguali 
el mateix sou pel mateix treball. 
Destacà que avui dia en les uni-
versitats el percentatge de dones 
supera els dels homes, principal-
ment en la medecina, cosa impen-
sable fa pocs anys. En l’explicació 
ressaltà que no obstant els grans 
avenços que s’han anat produint 
últimament a favor de les dones, 
encara queda molt a fer per arri-
bar a una situació d’equilibri. Va 
remarcar que en els matrimonis 
amb fills, es fa necessari que tre-
ballin els dos, per poder portar 

una vida normal i que és necessari 
per part de les institucions que es 
fomentin ajudes dignes per a te-
nir fills, perquè sinó es fomenta la 
natalitat, a la llarga es pot veure 
afectat el sistema de pensions.
Acabada la xerrada, s’obrí un 
col·loqui molt interessant, en que 
sobresortiren les preguntes sobre 
les injustícies en les pensions, es-
pecialment en el tema de les viu-
des, jubilacions i ajudes a la nata-
litat, ja que en aquests assumptes 
estem a la cua dels països euro-
peus.

Miquel SerraRE
FLE

XIO
NS



Pla Nabril, 35
Tel. 977 81 62 59 43365 ALFORJA

FUNDACIÓ CASAL DELS AVIS D’ALFORJA
 Alarma’m, 
 detecta’m i 
 acompanya’m! 

És un sistema de localització que ens permet l’atenció in-
tegral dels residents amb problemas de demència i altres 
afectacions de la mobilitat.
Si vols col·laborar, és tan sencill com anar a la teva Caixa 
de Tarragona més propera i sense perdre cap dels teus 
punts, pots guanyar en solidaritat.

Codi de votació: 535
Sigues solidari!
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Pas a Pas
De mica en mica, pas a pas ens anem 
acostant a l’0bjectiu de la nostra Fun-
dació:
“Procurar als ciutadans atesos al nos-
tre centre una atenció sanitària i social 
excel·lent, considerant les seves neces-
sitats i expectatives, la millora contínua, 
el compromís dels nostres professionals 
i els recursos dels que disposem.
Oferim la concepció integral de salut, 
integrant la promoció, la prevenció, 
l’assistència i la rehabilitació mitjançant 
la interdisciplinarietat de les aportacions 
dels diferents professionals en una aten-
ció unitària, que col·loca als residents 
en el centre de les nostres actuacions.”
En aquests moments puc afirmar que la 
Residència està al 90% del seu funcio-
nament, amb un increment d’usuaris, 
de col·laboradors i de facturació, això 
fa que per ara i tant sigui una empre-
sa absolutament viable preparada per a 
resistir els temps difícils que estem vis-

quent i que ara, una vegada acabada 
l’ampliació de la part nova ens posem a 
la rehabilitació i millora de la part prè-
viament existent,la que dona a la plaça 
de Dalt.
Hem passat moltes dificultats, hem tin-
gut molts entrebancs, algun pal a les 
rodes, però per fi amb l’ajuda de mol-
tes persones ens n’ hem sortit.
Queden molt endarrere les dificultats 
per aconseguir acabar les obres, la con-
nexió a la xarxa elèctrica, el permís per 
obrir, etc.
Sembla que definitivament aquest mes 
inaugurarem l’àrea nova i tallarem la 
cinta que voldrà dir que ja hem arribat 
al final d’aquest trajecte tan difícil.
Queden serrells: millorar la part anti-
ga, la posta en marxa del Centre de 
Dia, la instal·lació d’un generador, 
l’arranjament de la façana exterior, la 
millora dels espais polivalents.
Un dels capitals de la Fundació és el seu 

equip humà. El nostre equip tècnic és 
excel·lent, les auxiliars en geriatria te-
nen una qualitat humana i professional 
ideal per a cuidar persones grans o amb 
algun grau de dependència.
Per altra banda, disposem d’una cui-
na d’avantguarda amb equipament 
modern i la maquinària necessària per 
a oferir menjars de qualitat. Un equi-
pament adaptat a les necessitats tant 
del centre com del servei de càtering 
extern que proporcionem a l’escola, la 
llar d’infants, i quatre empreses més del 
poble, a més a més hem iniciat un ser-
vei de menjar a domicili per a persones 
que així ho necessitin.
En aquests moments la Fundació dona 
feina a vint-i-set persones (la majo-
ria d’Alforja) i col·labora amb el teixit 
econòmic local proveint-se en bona 
part amb les empreses del poble.

Josep M. Duran

Que formosa és aquesta pa-
raula. Quin tresor aquestes 
lletres. Quina profunditat de 
sentiment.
Tenir un bon amic - amiga; 
és aquell que sempre li pots 
dir: HOLA! amb majúscules, és 
aquell que parla amb l’ànima.
És la sabiduria del que escolta i 
tu saps que sempre hi és i pots 
comptar amb ell. 
Que et convida amb llibertat a 
l’expressió del SER.
Amb la sinceritat del conseller 
que et guia i saps que amb el 

teu error serà magnànim.
Aquesta sinceritat que t’allibera 
i et convida a compartir la me-
ravella de la VIDA.
És aquell que després del re-
clam se’t dona i que a la vega-
da les teves i les seves mirades 
son una a l’igual que els seus 
somriures.
I que a l’enllaçar amb les seves 
mans son una amb Déu.
L’alegria d’estar junts, és tot. 
És gràcies.

Xesca Jesús Gómez Guasp 

AMIC - AMIGA



Les dues cares del vent
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La cara objectiva: Després 
d’una tardor amb una activitat me-
teorològica important vàrem entrar 
a l’hivern 2008-09 amb un tipus 
de temps que col·loquialment po-
dem qualificar de revoltat. Estadís-
ticament quan es dona aquest fet 
acostuma a ser com a conseqüèn-
cia d’una corrent de vents molt 
forts a la capa alta de la Troposfera 
(uns 10.000 m. d’altitud) que pot 
arribar als 400 km. per hora i que 
de vegades es pot ondular de for-
ma capriciosa. Aquesta circumstàn-
cia es va donar el dia 24 de gener 
d’aquest any, en que una borrasca 
molt profunda va circular a gran 
velocitat des del Cantàbric passant 
per França encaixonada entre dos 
centres d’altes pressions amb les 
isòbares molt juntes provocant un 
temporal de vent a bona part de 
la península Ibèrica i especialment 
a Catalunya. Les conseqüències 
d’aquest vent huracanat varen ser 
extraordinàriament destructives fent 

caure una gran quantitat d’arbres, 
pins i oliveres principalment, com 
també antenes de televisió, fumeres 
i algunes construccions.
Les bufades més fortes segons 
l’estació meteorològica de que dis-
poso, instal·lada a la finca Les Pi-
nedes, es va donar entre les 13 i 
les 16 hores, sobrepassant els 120 
km. per hora, amb una màxima 
de 128’52. Cal dir que després 
d’observar les destrosses, es pot 
deduir sense equivocar-se que en 
llocs més oberts del terme alguns 
d’aquests cops de vent podien ha-
ver arribat perfectament als 150 
km. per hora. Finalment remarcar 
que segons l’escala BEAUFORD es 
considera vent huracanat a partir 
dels 117 km. per hora.

La cara subjectiva: El dissab-
te 24 de gener es va despertar amb 
un cel clar, amb alguns boldrigots 
esqueixats baixant del N.O. amb 
una velocitat desfermada, mentre 

el vent anava guanyant embran-
zida i ja al migdia els seus xiulets 
destructius es deixaven sentir per 
tot el terme, com si el Deu EOLO 
s’anés enfurismant cada vegada 
més, ves a saber per a quins set 
sous... Pels vols del migdia va mar-
xar la llum. Cap al tard mentre el 
cel s’enfosquia el vent huracanat 
seguia fent tota mena d’estralls al 
temps, al temps que la bona gent 
del poble s’anava arraulint a casa 
seva o sortia tímidament a comprar 
piles i espelmes per contrarestar la 
foscor. Per sort durant la fosca nit, 
el vent va anar minvant i a la mati-
nada del diumenge s’havia conver-
tit en una ventada normal amb un 
cel assolellat, que molts veïns apro-
fitaren per quantificar les destroces 
a la vegada que d’altres s’afanyaren 
en retirar arbres caiguts dins de la 
carretera que havia quedat tallada 
d’Alforja a Les Borges del Camp. No 
va ser fins el dilluns dia 26 després 
de les 9 del matí quan va tornar la 
llum al poble.
A la memòria de molts alforgencs 
va tornar el trist record dels aiguats 
del 10 d’octubre de 1994.
Després d’aquest fet cal reflexio-
nar en quant a la capacitat de re-
acció de les persones tant a nivell 
de solidaritat, com de prevenció en 
l’aspecte personal i especialment de 
les autoritats responsables.
Confiem que en el futur el vent de 
la coherència solidària ens ajudi 
perquè sigui d’aquesta manera.

Miquel Taverna Balcells

Efectes de la ventada del 24 de gener.



Resum meteorològic any 2008

21Informatiu núm. 64. Segona època, gener-març 2009. Alforja

GENER   24’2  Litres Temp.Max.   24’2 Temp.Min.  1’6 Hores de Sol   172

FEBRER   23’7     “                      19’                      0’7                       121

MARÇ     7’8     “                      21’                     -0’5                       223

ABRIL   64’2     “                      24’                      3’7                       227

MAIG 277’4     “                      29’                      6’                       162

JUNY   55’9     “                      33’                     10’                       315

JULIOL   41’3     “                      33’                     11’5                       304

AGOST   34’2     “                      35’                     14’                       250

SETEMBRE   60’7     “                      31’3                       9’7                       198

OCTUBRE 138’9     “                      26’                       1’                       176

NOVEMBRE   71’6     “                      17’                      -2’                       161

DESEMBRE   48’4     “                      14’                      -1’5                       127

TOTAL 848’3     “                     2436

UNA ANÈCDOTA ALLIÇONADORA 

El dia 25 del passat mes de febrer, dimecres de Cendra i 
començament de la quaresma, moria, a les 6 del matí, a la 
residència “Casal dels Avis”, d’aquí a Alforja, on residia des 
de feia uns mesos, la Basilisa  Campo Campo, que durant 
vint -i- cinc anys havia conviscut amb mi com a serventa i 
majordoma. Tenia setanta vuit anys i vivia últimament molt 
delicada de salut.  
Havia nascut el 18 de novembre de 1930 al poble La Gargan-
ta, a l’extrem nord de la província de Càceres, llindant amb la 
de Salamanca, d’una família d’humils treballadors. 
No pretenc fer un resum de la seva vida, sinó només explicar 
una anècdota que ella m’havia contat vàries vegades i que 
crec exemplar i alliçonadora pels temps que corren.
La seva mare, Paulina, era una dona molt piadosa; tingué vuit 
fills i els va educar cristianament: els ensenyava oracions, els 
portava als actes piadosos de la parròquia i creava un ambient 
de pau i germanor dins de la família. Entre tots els germans, 
la Basilisa era la més inclinada a la pietat i sa mare la prenia, ja 

des de molt petita, a la missa els diumenges i als altres  actes 
de culte  parroquials Quan la Basilisa ja era més grandeta, de 
set o vuit anys, veia com, a la missa dels diumenges, la seva 
mare s’aixecava per anar a combregar i se la deixava assegu-
deta al banc; sentia desigs d’anar amb ella, en tenia enveja i 
pensava: “Si hi va la mare, perquè no hi puc anar jo? si es bo 
per ella, també ho és per mi”. I un diumenge, quan la seva 
mare s’aixecà per acostar-se a combregar, s’aixecà també ella, 
caminà al seu darrera i s’agenollà al seu costat, sense que sa 
mare se n’adonés i el sacerdot va donar la comunió a la seva 
mare i també la va donar a ella, segurament sense pensar en 
aquell moment si la nena havia fet, o no, la Primera Comu-
nió. Quan la mare se’n va adonar, ho va comentar al sacerdot 
i tots dos van decidir de deixar les coses tal com van succeir: 
era una ànima innocent i no hi havia cap inconvenient en què 
hagués rebut el Cos de Crist.  
La notícia es va divulgar pel poble; en endavant va  participar 
en l’eucaristia i rebre sovint la sagrada comunió. Però va tenir 
conseqüències doloroses per ella. Sempre deia: “Jo no vaig fer 
la Primera Comunió”, referint-se que, pel motiu esmentat, no 
li van deixar participar en la festa religiosa ni popular el dia 
que  van fer-la els nens i nenes de la seva edat. Tots, inclús 
la mestra, li deien: “La Primera Comunió tu ja l’has feta” i no 
va poder unir-se a ells, es va veure marginada. Imaginem-nos 
quin devia ser el disgust i el dolor, en veure’s separada de les 
seves amigues, exclosa, en un acte tan esperat, emotiu i joiós 
pels nens i nenes piadosos.  Possiblement, si ella hagués estat 
d’una família rica o benestant del poble, les coses haurien 
anat d’una altra manera. 
En aquest cas són ben  aplicables les paraules de Jesús: “Be-
naurats els pobres en l’esperit... benaurats els nets de cor, 
perquè veuran Déu”. 

Isidre Saludes, pvre

L’any 2008 meteorològi-
cament parlant ha signi-
ficat un canvi de tendèn-
cia, s’ha acabat un cicle 
de sequera de 4 anys. 
Cal recordar que la pluja 
de l’any 2004 va ser de 
485’2 litres, la del 2005 
va ser de 540 l., la del 
2006 de 431’3 l., i la del 
2007 de 420’4 l., mentre 
que el 2008 amb una pri-
mavera i una tardor plu-
joses ens ha deixat 848’3 
litres. Les temperatures i 
les hores de sol han que-
dat lleugerament per sota 
del normal.

Miquel Taverna Balcells 



Moviment demogràfic d’Alforja 2008
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A 1-1-08 el padró d’habitants era de 1824 i a  31-12-08 és de 1872 habitants

MATRIMONIS:
 1- Carlos Caldera Martínez i Verònica Muñoz Guerrero . . . . . . . . . . . . . . 23 de febrer
 2- Eduardo Gené Baquero i Mª Elena Taverna Llauradó . . . . . . . . . . . . . 2 de maig
 3- Vicent Miquel Font Vaqué i Mª Belèn Marcos Castelló . . . . . . . . . . . . . . 31 de maig
 4- Pascual Garcia Rodríguez i Linda Margarita Ramos Oliveros . . . . . . . . . 19 de juliol
 5- Jordi Lucena Vidiella i Yolanda Pedret Risco . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 d’agost
 6- Gabriel Gómez Alonso i Mercè Cañellas Nollas . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 d’agost
 7- Fco. Javier Sànchez Jimènez i Mª Elena Ferron Puig  . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 de setembre
 8- Iban Coromina Lucena i Carme Armario Gamero . . . . . . . . . . . . . . . 20 de setembre
 9- Jordi Domènech Saludes i Cinta Capdevila Llop . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 d’octubre

NAIXEMENTS:
1- Joel Borràs Marín . . . . . . . . . . . . 22 de gener 11- Ferran Salvat Giménez . . . . . . . .10 de maig
2- Gael Roig Isla . . . . . . . . . . . . . . . 25 de gene 12- Èrik Silvente Becerra . . . . . . . . . .15 de maig
3- Bruna Cubells Vernet . . . . . . . . . 30 de gener 13- Biel Pujals Mestres  . . . . . . . . . . .18 de maig. 
4- Mariona Sans Morera  . . . . . . . . 4 de  febrer       14- Miquel Hortoneda Jasans . . . . . .24 de juny
5- Quim Josa Llusà . . . . . . . . . . . . . 15 de febrer         15- Júlia Àvila Vaquer . . . . . . . . . . . .26 de juliol
6- Roger Portal Salvat  . . . . . . . . . . 18 de febrer          16- Pau de Llorens González . . . . . . .12 de setembre
7- Pau Juanpere Gironès  . . . . . . . . 1 de març          17- Zaida Maria Esteso Solà . . . . . . .2 d’octubre
8- Aleix Rodríguez Mestre . . . . . . . 9 d’abril            18- Laia López Vilella  . . . . . . . . . . . .28 d’octubre
9- Laura Escuriasa Estopà . . . . . . . . 21 d’abril          19- Joan Jasans Díez . . . . . . . . . . . . .8 de desembre
10- Edgar Mañas Fernández  . . . . . . 30 d’abril                  
              
DEFUNCIONS:
1- Jaume Franquet Cañisa . . . . . . . 10 de gener 11- Mª Dolors Cabrera Padilla  . . . . .5 de juny
2- Ernest Fusté Anguera. . . . . . . . . 24 de gener     12- Joan de Haro López . . . . . . . . . .8 de juliol
3- Mercè Simó Miravall . . . . . . . . . 31 de gener         13- Josep Salvadó Cabré . . . . . . . . . .25 d’agost
4- Maria Riqué Aguiló . . . . . . . . . . 2 de febrer          14- Antònia Buselli Rius  . . . . . . . . . .29 d’agost
5- Matilde Pi Salvadó. . . . . . . . . . . 15 de febrer      15- Miquel Rebull Zamora  . . . . . . . .14 d’octubre
6- Maria Molias Villalta  . . . . . . . . . 17 de març             16- Joan Pujals Rebull . . . . . . . . . . . .15 d’octubre
7- Daniel Martín Uriza . . . . . . . . . . 20 de març         17- Bernardo Martínez López . . . . . .20 d’octubre
8- Mª Àngela Girona Masdeu . . . . 2 d’abril             18- Balbina Llaberia Quintà  . . . . . . .3 de novembre
9- Jaume Mestre Pons . . . . . . . . . . 25 d’abril               19- Xavier Moragues Sànchez . . . . . .10 de novembre
10- Magdalena Salvat Anguera . . . . 23 de maig        20- Enriqueta Mestre Roige  . . . . . . .27 de novembre
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ROTLLES DE PRIMAVERA

8 làmines d’empanadilla- 2 cebes – 1 pebrot vermell – 1 pe-
brot verd – 1 pastanaga – 16 gambes o llagostins sense pell 
– 2 ous i sal Maldon.
Peleu i talleu totes les verdures en juliana (a tires llargues ben 
fines).
En una paella, amb una mica d’oli d’oliva, salteu les verdure-
tes per separat a foc viu, al dente.
Ara ja es poden barrejar per afegir-hi uns cristalls de sal Mal-
don. Afegiu la sal després que la verdura sigui cuita: “fa que 
aquesta no perdi aigua, es podrà saltar millor per posterior-
ment trencar-se a la boca en mastegar, d’aquí la denominació 
al dente”.
Estireu les làmines i farciu-ne el centre amb una cullerada del 
saltat de verdures i dues gambes per empanadilla. Tireu-hi 
sal, pebre i enrotlleu-ho com si fos un canaló.
Col·loqueu-los en una plata que pugui anar al forn. Amb els 
ous batuts, pinteu els rotlles per fornejar-los a 180ºC durant 
5 minuts.
Els rotlles de primavera són un plat força ràpid i senzill de 
preparar, és una altra manera divertida de menjar verdures...
cruixents.

PASTÍS DE TOMÀQUET, MOZZARELLA i ALFÀBREGA

1 base de pasta de full (per a un motlle de 26 cm de base)
6 tomàquets madurs – 1 bola de mozzarella – 4 alls tendres – 
250 g de xampinyons – ½ pebre de Caiena – oli d’oliva – sal 
i pebre – i unes fulles d’alfàbrega..
Trossegeu els xampinyons per saltar-los a la paella amb un 
rajolí d’oli d’oliva. Reserveu-los.
Repetiu-ho amb els alls tendres i el pebre de Caiena; quan 
siguin rossos, afegiu-hi els tomàquets tallats a quarts amb un 
xic de pebre. Afegiu-hi els xampinyons i salteu-ho a foc viu.
Deixeu-ho fins que agafi una mica de color. Apagueu el foc.
Estireu la pasta de full per folrar el motlle.
Farciu-la amb el saltat de les verdures. Afegiu-hi les fulles 
d’alfàbrega i la mozzarella tallada per sobre.
El pastís pot fornejar-se  durant 10 minuts a 180º C.
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SUDOKU n.5

Solució SUDOKU n.4

100 g de barreja de fruites del bosc (móres, maduixe-
tes, gerds...)- 250cc de llet – 250 g de crema de llet, 80 
g de sucre i 2 ous sencers.
Bateu els ous sencers amb el sucre fins que s’hagin des-
fet. Afegiu-hi la crema de llet i la llet. Aboqueu la barre-
ja en un motlle no gaire alt. Repartiu els fruits vermells 
per sobre per posar-ho a coure al bany maria amb el 
forn a 170 º C. En 50 minuts haurà quallat.

 FLAM DE FRUITS VERMELLS



La sala de vetlles d’Alforja

Alforja és un poble que disposa de molts i bons serveis, hi ha 
pocs pobles de menys de dos mil habitants que tinguin un 
Poliesportiu com el nostre, envoltat per unes pistes de tennis, 
la piscina, un parc infantil, tot en un recinte encantador. Hi 
ha una Casa de Cultura, amb una Biblioteca exemplar, sala 
d’exposicions, aules per encabir diferents entitats de caire so-
cial, esportives i culturals, en els baixos de l’edifici hi ha un 
gimnàs amb una sèrie d’equipaments molt pràctics. La Resi-
dència d’Avis, que ara amb la nova ampliació arriba a les 40 
places de residents i 15 places de dia,  permet que la població 
de més edat del nostre poble que ho necessita, pugui estar 
ben assistida sense haver d’abandonar el lloc on ha viscut tota 
la vida i acabar la seva existència rodejada dels seus parents i 
amics de sempre. 
Però amb tot això que tenim al nostre poble, ens feia falta una 
cosa. Ara per fi s’ha fet realitat. S’ha acabat de completar un 
nou servei que donarà encara més qualitat de vida als veïns 
d’Alforja, a partir d’ara també disposem d’una moderna Sala 
de Vetlles, era un equipament que feia falta, perquè cada dia 
és més complicat tenir els difunts a la casa particular. Conve-
nia posar-nos al dia en aquest assumpte, per això fa uns anys 
quan es va projectar l’ampliació de la Residència d’Avis, es va 
tenir en compte de reservar un lloc de l’edifici per destinar-lo 

a Sala de Vetlles, aleshores les negociacions entre l’Ajuntament 
i l’empresa Pedrola, que és l’empresa que fa el servei funerari 
al nostre poble, arribaren a una entesa per la qual la funerària 
es faria responsable de muntar una Sala de Vetlles i tindria la 
concessió d’aquest servei per trenta anys. Ara disposem d’un 
recinte modern i molt ben acabat. Aquest lloc consta de dues 
sales de vetlles, cada una amb el dipòsit pel difunt separat per 
un vidre de la sala dels que vetllen.  Hi ha un lavabo i també 
un ascensor que comunica amb la Residència d’Avis que està 
a sobre.  El dia 15 de març, al migdia es feu la benedicció 
del local a càrrec de Mossèn Evarist, l’acte de la inauguració 
fou presidit per l’alcalde d’Alforja Sr. Josep Viñas, acompanyat 
del consistori municipal. La senyoreta Noemí Puig, en nom 
de l’empresa Pedrola, feu una explicació del servei que ells 
ofereixen. Acabà l’acte el Sr. Josep Viñas amb un breu dis-
curs i descobrint una placa commemorativa. Seguidament es 
feu un aperitiu per a tothom, en els porxos de la Residència 
d’Avis. La festa va ser seguida per un nombrós públic, que va 
poder gaudir visitant les noves instal·lacions i comprovant la 
seva qualitat.                         

A. Pujals

Moment de la benedicció de la Sala de Vetlles        Interior del local
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