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“Ego, Raimundus, comes Barcinone, 
DONO, LAUDO, ATQUE 
CONFIRMO tibi, fideli nostro, 
Raimundo Gavalgandi locum Sabctae 
Mariae de ALFURGIA, cum ipsa valle 
quae nominatut Vallis de Alfurgia...”

27 juny 1158

“Jo, Ramon, comte de Barcelona, 
DONO, APROVO I CONFIRMO, a tu el 
nostre fidel, Ramon de Gavalgando, 
el lloc de Santa Maria d’ALFORJA amb 
la vall anomenada Vall d’Alforja...”

                                                      27 juny 1158



Enguany s’escau la commemoració dels 850 anys de:”La 

Donació del lloc d’Alforja i la seva Vall a Ramon de 

Gavalgando per part del comte de Barcelona Ramon 

Berenguer IV”, i ens disposem a celebrar-ho amb un 

seguit d’actes que s’han programat acuradament per 

enaltir una efemèride tan important en la història del 

nostre poble. De tant en quant, ens convé fer una 

aturada en el tràfec intens de les nostres vides per tal 

de reflexionar assossegadament d’on venim i cap a on 

anem. L’INFORMATIU – no podia ser menys- ha volgut 

afegir-se a l’esdeveniment dedicant una part substancial 

del seu contingut, amb escrits de rigorositat històrica, 

un recull fotogràfic valuós i també retre homenatge al 

record d’aquells homes i dones que fa cinquanta anys, a 

la seva manera, cedint tot el protagonisme institucional, 

donades les circumstàncies, a una Església omnipresent 

per celebrar amb tot l’esplendor els actes del VIIIè 

Centenari, deixant el llistó molt alt.

Recordant la història trobem que el 27 de juny de 

1158 tingué lloc la signatura del document de donació 

feudal, que reproduïm el seu encapçalament a la nostra 

portada: “Jo Ramon, comte de Barcelona, DONO, 

APROVO I CONFIRMO, a tu el nostre fidel, Ramon de 

Gavalgando, el lloc de Santa Maria d’Alforja amb la 

vall anomenada Vall d’Alforja...”

En un altre ordre de coses, aquesta primavera  Sant Pere 

Regalat ha volgut donar la raó al refranyer que li atribueix 

mediacions miraculoses i, als voltants del 13 de maig, 

diada que li dediquen els seus devots i després de fer-nos 

patir una sequera paorosa, ha volgut obsequiar-nos amb 

unes pluges generoses, continuades, que han allunyat 

els pitjors pressagis. No obstant la mediació del Sant, ara 

convindria que els polítics, ja sense l’aclaparament de les 

presses, posessin fil a l’agulla per trobar-hi solucions a 

un problema endèmic, aprofitant al màxim els aqüífers 

naturals i l’aigua emmagatzemada.

En aquest número hi va un adhesiu amb el logotip 

d’Alforja que tenim a la nostra capçalera. Aquest petit 

obsequi és per commemorà els quinze anys de la revista 

Informatiu.

Consell de Redacció
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Nens i nenes de la 1a Comunió 2008
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D’un temps, d’un poble...
5-4-08.- Al Parc dels Amics 
s’ha fet un concurs de 
música i ball “Country”. 
Aquest esdeveniment era 
avaluable pel campionat 
d’Espanya d’aquesta ma-
tèria, hi havia participants 
de les nostres contrades, 
d’Andorra, Mallorca i 
França. Cal destacar l’ac-
tuació del Grup de Músi-
ca i Moviment de l’Asso-
ciació de Dones d’Alforja. 
També agrair al Josep Mª 
Canalda i Mª Carme Pa-
passeit Pi el seu esforç i 
dedicació perquè aquest 
acte s’hagi pogut realitzar 
per segon any consecutiu 
a Alforja.

10-4-08.- Ha començat 
a ploure, després d’una 
llarga temporada de se-
quera, encara que la 
quantitat de 8 a 10 litres 
no ha estat la que caldria. 
Per poder posar-nos al 
dia i recuperar tot el dè-
ficit que portem atrassat, 
necessitaríem que la pluja 
superés els 300 l.

19-4-08.- Ha començat 
la Primavera Cultural de 
l’Ateneu Josep Taverna, 
amb la venda de llibres i 
roses.

23-4-08.- Veredicte del 
16è Concurs Literari In-
fantil i Juvenil, premi Cin-
gle Roig.

26-4-08.- S’ha fet la lec-
tura dramatitzada a càr-
rec dels Passarells Teatre-
Estudi de l’obra Quan 
l’infern sigui atiat d’Anto-
ni Cisteró.

11-5-08.- Els nens i nenes de la Parròquia han celebrat 
la festa de la 1ª Comunió. Han estat vuit nenes i dos 
nens: Òscar Escoda González, Andrea Franco Juncosa, 
Sandra Galera Fernàndez, Aina Garcia Mestre, Tha-
ïs Marín Manrique, Iris Martínez Romero, Maria Olivé 
Corral, Anna Maria Plaza Méndez, Sara Rodríguez Sala-
mé i Miquel Romero Vilella.

27-4-08.- Veredicte del 
XLVI Certamen Literari i 
d’Assaig  de la Vila d’Al-
forja, el nostre convilatà 
Josep Sànchez  ha obtin-
gut un dels premis.

8-5-08.- Ara si que sem-
bla que per fi han arribat 
les pluges benefactores, 
segons els serveis meteo-
rològics ara va de bo.

9-5-08.- Ha continuat 
plovent i amb ganes.

10-5-08.- En tres dies ja 
portem quasi 150 litres 
per metro quadrat de 
pluja, han caigut molt bé, 
a poc a poc i sense fer 
mal.

L’Agrupació local de la 
Lliga contra el Càncer ha 
fet la seva captació anual 
i voluntària de donatius 
per col·laborar en aques-
ta lluita.

14-5-08.- L’aigua recollida 
en una setmana s’apropa 
als 200 litres. I continua 
plovent !

15-5-08.- L’Ajuntament 
ha convocat els veïns a 
les dotze del migdia a la 
plaça del Mercadal, per 
fer un minut de silen-
ci per l’assassinat d’un 
guàrdia civil a mans de 
l’ETA. A l’hora convingu-
da els veïns s’han trobat 
completament sols, de 
l’Ajuntament no hi havia 
ningú.

21-5-08.- Malgrat funcio-
nar el servei de vigilància 
nocturna, avui s’ha pro-
duït un robatori en una 
casa del centre del poble.

31-5-08.- Un equip d’ex-
tracció de sang de l’Hos-
pital de Sant Joan de 
Reus, s’ha traslladat al 
nostre poble per fer les 
oportunes extraccions 
dels voluntaris i voluntà-
ries que han fet les seves 
donacions. Cal remarcar 
que la sang que han do-
nat la gent d’Alforja és 
pel mencionat hospital.

1-6-08.- L’escola d’Alforja 
ha commemorat els seus 
50 anys, amb una sèrie 
d’actes festius. La festa ha 
començat amb una jorna-
da de portes obertes del 
centre. Exposicions de fo-
tografia, ballades dels Ge-
gants acompanyats dels 
Grallers, espectacles de ti-
telles, actuacions del Ball 
de Diables i parlaments. 
Dinar de germanor, xoco-
latada i ball de fi de festa. 
Amb motiu de la festa ha 
estat editat un llibre força 
interessant.

4-6-08.- L’Associació de 
Dones ha fet una excur-
sió a l’Ametlla del Vallès, 
on el popular cuiner Pep 
Salsetes els ha ofert una 
paella d’arròs elabora-
da conjuntament entre 
ell i les dones d’Alforja. 
A l’excursió també hi ha 
participat gent de Reus i 
Cambrils.



Nens i nenes guanyadors del 
Primer Premi del concurs El 
teatre a l’escola
Pau Cochs, Aleix Martínez, 
Xavier Marín, Ruben Serena, 
Eudald De Llorens, Paula 
Hritiuc, Marta Margalef, 
Marta Romero, Gislé Marín, 
Edily Rivera, Evelyn Elisabet 
Tiffinger, Lourdes Angèlica Tif-
finger, Nassira Amrabit, Esther 
Lafuente, Lorena Garcia.
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7-6-08.- A la Casa de Cultura s’ha fet un cinefòrum 
amb una pel·lícula de temàtica escolar, dedicada als 
pares d’alumnes i professors de l’escola. Gonçal Evole 
ha fet la presentació i el diàleg ha anat a càrrec d’Al-
bert Àlvarez. L’acte ha estat patrocinat per l’AMPA del 
col·legi Josep Fusté  i la revista Informatiu d’Alforja i ha 
contat amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament.

8-6-08.- L’Agrupació Amics dels Avis ha organitzat la 
seva 12ª Diada dels socis. En el recinte de la sala dels 
Amics d’Alforja, s’ha fet una actuació de la Coral Floc 
amb cançons tradicionals catalanes, acte seguit s’ha 
homenatjat als matrimonis que aquest any celebren les 
seves noces d’or i la festa s’ha acabat amb un berenar 
popular per a tothom.

11-6-08.- Des de que va començar a ploure el dia 8 
de maig, hem tingut 24 dies de pluja i ara si que hem 
arribat als 300 litres! que era el que feia falta i això s’ha 
aconseguit en tan sols un mes. 

15-6-08.- Avui en el teatre Borràs de Barcelona el grup 
de teatre del CEIP Josep Fusté d’Alforja ha guanyat el 
primer premi de la final del concurs:”Amunt el teló” 
organitzat per l’Acció Escolar del Congrés de Cultura 
Catalana, aquest organisme agrupa totes les escoles 
catalanes. L’obra representada ha estat: ”Mans enlai-
re” de Ramon Folch i Camarasa. Els nens guanyadors 
han estat dirigits per: Gisela Ferran que també ha fet 
l’adaptació teatral. Des de l’INFORMATIU ens complau 
fer-los-hi arribar la nostra més cordial enhorabona i que 
per molts anys puguin continuar amb aquests èxits.

Properes activitats;
21-6-08.- Celebració dels 25 anys de la Dansa a Alforja 
a la plaça de Les Monges.

23-6-08.- Sopar medieval del bou d’Alforja.

27-6-08.- Acte institucional amb la descoberta de la 
placa commemorativa a la plaça del Castell i actuació 
dels Passarells.

28-6-08.- Conferència a càrrec de la historiadora Maria 
Bonet Donato a la Casa de Cultura.

29-6-08.- Cantada de la coral Floc a l’església parro-
quial.

5-7-08.- Exposició de vestits i eines antigues a la Casa 
de Cultura.

6-7-08.- Mercat Medieval pels carrers d’Alforja.

13-7-08.- S’efectuarà el veredicte del concurs fotogràfic 
LIII Medalla Puigcerver i XLIII Saló Nacional Fotogràfic, 
a la Sala d’Exposicions de la Casa de Cultura. 

20-7-08.- A l’ermita de Sant Antoni es farà el tradicional 
aplec de sardanes.

                                                            A. P.



Després de 2000 anys, encara, la recerca de qui és Je-
sús? Qui és aquesta persona que ha marcat decidida-
ment la religió, la cultura i l’art d’Occident fins a im-
posar inclús el seu calendari? Mai ningú ha tingut un 
poder tan gran sobre els cors, ningú ha despertat tan-
tes esperances. Encara, avui, quan les ideologies i reli-
gions experimenten una crisi profunda, la seva persona 
i el seu missatge segueixen alimentant la fe de tants 
milions d’homes i dones?
D’aquí ve l’interés d’una recerca més aprofundida del 
Jesús històric i del Jesús de la fe. És irritant sentir parlar 
de Jesús de Natzaret en una mena d’obres de “ciència-
ficció” que no resisteixen el mínim contrast de les fonts 
que posseïm i sense el rigor històric-crític, que són un 
frau d’impostors que enlloc de cercar la veritat es busca 
el sensacionalisme, perquè és el que vol el públic i el 
negoci editorial.
S’ha de fer a través d’àmbits acadèmics i amb instru-
ments científics, no a partir de novel·les que es basen 
en interpretacions estranyes de textos tardans. Més en-
llà dels evangelis apòcrifs i d’altres textos extracanònics 
que ajuden a comprendre l’època en la que va viure 
Jesús, els quatre evangelis canònics continuen sent ara 
i sempre el punt de referència bàsic per al mètode his-
tòric-crític. L’aproximació al Jesús històric no perjudica 
la fe, sinó que contribueix a dotar-la de bases més creï-
bles.
És difícil apropar-se a Jesús i no restar agraït a la seva 
persona. Jesús aporta a la vida un horitzó diferent, una 
dimensió més aprofundida. Jesús ens ensenya a viure 
amb senzillesa i dignitat, amb sentit i esperança. Ens 
porta a creure en Déu, sense fer un ídol ni una ame-
naça, sinó una presència amistosa i propera, font ines-
gotable de vida i compassió.
La crida de Sant Pau: “Tingueu els mateixos sentiments 
de nostre senyor Jesucrist”. Porta el deixeble a la recerca 
de les arrels, de l’experiència primera on va sorgir tot. 
No n’hi ha prou de creure que Jesús es l’encarnació de 
Déu si després no ens preocupa saber com era i com 
actuava amb el qual Déu s’ha encarnat. De poc serveix 
defensar doctrines sublims de Jesús sinó caminem els 

seus mateixos passos. Res és més decisiu que tornar a 
néixer del seu mateix esperit.
Jesucrist és una gran notícia per a la humanitat. Quan 
tinc present aquesta creença penso en aquelles perso-
nes que estan decebudes pel cristianisme real, dels qui 
s’han allunyat de l’Església i van cercant per camins 
diversos llum i calor per les seves vides. Persones que 
no senten l’Església com a font de vida i alliberament. 
Per desgràcia han conegut a vegades un cristianisme 
a través de formes decadents i poc fidels a l’Evangeli. 
Amb Església o sense Església són molts el que viuen “ 
perduts “, sense saber a quina porta trucar. Si sabessin 
la saviesa i la bona notícia per a les seves vides que és 
la coneixença històrica de Jesús i el seu trobament en 
la fe.
Penso en les persones que ignoren quasi tot de Jesús. 
Persones que es diuen cristianes i que no sabrien fer 
una síntesi fidel i mínima del seu missatge. Homes i 
dones per a qui el nom de Jesús no ha representat mai 
res seriós. De joves que no saben gran cosa de la fe, 
però que se senten atrets per Jesús. Fa patir quan se 
sent dir que s’han allunyat de la religió per viure millor. 
Es pot viure millor que amb Jesús? Jesús és una càrrega 
pesada?, quelcom que no serveix per a res?
La impressió que tinc és que predomina la desco-
neixença. De que manca la trobada existencial amb Je-
sús; la qual no és només fruit de investigació històrica 
ni de la reflexió doctrinal. La trobada amb Jesús només 
es realitza en l’adhesió interior del cor i en el seguiment 
fidel. Amb Jesús comencem a trobar Déu quan comen-
cem a confiar en Déu com confiava ell, quan creiem 
en l’amor com creia ell, quan ens apropem als qui so-
freixen com ell s’apropava, quan defensem la vida com 
ell, quan mirem les persones com ell les mirava, quan 
ens enfrontem a la vida i a la mort amb l’esperança que 
ell ens va enfrontar.
En definitiva quan contagiem la Bona Nova que ell con-
tagiava.

Evarist Gómez, pvre.

A LA NOSTRA 
TRINI
No ploris per la pena 
d’haver-la perduda. 
Somriu pel goig 
d’haver-la coneguda.

Foto feta el dia del con-
curs de ball Country al 
Parc.
Grup de “Música i mo-
viment d’Alforja” de 
l’Associació de Dones
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La veu de la Parròquia

La Recerca de Jesús



Àlbum de Records
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Ja fa uns mesos, quan en els petits cenacles de gent in-
quieta pels esdevenidors del nostre poble, començava a 
plantejar-se la celebració dels 850 anys de “la Donació 
de Privilegis y Ordinacions de la Vila y Terme de ALFOR-
GE del Camp y Arquebisbat de Tarragona, una persona 
sempre present en tots els “saraus” que s’han celebrat 
en els últims seixanta anys, se m’acosta i m’etziba con-
fidencialment: “Potser caldria repensar-se de bell nou 
tornar a baixar la Mare de Déu de Puigcerver des de el 
seu Santuari i organitzar un altre cop la festa dels barris, 
com cinquanta anys enrera...” Amb tota sinceritat, no 
sabria dir-vos si em parlava seriosament o amb el meu 
malmès enteniment no vaig copsar la ironia típicament 
alforgenca del meu interlocutor. Ben cert és que me’l 
vaig mirar de dalt a baix, incrèdul, com si m’hagués as-
segurat que aquell matí havia vist aterrar un O.V.N.I al 
camp de futbol. Algú, amb dos dits de seny, seria capaç 
d’imaginar-se amb els temps que corren una novena de 
preparació a la església, una rebuda triomfal a la Verge 
venerada, processons i altres cerimonials? Alforja, per 
bé o per mal, - això mai ho sabrem - ha canviat molt. 
Lluny de les meves intencions al reobrir el meu fantas-
mal i rebregat “àlbum de records”, de ferir sensibili-
tats sempre a flor de pell quan es tracta d’advocacions  
que es perden en el vertigen dels temps. He patit expe-
riències gens agradoses de persones que mai han entès  
que els meus escrits estan expressats des de el respecte 
a totes les creences i que encara conservo embolicades 
en les teranyines de la meva memòria d’adolescent, les 
devocions i els dogmes que ens varen inculcar en la 

nostra infantesa i que són difícils d’oblidar. No obstant 
això, aquestes ratlles volen retre un sentit homenatge 
a tots els nostres avantpassats que varen fer possibles 
aquells vuit dies de juny inoblidables i que, desprès del 
pas inexorable de cinquanta anys, han quedat gravats 
en el record col·lectiu de tot un poble. Fem memòria 
i situem-nos en aquells anys en el que es feia omni-
present un nacional - catolicisme granític sense cap es-
cletxa d’oposició. Què podien fer els homes d’aquella 
generació? Doncs adaptar-se a una situació imposada, 
llepar-se les ferides obertes per què un esdeveniment 
d’aquesta magnitud, res menys que “el VIIIè Cente-
nari de la fundació d’Alforja”, no podia transcórrer 
d’amagat i calia donar-li tot el relleu i ostentació insti-
tucional apropiat de les grans solemnitats. Es tractava 
d’un retrobament amb la nostra pròpia història.
Tanmateix, com ja queda apuntat eren altres temps 
i les anomenades “fuerzas vivas locales” van organit-
zar-ho conseqüentment i calia comptar al capdavant 
amb la presència imprescindible d’aquell mossèn de la 
nostra adolescència omnipresent en tot el teixit soci-
al de la vila i ben aviat van prendre la decisió sublim 
de recuperar les antigues “festes de barri” i res millor 
per tal d’aglutinar les sensibilitats més pregones dels 
alforgencs que baixar la Mare de Déu de Puigcerver des 
de llur Santuari i fer-la alcaldessa honoraria per presidir 
tota la festa. 
Fem un incís per recordar que a l’any de 1958, algu-
na cosa es bellugava en la política monolítica d’aquella 
dictadura implacable. El govern franquista per subsistir, 

havia acabat acceptant 
les recomanacions del 
Fons Monetari Internacio-
nal i aquesta decisió sig-
nificava el principi de la fi 
de “l’autarquia” predomi-
nant. I havien símptomes 
clars de que el malaurat 
país volia entrar en una 
època de una certa mo-
dernització. Això va sig-
nificar la devaluació de la 
pesseta i cal recordar que 
un any abans, havia sortit 
de la factoria de la SEAT 
el primer mític “600” que 
tot seguit va acumular 

Aquell juny de 1958

Inici de processó a l’altar del Pati (1958) (Foto: Gentilesa de M. Serra)
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comandes fins a cent mil 
unitats. Això, més aviat 
que tard, significaria un 
canvi radical de costums. 
Encara però, haurien de 
passar uns quant anys...
Tornant als dies del juny 
de cinquanta anys enrera, 
recordo que tot el poble 
va acudir al Camí de Sant 
Antoni per donar la ben-
vinguda a la Mare de Déu 
de Puigcerver, amb tota 
la Corporació Municipal 
al capdavant i al mig, 
elegant, tibat i solemne 
el nostre mossèn, mirant 
a cua d’ull el fet més in-
significant, per què res si 
l’escapés de les mans i l’acte s’esdevingués enlluernant 
i sense precedents. L’alcalde d’aleshores, molt donat a 
les emocions i la llagrimeta fàcil, va donar-li la benvin-
guda a la imatge venerada, fent-li donació de la vara de 
comandament a la Mare de Déu.
Conten les cròniques que foren vuit dies intensos de 
celebracions i solemnitats. Cada barri rivalitzava amb el 
veí per donar-li més lluentor a l’estada de la Verge de 
Puigcerver. Es muntaren altars i cal remarcar que eren 
petites obres d’art, d’elaboració molt acurada, amb ar-
cades d’enramades i motius florals d’una gran bellesa. 
Al capvespre es traslladava la Mare de Déu al barri que 
li pertocava, en processó solemne i, un cop entronitza-
da, es celebrava la missa i l’escolania inoblidable, creació 
indiscutible d’aquell rector, cantava la Salve. Tothom hi 
participava mudats de vint-i-un botó com si es tractés la 
festa major i el més jovenets - un servidor entre d’altres -, 
amb el vestit típic de català portant a les nostres espatlles 
la venerable imatge. A la nit cada barri organitzava els 
torns de vetlla i càntics i, els més agosarats, crec recordar 
que fins i tot ballaruca.

A  l’endemig d’aquells vuit dies viscuts intensament, es de-
via adossar al principi del carrer –cruïlla amb el de La Font 
– el mosaic d’homenatge al fundador Ramon de Ganagot 
en el vuitè centenari, amb un acte institucional i solemne, 
inscrit definitivament en la història i posteritat del nostre 
poble. Anys a venir, estudis molt rigorosos i documentats 
posen en dubte el cognom del fundador fins afirmar de 
si no fos en realitat “Gavalgando” o “Gavalgandi”. Us 
recomano carament la lectura assossegada de l’escrit de 
Mossèn Isidre Saludes en les pàgines centrals d’aquest 
INFORMATIU. Val la pena.
Permeteu-me unes reflexions finals. Avui amb la pers-
pectiva dels cinquanta anys transcorreguts, hom pensa 
amb l’encoratjament en el que van treballar aquells ho-
mes i dones que feren possibles aquells vuit dies de juny. 
Foren sens dubte, la primera gran catarsi col·lectiva de 
tot un poble després d’anys de silencis i de recels. Em 
ve a la memòria la figura d’aquell mestre inoblidable 
el senyor Josep Taverna que havia iniciat anys enrera 
una tasca de reconciliació mol difícil d’aconseguir, en-
voltat de incomprensions i menyspreus perquè moltes 

Altar de la Mare de Déu de Puigcerver (1958) (Foto: Hilari Aragonès)
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de les ferides encara res-
taven obertes. Però calia 
un esdeveniment així, 
d’oblidar i que fos l’inici 
d’una nova etapa de con-
vivència. La llavor escam-
pada generosament per 
aquell mestre començava 
a donar els seus fruits. 
Molts de nosaltres vivíem 
les nostres primeres ex-
periències d’adolescents 
en aquell món de silencis 
impenetrables. Però re-
cordem que, potser, mai 
hem vist un poble tan 
unit com aquells vuit dies 
inoblidables de juny.
Aquell any de 1958 arri-
bava un aparell que ho 
revolucionaria tot: la tele-
visió, amb aquells telefilms americans doblats amb un 
llenguatge que se’ns feia molt difícil d’entendre. A la 
tardor d’aquell mateix any desapareixeria la figura de 
Pius XII, el Papa dels silencis i d’actituds sospitoses mai 
explicades ni aclarides. El règim dictatorial, perdut ja 
el sentit de la ridiculesa més absoluta, decretava nou 
dies de dol rigorós i els funcionaris havien de portar en 
lloc visible un braçal negre. Pocs dies després la fumata 
blanca de la xemeneia del Vaticà s’enlairava, anunciant 

que havia estat elegida l’entranyable figura del cardenal 
Giuseppe Roncalli, que prendria el nom de Joan XXI-
II. Havia de ser un Papa de transició, donada la seva 
edat avançada. Sortosament, un cop més, els “entesos” 
de torn van errar el tret, perquè des d’aleshores tot va 
començar a canviar accelerada i sostingudament. Amb 
una certa timidesa, s’albiraven temps d’esperança.

Gonçal Evole

Vetlla de la Mare de Déu de Puigcerver (1958) (Foto: Josep Castelló)
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Un any més l’Escola de Futbol Sala dels Patxanguerus 
d’Alforja ha acabat una nova temporada i per tant a l’hora 
de fer valoracions hem d’estar satisfets i sentir-nos orgu-
llosos a nivell d’entitat i de poble perquè a banda dels re-
sultats que per bé o per mal és el que tothom veu i valora 
des de l’exterior- que han estat prou dignes i meritoris 
tenim un planter on la majoria de jugadors són uns apas-
sionats del futbol i del futbol sala i tenen un compromís 
i una implicació en l’equip i en tot el que envolta als Pa-
txanguerus que no podem deixar de remarcar. El futur de 
l’entitat sempre estarà en les seves mans o com diríem en 
terminologia futbolística, lligat als seus peus i a les seves 
ganes de jugar a futbol sala. 

Evidentment, això ens anima a tots plegats a continuar 
treballant i lluitant perquè l’Escola vagi creixent i millorant 
dins de les seves possibilitats. 
A més, aquest any hem implantat una nova modalitat, la 
tecnificació. Aquesta iniciació a l’esport ha estat dirigida 
pel nostre company i amic Xavier Àvila. Tot i que aquesta 
nova experiència que hem portat a terme hagi estat in-
teressant i positiva en molts sentits, de cara a la propera 
temporada s’haurà d’analitzar amb detall si la continuem 
tirant endavant a causa de la baixa participació.
Els equips d’aquesta temporada els han format els se-
güents jugadors:

PATXANGUERUS D’ALFORJA

No ens volem oblidar del primer equip dels PATXANGUERUS 
dirigit pel Josep Diaz i format pels següents jugadors:

Abel Gómez Munné
Aron Panduro Munné
David Cavallé Moreno
Sergi Alfonso Vela
Carles Amorós Comes
Marc Àvila Vall
Oriol Òdena Grau
Josep Mª Diaz Pérez
Ernest Torrents Valles
Ricard Besora Domènech
Adrià Zapata Aymamí
Marçal Pàmies Sans
Albert Del Olmo Toldrà
Adrià Gómez Grau

De les tres categories que han competit, una vegada més, 
l’equip Infantil ha arribat a les portes de les fases finals terri-
torials i això és un fet destacable perquè nosaltres competim 
amb altres equips on tenen molts més mitjans, recursos, etc. 
i molta més canalla per escollir. 
Només podem continuar animant a tots els nostres jugadors 
a intentar superar-se a base d’esforç i actitud en els entrena-
ments, aprenent dels consells i indicacions dels entrenadors, 
respectant als companys, entrenadors, adversaris, públic, etc. 
per així créixer futbolísticament i personalment. Doncs, cre-
iem que aquesta és l’única forma de millorar els resultats i que 
un any o altre arribin a jugar finals i guanyar títols. 
D’aquest equip, tenint en compte la seva joventut i inexpe-
riència, volem destacar el bon rendiment que han donat du-
rant tota temporada i com a colofó en el torneig de la Copa 
Tarragona celebrat a la Pobla de Mafumet. Des d’aquí només 
podem felicitar-los i encoratjar-los a continuar progressant i 
millorant.
Abans d’acomiadar-nos volem donar ànims a tots els Patxan-
guerus per la propera temporada i també volem fer una crida 
a tota la gent perquè ens vinguin a animar als partits perquè 
aquest recolzament farà créixer l’empenta i la il·lusió de tots 
els nostres jugadors/res i això, segurament, es reflectirà en els 
resultats.

Una passió, el futbol
Un club, un sentiment.
Una il·lusió, un poble.

PATXANGUERUS D’ALFORJA   

Benjamins:
Entrenador: Alexis Carcellé Papiol
Delegada de l’Equip: Carme Juncosa Estivill

Joel Ribé Capella
Borrell Àvila Salvadó
Èric Balcells Juncosa
Genis Porqueras Simó
Jordi Fernández Grifoll
Marc Àvila Saludes
Miquel Serra Garriga
Miquel Vilella Porqueras
Xavier Vilella Porqueras

Infantils:
Entrenador: Ladislao Eche Peris
Delegada de l’Equip: Núria Vilella Olivé
Aleix Martínez Mariné
Pau Cochs Sarobé
Andreu Serra Garriga
Blai Melgar Anguera
Igor Gómez Romero
Marc Pujol Miret
Indy westenberg
Pol Aragonès Salamé
Òscar Borràs Vilella

Cadets:
Entrenador: Xavier Àvila Salvadó
Enttrenador/ delegat: Jordi De Llorens Martínez
Adrian Paul Hritilic
Albert Sarobé González
David Fernández Vázquez
Dídac Mariné Olesti
Gerard Margalef Francisco
Igor Gómez Romeu
Josep Mª Dalmau González
Jordi Porqueras Marcos
Joan Gené Huguet
Jose Grabiel Uribe Medina
Pere Gomis Domènech
Francesc Gomis Domènech
Marti Àvila Llopis
Oriol Amorós Comes
Xavier Alfonso Vela

ALFORJA

Patx
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Parlem-ne
Últimament el diari Avui a anat publicant amb diferents 
personatges una sèrie titulada: ”Cap on va Catalun-
ya?. Alguns d’ells han contestat que amb un president 
gris, mediocre i sense lideratge, no podem anar enlloc. 
D’altres han dit que el país anirà cap on vulguin anar 
els seus habitants. Voldria fer la mateixa pregunta però 
relacionada al nostre poble, cap on va Alforja?
En primer lloc d’on venim...? El poble d’Alforja que ara 
estem a punt de celebrar els 850 anys i podríem dir 
que hem passat vuit segles dedicats majoritàriament a 
l’agricultura. 
Ara fa uns cinquanta anys es tancaren les mines de 
coure i, després de la crisi de les granges avícoles, co-
mençà la davallada de l’agricultura de secà. Com deien 
els experts de “l’Extensió Agrària” en aquell moment: 
Alforja amb el  terme massa muntanyós i amb poca ai-
gua no tenia futur. L’agricultura moderna havia d’estar 
localitzada en terrenys plans (per poder mecanitzar la 
feina) i amb aigua abundant (per no haver de dependre 
de la climatologia). A Alforja per desgràcia no teníem ni 
una cosa ni l’altra. Uns anys més tard arribà la greu 
davallada dels preus de la fruita seca i l’agricultura del 
nostre poble quedà sentenciada. Aquesta crisi s’allargà 
masses anys i ja no hi hagué solució. El nostre poble 
començà a perdre població i quedàrem uns mil habi-
tants. En aquells moments no tothom tenia cotxe i si 
un pare de família trobava una feina a fora de la vila, 
tota la família marxava. De fora no venia ningú perquè 
aquí les possibilitats de trobar feina eren escasses. Una 
part del jovent en veure el futur que l’esperava es de-
dicà a estudiar i durant uns anys el nostre poble tingué 
una taxa d’estudiants molt alta en comparació amb els 
pobles veïns. Aquesta generació d’estudiants trobà fei-
na, però la majoria lluny del poble i Alforja perdé una 
part molt important de la seva població que era jove i 
preparada. 
Durant molts anys no es feren cases noves. El poble 
es mantenia estancat. Uns quants encara volien viure 
de l’agricultura, però aquesta anava minvant i Alforja 
deixà de ser un poble agrícola, una part depenien de 
les dues fàbriques que hi havia : IAMSA i BONDRIÀ, i 
alguns començaven a tenir cotxe propi que els perme-
tia anar a treballar a Reus o el seu entorn. El cotxe va 
salvar Alforja i va permetre anar a treballar a fora, sense 

deixar el poble. El cotxe i el “boom immobiliari” que 
va venir més tard,  va provocar un fenomen que ningú 
havia pronosticat:  l’èxode del camp cap a la ciutat es 
va invertir i provocà una allau de gent de les ciutats cap 
els pobles. Moltes cases velles i buides s’ompliren de 
nous residents. Això activà la construcció i s’arreglaren 
cases velles que estaven deshabitades i a més es cons-
truïren noves edificacions. Tot això donà un nou impuls 
a l’activitat local. La gent que tenia dues cases en podia 
vendre una o llogar-la, les botigues i els bars tenien 
més clients. Es creà un Polígon Industrial a Les Sorts, 
amb la instal·lació d’un taller mecànic i altres indústries, 
entre elles la més important TECNOVIT, però avui en 
dia els terrenys ja estan tots venuts. 
Actualment es podria dir que té més importància la 
producció de les olives que les avellanes (producte que 
durant tot el segle XX fou predominant al nostre ter-
me), la principal activitat local avui en dia es pot dir 
que és la indústria (amb un centenar de llocs de tre-
ball, repartits entre vàries indústries) i la construcció 
que, en aquests moments encara conserva una activitat 
que aguanta bé. Però la majoria de la gent del poble 
en edat laboral, podríem dir que treballen a Reus i el 
seu entorn. Fa cinquanta anys la immensa majoria de 
la gent feia de pagès i sortien al matí amb el ruquet o 
la mula cap al tros. Ara surten al matí amb el seu cotxe 
cap a fora vila i tornen al vespre.
L’agricultura sembla que està condemnada a quedar 
com un sector secundari. En aquests moments la ma-
joria d’activitats agrícoles les fan persones jubilades o 
persones a temps parcial. Treballen en un altre lloc i 
dediquen algunes hores lliures a la setmana a l’activitat 
pagesa. Farien falta grans inversions per poder fer les 
terres rendibles, aplanar els terrenys, mecanitzar la fei-
na, noves plantacions, nous dipòsits d’aigua, instal·lar 
el rec del gota a gota...etc. En aquests moments ni tan 
sols s’aprofita l’aigua de la depuradora. Però el més 
greu de tot és que no hi ha un relleu generacional, no 
hi han pagesos joves. 
Un cas peculiar son les bodegues que hi ha a la vall de 
Cortiella al nord-oest del nostre terme. Allí s’està embo-
tellant el vi, producte de les vinyes de la finca del Mas 
d’en Botó de la mateixa vall. Un vi d’una gran qualitat 
i fet al terme d’Alforja. Caldria no oblidar que fins a 

CAP  ON  VA  ALFORJA?
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finals del segle XIX, abans de la desgraciada plaga de la 
fil·loxera, Alforja era un terme en que el cultiu predomi-
nant era la vinya. Si el nostre terme és veí del Priorat no 
ha de ser estrany fer-hi un vi de gran qualitat.
Alguns diuen que el nostre futur hauria de passar pel 
turisme rural que, com a molt, ens portaria una dot-
zena de llocs de treball a llarg plaç i amb això no en 
tenim prou. Només cal veure el que està passant al Parc 
Natural del Montsant. Amb uns quants anys l’única in-
versió han estat uns cartells d’anuncis. La veritat és que 
la Generalitat disposa d’uns pressupostos esquifits per 
invertir en tots els parcs naturals de Catalunya. S’han 
fet molts parcs i les inversions no arriben pel que cal-
dria. Tot això és fer volar coloms i, en aquests moments 
de crisi, es necessiten polítiques més pragmàtiques.
Tenim l’escola plena de criatures. Això significa que 
dintre de pocs anys tindrem molts joves en edat de 
treballar i si ara no es posa fil a l’agulla, després serà 
massa tard i hauran d’anar a buscar feina fora del po-
ble. El govern tripartit d’Alforja ara ha complert un any. 
En tot aquest temps, les úniques noves inversions que 
s’han vist son quatre miralls i uns quants pilonets es-
campats pels carrers. No es veuen grans projectes per 
transformar Alforja de cara el futur. Les despeses més 
importants han estat en “festes i festetes” que segons 
alguns components de l’equip de govern, això abans 
era criticable.
Una solució podria ser la indústria.  Ara que s’està ges-
tionant la reforma del POUM (Pla d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal), per part de l’Ajuntament d’Alforja, seria 
el moment adequat de planificar la construcció d’un 
nou polígon industrial. Això no seria res d’estrany. Hi ha 
molts pobles de la nostra capacitat demogràfica que te-
nen dos polígons industrials  per poder ubicar-hi petites 
empreses diversificades. Si volem que Alforja deixi de 
ser un poble dormitori, s’hauria de poder aconseguir, 
com a mínim, una cinquantena més de llocs de treball 
i això s’hauria de començar ara, perquè no és fàcil. S’ha 
de fer un projecte i presentar-lo a l’INCASOL perquè la 
Generalitat ho aprovi i construeixi el polígon, i després 

quan estigui fet des de l’Ajuntament buscar empresaris 
que vulguin invertir-hi. Procurant que els nostres preus 
siguin més accessibles comparats amb les grans ciu-
tats veïnes. La millor solució seria no dependre només 
d’una gran empresa que, quan va malament, perjudica 
a tothom i que es pogués afavorir la vinguda de peti-
tes empreses de diferents activitats. Diversificar els llocs 
de treball que poguessin permetre de  trobar feina al 
mateix poble a una quantitat important de gent sense 
haver de desplaçar-se, ja que tal com s’estan posant 
els preus dels carburants, a final de mes és una quan-
titat que val la pena tenir-la en compte. A més a més  
els impostos d’aquestes empreses seria una bona font 
d’ingressos per les arques municipals. Catalunya és un 
gran país industrial, a l’àrea metropolitana de Barcelona 
i a les zones dels Vallès i d’altres comarques centrals ja 
no hi caben. Arribarà el moment que s’haurà de reor-
denar el territori i equilibrar la demografia. No pot ser 
que tot es faci a Barcelona i el seu entorn, allí ja no hi 
ha lloc, tot està col·lapsat. Els falta terreny per edifi-
car, els i manca aigua, les carreteres no donen l’abast 
en les hores punta. Catalunya està deformada. Té un 
cap sobredimensionat  (Barcelona) i un cos petit (la res-
ta del territori). Estem en un moment en que s’ha de 
propiciar descongestionar l’àrea de Barcelona i afavorir 
la implantació de noves empreses en el territori des-
equilibrat de Catalunya. La solució no és portar aigua 
a Barcelona, sinó portar empreses d’allà cap aquí. Ja 
sabem que això és difícil, però amb avantatges fiscals i 
incentius de tota mena podria ser possible. Catalunya 
té molta indústria i hem d’aprofitar-ho, encara que no-
més siguin les escorrialles. Al nostre terme unes quantes 
petites indústries no li farien cap mal i solucionarien el 
futur del nostre poble.
Des de la Casa de la Vila, esperem que siguin conscients 
dels reptes que tenim davant i siguin conseqüents. 

Antoni Pujals Rebull
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Ganagod o Gavalgando?
El comte Ramon Berenguer IV, el dia 27 de juny ( quin-
to kalendas julii) de 1158, cinc anys després de la con-
questa de Siurana el 1153, signava el document de 
donació del lloc de Santa Maria d’Alforja, al cavaller 
Ramon de Gavalgando, per tal que hi construìs un cas-
tell i li assignava un terme molt extens. El document 
redactat en llatí diu literalment: “Jo, Ramon, Comte de 
Barcelona, Príncep d’Aragó i Marqués, dono, aprovo i 
confirmo a tu, el nostre fidel. Ramon de Gavalgando (en 
llatí: Raymundus Gavalgandi) i a tots els teus fills i des-
cendents, el lloc de Santa Maria d’Alforja amb la vall 
anomenada Vall d’Alforja”. Aquest document el signava 
també l’arquebisbe de Tarragona i Senyor del Camp, 
Bernat Tort, que aprova la donació, reservant-se els del-
mes i primícies de l’Església de Tarragona.
El gener de 1169, onze anys després de la donació, 
Ramon de Gavalgando, son germà Bernat i Berenguer 
de Cambrils, a fi de tenir gent que cultivessin el seu ex-
tens territori, signen conjuntament la carta de població 
d’Alforja, en la que es concedeix als habitants actuals 
i futurs la propietat de les terres que hi tenen i altres 
privilegis, franquícies i exempcions, donant-los també 
els mateixos usos i costums, que tenien els habitants de 
Siurana, atorgats pel comte Ramon Berenguer.
El 23 de desembre de 1173 l’arquebisbe Guillem de 
Torroja, com a Senyor del Camp, ratificava a Ramon 
de Gavalgando la donació atorgada pel comte i modi-
ficava els límits del terme d’Alforja, del que segregava 
Botarell i Montroig. Una frase d’aqueix document sem-
bla sugerir que aleshores encara no s’havia edificat el 
castell d’ Alforja.     

Aquests tres documents, i cinc més, formen el llibre 
“Còpia de privilegis y ordinacions de la vila y terme de 
Alforge”, publicat “al 20 del Mes de Agost de 1701 per 
lo Magnifich Jurat i Síndich de ella”.
Doncs bé, en cap dels documents d’aquest llibre no 
hi surt mai el cognom Ganagod, aplicat al fundador 
de la nostra vila; només s’hi consigna el cognom de 
Gavalgando. El vocable Ganagod, referit al fundador 
d’Alforja, només el trobem en documents posteriors al 
segle XIII.  
En el llibre “Història d’Alforja”, el seu autor, Francesc 
Cortiella afirma (pl.14 i ss) que a l’”Index Vell”, escrit 
el 1678 i conservat a l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Ta-
rragona,  hi diu que Ramon Berenguer IV i l’arquebisbe 
Bernat Tort fan donació del lloc d’Alforja a Ramon de 
Ganalgod (amb la l intercalada) el 28 de maig de 1158. 
En aquest llibre s’escriu en certes ocasions Ganalgod 
i en altres Ganagod. Cortiella diu que hi ha  discre-
pància entre el llibre dels privilegis, dalt esmentat i 
l’”Index Vell” respecte a la data de la donació i  afirma 
que “l’explicació d’aquesta disconformitat potser la po-
driem deduir de la notícia que ens ofereix l’autor de 
l’”Index vell”, quan afirma que el document original 
“està tot trencat i despedaçat” i per aquesta circumstàn-
cia es podria confondre el nom dels mesos  i presentar 
dificultats la lectura d’un cognom no gaire habitual“. 
Ateses aquestes observacions, jo m’inclino a creure, 
que el cognom Ganalgod és una mala lectura, o una 
corruptela del cognom Gavalgando. Observem que en 
els dos vocables, en les sis primeres lletres, 

només varia la 
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v de Gavalgando per la n  de Ganalgod i, si admetem 
la dificultat de la lectura, molt bé podem admetre que, 
de les últimes quatre lletres de Gavalgando, només fos 
llegible la a com o; no es vegés la n, ni la o final, de 
manera que el mot Gavalgando, queda convertit en 
Ganalgod. 
No veig cap altra explicació lògica, perquè el primitiu 
Gavalgando es convertís en el posterior Ganalgod, i, 
per la dificultat de pronunciació d’aquest mot, en Ga-
nagod.
En la seva obra de varis volums “Cartas de Poblacion 
y franquícia de Catalunya”, el Dr. Josep Mª Font i Rius 
cita vàries vegades el nostre llibre “Copia de privilegis”  
i en reprodueix íntegrament alguns dels seus docu-
ments. De manera que, tant Cortiella com els altres 
historiadors, en aportar documents del mateix, no ho 
fan directament del llibre, sinó a través de l‘esmentada 
obra del  Dr. Font.
Fa una trentena d’anys, que em va venir a les mans 
aquest llibre”Còpia de privilegis y ordinacions de la vila y 
terme d’Alforge” i, en adonar-me de la importància que 
per a la nostra vila tenia el volum, escrit en llatí, el vaig 
traduir al català amb l’ajuda d’un molt bon llatinista, i 
en vaig fer un breu estudi. Es un llibre d’uns setze folis, 
escrits per les dues cares, que conté una indroducció i 
vuit documents, tots ells força interessants per a la his-
tòria del nostre poble.  
Retornat el volum al seu propietari, des d’aleshores he 
desitjat  saber, on se´n podria trobar un exemplar. Fetes 
les indagacions pertinents, he sapigut que a la Biblio-
teca General de Catalunya aquest volum no hi és i, a 
Barcelona només se´n coneix per ara un exemplar, a la 
biblioteca del Col·legi d’Advocats de Barcelona. És el 
que va consultar el Dr. Font i Rius per escriure la seva 
obra.

Es probable que, si l’any 1701 l’Ajuntament d’Alforja 
va fer imprimir tots aquests documents, fos pel temor, 
que el nou monarca Felip V volgués abolir les llibertats i 
privilegis dels pobles de Catalunya i poder així tenir una 
base escrita per a defensar els propis drets. El Decret de 
Nova Planta, promulgat posteriorment pel rei, va de-
mostrar l’encert del consistori de la vila en aquest afer.
Es precisament pel que diu aquest llibre, que nosaltres 
tenim avui la certesa de la data de la fundació del nos-
tre poble i en podem celebrar el vuit-cents cinquantè 
aniversari.
En una carta sobre el tema, dirigida al Batlle, amb data 
1 de febrer d’enguany - de la qual a hores d’ara, finals 
de maig, encara no n’he rebut resposta escrita - li deia 
entre altres coses: “Crec que val la pena de comme-
morar l’efemeride que s’escau enguany amb una sèrie 
d’actes adients, entre els quals crec que caldria mirar 
de recuperar pel poble l’esmentat volum”. Sabent on 
localitzar-lo, opino que no costaria d’obtenir-ne una fo-
tocòpia, per un preu molt mòdic. 
M’alegra que es preparin actes festius i culturals per 
a celebrar aquest aniversari, però penso que seria una 
greu deixadesa i una gran manca de sensibilitat cultural 
per part dels responsables, si un cop acabades les cele-
bracions festives- de les que només en quedarà el 
record - no tinguéssim ja al nostre municipi 
aquesta preuada col·lecció de documents, 
amb els quals podrem fonamentar els inicis 
històrics i les glòries pretèrites del nostre 
estimat poble d’Alforja.  

Isidre Saludes, pvre.

Restes de l’antiga muralla del castell d’Alforja (Foto: Josep Aragonès)



Vigília del Nostre Aplec

“Sardana de l’any 2007”
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La tarda del dissabte 10 de maig, la capital del Baix 
Camp ens va rebre sota una llevantada que ja se’ns ha-
via esborrat de la memòria donat la sequera persistent 
que estem patint. Una pluja intensa s’escampava ge-
nerosament per totes les nostres contrades i des de la 
plaça de la Llibertat de Reus, a la sortida de l’aparcament 
soterrani podíem contemplar l’espectacle d’una onada 
multicolor de paraigües que baixaven pel carrer Llovera 
cruïlla amb la Plaça de Prim un dels eixos principals 
de la ciutat, fins a trobar l’aixopluc de la gran porxada 
que protegeix l’entrada principal del Teatre Fortuny - el 
petit Liceu de les comarques meridionals- que donava 
acolliment al concert  en el que s’haurien d’interpretar 
les deus sardanes finalistes i donar a conèixer la com-
posició guanyadora. Poques vegades recordo haver re-
but la pluja amb un somriure de satisfacció plena. I es 
què... ens fa tanta falta...  Però anem a pams.
Enguany, l’esperada cita sardanista va arribar precedida  
per la publicació el dissabte anterior -3 de maig- d’un 
article a “La Vanguardia” signat per Pilar Rahola sota un 
titular prou significatiu: ¿Está agonizando la sardana?  
L’escriptora catalana, política, columnista, comentaris-
ta de tantes tertúlies feia una dissecció de l’actual mo-
ment de la sardana, autènticament demolidora, amb 
una bateria de preguntes incòmodes, sense possibles 
respostes, coherents, i amb uns raonaments que hau-
rien de fer pujar els colors a tota una classe política 
que ha permès aquest desgavell. En un dels emmarcats 
de l’article, l’autora arriba afirmar que la mitjana d’edat  
dels sardanistes oscil·la entre els 50 i els 60 anys. Jo afe-
giria  que encara fa curt. En un altre paràgraf es fa ressò 
de les paraules del senyor Bartomeu Duran president 
de la Federació Sardanista: (tradueixo de l’original) “El 
diagnòstic és pessimista: la sardana com a ball popular, 
porta el camí de  l’esllanguiment, davant de la indolència 
del poder i la indiferència de la societat” I acaba el pre-
sident amb una lamentació: “Tan sols la balla la gent 
gran”. Més endavant l’articulista es lamenta dels pres-
supostos de ridiculesa destinats  al desenvolupament de 
la sardana i del fet que, en l’apartat social, el desinterès 
és absolut i rebla el clau afirmant “que abans veurem 
un “bailaor” en  Ciutat, que a un sardanista” I així altres 
“perles” que em guardo gelosament en el meu sarró  
particular.
Tinc la pretensió humil de que algú li dediqui una es-
tona del seu temps a la lectura dels meus escrits en 
els que més d’una vegada he insistit en allò del “relleu 
generacional” que ja donem definitivament per perdut. 
Us prego una reflexió i pensar si no ha arribat l’hora 
de dir prou!. Permeteu-me aquest desfogament en què 
crec interpretar els sentiments de molta gent que esti-

mem la nostra dansa i les nostres tradicions. Tanquem 
el parèntesi i tornem a la porxada de la plaça de Prim a 
punt de obrir-se les portes del Teatre Fortuny en aques-
ta tarda plujosa. Poc abans d’entrar sento a la meva 
esquena la darrera fuetada: “Això sembla l’Imserso...”
Fos  “l’Imserso”  o no, el cert es que el teatre presentava 
l’aspecte de les grans solemnitats, ple de gom a gom 
d’un públic entusiasmat i disposat a gaudir d’una vet-
llada sardanista que va començar amb una puntualitat 
exquisida amb l’aparició enlluernant dalt de l’escenari 
dels presentadors Rut Martinez i la “veu” del Baix 
Camp,  Josep Baiges, que va donar la benvinguda a 
“casa seva” a tots els presents. Ell mai no perd ocasió 
de proclamar de que és un “ganxet” de soca-rel. Tot 
seguit la cobla “Sabadell” va iniciar el concert, seguida 
de la cobla “Reus Jove” i varen interpretar polidament 
les deus sardanes que havien arribat assolir l’honor de 
finalistes. Després d’un recés perquè el públic emetés 
el seu vot, és donava pas a la segona part on es va re-
tre homenatge a dos compositors dels que enguany es 
commemora el centenari del  naixement: Josep Maria 
Boix i Manel Saderra i Puigferrer. En aquesta segona 
part va esdevenir-se l’anècdota de la nit: La cobla “Reus 
Jove” va interpretar la sardana - no hi podia faltar! -  
“En Pere Ganxet” i Josep Baiges ens tenia preparada una 
sorpresa que diu molt a favor de l’humor inimitable i 
tan especial dels “ganxets”i de la gent de les nostres 
contrades. La cobla la va dirigir el mateix “Pere Ganxet” 
un ninot que tot reusenc  coneix i que es troba instal·lat 
en els jardins que volten l’ermita de la Mare de Déu de 
Misericòrdia patrona de la capital del Baix Camp. Da-
vant de la cobla... tot un senyor, fent honor a la seva 
sardana, la qual per cert la va dirigir amb un encert que 
no hagués superat ni el més tibat i presumptuós direc-
tor d’orquestra. Un cop acabada aquesta segona part 
vindria l’enjòlit  tradicional del veredicte inapel·lable del 
públic. Aquest moment els dos presentadors el broden. 
Tenen l’esma de mantenir al públic amb un ai! al cor.  
Primer es va proclamar el Premi de la Federació que 
va recaure en la sardana “100 anys de fraternitat” del 
compositor Marc Timón. El segon accèssit va corres-
pondre a la composició “30 anys a sac” d’Enric Ortí. 
El primer accèssit va correspondre al director i funda-
dor de la “Cobla Ciutat de Cornellà” el meu conegut 
i entranyable Carles Santiago per la seva sardana “A 
Garcia, 10 i més” i per últim, l’esclat final: el vencedor 
és... Joan Segura  per la seva composició dedicada a 
la Associació Sardanista de la Vila d’Olesa “Cinquanta 
anys junts” que va ser rebuda amb grans aplaudiments.  
Es donava la circumstància de que l’autor del primer 
accèssit, Carles Santiago, no era present a l’acte per 
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compromisos professionals i va recollir el guardó la seva 
esposa i el guanyador del concurs, Joan Segura també 
es trobava absent per malaltia i va recollir el premi el 
seu fill que va agrair a tot el públic present el seu vot, 
manifestant que allò faria molt feliç al seu pare i  que 
estava molt content de  compartir el guardó amb els 
sardanistes d’Olesa de Montserrat. L’apoteosi final vin-
dria amb la interpretació per ambdues cobles de la sar-
dana guanyadora i les paraules del presentador: ”L’any 
vinent voldria i desitjo que ens retrobem tots a l’Auditori 
de Girona”. Tan de bo sigui així.
Amb el vostre permís, un apunt final:  Dalt de l’escenari 
ambdues cobles vessant joventut de tots els seus com-
ponents. Cada dia hi trobem gent més jove a les cobles. 
A la cobla Sabadell i destacava un jovenet de només 
22 anys, Carles Raya, que havia arribat a la final amb 
la seva sardana “L’àvia Teresa” que personalment em 

va agradar molt. Baix a la platea, llotges, amfiteatres, 
tots els representants d’aquest “Inserso” que per res del 
món vol renunciar a les seves arrels. Potser té tota la 
raó el tenora de la Cobla Marinada, en David Estanyol, 
quan diu: “En el segle XX, el sardanisme va salvar a la 
cobla. En el XXI, la cobla salvarà la sardana”.   
Què ens està passant...?  Què devem haver fet mala-
ment...? La resposta potser només la trobarem escrita 
en el vent. Un vent que, avui en dia, per la sardana 
i tantes altres coses nostrades, bufa en sentit contrari. 
Malgrat el desencís, el tercer diumenge de juliol tor-
nem a tenir una altra cita important amb les nostres 
tradicions: l’Aplec de Sant Antoni. Omplim la placeta 
de l’ermita de braços enlairats!

Gonçal Evole

Aplec de Sant Antoni (Foto: Arxiu)



Retornar

A la nostre societat hi ha només dues  èpoques en que 
els homes i les dones poden defugir la constant Darwi-
nista, són la infància i la jubilació, aquesta pot coincidir 
amb la vellesa o no, ja que avui alguns dels beneficis 
de la dita societat del benestar, permeten que alguns 
privilegiats, aconsegueixi’n temps lliure a una edat rao-
nable, a la infància és clar que no en tenen capacitat 
d’elecció.
Una vegada aconseguit aquest temps daurat, que és la 
jubilació, es planteja el com s’administra. Per una raó 
purament econòmica una part important de la pobla-
ció jubilada, és aquest temps altre cosa que un temps 
daurat, i continua la lluita darwinista, no en front dels 
altres, sinó amb ells mateixos per continuar sobrevi-
vint.
Encara que aquesta és una qüestió sagnant de la nos-
tre societat, no és en aquest moment que vull parlar 
d’això, sinó de la part de jubilats que disposen d’una 
pensió acceptable.
Per a molts jubilats que viuen en ciutats, la jubilació es 
defineix millor com a retiro, en el sentit de que en el 
cas d’un nivell cultural no excessivament cultivat, tot i 
les avantatges que representen els serveis de tot tipus 
que ofereix una gran ciutat, la alternativa sol ser jugar 
a la petanca i mirar la televisió, o en el millor del casos 
fer de cangur del seus nets.
Hi ha una alternativa, que crec que te futur, que creixerà, 
empesa per la millora de la consciència, de que l’edat 
de la jubilació no és l’edat del retiro, que els jubilats no 
són trastos vells a amortitzar, que tenen capacitat per 
desenvolupar noves tasques a la  societat, la introduc-
ció d’Internet permet i permetrà cada vegada més que 
el manteniment de la capacitat intel·lectual i la adqui-
sició de coneixements augmenti i faci possible l’elecció 
del que els jubilats volen fer amb el seu temps.
Una de les eleccions que és molt difícil de fer en una 
gran ciutat, és intentar viure a la natura, amb contacte 
intens amb el territori. A finals dels anys 80, és va donar 
el fenomen del neo-rurals, un fenomen amb arrels a la 

cultura hippi del anys 60. No hi ha dubte que les bones 
intencions, molt idealistes, van portar a molts executius 
de ciutat a córrer cap als Pallars i l’Alta Garrotxa, sense 
cap coneixement agropecuari i a les primeres dificultats 
va fer que al cap d’un sol any el 90 per cent ja havien 
tornat a Barcelona.
Aquesta elecció la poden fer alguns jubilats avui. No en 
els sentit d’aconseguir explotacions rendibles, que en 
aquest moment a part de ser impossible, econòmica-
ment tampoc els hi és imprescindible.
Aquesta és una elecció que es pot fer fixant la residèn-
cia en un poble que com Alforja permet la integració i 
que te encara tot el sabor d’un poble tradicional amb 
les seves avantatges, sobre tot la gent, que permet una 
cosa tant insòlita en una gran ciutat, com saludar a to-
thom que et creues pel carrer.
La vida en un poble, que encara que cada dia és menys 
agrícola, i obliga a una part important dels seus vilatans 
a guanyar-se la vida fora del poble, permet tenir un 
tros de terra que et fa retrobar els sabors de les verdu-
res i les fruites de la joventut, veure la vida creixent, el 
plaer sublim de la rosada pel damunt de les plantes a 
la sortida del Sol, el Garbí de mig matí bufant des de 
l’immens blau del mar i la contemplació dels estels les 
nits sense Lluna. A la gran ciutat les verdures són enva-
sades amb plàstic, l’única aigua que hi ha als carrers i 
jardins és la del rec automàtic, el mar està contaminat 
per hidrocarburs i la gran lluminositat impedeix veure 
els estels.
Totes aquestes avantatges objectives són per a nosal-
tres com la salut, que només es troba a faltar quan la 
perdem.
Després d’anys de vida laboral, amb la pressió diària de 
la competència la productivitat i els objectius a complir, 
el retorn als nostres orígens i el contacte amb la natura 
pot ser una opció molt gratificant i emplenar plena-
ment de vida el dia a dia d’un tipus concret de jubilat.

Benet Sadurní Soy
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Des de la Meva Cantonada

Vivències personals
En el temps de la meva …ai! ja llunyana infantesa el 
nostre petit món voltava a l’entorn de tres espais vitals: 
la casa, l’escola i el carrer. Anem a pams.
De la casa no en gaudíem gaire, tal vegada per que ja 
la teníem massa vista, l’escola era un local de ca l’Aleu, 
desballestat, on i destacaven uns pupitres vells, una pis-
sarra negra en la que ens feien escriure amb una barra 
de guix blanc i una esfera del món amb els cinc con-
tinents i els corresponents mars i oceans la única nota 
de coloraines d’aquell recinte fosc i gris en el què fins 
i tot els retrats dels omnipresents “generalísimo” Fran-
co i el “fundador” José Antonio estaven en un blanc i 
negre de solemnitat. La nostra gran sort  és que vàrem 
tenir un mestre excepcional que mai oblidarem els de 
la meva generació: el senyor Joan Armengol.
En les hores de lleure, el carrer era tot nostre, Ara que 
veig a la mainada que sembla haver descobert altre cop 
el joc de la baldufa, -tot el que ve, torna, com el peix 
que es mossega la cua-, recordo que cada temporada 
feia la seva aparició triomfal un joc diferent.  A l’hivern, 
aprofitant els llocs més assolellats, jugàvem als “pata-
cons”. Permeteu-me un incís: els “patacons” consistien 
en les tapes de les capses de mistos i que els fèiem sortir 
d’una rodona marcada amb guix, amb els talons des-
gastats de les sabates abans de llençar-les a la brossa. 
Quantes hores sota els porxos de la plaça del Mercadal! 
Un altre joc era el de les boles que havíem castellanitzat 
com a “caniques” i que molts anys després un tal Rodrí-
guez  -personatge del govern d’Aznar- insinuava amb 
un menyspreu absolut, que la única selecció esportiva 
catalana fos la d’aquest joc infantil. Quina gràcia que 
tenia el paio! A la primavera ens venia de gust jugar a 
la pilota fins a destrossar el calçat i, naturalment, ba-
nyar-nos a les nombroses basses del terme. Les piscines 
tan sols les veiem a les pel·lícules i sobre tot en aquella 
mítica “Escuela de Sirenas” que a més de la visió de la 
piscina també obríem un ulls com a plats davant de 

les cuixes impressionants de l’Esther 
Williams. Coses de l’edat: la d’ara i la 
d’abans. En els temps que corren i 
cotxes aparcats a tot arreu han fet 
perdre definitivament aquells jocs 
entranyables.
En arribar l’adolescència, les op-
cions eren força limitades. Si les 
possibilitats econòmiques ho per-
metien, el senyor mestre aconse-
llava continuar amb estudis supe-
riors. Eren una minoria privilegiada 
per què les economies casolanes eren 
més aviat minses i no els tocava altre re-
mei que aprendre l’ofici de fuster, de manobre, de pin-
tor i, la majoria dedicar-se a la pagesia.
Sortosament teníem la vesprada, amb aquelles troba-
des inoblidables en les que es feien comentaris de tota 
mena: del futbol, de la pel·lícula que el “Pepolla” ens 
projectaria el diumenge proper, de la noieta que ens 
picava l’ullet, dels més agosarats que acompanyaven 
alguna noia fins a la font, tal vegada a la recerca d’un 
petó fugaç.
Els dimarts, invariablement, després de sopar s’esdeve-
nia la tertúlia al cafè. Els caçadors explicaven fil per ran-
da les seves aventures de caça. Sempre exagerant més 
del compte fins a fer-nos sentir esgarrifances. Els dijous 
teníem per costum d’escoltar l’assaig que ens regalava 
la inoblidable Orquestra Selecta, i el dissabte, general-
ment, s’organitzaven timbes de joc que s’havien arribat 
a constituir amb llegendàries i amb històries sense cap 
credibilitat que s’explicaven a cau d’orella. Així, més 
o menys, va transcórrer el nostre aprenentatge de la 
vida.

Miquel Serra
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Temps de Lectura

Un “informe” de tendresa i fidelitat
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“T’he conegut sempre igual” és 
una cançó que en Raimon va de-
dicar al llegendari lluitador antifran-
quista Gregorio López Raimundo 
que va arribar a assolir la Secretaria 
General del Partit Socialista Unificat 
de Catalunya, el mític PSUC, refe-
rent absolut del combat clandestí, 
silent i tossut per aconseguir un mí-
nim horitzó de “lluita d’avui per un 
demà viu i lliure”. El títol del poema 
musicat correspon a la tercera es-
trofa i diu així:

T’he conegut sempre igual com ara,
Els cabells blancs, la bondat a la cara,

Els llavis fins dibuixant un somriure
D’amic, company, conscient del perill...

El vell lluitador ens va deixar per 
sempre la matinada del dissabte 17 
de novembre de 2007 a l’Hospital 
de l’Esperança de Barcelona, amb la 
mà refredant-se entre les del seu fill 
Antonio que l’havia vetllat durant la 
llarga nit.
M’han vingut a la memòria aquests 
versos farcits de sensibilitats “rai-
monianes” per què s’ha donat la 
circumstància de que en les vigílies 
de l’últim Sant Jordi, envoltat per 
l’allau de novetats literàries d’autors 
anomenats “mediàtics” i d’altres lli-
bres treballats conscienciosament, - 
fenònmen a banda el de “El juego 
del ángel” de Ruiz Zafón - ha apa-
regut un llibret, lluny d’escarafalls i 
gairebé d’amagatotis, amb “format 

de butxaca”, signat per la 
Teresa Pàmies, sota el títol 
premonitori de “Informe al 
difunt”. És un llibre de 101 
pàgines, de lletra agradosa 
que me’l vaig llegir d’una 
tirada en una d’aquestes tar-
des mandroses dels inicis de 
la meva incipient davallada 
tardorenca.
No he trigat gaire en pre-
guntar-me qui no ha tingut 
en la seva vida, davant de la 
pèrdua d’un ésser estimat, 
marit, muller, pare, mare, 
germà, amic, la temptació 
de mantenir una conversa 
impossible amb la persona 
enyorada. De fet en aquest 
“INFORMATIU” s’han publi-
cat escrits que traspuen sen-
timents i nostàlgia adreça-
des al nostre inoblidable 
Josep Fusté, explicant-li les 
transformacions viscudes en 
el nostre poble en els vint-i-
cinc anys de la seva absèn-
cia. Doncs això és el que ha 
fet la Teresa Pàmies, aquesta velleta 
fràgil i entranyable, fregant ja els 
noranta anys: escriure un “Informe 
al difunt”, fent un repàs breu i con-
cís a seixanta anys de convivència, 
amb les intermitències imposades 
per la separació de la clandestinitat 
obligada del seu marit. Son unes 
pàgines que regalimen tendresa, fi-
delitat i serenitat, recordant els mo-

ments difícils de persecucions, de 
tortures als soterranis tenebrosos de 
la Via Laietana, d’empresonaments, 
però sense fer-ne un “gra massa” 
ni voler furgar altre cop en la ferida 
oberta de la seva vida. Acceptant 
amb resignació la voluntat fèrria del  
“tozudo aragonés” en el seu afany 
de lluita per la llibertat. He acabat 
el llibre amb unes sensacions di-
fícils de descriure amb paraules, 

Portada del llibre “Informe al difunt”



19Informatiu núm. 61. Segona època, abril-juny 2008. Alforja

fins acaronar-lo. agraint de tot cor 
el seu contingut. Tant es així que 
al cap de dues setmanes tornava a 
rellegir-lo.
La Teresa li recorda al Gregorio la 
matinada del seu traspàs i de que 
a l’agost acostumaven anar un pa-
rell de setmanes al Balneari Prats de 
Caldes de Malavella, on el seu marit 
va patir la primera embranzida se-
riosa de la seva malaltia. Continua 
explicant les conseqüències i el úl-
tims tres anys de vida, víctima de la 
demència senil i de com li plantava 
cara a la mort que ja li rondava. En 
un rampell de sinceritat, la Teresa 
és pregunta: “Però és vida la que co-
negueres els darrers anys?”
Desprès del silenci etern, la Tere-
sa li explica serenament al difunt, 
els tràmits burocràtics, sempre en-
utjosos, de la preparació íntima de 
la cerimònia del comiat  i alguns 
apunts del llibre de condolences 
que els serveis funeraris posen a 
disposició de tot aquell qui vulgui 
escriure uns mots sobre el difunt i 
li fa esment d’alguns com el d’un 
amic desconegut que li escriu: “Esto 
ya no va a ser lo mismo sin ti” o un 
altre  “Cada dia neixen motius nous 
per a la lluita” La Teresa rebla el 
clau, escrivint: “Podria ser l’epitafi 
a la làpida del nínxol que t’espera a 
Montjuïc amb el teu germà Antonio 
mort per “incontrolats” quan tenia 
25 anys i el feixisme va provocar la 
guerra fratricida de la que el teu ger-
mà fou primera víctima”.
Més endavant li fa una referència 
a les cartes de condol i destaca en 
lloc preferent la que va rebre de 
l’expresident Jordi Pujol que li es-
crigué a la tornada d’un viatge a 
Tunís: “Expressa el condol tant en 
l’ordre personal com en reconeixe-

ment del que en Gregori representa” 
Seguidament afegeix: “Tu ja saps el 
que penso políticament, però també 
saps el respecte i consideració que he 
tingut pel que la gent del PSUC va fer 
durant molts anys de resistència a la 
dictadura, de la defensa de la digni-
tat i de la defensa de Catalunya i, en 
això, en Gregori hi va jugar un paper 
molt important”. Segueixen d’altres 
com la de Jordi Hereu, alcalde ac-
tual de Barcelona, Jordi Carbonell, 
Miquel Roca, l’Heribert Barrera i un 
etcètera molt llarg i, sobretot, la 
carta de condol del Joaquin germà 
del difunt, amb un humor “maño” 
natural i sarcàstic i un polsim maca-
bre: “Ya le ha llegado la hora al to-
zudo aragonés. Vivió porque su vida 
fué una lucha y los que luchan son 
los que viven”.
Avançat el llibre, la Teresa Pàmies 
no pot escapolir-se d’una ironia 
que tan sols es pot explicar des de 
la talaia dels seus gairebé noranta 
anys. Explica l’anècdota de que en 
Gregori li ocultava amb una certa 
malícia infantívola, les “farras” que 
segon ell es feia petar quan sortia 
de “marxa” per Madrid. Per les 
confidències d’un amic s’havia assa-
bentat que les esmentades “juer-
gas” consistien en acudir a un tro-
nat –ara li diuen “caspòs”- cabaret, 
anomenat “Las noches de Cuplé” 
i que ell li volia fer creure que no 
era un cafè - concert amb “panto-
rilla” - cuixa-, ni molt menys. “Las 
noches de Cuplé” eran muy decentes, 
em deies amb l’expressió candorosa” 
Com volia el Gregori que no fossin 
candoroses si l’artista principal era 
l’Olga Ramos que cantava els xotis 
i cuplés de la seva joventut i que li 
produïen una nostàlgia gratificant. 
Per què la mossa –l’Olga Ramos – ja 

tenia vuitanta anys. A les acaballes 
de l’INFORME, li explica tal com ha 
quedat el pis on hi van conviure 
trenta sis anys: “tot segueix tal om el 
vas deixar: la gran butaca amb dis-
positiu elèctric on passaves el dia es-
tirat o assegut, llegint o endormisca...
Ara no més caldrà canviar el rètol de 
la bùstia del que fins ara era el teu 
domicili i el meu. El teu, ara, nou i 
definitiu és el nínxol número 2894 de 
l’Agrupació 7, Columbari B, a la Via 
de Sant Jordi del fossar de Montjuïc”
Així vol acabar aquest recordatori 
emocionant d’una vida difícil, de 
lluita viscuda intensament i que tan 
sols pot explicar-se per dues perso-
nes que s’han estimat i respectat 
amb bogeria. Permeteu-me reco-
manar-vos carament que aprofiteu 
qualsevol estona d’aquest estiu per 
una lectura reposada.
Us demano perdó anticipadament 
per què ja se’m quedava en el fons 
del sarró, de citar l’últim paràgraf 
del llibre, una filigrana sentimental 
d’antologia. Escriu aquesta velleta 
entranyable: “Aquí podria acabar 
aquest “INFORME”, però hi manca-
ria el principal: dir-te que t’enyoro 
molt. No és però un enyor beat ni 
llagrimós, ni resignat. He començat 
a rebre cartes adreçades al meu 
nom i cognoms, seguit de “vídua 
López Raimundo”. Però tu saps que 
no assumiré mai el paper de “des-
consolada vídua” convencional...Tu 
ja m’entens...”
Aquest “tu ja m’entens” rotund, 
quantes vegades no l’haurem mus-
sitat en una conversa impossible, 
amb la persona estimada definitiva-
ment absent i que ja tan sols exis-
teix en el nostre record...?

Gonçal Evole



Alforja F.S.
Resum Temporada 2M7-2M8

L'equip campió de les 24 hores, la Creperia Esquitx.
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En l’anterior número de l’Informatiu volíem fer saber a 
tothom les nostres ganes, il·lusió, i esforç per integrar 
dins el dia a dia esportiu del poble aquest nou club de 
futbol sala que ja tots coneixeu. En aquells moments 
era un projecte que estava encara en época de forma-
ció i ara el que toca a final de temporada és fer balanç 
de com ha anat tot. 
Totes aquelles expectatives i objectius inicials s’han 
complert amb escreix. En una lliga molt competida 
s’ha assolit el tercer lloc de la classificació amb opcions 
fins l’última jornada de ser segons. Alforja F.S. ha estat 
l’equip menys golejat de la categoria fent del pavelló 
“coliseum” d’Alforja una de les pistes més difícils pels 
equips rivals. 
S’ha aconseguit que l’afició omplís el pavelló i donés 
suport als jugadors cada jornada i s’ha recuperat l’am-
bient de futbol sala del poble que últimament s’havia 
perdut. En definitiva tothom s’ha adonat que hi ha una 
nova entitat amb ganes de fer poble i aquesta és la 
nostra principal satisfacció.
Acabada la lliga hem volgut tancar la temporada amb 
les primeres 24h Alforja Fs, les quals han comptat amb 
la participació d’equips de bon nivell i s’han desenvolu-
pat sense cap tipus d’incident. L’organització està molt 
contenta amb el resultat perquè 
la primera vegada no és fàcil 
que tot surti bé. Es va rifar un 
pernil, es van vendre samarretes 
commemoratives de la primera 
temporada del club i els equips 
guanyadors es van endur un bon 
premi que segur que farà que 
l’any que ve tothom torni amb 
ganes de guanyar.
Evidentment sempre hi ha en-
trebancs, errors, coses mal fetes 
fins i tot, però s’han superat i 
l’única valoració que podem fer 
d’aquesta primera temporada és 
del tot positiva.
Moltes gràcies als patrocinadors 
per haver confiat en nosaltres i a 
l’afició pel seu suport incondici-
onal!

PREFERENT CATALANA  CAMPIONAT DE LLIGA  2007/2008   |  
Grup: 6 | Jornada: 30

 Pos Equip J
CASA FORA

GF GC Punts  G E P G E P

 1 ALTAFULLA, FUTBOL SALA  “A” 26 11 1 1 10 1 2 153 68 65  

 2 FINCAS LEGNA   “A” 26 11 1 1 8 1 4 138 106 59  

 3 F.S. ALFORJA  “A” 26 11 0 2 7 0 6 117 63 54  

 4 CFSF L’ALDEA REST. ULLALS  “A” 26 11 0 2 5 3 5 117 100 51  

 5 F.S. PRADELL  “A” 26 6 3 4 7 2 4 115 76 44  

 6 CLUB F.S. SALOU  “B” 26 5 5 3 5 3 5 113 102 38  

 7 A.E. RIUDOMS - FLACOBS  “A” 26 9 1 3 2 2 9 112 112 36  

 8 LA RAPITA - LO CAFE DEL PORT  “A” 26 6 2 5 3 0 10 113 153 29  

 9 C.F.S. EL MORELL  “A” 26 8 0 5 1 0 12 117 151 27  

 10 C.E. ANGELS AMPOSTA  “A” 26 6 1 6 2 2 9 99 117 27  

 11 FUTSAL VALLS  “A” 26 5 1 7 3 1 9 89 117 26  

 12 C.F.S. MEDITERRANI CAMBRILS  “A” 26 5 2 6 3 0 10 92 120 26  

 13 U.D. INMACULADA  “A” 26 6 0 7 2 2 9 108 138 26  

 14 TECNOCASA VINYOLS  “B” 26 4 1 8 2 1 10 66 126 17  

 15 Descansa  “A” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  



El Racó de la Poesia
Tornada al poble d’Alforja

Pla Nabril, 35
Tel. 977 81 62 59 43365 ALFORJA
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He vist una llum encesa
al poble amb més senzillesa 
però que té un segell daurat
no necessita grans ornaments
mentre hi hagi tants talents
que ho demostren ben aviat.

Aquí regna una pau immortal
semblant a un lloc celestial
on hi ha un màgic encís
Alforja és un paradís català
que sempre tendeix la mà
i que és dolç com un pastís.

Pel poble et deixes la sang
el cor es neteja de fang
que dona la soledat
llàgrimes d’amor amagades
aquí creus en contes de fades
encara que no tinguis edat.

Prometo tornar de seguida
encara que em costi la vida
perquè la gent és molt oberta
i ara dic que els del poble
tenen l’ànima blanca i noble
per això faig poètica oferta.

                José Llano Gómez 

Dedicat al poble d’Alforja, amb 
molt de plaer d’un trobador senzill
i romàntic.

SUDOKU n.2
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Solució SUDOKU n.1



El Temps

Pel maig cada dia un raig
Les sentències dels nostres avant-
passats sempre han tingut un sen-
tit de veritablement remarcable. El 
mes de maig sempre ha estat molt 
generós en aquestes dites populars 
i que si en algun moment poden 
haver semblat estar en vies d’extin-
ció, sempre arriba l’ocasió en que 
tornen a aparèixer. 
A moltes persones d’Alforja segu-
rament al llegir aquestes ratlles, els 
hi vindran a la ment algunes dites 
tan conegudes com: PEL MAIG 
CADA DIA UN RAIG o SI PLOU PER 
SANT PERE RAGALAT 40 DIES MÉS 
DE RUIXAT. Tots per poc que ens hi 
hàgim capficat en l’observació del 
temps hem pogut veure que aquest 
any 2008 s’han complert sortosa-
ment aquestes dites amb una certa 
fiabilitat.
Antigament també es deia: el que 
vulgui vendre el seu tros de terra, 
ha de fer-ho el mes de maig. Això 
es deia perquè quan plou al mes 
de maig els arbres del nostre país 
gaudeixen d’una esponorositat més 
marcada que en cap altre moment 
de l’any. Potser molts veureu en 
aquestes paraules una certa eufò-
ria primaveral... personalment crec 
que motius en  tenim.
En l’últim Informatiu us feia esment 
de les sequeres i els seus cicles de-
siguals i a les seves nefastes conse-
qüències, tan a nivell de restriccions 
d’aigua pel subministrament de la 
població o a les conseqüències pels 
cultius d’aquesta zona com els ave-
llaners, olivera, etc. Per sort en no-
més tres mesos les impressions al 
respecte és més que evident de que 
han millorat moltíssim.
Una vegada fetes aquestes refle-
xions sembla oportú comentar 
algunes dades meteorològiques 
d’aquesta primavera, en relació als 
últims anys de sequera.
Des del mes d’octubre de 2001 no 
teníem una pluviometria tan alta en 
un mes de maig ni en qualsevol al-
tre mes. També es pot afirmar que 
ha estat el mes de maig més plujós 
dels últims quaranta un anys (que 
son dels que jo en tinc dades). Una 

altra dada significativa és que des 
del dia 9 de maig fins el dia 11 de 
juny, 33 dies naturals n’ha plogut 
24 dies. La quantitat de pluja re-
collida a Alforja tan sols en el mes 
de maig d’aquest 2008 ha estat de 
277’4 l., aproximadament les dues 
terceres parts de la pluja total de 
l’any 2007. No obstant això, la res-
posta a la pregunta de que si amb 
aquestes pluges hem deixat enre-
re la sequera dels últims cinc anys 
sembla ser que la podem mirar des 
d’un punt de vista optimista, però 
no és definiti-
va la seva su-
peració ja que 
tot depèn de 
la continuïtat 
o no d’aquest 
règim de plu-
ges que hem 
iniciat tingui 
en els propers 
mesos d’estiu. 
Confiant amb 
les estadístiques 
sembla que po-
dem ser mode-
radament opti-
mistes. 
Tan de bo pas-
sant pietosa-

ment de les interconnexions i dels 
transvasaments d’aigua del Camp 
de Tarragona cap a Barcelona i un 
llarg etcètera i confiar en que els 
pensaments, els sentiments i pel 
damunt de tot els núvols, es posin 
d’acord almenys en aquest tema, 
sempre amb el permís del canvi 
climàtic, per poder gaudir d’una 
forma racional i plaent a tots ple-
gats d’aquest apreciat tresor que és 
l’aigua.

Miquel Taverna Balcells

22 Informatiu núm. 61. Segona època, abril-juny 2008. Alforja

La pluja ha omplert els pantans

A DÉU PARE
Somiant que somiava, vaig somiar que somiava.
Al somiar et vaig veure, al veure’t vaig recordar, al 
recordar vaig saber qui era i qui ets.
Saber qui soc em dona ales, saber qui ets m’uneix 
a tu, estimar Déu pare em fa feliç.
Per sempre t’estimo, gràcies per estimar-me, humil 
o orgullosa em sento ta filla i em fa molt feliç.
El millor de la meva vida és estimar a Déu. A l’estimar-
lo estimo tot el que ell va crear. A tothom.
GRÀCIES DÉU-MEU, per fer-me veure les coses 
d’aquesta manera.

Francesca Jesús Gómez Guasp



Cuina Casolana PER: T. ÀVILA I GRAU

AMANIDA DE TARONJA AMB 
BACALLÀ ESQUEIXAT

INGREDIENTS per a 4 
persones:
4 taronges grosses
1 ceba tendra
200 gr. bacallà dessalat i 
esqueixat
4 ous durs
1 grapat d’olives arbequi-
nes
Oli d’oliva
Pebre vermell dolç i sal

PREPARACIÓ: 
Pelem les taronges a sang, talleu-les a rodanxes fines o 
a grills.
Peleu i talleu la ceba a juliana fina. 
Peleu els ous i talleu-los a rodanxetes fines.
Poseu les taronges al fons del bol. A sobre repartiu-hi el 
bacallà esqueixat, la ceba els ous i les olives. Amaniu-
ho amb l’oli i espolseu per sobre una mica de pebre 
vermell i un puntet de sal.

CASSOLETA FREDA-CALENTA 
DE VERDURES AMB FORMATGE

INGREDIENTS per a 4 
persones:
1 paquet de pasta brisa 
fresca, 200 gr. de formatge 
de cabra, 50 gr. de pasta-
nagues, 50 gr. de bajoques 
fines, 50 gr. de carbassó, 
50 gr. de porros, 50 gr. 
d’albergínies, 50 gr. de 
tomàquet pelat i sense lla-
vors, oli d’oliva, orenga, sal 
i pebre.

PREPARACIÓ: 
Peleu i talleu les pastanagues a daus, escaldeu-les amb 
aigua i sal de manera que quedin cruixents. Feu el ma-
teix amb les bajoques.
Talleu el carbassó també a daus salteu-los lleugerament 
en una paella a foc fort. Salpebreu-los i reserveu-los. 
Feu el mateix amb els porros i les albergínies. Piqueu els 
tomàquets ben petits. Poseu-hi un pols de sal i sucre i 
deixeu-los dins d’un escorredor perquè perdin l’aigua.
Desemboliqueu la pasta brisa i estireu-la una mica amb 
el corró. Talleu-ne 4 cercles i poseu-los dins de motlles 
amb paper per sota perquè no s’hi enganxin. Punxeu la 
pasta brisa amb una forquilla. Cobriu-la amb un tros de 
paper sulfuritzat i ompliu-ne l’interior de llegums secs. 
Coeu la massa dels motlles a 200 ºc durant 14 minuts. 
Un cop cuita deixeu-la refredar. 
Al moment de servir, farciu les cassoletes amb les ver-
dures fredes. Amaniu-les amb un rajolí d’oli d’oliva i 
empolsegueu-hi una mica d’orenga.
Cobriu les verdures amb una làmina de formatge de ca-
bra i gratineu la cassoleta a foc fort i amb el forn obert 
perquè no s’escalfi el farcit.
Serviu-la immediatament.
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Temps era temps
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El nostre col·laborador Miquel 
Serra, ens ha fet arribar aquesta 
fotografia d’un gran valor his-
tòric donades les commemora-
cions que estem celebrant. Es 
tracta d’un dels altars que es van 
aixecar ara fa cinquanta anys a 
la Mare de Déu de Puigcerver 
envoltada d’un nombrós grup 
d’infants amb motiu de les festes 
del VIIIè Centenari de la nostra 
vila. 
Us reconeixeu...?


