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L’estiu s’esdevé en un gran espai de llibertat amb la 
condició indispensable de que cap eixelebrat tingui 
l’ocurrència de calar foc al bosc o bé que la natura pu-
gui desfermar-se amb una tempesta i provocar desfetes 
mai desitjades. Els dies s’allarguen i les vesprades convi-
den al retrobament,  a la conversa distesa a la fresca i a 
les festes a l’aire lliure. El nostre poble no és cap excep-
ció i el seguit de “saraus” comença tot just amb la cele-
bració del solstici d’estiu amb la nit màgica de la revet-
lla de Sant Joan, seguit de la “melodia de boixets” en la 
concorreguda trobada de puntaires a la plaça del Mer-
cadal la tarda del primer dissabte de juliol, continuant 
amb l’aplec de Sant Antoni, les festes de la urbanització 
de Portugal i, fins l’any passat, la gran paella d’arròs 
multitudinària, la suspensió de la qual, molts vilatans 
encara esperem una justificació convincent. Després, 
el primer diumenge d’agost, el romiatge tradicional al 
santuari de Puigcerver i en la vigília de la Mare de Déu 
d’agost, enguany hem viscut la primera experiència de 
la “Nit de la coca amb recapte” i el tercer diumenge 
d’agost la ja tradicional Festa de l’Homenatge als Avis i 
posteriorment el sopar del “Pataco”. Totes les celebra-
cions arriben al seu punt culminant am l’esclat de la 
nostra Festa Major a les acaballes de setembre..
De tot el cicle estiuenc de festes, voldríem deturar-nos 
en una diada que ha anat arrelant en el cor dels al-
forgencs i que, sense gaires escarafalls s’ha esdevingut 
en tradicional. Fem referència a la que celebrem el ter-
cer diumenge d’agost per tal d’homenatjar als nostres 
avis. Enguany s’ha assolit la vint-i-cinquena celebració. 
Voldríem compartir amb vosaltres amics lectors, la re-
flexió de que l’esmentada festa va començar amb 39 
avis homenatjats. Diuen que el temps és un fabricant 
de realitats i aquesta realitat ens porta a l’estadística 
freda de que enguany han estat 159 els avis que han 
rebut l’homenatge. Això ens fa barrinar que en un po-
ble petit com el nostre, el dels avis és un col·lectiu força 
important i que cal tenir molt en compte. A més heu 
de pensar que els avis homenatjats són els que ja han 
complert vuitanta anys. Penseu en les generacions 
que ja s’hi acosten, en la quantitat de jubilats o gent 
gran  -com vulgueu- que han passat definitivament a la 
condició de “classes passives”.
La nostra societat ha abandonat la idea de la saviesa 
que s’adquireix amb l’edat i és per això que hem vol-
gut dedicar varies pàgines de l’INFORMATIU de suport 
incondicional  a aquest senzill homenatge als nostres 
vells. 
El fenomen de l’envelliment de la població no corres-
pon tan sols al nostre poble, ni de bon tros. Es tot el 
continent europeu que ja ho pateix. Cal tenir molta 
cura amb els politics que la saben molt llarga i son 
els primers en adonar-se’n de la importància d’aquest 
col·lectiu -d’altra banda tan fràgil- pels seus interessos 
electorals. Compte amb la falsedat de les seves prome-
ses!. No ens deixem ensarronar.
Tots els que fem l’INFORMATIU volem desitjar-vos una 
bona Festa Major!

CONSELL DE REDACCIÓ

2 Informatiu núm. 27. Segona època, juliol-setembre 2007. Alforja 3Informatiu núm. 27. Segona època, juliol-setembre 2007. Alforja

EditorialINFORMATIU D’ALFORJA
EDITA:
ASSOCIACIÓ de PUBLICACIONS CÍVIQUES I CULTU-
RALS D’ALFORJA   C/ de la Font, 58

ADREÇA ELECTRÒNICA: informatiu@tinet.org
www.tinet.org/informatiualforja

Direcció: Antoni Pujals Rebull

Adjunt de Direcció: Gonçal Evole Hurtado

Col·laboradors:
Miquel Taverna Balcells
Teresa Àvila Grau
Mn. Evarist Gòmez
Toni Pàmies
Miquel Serra Sarobé
Mn. Isidre Saludes
Paquita Simó Àvila
Francesca Gómez Guasp
José Llano Gómez
Colla Gegantera i Grallers

Foto portada: Corre foc de la Festa Major
Autor: Montserrat Vilella

Tirada: 550 exemplars

Dipòsit Legal: T-1307/07

Editat amb la col·laboració de l’Excma. Diputa-
ció de Tarragona i l’Ajuntament d’Alforja.

L’INFORMATIU no es fa responsable amb les opinions 
que els col·laboradors expressen en llurs articles.

Sumari
Editorial 2

D’un temps, d’un poble 3

Sabem envellir…? 5

La festa del Avis 6

Entrevista 8

La lluita espiritual 11

Parlem-ne 12

Les sortides geganteres 15

La meva llibertat 16

El racó de la poesia 19

Nostàlgia de Festa Major 20

Sputnik 22

Cuina casolana 23

La vida no és somni 24

D’un temps, d’un poble...

Festa castellera

2 al 19-7-07.-Durant la primera quinzena de ju-
liol en el local de la Biblioteca  Josep Taverna, s’ha 
fet un curset sobre informàtica i Internet, ha estat 
força interessant. 

14-7-07.- A l’Ateneu Cultural s’ha fet el lliurament 
d’unes caixes especials de protecció i la presenta-
ció d’un projecte de restauració dels Antifonaris de 
la parròquia d’Alforja. (Els Antifonaris son llibres de 
cant litúrgic de varis segles d’antiguitat.)
Més tard en el mateix local es va fer la presentació 
del projecte de restauració de la nevera del Gino-
teta, considerada la catedral del gel, (aquesta ne-
vera servia en el segle XVIII per guardar a l’hivern 
la neu i el gel i poder-lo vendre a l’estiu següent a 
Reus principalment.)

15-7-07.- A la Casa de Cultura i organitzat per 
l’Agrupació Fotogràfica d’Alforja, s’ha celebrat el 
veredicte del 52è Concurs de Fotografia Medalla 
Puigcerver, el guanyador de la Medalla ha estat 
Carles Verdú de Barcelona, el primer premi local 
ha estat per Josep Aragonès.
A l’ermita de Sant Antoni s’ha fet el XXXIè Aplec 
de Sardanes, la festa tant de matí com de tarda ha 
estat amenitzada per la cobla Reus Jove. A la tarda 
és quan l’ermita s’ha vist més concorreguda de fo-
rasters i vilatans. Gràcies a aquesta festa molts vila-
tans aprofitem l’ocasió per visitar l’ermita dedicada 
a Sant Antoni, lloc entranyable del nostre terme. I 
posats a parlar d’aquesta ermita, demanem a qui 
correspongui, que la mina que subministra aigua 
a la font, s’hauria de millorar per poder aconseguir 
un bon cabdal d’aigua, que bona falta li fa. 

20, 21 i 22.- Festes d’Estiu de la Urbanització 
Portugal. Com cada any han estat unes festes molt 
complertes i variades. Començaren el divendres 
amb l’actuació de la súper vedette Tania Celaya 
i el drag-king Alazan. A mitja nit música amb la 
Macro Disco-Flash fins a la matinada. Al dissabte: 
parc infantil DIVERPARK, xocolata amb coca per 
petits i grans. Elecció de la Reina de les Festes i 
a continuació ball a càrrec de l’orquestra Alex & 
Grup i per finalitzar la vetllada música amb la Ma-
cro Disco Flash. El diumenge: esmorzar popular 
amb pa de pagès i llonganissa. Missa Rociera, amb 

l’actuació del Coro Rociero de la Casa d’Andalucia 
de Tarragona. Concurs de jocs infantils. Exhibició 
de doma de cavalls ( estil clàssic i vaquer ) efectuat 
per les quadres de La Ponderosa i Mas Muixó. So-
par popular a base de pa amb tomàquet, pernil i 
formatge. Per finalitzar les festes ball amenitzat pel 
Duo Els Tímids. Tots els actes festius i gastronò-
mics totalment gratuïts. Cal felicitar la tasca de la 
Junta  per la seva magnífica organització.

29-7-07.- Festa Castellera amb les colles de Xi-
quets de Reus, Jove Xiquets de Tarragona i Caste-
llers de Mollet. Els castellers de Reus sofriren una 
caiguda que provocà algunes contusions. El resul-
tat fou: Jove Xiquets de Tarragona: 3/8,2/7a, P/5. 
Xiquets de Reus: i4/8, 5/7, 2/7,  3/7, P/5. Caste-
llers de Mollet: 4/6a, 4/6, 3/6, P/4.
Aquesta festa fou precedida d’uns rumors que 
deien que el nou Ajuntament s’havia vist en 
l’obligació de fer la festa perquè les colles castelle-
res ja estaven llogades per l’anterior Ajuntament, 
per aclarir-ho ho vaig preguntar personalment al 
regidor de festes Ricard Gené, i em va dir tex-



Sabem envellir…?
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Sardanes a la festa dels Avis

tualment: “que no estaven llogades per l’anterior 
Ajuntament, però que s’havia vist amb l’obligació 
moral de llogar-los”. 
Aquesta festa havia estat durant més de vint anys 
l’ocasió per fer la paella gegant d’arròs, amb un 
gran èxit de públic que rondava el miler de perso-
nes. Ara el nou Ajuntament ha decidit suprimir la 
paella, sense res més.

5-8-07.- Festa gran a l’ermita de Puigcerver, aquest 
any ha coincidit el primer diumenge d’agost amb 
el dia 5, que era anteriorment, el dia senyalat per 
la festa. Molta assistència de fidels, tant d’Alforja 
com de Riudecols i d’altres contrades, a les dife-
rents misses que es celebraren. Poguérem apreciar 
les obres dels nous lavabos, unes obres molt ne-
cessàries i ben realitzades, així com el detall del 
mosaic nou, obra del nostre convilatà Josep Lluís 
Lucena, que ha de substituir al que hi ha al centre 
de la plaça de la cisterna, que data del 1911.

12-8-07.- Festa de la coca amb recapte, en el re-
cinte del parc dels Amics. S’ha fet una nova festa 
amb una bona assistència de públic, el que vol dir 
que a l’estiu és l’època més adequada per fer ce-
lebracions del que sigui, a veure si algú s’anima 
a organitzar totes les festes possibles en aquesta 
època.

17 al 26-8-07.- Exposició de pintures a l’oli, de 
l’artista Josep Mª Canalda a la sala d’exposicions 
de la Casa de Cultura. 

19-8-07.- XXV Festa dels Avis, amb aquesta festa 
ja en portem vint-i-cinc de consecutives. Aquest 
any s’assolí la xifra de 159 avis homenatjats de 80 
anys o més, una quantitat considerable en propor-
ció a la nostra demografia. (Més informació en les 
pàgines interiors).   
  

1-9-07.- Festa del Pataco, com altres anys s’ha ce-
lebrat la festa d’aquest plat típic d’Alforja, el sopar 
s’ha fet en el recinte del Parc i ha estat acompan-
yat amb ball popular.

11-9-07.- Festa de la Diada, aquest any ha estat 
diferent, els ballets folklòrics han estat substituïts 
per un concert de música de cambra, en la ma-
teixa sessió es feu l’acte institucional referent a la 
Festa Nacional de Catalunya. 

El mes de setembre es el mes tradicional en que 
comença la recol·lecció de les avellanes. Fa uns 
quants anys el poble bullia amb l’arribada de “les 
plegadores”, venien de molts indrets llunyans i 
passaven unes quantes setmanes ajudant a plegar 
les avellanes. Algunes plegadores es casaren amb 
nois del nostre poble i aquí arrelaren i formaren la 
seva llar. Ara tot això ja és història, queden pocs 
pagesos i els pocs que hi ha ja tenen una edat 
bastant avançada. El terme ja no és el que era, el 
conreu de la terra a anat disminuint i la gran ma-
joria de les famílies ja no  viuen de les avellanes, 
la producció a baixat molt i els preus també. Però 
aquest any sembla que serà el pitjor de tots, entre 
la sequera i el mal preu, ara només faltava una 
espècie de malaltia que segons diuen ha estat la 
causa de la mala collita, sembla ser que en el mo-
ment de la polinització el temps no va acompan-
yar i les avellanes quedaren mal engendrades i per 
tant una gran quantitat han esdevingut dolentes.  

Aquest any, i ja en portem uns quants de seguits, 
estem patim novament els problemes de la se-
quera, els pous, mines i fonts del nostre terme 
es tornen a quedar secs. Esperem que aviat arribi 
la pluja benefactora i solucioni els perjudicis que 
comporta la falta de pluja.

Les obres  de la primera fase del millorament de 
la carretera de Les Borges del Camp a Alforja, que 
varen començar a l’octubre passat, ja s’estan aca-
bant. L’obra està quedant força bé, ara esperem 
que el tram que falta es faci tot seguit i després 
a continuació la variant del poble de Les Borges 
del Camp, que segons diuen ha d’estar acabat pel 
2009.
                                                                       A.P.

Un dia una senyora em va dir què era per mi la 
vellesa. La veritat és que quan m’ho va preguntar 
com a persona professional d’aquesta especialitat 
vaig donar-li una resposta molt teòrica i fins i tot 
breu, per facilitar la comprensió. Vaig respondre: 
“que era una etapa més de la vida”. Ella em va 
mirar, es va prendre uns moments per la reflexió, i 
em va contestar: “No, amic meu, no és una etapa 
més de la vida”. I va afegir: “És el final de la vida, 
és quan ja no et vals per tu, i tot absolutament 
tot t’ho han de fer”. Vaig quedar-me garratibat en 
la sinceritat de les seves paraules i alhora corprès 
en les emocions que d’aquestes se’m derivaven. Al 
llarg del temps i de l’experiència he anat adonant-
me que les paraules d’aquesta senyora tenien una 
raó de ser. I que les seves emocions i dubtes eren 
clarament justificats. Ens falta saber... envellir.
La societat del nostre temps no ens ajuda gens 
en la tasca de l’aprenentatge de l’envelliment: 
“compri’s aquesta crema que la farà tenir una cara 
molt maca i sense cap arruga”; ”si es pren aques-
tes pastilletes veurà com es trobarà sempre molt 
bé...”; “quan et preguntin l’edat, te’n treus uns 
quants...”; “ t’has de vestir de més jove, així no 
semblarà que tens la teva edat...”
Bé, aquestes i moltes d’altres frases estem acostu-
mats a escoltar-les pel bé de la nostra consciència i 
alhora per tal d’enganyar-nos a nosaltres mateixos 
i així anar passant en la buidor de les nostres re-
flexions personals. No ens hem de culpar, és així 
com està marcat i per tant potser hauríem d’anar 
més enrere  per trobar l’etiologia de la nostra poca 
preparació en l’envellir.
A la vida ens ensenyen moltes coses; que faràs de 
gran...? a què vols dedicar-te...? Infància, joven-
tut, adolescència, maduresa i...? I vellesa...? o bé, 
guarderia, escola, institut, universitats o estudis 
tècnics, festeig (abans), casament (abans), vida de 
parella, fills i ...vellesa...?, fins i tot tenim temps de 
deixar moltes coses per quan ens “jubilem” sense 
saber què és això de jubilar-se. Per què..., hi esta-
rem preparats?
Ens falta pedagogia de vida en saber envellir en 
dignitat. No hauríem de pensar que això ja ho fa-
rem quan siguem grans i quan ens “jubilem”, ja 
que si tot ho deixem per aleshores és possible que 
quan arribi aquesta bipolar etapa de la jubilació 
no sapiguem què hem de fer. Sempre hem ocu-
pat el temps i ara resulta que és el temps qui ens 
ocupa a nosaltres. Déu n’hi do!
Saber envellir podríem dir que és saber fer-se gran 
en totes les nostres dimensions personals: accep-
tació del nostre cos físic, de la nostra ment, de les 
nostres relacions, dels nostres vincles, dels nostres 

canvis d’humor, actitud i comportament i...sí la ve-
llesa, sí és una etapa de la vida com qualsevol altra 
amb la diferència i alhora la virtut que és l’etapa 
acumulativa de la nostra vida. Ser vell s’aprèn des 
de la consciència de persona i en qualsevol mo-
ment de la vida, de fet podríem dir que hauríem 
de viure cada moment de la nostra vida pensant 
que ens fem grans i no com un fet pejoratiu si 
no de maduresa emocional i conscient. Si no som 
conscients de les nostres edats, etapes, canvis, etc., 
és molt probable que quan despertem del son de 
la joventut i ens trobem a les portes de la vellesa 
no sapiguem viure i acabem amb problemes ul-
teriors greus de salut. No ho dic per dir-ho, ho 
dic perquè és una assignatura pendent per molts 
i perquè en la tasca de la intervenció geriàtrica es 
detecten molts d’aquests problemes que venen 
de la falta de preparació en fer-nos grans. El mal 
humor, l’enveja, la gelosia, la ira i fins i tot l’odi 
són mostres emocionals de la falta d’adaptació a 
la vellesa i de la situació de fer-nos grans. No hem 
de caure en l’estereotip de vellesa igual a inutilitat, 
igual a “ja no serveix per res”. És aquí on hem de 
vèncer les etiquetes i aquestes es vencen en fets, 
accions dutes a terme en el dia a dia com veurem 
més endavant. GRAN=VELL=INÚTIL NO SÓN 
SINÒNIMS ni qualificatius de la vellesa, si no, que 
malauradament ho poden ser de qualsevol etapa 
de la vida.
Ens falta diàleg obert i sincer de la vellesa per in-
tentar assolir entre tots que aquesta sigui veritable-
ment una etapa rica, planera i reposada manera 
de viure acceptant les discapacitats i intentant in-
tegrar-les, com a fet normal, en les tasques diàries 
de la nostra vida.

(En continuarem parlant...)
Toni  Pàmies

Educador i Terapeuta Social



La festa dels avis

Aquesta fotografia és la guanyadora del “Premi 
Alforja” de la LII medalla de Puigcerver i del XLII 
Saló Nacional Fotogràfic de l’any 2007. Podeu 
comprovar que està feta  fa ja uns quants anys 
i, com tantes altres coses, també té la seva petita 
història. El seu autor Josep Aragonés  (Pep “Ma-
ñana”) s’ha muntat en la seva sort, un petit la-
boratori de revelat i ho ha volgut fer d’una forma 
original a l’estil antic, amb la foscor necessària per-
què no s’entelin els negatius, la pica de l’aigua, els 
productes químics adients, els filferros per penjar i 
assecar les fotos de forma natural...Tota una anti-
galla no exempta d’un encanteri especial.
El Pep acostuma a guardar tots els negatius enre-
gistrats en la màquina que sempre porta penjada 
del coll i  calcula  que  deu tenir uns dos mil dos-
cents en l’arxiu que s’ha preparat pacientment, 
curosament.. Doncs bé, remenant negatius antics, 
va ensopegar amb aquest original i, quina no seria  
la seva sorpresa, quan en el misteri del revelat va 
aparèixer aquesta fotografia històrica, magnifica. 
És l’homenatge a la vellesa d’un fotògraf afeccio-
nat amb una sensibilitat exquisida. Un homenatge 
que també volem fer-lo nostre i que és repeteix 
puntualment, des de fa ja vint-i-cinc anys, el tercer 
diumenge d’agost, dissortadament amb protago-
nistes diferents perquè el riu de la vida, segueix el 
seus curs inexorable.

Les velletes que apareixen en la fotografia, la 
Tuies, l’Ursulina, la Teresa, la Maria, la Fernanda, 
l’Amàlia ja fa temps que no estan entre nosaltres 
però l’esperit de l’homenatge romandrà inaltera-
ble. En el seus rostres solcats d’arrugues venera-
bles, en les mirades s’endevina la nostàlgia d’altres 
temps, de la joventut perduda, de quan somiaven 
amb amors impossibles i és feien “l’estreta”, amb 
una coqueteria vanitosa i qui ho sap...? quantes 
vegades no varen sentir-se les reines del ball d’una 
llunyana festa major?
En aquest sentit l’article del nostre col·laborador 
mossèn Isidre Saludes és d’una coherència prou 
clarivident quan escriu: “En una jornada anyal 
ben adequada i oportuna, com a reconeixe-
ment de tot el que aquestes persones grans 
del poble han contribuït, amb el seu treball i 
esforç de tota una llarga vida, a que s’hagi 
assolit el grau de benestar i prosperitat que 
ara gaudim”. I afegiria del meu particular discer-
niment: Elles i ells són els forjadors de la petita-
gran història del nostre poble.
La sensibilitat reconeguda del Pep “Mañana”, 
amb aquesta fotografia  d’un passat mai oblidat 
crec sincerament que és el complement adequat 
al comentari de Mossèn Isidre.

Gonçal Evole
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El diumenge, 19 d’agost, es va celebrar a la nostra 
vila la festa d’homenatge als avis en la seva 25a edi-
ció. Abans, d’aquesta festa se’n deia l’homenatge 
a la vellesa. Aquest any els homenatjats, persones 
de més de vuitanta anys, érem 159, quantitat molt 
elevada  per una densitat de població com la del 
nostre poble, d’uns dos mil habitants.
És una jornada anyal  ben adequada i oportuna, 
com a reconeixement de tot el que aquestes  per-
sones grans del poble han contribuït, amb el seu 
treball i esforç de tota una llarga vida, a que s’hagi 
assolit el grau de benestar i prosperitat, que ara 
gaudim.
La jornada s’ha desenvolupat, seguint el mateix 
programa dels anys anteriors.
Els avis han assistit conjuntament a la Missa major 
i, en sortint de missa, a la plaça de dalt, els home-
natjats,  asseguts al seu lloc corresponent i, des-
prés d’una ballada de sardanes, han escoltat els 
breus parlaments del Sr. Batlle i d’alguns membres 
de la junta de l’Agrupació dels Amics dels Avis, 
exalçant els valors de l’ancianitat i  el motiu de la 
festa, i com en els anys anteriors, se’ls  ha lliurat a 
cadascun d’ells un obsequi, enguany un magnífic 
termos, que ben segur  els serà a tots d’utilitat.
Després s’han reunit al casal, en un dinar de ve-
ritable germanor, en el que han pogut compartir 
entre ells records i vivències en una animada so-
bretaula i els que viuen fora vila, retrobar-se amb 
els amics i companys d’infantesa i reviure uns mo-
ments entranyables i ja llunyans, que segurament 
els han omplert de goig. 
Ja cap al tard, per a tothom ,a la plaça de les 
monges, s’ha fet un concert i una xocolatada amb 
coca, com a bell colofó de la jornada.
Voldria ara fer unes breus reflexions sobre 
l’efemèride breument descrita. 
Els tres o quatre últims anys jo l’havia viscut com a 

simple espectador, però enguany ,complerts ja els 
vuitanta, m’ha tocat de viure-la com a protago-
nista i no m’hi acabava d’avenir. En aquesta edat 
tots, qui més qui menys, notem el pes dels anys i 
no tenim les mateixes energies de la joventut, ja 
som clients del banc del “si no fos”, però jo, grà-
cies a Déu, em trobo amb bona  salut, i facultats, 
amb ganes de fer coses i projectes de futur i enca-
ra no m’acabo de creure, que tingui els anys que 
tinc. És un do de Déu, del que li’n dono gràcies 
del fons del cor.
L’organització ben reeixida ha anat a càrrec de l’ 
esmentada Agrupació Amics dels Avis ,que també 
té cura del casal- residència. Avui les residències 
geriàtriques ben gestionades són necessàries, ate-
sa la situació  actual de la societat moderna; però 
no són, ni molt menys, la solució ideal i desitjable 
per a la bona atenció i salut dels ancians. El lloc 
propi del on ha de transcórrer la vida dels avis és 
en el  si de la pròpia família, en la llar que ells han 
fundat, on han nascut, i han crescut els seus  fills 
i on han transcorregut els esdeveniments, joiosos  
o tristos, de la seva llarga vida. Es precisament en 
aquesta edat, quan els avis necessiten el calor de 
la presència dels fills i dels néts, que amb la seva  
infantil joia, els alegren i fan feliç la seva anciani-
tat.
Si ells amb sacrifici han pujat ells fills, i alguns 
nombrosa fillada, just és que, malgrat, les xacres 
pròpies de l’edat, els fills els cuidin amb el mateix 
amor i tendresa, que ells han rebut dels seus avui 
ancians pares. Es un deure d’amor i de justícia en-
vers els progenitors i Déu faci, que torni el temps 
que la família la formaven els avis, els pares i els 
néts, tots unit en un mutu amor, que els agerma-
nava i els feia feliços.

                   Mn. Isidre Saludes Rebull, pvre.
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El nou consistori d’Alforja

Havíem concertat la trobada per les sis de la tarda d’un dissabte d’agost, l’únic dia que li quedava una es-
tona lliure en la seva agenda atapeïda de compromisos i de feina, per tal de fer petar la xerrada i analitzar 
la seva curta experiència com alcalde d’Alforja, sorgit dels acords que es varen concretar després de les 
eleccions del passat 27 de maig.
Puntualment, a l’hora convinguda, trucava la porta de casa seva al carrer Nabril Baix i després de les sa-
lutacions i de la meva particular felicitació pel seu nomenament d’alcalde, entrem de ple en el caliu de la 
xerrada.

Entrevista

-Josep, havíem decidit esperar als cent dies de “gra-

cia” que, tradicionalment es donen als polítics en el 

desenvolupament del seu càrrec. El pròxim número 

de l’INFORMATIU ja superarà amb escreix aquesta 

mena de “gracia” i creiem que en un poble petit com 

el nostre, seixanta dies ja és un termini sufi cient per 

avançar-nos algunes idees de la tasca a desenvolu-

par. Quina diferència t’has trobat d’exercir de cap de 

l’oposició a ocupar la responsabilitat de l’alcaldia...

-La diferència... que vols que et  digui amb tants pocs dies. 

La diferència és que tens consciència de que estàs més a prop 

i tens informació de primera mà dels problemes i dels temes 

que s’han d’anar tirant endavant en el conjunt del poble.

-Jo volia referir-me a la responsabilitat adquirida per-

què estar a l’oposició no deixa de ser una postura 

més aviat còmoda. Com assumeixes el pes de la so-

litud quan arriba el moment de prendre decisions. 

Encara continues sent el Josep Viñas optimista que 

optava a l’alcaldia o comences a sentir l’anomena’t 

“pes de la porpra”...

-De bon principi jo soc el mateix Josep Viñas que optava a 

l’alcaldia. El que passa es que quan prens possessió del càrrec, 

tot seguit te n’adones de que hi ha unes tasques concretes, 

el dia a dia que s‘han de tirar endavant i que ara en els ajun-

taments ja sigui per les circumstàncies electorals que varen 

esdevenir-se a les acaballes de maig, unes dates molt dolen-

tes seguides del procés de consultes i propostes, la pressa de 

possessió i comences a tenir una visió necessàriament parcial 

de la situació de l’ajuntament i quan vols moure’t per solu-

cionar problemes immediats, ja sigui heretats o bé els que es 

presenten de nous, pràcticament ja som a l’inici de l’estiu i 

quan vols endegar la tasca de fer gestions i trucar a les portes 

adequades, et  trobes que les administracions i les persones 

adients per donar-te solucions, t’ensopegues en el que està 

pendent de vacances i se’n va al cap de quatre dies o ja fa 

quatre dies que ha començat i no torna a la feina fi ns pass-

at un mes i, aleshores... ja hi som!...assumptes pendents de 

solució queden paralitzats. Això que m’has dit al principi dels 

cent dies de “gràcia”, donades les circumstàncies d’una admi-

nistració gairebé paralitzada per les vacances d’estiu, se’ns fa 

un termini massa curt. Imagina’t només seixanta dies... Això 

no obstant, hem començat a treballar i temes ralentitzats pel 

període electoral, s’han tornat a reprendre. Per resumir-ho: 

reiniciar el dia a dia de les tasques de govern. Et parlo a ni-

vell d’alcaldia  perquè algunes regidories ja hi han posat fi l a 

l’agulla i estan treballant de valent.

-Una pregunta que, sens dubte, es fa molta gent del 

poble i no voldria perdre’m l’oportunitat de plante-

jar-te. Com has trobat l’Ajuntament...?

-L’Ajuntament en un principi jo diria que estava ralentitzat. 

I del que es tracta ara es de reprendre la marxa, de posar-

lo a un grau de revolucions normalitzat a nivell de gestions 

i d’administració, no diria, ni molt menys parades, però si 

“al ralentí” per entendre’ns. Aleshores el que es tracta és de 

reactivar les tasques començades i que anem recuperant la 

normalitat esglaonadament. Et posaré un exemple:   El tema 

d’urbanisme estava pràcticament aturat i ens hem trobat amb 

un treball enrederit molt voluminós.

-La coalició que ara governa, en la teva opinió com 

alcalde, creus que pot ser de llarga durada i un al-

tra qüestió que em volta pel cap: Heu entrat a 

l’Ajuntament amb l’ànim de revenja, d’aixecar esto-

res i posar en marxa el ventilador, o bé de treballar 

pel poble i dedicar-vos a governar que és el que ara 

us pertoca... 

-A veure, suposo que quan parles de coalició, et refereixes a 

“equip de govern”.

-No tinc cap inconvenient de rectifi car. Faltaria més! 

Parlem d’equip de govern..

-El nou equip de govern està conformat per dos partits dife-

rents que tenen moltes afi nitats en el seu programa electoral. 

Es per això que hem arribat a un pacte per governar l’alcaldia 

i, repeteixo, hi tenim molts punts coincidents en els dos pro-

grames que es van oferir als ciutadans. Pensa que per segona 

vegada en vint-i-vuit anys d’ajuntaments democràtics hi tor-

narà haver-hi un equip de govern format per més d’una força 

política i això, en la meva opinió és un exercici de democràcia 

perquè sorgiran temes que s’hauran de parlar, discutir, mesu-

rar i tindrem que prendre decisions consensuades.

-Tens confi ança Josep de que tots aquests bons pro-

pòsits arribaran a bon port...?

- Em penso que si. Al menys jo he dipositat tota la meva 

confi ança. Tots els que formem l’equip de govern haurem de 

fer un esforç de comprensió, fer pinya perquè el consens i el 

projecte vagi endavant.

-Tornarem a parlar a l’agost de l’any que ve, amb tota 

franquesa, d’aquest ambient de consens i entesa...?

-Home...! jo em penso que si. Et diré més. L’any vinent ja et 

podré parlar amb una altra perspectiva, la que em donarà un 

any de govern. No ho dubtis: em parlarem.

Posant-hi pel mig les dilatàncies que calguin, pen-

sa Josep amb l’experiència arriscada del govern de 

la Generalitat, amb el senyor Montilla sempre amb 

l’espasa de Damocles al damunt i que tot el consens, 

en una relliscada no volguda, se’n pot anar en orris 

i la gent d’Esquerra Republicana el deixi en calço-

tets...

-El problema de la Generalitat es el mateix de tots els governs 

que ho fan en coalició de dos o més partits. No obstant això 

em penso i n’estic convençut de que els dos grups que hem 

entrat a l’ajuntament, treballarem pel poble conjuntament. 

Indubtablement que sorgiran qüestions en que probablement 

no tindrem la mateixa opinió, hi haurà interessos diferents. 

En cas de plantejar-se aquestes desavinences, caldrà plantejar-

nos de que  hi ha el cor per una banda i el cap per una altra 

i si mesurem ambdues tendències i es donem els arguments 

sufi cients, jo crec que es pot canviar d’opinió i prendre la 

decisió que és cregui més encertada, arribant a un consens 

entre el sis membres de l’equip de govern.

- Potser no és el moment adequat, donat que només 

son seixanta dies com alcalde, però no voldria privar-

me de plantejar-te un parell o tres de qüestions can-

dents. La primera és quin procés executiu es troben 

les obres del Casal d’Avis...

-Del Casal d’Avis et puc dir que tinc pendent una entrevis-

ta amb la nova direcció tècnica i referent a les obres, és un 

tema que correspon al Patronat. Aclarim que és una Entitat 

privada, que és va privatitzar en el seu moment. La missió de 

l’Ajuntament en aquest cas, és la de canalitzar els ajuts i les 

subvencions que puguin arribar-nos. Encara no he pogut par-

lar amb el director de les obres, ja que m’agradarà i vull saber 

l’estat real de la construcció, perquè el que hem hagut de fer 

en la última Comissió de Govern és assumir-ne l’adjudicació 

de les obres. La primera adjudicació que és va fer d’aquesta 

obra d’ampliació, va tramitar-la el Patronat com Entitat i...

compte!, ens hem trobat que la Diputació de Tarragona ens 

va comunicar que paralitzava i procedia a la retenció de les 

subvencions de les tres o quatre certifi cacions que ja s’havien 

fet de les obres, perquè la subvenció s’havia demanat en nom 

de l’Ajuntament i les certifi cacions d’obra els havien arribat 

procedents del Patronat. Per tant hi havia una disconformi-

tat pressupostària que van obligar a la retenció dels ajuts 

programats. Per que ho entenguis: tant les adjudicacions, 

la sol·licitud de  subvencions i les corresponents certifi cacio-

ns d’obra  s’havien de tramitar a través de l’Ajuntament. En 

aquest cas, l’Ajuntament com a Ens ofi cial, tenia d’haver con-

vocat un concurs públic, publicar-ho al butlletí ofi cial i adju-

dicar-ho a l’empresa que hagués fet la millor proposta. Pel 

que sembla aquesta adjudicació és va fer directament des de 

el Patronat, entrant en una contradicció evident. Tot això s’ha 

hagut de rectifi car, tornar-ho a ordenar i l’Ajuntament ha sig-

nat com a pròpia l’adjudicació que en el seu moment va fer 

el Patronat i  seguir el mateix procediment per refer les cer-

tifi cacions igualment signades per l’Ajuntament d’Alforja per 

canalitzar les subvencions. Per resumir-ho: ara ens cal aclarir 

aquesta diferència de criteris i competències entre el Patronat 

i l’Ajuntament.

JOSEP VIÑAS JUNCOSA, 
Alcalde d’Alforja



La lluita espiritual, no és una llui-
ta contra els altres homes, és una 
lluita positiva, no negativa. És una 
lluita de gran bellesa. És necessària 
per fer de la vida humana una obra 
d’art. En definitiva de fer una obra 
d’humanització, per poder conviure 
i fer un món més habitable.
Un dels aspectes més oblidats de la 
vida cristiana és la lluita espiritual. 
S’ha creat un buit existencial. Avui 
són pocs els qui coneixen l’art de 
la  lluita espiritual: això fa que hagi 
tantes patologies humanes i psico-
lògiques. La manca d’un mètode, 
d’una orientació de domini dels 
pensaments i de les temptacions. 
Les noves generacions viuen en una 
peresa que fuig de tot el que costa. 
D’aquí ve que si no hi ha una lluita 
pel recte pensament les depressions 
siguin caldo de cultiu persistent i no 
minvin.
El Papa Pius XII, deia: “El pecat del 
nostre segle és la pèrdua del sen-
tit del pecat”. Era una observació 
que avui dia és una realitat. No se 
sap què és el pecat i les seves con-
seqüències i es cau en la ridiculitza-
ció o en un eufemisme: la limitació, 
la caiguda, lo antiètic... Tampoc se 
n’és conscient de les repercussions 
que té a la psique el parlar dolent, 
el desitjar dolent, l’obrar dolent. El 
materialisme, el nihilisme i el relati-
visme que envolta l’ambient social 

de la nostra època ens porta fora de 
la lluita espiritual, la qual és neces-
sària pel cristià per posar límit al mal 
i no ser dominat pels impulsos.
L’arrel de la reflexió de la lluita espi-
ritual la tenim a l’Antic Testament, a 
Gn. 8, 21: “No tornaré mai més a 
maleir la terra per culpa dels homes, 
perquè el cor de l’home està incli-
nat al mal des de la seva joventut”. 
O a Gn. 4, 7: “Si obres bé, el pecat 
aguaita a la porta: ell et desitja però 
tu l’has de dominar”. Al Nou Tes-
tament ens narra les temptacions 
de Jesús, Mt. 4, 4.7.10: “L’home no 
viu només de pa”, “No temptis el 
Senyor, el teu Déu”, “Adora el Sen-
yor, el teu Déu, dóna culte a ell tot 
sol”.
Un infant no té consciència de les 
temptacions, ni dels instints i els 
seus perills, serà en un procés edu-
catiu que li farà sortir del caos per a 
esdevenir un home en relació amb 
les coses, amb els altres i amb si 
mateix. És la lluita amorosa de cada 
dia d’una mare pel seu fill petit per 
educar els instints i portar-lo a una 
realització harmoniosa. Així és la llui-
ta espiritual del cristià que dura tota 
la vida per imitar a Jesucrist vence-
dor de les temptacions i del mal. 
Una lluita que durarà sempre per fer 
un home nou, madur i lliure.
Deia Orígens, que es coneix a 
l’home per la capacitat de lluita 

contra les temptacions: o es fa un 
home idòlatra o es fa un home lliu-
re. Avui dia predomina la mentalitat 
psicoanalítica: l’home està dominat 
per l’inconscient,  pot conèixer els 
seus instints però no dóna espe-
rança per dominar-los. A la libido 
de la possessió troba dificultat per 
entendre que pot haver un Sant 
Francesc d’Assís que de ric es fa 
pobre. A la libido eròtica no troba 
sortida al negoci del sexe ni creu en 
altres alternatives d’humanització 
fraternal i espiritual. A la libido do-
minant no se n’adona que el desig 
de poder de les ideologies han estat 
catastròfics durant el segle XX.  
Un dels grans 
mals del nos-
tre temps és 
el de la pe-
resa, tenint 
una societat 
peresosa per 
manca de 
fe. A l’home 
d’avui li cos-
ta de viure, 
entendre i 
creure en la 
lluita espiri-
tual.    
         
Evarist Gó-
mez, prvre.

La veu de la Parròquia

La Lluita Espiritual
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-Els nous contenidors de deixalles, quan està previst 

posar-los en funcionament...?

-La data per inaugurar-los no la tenim perquè ha sorgit un 

problema greu en la ubicació dels contenidors del Camí de 

Sant Antoni. Sembla ser que l’ubicació que va proposar l’antic 

equip de govern de l’Ajuntament, no hi van caure o no es 

va tenir en compte el fet de que  la zona que van assenyalar 

per la col·locació d’una bateria de sis contenidors hi passava 

una línia elèctrica soterrada que arriba fins a l’escomesa de 

les caixes de distribució dels xalets del Pep Salvadó i de la 

Magda Jassans i hem demanat assessorament al Consell Co-

marcal que és qui té les competències pertinents, per una 

nova ubicació dels contenidors, per  que FECSA ens demana 

molts diners per canviar el sentit de la línia. Te’n recordes del 

cable aeri famós i el pal de la llum que l’aguantava al bell 

mig del Camí de Sant Antoni i la lluita del Pep Taca per que 

traguessin aquella baluerna estrambòtica...?

-I tan que me`n recordo i de les emprenyamentes del 

Pep...

-Doncs tot resta pendent de la decisió del Consell Comarcal.

-Voldria alcalde, plantejar-te la pregunta del milió...

El Josep em clava una mirada de sorpresa i crec endevinar-li 

que ell mateix és pregunta per on li sortirà el beneït que té 

al seu davant...

-Es tracta de les polèmiques normes urbanístiques, el 

famós POUM. Què pensa fer l’actual equip de govern. 

Ha quedat tot parat...? Com ho tenim això...

-El tema del Pla d’Urbanisme, la regidoria corresponent està 

fent les gestions oportunes, lliurant consultes a Medi Ambient 

per comprovar en quina situació ens trobem i ens hem do-

nat un termini de tot el que resta del mes d’agost i el que 

calgui de setembre per tornar a revisar tots els expedients 

i les al·legacions presentades. Farem un estudi el més com-

plert possible de les respostes de l’anterior Ajuntament i les 

sotmetre’m al criteri del tècnic d’urbanisme de la Diputació 

de Tarragona que li pertoca a l’Ajuntament d’Alforja. La nos-

tra intenció és que abans de finalitzar l’any poder dictami-

nar una segona aprovació inicial. De tot això tan complicat, 

d’aquesta pregunta que tu has qualificat com la del “milió” ja 

en parlarem més endavant.

-Entenc perfectament que en aquests seixanta dies 

transcorreguts, prou feina teniu alcalde i regidors de 

posar-vos al dia de tota la problemàtica del poble. 

Això no obstant, t’agraeixo que m’hagis concedit 

aquesta estona. Em permetràs però una última qüe-

stió. Hem parlat abans amb la gravadora parada de 

l’especial idiosincràsia del nostre poble. Com alcalde 

et consideres capacitat per rebaixar aquestes tensio-

ns, aquesta divisió que tan de mal ens fa a tots ple-

gats i aconseguir una reconciliació, un enteniment i 

que Alforja torni a ser el bressol d’iniciatives socials, 

cíviques i culturals, el poble capdavanter que havia 

estat en èpoques no massa allunyades. Pensat la res-

posta ni que tan sols sigui un minut.

El rictus de l’alcalde ha estat tot un poema, difícil de descriure’l. 

Per fi, li surt la resposta:

-Jo penso que no serà gens fàcil. Però l’objectiu ha de ser 

aquest. De la referència que has fet la nostra idiosincràsia tan 

especial, repeteixo, no serà fàcil. Hi pot haver tensions i mal-

entesos, divisions endarrerides de molts anys però penso que 

Alforja ha de tornar aconseguir que treballem plegats per un 

objectiu comú. Que ens podem tornar a mirar cara a cara i 

parlem i dialoguem a la recerca d’una entesa de tot el po-

ble. Crear una Comissió d’Entitats de la vila que és reuneixin 

periòdicament cada tres o quatre mesos i que les activitats 

d’uns mai puguin destorbar la dels altres i anem tots a una. 

Això et puc assegurar que el regidor de cultura ho té com 

una prioritat. Som un poble petit i al llarg de l’any tenim 

dates sobrades per a tot i fora bo poder treure a la gent de 

casa, que hi participin en tots els esdeveniments i fomentar la 

convivència amb les entitats, sempre al capdavant i quan no 

puguin assolir els objectius que s’han marcat, cercar l’ajut i el 

consell de l’Ajuntament. Penso que és pot arribar aconseguir. 

No serà fàcil ni qüestió de seixanta ni cent dies. Tan de bo 

que al final d’aquesta legislatura poguessin dir que al nostre 

poble es respira un altre ambient.

-No voldria amoïnar-te més. L’INFORMATIU d’aquest 

trimestre acostuma sortir en les vigílies de la nostra 

Festa Major. M’agradaria que aprofitessis aquestes 

pàgines per adreçar-te als vilatans d’Alforja amb mo-

tiu d’aquest esdeveniment, sens dubte, la més arre-

lada de les nostres tradicions. Un missatge convidant 

a la convivència. Allò que t’empesquis en aquest mo-

ment...

-M’agafes en fred. En el programa de la Festa Major ja des-

envoluparem aquesta invitació. Penso que tots els actes de 

la Festa Major, resten oberts a tot el poble i tothom  està 

convidat a gaudir-los intensament. Des de l’Ajuntament es 

programaran uns actes el més participatius possibles i tan de 

bo siguin l’inici d’un canvi de cicle, d’aquesta convivència tan 

desitjada i que la Festa Major sigui de tots i per tots.

Gràcies Josep, gràcies alcalde per la gentilesa d’haver-

me concedit una estona del seu temps i en la que 

crec sincerament que hem desenvolupat una conver-

sa distesa, civilitzada i profitosa.

Bona Festa Major i molta sort en la seva gestió.                  

Gonçal Evole



Fa uns quants anys el govern del president Jordi Pu-
jol va posar en circulació un eslògan per motivar els 
catalans a fer les coses ben fetes i deia així: “La feina 
ben feta no te fronteres”. Eren els anys en que uns so-
miaven en veure Catalunya convertida en la Holanda 
del sud i d’altres volien veure aquí reproduït el sistema 
suec. Tot això ha quedat lluny i el somni català de voler 
ser un dels motors d’Europa, cada vegada es veu més 
difícil d’aconseguir.
Encara que fóssim una nació sense estat, estàvem cofois 
d’haver superat una dictadura que durant quasi qua-
ranta anys volia arrasar-nos. Vam salvar els mots ( que 
diria el poeta ) i amb la immersió lingüística del català 
a les escoles i la TV autonòmica en català, confiàvem 
que la nostra cultura podria aguantar el cop. Estàvem 
satisfets de la nostra manera de ser i el país anava pros-
perant, teníem una economia envejable, comparant-la 
amb la de la resta de l’Estat. Parlant clar, ens crèiem 
“els reis del mambo”. Però ara s’ha acabat el somni i 
hem tingut un mal despertar, en poc temps hem passat 
de l’alegria al desencís.
En pocs anys hem augmentat un 25% la població de 
Catalunya, hem passat dels 6 milions als quasi 7’5 mi-
lions d’habitants. Ara ens trobem que falten metges i 
mestres per atendre a tothom com cal, als hospitals i 
centres sanitaris cada vegada s’allarguen més les llistes 
d’espera per qualsevol intervenció, ens falten guarde-
ries i escoles per atendre tota la població d’una ma-
nera satisfactòria. Fa uns anys semblava que de cara 
al futur només ens farien falta geriàtrics, però ara amb 
l’augment de població que tenim, falta de tot. Aquest 
curs que hem començat hi ha més estudiants que mai 
en barracons.  Catalunya en els últims anys és la zona 
d’Espanya que ha absorbit més immigració, amb tot 
això no vull dir que la culpa sigui dels immigrants, sinó 
que no s’ha fet prou amb equipaments, serveis i infra-

estructures per satisfer aquest augment de població. El 
que fa falta son més inversions a Catalunya per part del 
govern de Madrid, que en definitiva és qui té els diners 
de tots. 
Perquè últimament estem patim una sèrie de desastres? 
Els trens de rodalies no van bé, les carreteres i autopis-
tes queden col·lapsades, l’aeroport del Prat te proble-
mes, falla l’electricitat i la Ciutat Comtal es queda a les 
fosques, etc. I l’ajuntament de Barcelona, el govern de 
la Generalitat i el govern de Madrid, tots diuen que 
la culpa es dels altres. Els que manen, ningú assumeix 
la seva responsabilitat. I les dues empreses que submi-
nistren i distribueixen l’electricitat s’acusen mútuament 
donant-se la culpa l’una a l’altra. 
Els catalans som dels que paguem més impostos a Ma-
drid i en canvi no ens donen les inversions necessàries. 
Perquè hem arribat a aquesta situació.? De l’època de la 
dictadura no cal ni parlar-ne, però el que és més greu és 
que, des de que hi ha la democràcia, a Catalunya cada 
any els diferents governs de Madrid, en aquesta qüestió 
tots son iguals, ens han esquilat quantitats enormes de 
diners per “arreglar” altres zones d’Espanya, per això 
a Madrid no volen publicar les balances fiscals, perquè 
no es vegin les diferències del que Catalunya paga en 
impostos i el que rep en inversions. Fa anys l’argument 
era que s’havia de donar prioritat a les zones menys 
desenvolupades de l’Estat espanyol, per poder reequili-
brar el territori. D’això en deien i en diuen: Solidaritat. 
Això al llarg dels anys ha provocat que aquí hi hagués 
una manca d’inversions dels governs de Madrid siguin 
d’un color o d’un altre. Ara la situació s’ha capgirat, ara 
som nosaltres els que estem en una situació precària. 
L’única inversió que es va fer d’una manera destacable 
va ser abans del 1992, en motiu de les Olimpíades de 
Barcelona, però per que els “altres” no s’enfadessin els 
varen fer un tren nou de trinca, l’AVE Madrid - Sevilla. 

Ni el Felipe Gonzàlez, ni l’Aznar ni el Zapatero, no han 
arribat al nivell d’inversió que Catalunya necessita per 
la seva població i el seu desenvolupament. 
Aquest any la inversió a Catalunya en infraestructures 
està pressupostada en el 14% de les inversions del mi-
nisteri de Foment, quan segons el nou Estatut de Cata-
lunya aprovat ara fa poc més d’un any hauria de ser del 
18’8% equivalent al PIB català. L’Estatut Català és una 
llei orgànica i com totes les lleis es va aprovar precisa-
ment per complir-la. Però tampoc no n’hi ha prou que 
a Madrid s’aprovin uns pressupos-
tos generosos, segons el diari Avui, 
el 39% de les obres pressupostades 
del ministeri de Foment a Catalun-
ya, ni es comencen.
A Catalunya des de l’esfondrament 
del túnel del Carmel, per cert, en-
cara s’ha d’aclarir perquè va passar, 
s’han anat succeint una sèrie de 
calamitats que sembla que ens ha-
gin caigut a sobre les set plagues 
bíbliques i no han estat calamitats 
d’ordre natural, sinó que la causa podríem dir que ha 
estat la mala gestió.
Des de fa mesos que el trens de rodalies de la RENFE 
son un vertader desastre, hi ha trens que no funcionen, 
retards en els horaris, les avaries son constants, hi ha  
la manca d’un servei solvent, però el pitjor de tot és la 
falta d’informació als usuaris, que esperen a les andanes 
o als trens sense saber el que passa, son tantes les coses 
que el personal  ha patit, que fa vergonya anomenar-
les. 
Si anem a l’aeroport del Prat, els retards en els vols, les 
pèrdues de maletes i les poques atencions al públic, es-
tan donant una mala imatge de desgavell que fa pena. 
Comencem les vacances i les autopistes queden 
col·lapsades amb cues de més de 70 quilòmetres, és 
que no hi havia ningú que vigilés?.
El 23 de juliol passat es quedaren a les fosques més 
d’un milió de persones a l’àrea de Barcelona ( o com 
diuen els de TV3 350.000 abonats ), es van haver de 
col·locar més de 160 transformadors ( amb la conta-
minació de fum, pudor i soroll ) repartits per tot Bar-

celona per poder donar llum, al cap d’un mes encara 
n’hi havia pels carrers. El més greu de tot va ser que 
inclús alguns hospitals es van quedar, per poc temps, 
sense electricitat i varen haver de suspendre operacions 
que tenien concertades. Segons els experts, tenim una 
xarxa elèctrica deficient, que és una de les causes de les 
apagades, tot i que aquesta vegada sembla que l’avaria 
no va ser causada per una sobretensió deguda a un ex-
cés de consum, com ha succeït en d’altres ocasions.
A Catalunya, Fecsa-Endesa obté el 25% del seu volum 

de negoci i només hi destina el 
15% de les inversions, amb això 
queda demostrat que no podem 
anar bé. Segons el Pla de l’Energia 
de la generalitat de Catalunya 
2006-2015, es preveu un augment 
del consum del 35%, per tant la 
portada d’electricitat de França cap 
aquí serà inevitable, si no ens vo-
lem quedar a les fosques. Abans el 
punt màxim de consum elèctric era 
a l’hivern amb les calefaccions, això 

ha canviat, ara el punt més alt de consum és a l’estiu 
quan fa més calor i els aires condicionats es posen en 
marxa, son els signes dels temps!.
Fecsa-Endesa que és l’empresa que subministra 
l’electricitat a tot Catalunya, te com a president el Sr. 
Pizarro, nomenat en l’època del Sr. Aznar i REE (Red 
Elèctrica Espanyola) que és l’empresa distribuïdora 
de l’electricitat té com a director el Sr Atienza, posat 
en aquest lloc pel Sr. José Montilla quan era ministre 
d’Indústria. L’assumpte de l’energia elèctrica depèn del 
ministeri d’Indústria i ara l’actual ministre és Joan Clos 
( ex-alcalde de Barcelona ) i l’anterior ministre fou José 
Montilla, actual president de la Generalitat de Catalun-
ya, si els socialistes manen a l’ajuntament de Barcelona 
des de fa trenta anys, la generalitat de Catalunya quasi 
quatre i al govern de Madrid tres anys, amb l’afegitó 
de que en l’etapa de Felipe Gonzàlez van manar ca-
torze anys, com a mínim haurien de saber-ne alguna 
cosa de com estan les infraestructures del nostre país i 
perquè no s’han fet les inversions que fan falta. No val 
a excusar-se que si abans manaven uns o altres, des del 
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moment en que van acceptar els càrrecs per manar, 
tenien l’obligació d’estar al corrent del que feia falta i si 
no podien fer tot el que convenia, la seva obligació era 
dir-ho, en el lloc i el moment adequat, però ara tothom 
està fugint d’estudi i la responsabilitat no la vol assumir 
ningú. I això és molt greu.  
Aquest estiu tant el president del govern de Madrid Sr. 
Rodríguez Zapatero, com la ministra de Foment Sra. Ál-
varez han fet una visita llampec a Catalunya per veure 
la situació, i els dos han coincidit en que hem de tenir 
paciència que tot s’arreglarà al seu dia.
A mig mes d’agost varen venir els presidents d’Endesa 
i Red Elèctrica Espanyola a donar explicacions al Par-
lament de Catalunya, però no es va poder aclarir res!, 
ningú ha donat explicacions de la causa que va pro-
duir l’apagada de llum més important dels últims anys, 
només sabem que va caure un cable elèctric, però no 
sabem perquè va caure. La ministre de Foment Sra. 

Àlvarez va comparèixer al Congrès de Diputats a re-
queriment de tots els grups parlamentaris, les explica-
cions que va donar tampoc no van satisfer ningú fora 
del govern i en conseqüència, tots els altres, demana-
ren la seva dimissió, però en aquest país no dimiteix 
ningú, ni hi ha mai cap responsable quan les coses no 
van bé. Després de tot això que estem patint, a algú li 
pot estranyar que el 60% de catalans estiguin cada cop 
més insatisfets dels nostres actuals mandataris, tal com 
diuen les últimes enquestes.
Ni fets ni paraules, resumint podríem dir que les causes 
de tot plegat son tres: la manca d’inversions a Cata-
lunya, el creixement de la població i la mala gestió del 
govern actual.
Aquest ha estat un estiu estrany, tant en la qüestió social 
com la climàtica. Qui sap quina tardor ens espera?. 

Antoni Pujals

Com cada temporada la colla no ha parat ni un 
moment, amunt i avall, d'aquí cap allà, d'un poble 
a l'altre, de més a prop i de més lluny,  per tot 
arreu anem reforçant amistats i fent-ne de noves. 
I com cada any en aquestes dates podem trobar 
molts llocs on hem deixat petjada. Tot seguit us 
comentem per allà on han passat els nostres ge-
gants durant aquest any 2.007.
Vam anar per pobles propers com ara per Mas-
pujols, amb l'ajuda inclosa en la preparació de la 
paella gegant que es va cuinar pel dinar de les 
colles, per l'Aleixar, per Cornudella (amb el seu im-
pagable esmorzar a la brasa) i per Colldejou, on 
tothom va acabar comprant els boníssims format-
ges artesans que allí preparen.
Vam passar per Tàrrega on abans de començar ens 
vam trobar la Fira Cóc, fi ra que va agafant anome-
nada (celebraven els 10 anys) on s'hi pot tastar 
tot tipus de coques, tan dolces com salades, fetes 
pels pastissers de la vila. La trobada, que va estar 
interrompuda pel trànsit de la carretera que creua 
el poble, va acabar amb una sorpresa fi nal com 
no podia ser d'altre manera a les terres de ponent: 
una caragolada per llepar-s'hi els dits. 
Per Sant Joan vam anar a la trobada que fem anual-
ment a l'Ampolla que serveix per mostrar la cultura 
als molts turistes que allí estiuegen i on vam patir 
la típica xafogor de les poblacions costeres.
I si fa un parell d'anys l'Almira i la Saurina aga-

faven el vaixell per anar a Menorca, aquest cop 
l'agafaven per anar cap a Mallorca i passar uns dies 
a Pollença. Pollença es una població d'uns 16.000 
habitants a l'est de l'illa de Mallorca que està dividi-
da per la zona del poble i pel port on es concentra 
tot el turisme, especialment en època estival. La 
trobada estava formada per colles dels pobles del 
voltant i nosaltres que érem els únics que veníem 
de més lluny. El tracte va ser excel·lent i ens vam 
emportar un gran record de la nostra estada a ses 
illes. Vam poder provar les seves especialitats com 
són l'ensaïmada (tothom va emportar-se'n alguna 
cap a casa) i el “palo”,  licor típic de Mallorca i 
vam conèixer les seves festes, d'on destaca la festa 
de Moros i Cristians que tots els pollencins viuen 
amb molta intensitat.
Últimament vam anar a Móra d'Ebre i Falset ja amb 
el punt de mira cap a la Festa Major on celebra-
rem la XIV Trobada de Gegants i Grallers. Aquest 
any les colles convidades són: Cambrils, l'Aleixar, 
Tàrrega, Benicàssim, Vilanova d'Escornalbou, Ca-
lataiud, Cornudella, Alcover i Maspujols. Farem la 
plantada a la plaça del Mercadal i recorrerem el 
poble per acabar al Parc Amics on farem la ballada 
fi nal. Un any més, us hi esperem a tots perquè 
tinguem una gran festa.

Colla de gegants i grallers d'Alforja.

Les sortides geganteres

Símbol per excel·lència de Pollença
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Els Gegenats d’Alforja i els de Pollença



L’estiu, temps de lectura

“La meva llibertat” d’Octavi Fullat

En una de les meves estades a Alforja, coincidint amb el 
primer cap de setmana de juliol, en la tarda de la troba-
da de puntaires, em vaig sorprendre amb un xiuxiueig 
que anava escampant-se a cau d’orella entre la gent 
que encara es preocupa   d’allò tan aleatori que anome-
nem cultura. “Has llegit les memòries de l’Octavi Fullat...” 
“M’han dit que diu unes coses...” Un altre: “Ja saps això 
que ha escrit el Fullat...” “Diuen que...” El de més enllà: 
“He sentit a dir que escriu coses molt fortes...”  Fiblat per 
l’agulló de la curiositat, vaig decidir que, més aviat que 
tard, havia de llegir aquestes memòries i conèixer-les 
de prop i aclarir els dubtes de tota la rumorologia, les 
insinuacions, les mitges paraules, les moltes coses ig-
norades. 
En els primers dies d’aquest últim agost, climàticament 
estrany, he tingut el llibre a les mans i abans de cap 
altra consideració he de manifestar sense embuts que 
la seva lectura m’ha causat un impacte apassionant. 
Aclariré que no m’ha agradat mai  subratllar línies d’un 
llibre i m’he sorprès jo mateix prenent anotacions en 
un paper a part de les pàgines i paràgrafs susceptibles 
de tornar-los a llegir detingudament per a una millor 
comprensió, conscient  que davant d’aquell allau de 
cultura sàvia i conreada, em sentia curt d’enteniment, 
un lletraferit  tan poca cosa “que no he conegut altres 
aventures que observar el canvi d’estacions” amb 
paraules del professor Fullat. Això no obstant, també 
crec tenir les meves opinions pròpies, intransferibles i 
que voldria exposar-vos amb la millor voluntat.
Ja fa uns quants anys que havia seguit fidelment les 
col·laboracions que el professor Octavi Fullat publicava 
de forma regular a  “La Vanguardia” i en conservo de 
retallades i, fins i tot, em prenia la llibertat de trucar 

alguns amics per recomanar-los-en la  lectura,  
atès el seu interès indubtable.
Faig expressament aquest incís per remarcar 
que he anat de la sorpresa al desconcert més 
absolut amb la lectura del primer volum de les 
seves memòries. Aquest primer llibre, l’autor el 
divideix  en cinc parts perfectament definides: 
“La relliscada d’un mateix”, “L’estupidesa 
humana”, “Els pobles de la meva parla”, 
“Encants eròtics”  i “L’alleujament arriscat 
de Déu”.
Tot seguit de l’inici de la lectura, ja te n’adones  
que et trobes davant de les reflexions d’un 
home que acusa el pas inexorable dels anys i 
que sent molt a prop la davallada de la pròpia 

senectut. “Abans però una darrera mirada sobre la 
gent, les coses i els fets que he viscut, una mirada 
lliure i, si cal, volgudament impertinent”.
Tan impertinents i insensates que, sorprenentment, 
res s’escapoleix a la seva mirada crítica i no deixa cap  
branca verda. En realitat, i és  una opinió personal, el 
professor Octavi Fullat, desenvolupa un exercici lliure 
d’ajustar comptes amb molta gent, començant per ell 
mateix. Aquí es resumeix la grandària d’aquestes me-
mòries. Escriu l’autor: ”Diria que en una biografia, 
hi ha dos personatges: aquell que ha fabricat la 
societat i aquell altre que ocupa el temps desfent el 
primer personatge”.
La primera i segona part d’aquestes memòries m’han 
provocat una angoixa vital estranya, estremidora, una 
mena d’obnubilació del meu tarannà habitual, com si, 
de cop i volta, trontollessin conviccions pregones que 
fins ara havia considerat inamovibles. Potser   perquè 
també estic en els inicis de la meva davallada particular. 
Reprenc el fil: ambdues primeres parts estan dedicades 
a un diàleg sense cap aguait d’esperança i menys en-
cara de misericòrdia, entre la vida i la mort, la mort i la 
vida, que sovint recorda aquella escena impagable del 
cavaller de la pel·lícula “El setè segell” del suec Ingmar 
Bergman, quan se li presenta la mort,  i hi manté una 
conversa irreal i tenebrosa, sobre el “Més Enllà”,  i arri-
ben a la conclusió d’un definitiu “No Res”.
Abans de continuar, permeteu-me fer esment de dos 
fets fonamentals del llibre. Totes aquestes reflexions res-
ten escrites d’una forma amena, distesa, expressament 
anàrquica i entenedora. L’autor es permet començar 
capítols amb dates històriques d’una erudició captiva-
dora  seguides de paràgrafs filosòfics puntuals i pro-
funds i, de cop i volta, comenta fets de l’actualitat més 
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recent i aquí aboca una impietat sense cap concessió, 
com si ho hagués estat remugant molts anys en el fons 
dels budells i tingués necessitat de buidar-los. L’altre 
fet puntual és  que ningú  pensi trobar en les pàgines 
del llibre escrit -no ho oblidem per un pare escolapi- 
l’indici més mínim d’una suposada humilitat cristiana, 
ans el contrari, tot el llibre traspua un ego desmesurat. 
Un exemple:
”-Octavi, tu ets narcís?
-Potser.
-Com ho saps?
-Abans gaudia quan els altres em miraven. Ara, en 
canvi, m’alegro quan em miro a mi mateix.” 
El professor Fullat ha tractat amb les personalitats més 
importants de la cultura, de la teologia i de la filosofia 
de tot el món i, sobretot, és un home a qui  agrada 
viure bé. Allotjar-se en els millors hotels i assaborir els 
menjars més refinats dels restaurants de prestigi dels  
quals coneix les cartes més selectes, els vins més sofis-
ticats d’anyades seleccionades. Molts d’aquests plaers 
gastronòmics resten escrits amb la llengua del país visi-
tat i et quedes amb un pam de nas,  perquè la majoria 
dels mortals no anem més enllà d’un  plat de patates 
amb bajoques i, filant prim, de conill amb cargols i vi 
de la casa. No voldria oblidar-me’n: sovint acompanyat 
de dones de cos exuberant i desitjables, de les  quals 
l’autor ens fa una descripció voluptuosa. En definitiva 
un “bon vivant” que ens recorda la literatura d’un Joan 
de Sagarra en els seus articles dominicals de “La Van-
guardia”, el “gourmet” inoblidable de Nèstor Luján o  
el personatge del detectiu  “Carvallho” creat pel des-
aparegut Vázquez Montalbán.
Quan em retrobo amb el meu Octavi Fullat admirat, és 
en la part tercera del llibre dedicada a “Els pobles de la 
meva parla” quan defensa aferrissadament la llengua 
que ja s’aprèn en el ventre de la mare. Sota el meu es-
tricte criteri, és una de les parts més belles i aconsegui-
des de tot el llibre, amb  la lloança asserenada i ferma 
de la terra on va néixer. Escriu: “M’assaltes inquirint 
quina és la meva llengua? Doncs aquella que parlen 
els meus ronyons, els meus intestins, els meus peus, 
les meves mans, el meu cervell sencer i els ossos de 

la meva ànima amb llur medul·la tèbia” I aprofi-
ta per  llançar als quatre vents un crit esquinçador de 
l’espoli ancestral i continuat  al qual ha estat sotmesa la 
terra estimada. Llàstima que s’entesti una i altra vegada  
d’anomenar Espanya com “el toro de los cojones”, 
amb un malbaratament d’altivesa gratuït, fins arribar a 
afirmar en una resposta  en un diàleg: “A banda -li 
responc- que quan sento el vocable “Espanya”, tinc 
basques” Home...! no n’hi ha per tant professor Fullat. 
Amb tota humilitat, voldria fer-li entendre que Espanya 
-el país veí- no s’acaba amb l’Aznar  del bigotet, ni amb 
Acebes, ni amb Zaplana , ni amb Rajoy, ni amb la ria-
lleta permanent de Zapatero. Tampoc s’acaba amb la 
bèstia franquista. Afortunadament, aquest vell país de 
turbulenta història, està pel damunt de tots ells i de la 
llegenda del “toro de los cojones”.
En el capítol de referència fa un esment especial a la 
figura de Josep Pallach, aquell hospitalenc irrepetible i 
que és amb escreix l’únic polític que salva de les seves 
diatribes despietades. Confesso que a mi també em van 
lliscar unes llàgrimes  en assabentar-me de la seva mort 
dissortada i prematura a les portes de l’Hospital de Be-
llvitge víctima d’un infart. Encara recordo quan rebia 
clandestinament a la meva bústia els butlletins ciclosti-
lats del Reagrupament Democràtic i Socialista i pujava 
les escales de casa meva amb tremolors d’esperança. 
Sempre he pensat que, amb la figura de Josep Pallach 
al capdavant, el socialisme català hauria anat per altres 
rumbs molt diferents i mai s’hauria sotmès de forma 
tan descarada a les di-
rectrius que emanen dels 
despatxos mesetaris.
Doncs bé, fet aquest des-
fogament, he de manifes-
tar amb tota fermesa  el 
meu desacord  més abso-
lut dels judicis que emet 
dels homes i dones que 
formen l’anomenat tri-
partit que avui governa el 
nostre país. Sembla prò-
piament que al professor 

Octavi Fullat i Genís
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El racó de la poesia

CARRERÓ 
DE SANT ANTONI
Carreró de Sant Antoni
nexe del carrer Major
perquè et lliuri del dimoni
tens l’imatge del patró
Ets dintre del cor de la vila
estàs molt ben situat
ja que tens a prop l’església
i la plaça del mercat. 

Paquita Simó Àvila
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Fullat li provoquin una granellada malaltissa i que, quan 
analitza la tasca d’alguns consellers actuals, les opinions  
són d’un menyspreu absolut, per dir-ho amb suavitat. 
Deixem a banda la seva bèstia negra. Tots sabem dels 
errors lamentables i de les genialitats de Pasqual Mara-
gall. El personatge  és així i estic convençut  que ja ho 
sabien els que van anar a buscar-lo al seu exili voluntari 
i daurat de Roma per aprofi tar la tirada del seu cognom 
i llur personalitat. En la meva opinió  entenc que no hi 
ha cap dret  a què, cada cop que el professor Fullat ha 
de fer referència  a l’expresident de la Generalitat, ho 
faci fregant l’insult més groller.
La part quarta del llibre està dedicada als “Encants erò-
tics”. Aquí la ploma del professor Fullat és ja un riu ca-
balós sortit de mare, començant per les seves primeres 
experiències sexuals, amb la narració fi l per randa de 
la violació de llur infantesa i pubertat, seguint amb la 
seva relació adulta amb dones que li provoquen  desi-
tjos excitants, amb la descripció amb tots els ets i uts 
del cos de la fèmina: rostre, pits, malucs, cuixes, fi ns 
acabar -si no ho he entès malament- amb la possessió 
total en l’habitació d’un hotel. Una literatura que re-
corda l’hedonisme desmesurat dels llibres de l’escriptor 
americà Henry Miller. Que ningú se m’empatolli pen-
sant que el signant d’aquest escrit és un ximple repri-
mit en les qüestions de l’entrecuix. Evidentment que 
no he viscut, ni de lluny, les experiències eròtiques na-
rrades pel professor Fullat, però en  la meva jubilació 
acabada d’estrenar, he de reconèixer que ja estic de 
tornada pràcticament de tot i que difícilment res pot 
escandalitzar-me.
L’última i cinquena part del llibre tracta de 
“L’alleujament arriscat de Déu”, i altra vegada tornem  
als dubtes  eterns, a les preguntes sense resposta de la 
“Mort i Déu”, “Déu i la Mort”.  Respecta a la meva per-
sona, agnòstic convençut, cagadubtes impenitent, és, 
sens dubte, la part més interessant del llibre. De l’home 
a la recerca de Déu, sense trobar-lo, deixant estrips de 
la seva fe escampats per tot el món  en un recorregut 
per contrastar idees,  altres cultures mil·lenàries, fi loso-
fi es alienes i, en el fons, sempre l’ambigüitat, perquè 

“ser creient no consisteix a estar segur d’un mateix, 
consisteix a no estar segur de res”. D’aquesta darrera  
part del llibre  se m’ha quedat gravat en l’ànima un 
petit paràgraf que no m’aguanto de transcriure:
-“Precisa més allò de la fe, Fullat.
-Per creure religiosament cal portar les butxaques ple-
nes d’esperança i sentir-se fi blat per la por”.
Permeteu-me una consideració fi nal. “La meva lliber-
tat” són les memòries escrites per un escolapi, una cir-
cumstància que no hem d’oblidar. Si no fos per això 
totes les refl exions i dubtes  fi losòfi cs exposats serien 
dignes d’encomi.  Ara bé, per la seva procedència, pot 
ferir moltes sensibilitats. El mateix autor ho reconeix 
quan escriu de la fi gura de Jesucrist fent referència a la 
primera carta de Pau de Tars -l’autèntic fundador del 
cristianisme- als seguidors de Crist. No vol anar més 
enllà, hi posa el fre a les seves refl exions, escrivint: “en 
aquest capítol dels meus records, penso quasi sem-
pre en el Crist de la fe dels que hi confi en. Prescin-
deixo del galileu".
Pensant, doncs, en aquesta fe de la gent senzilla, pot-
ser el més coherent hauria estat penjar en el fons d’un 
armari els hàbits de  l’orde fundada per Sant Josep de 
Calasanç, renunciar als vots de pobresa, castedat i 
obediència  i dedicar-se a escampar lliurement el seu 
pensament fi losòfi c absolutament respectable. Molts sa-
cerdots quan han perdut la fe, han seguit aquest camí 
honorable. Perquè aquest mateix Octavi Fullat  només 
fa quatre anys que el vàrem veure vestit amb l’alba im-
maculada de sacerdot en la missa del Cinquantenari de 
la Coronació de la Mare de Déu de Puigcerver, en la es-
planada de l’ermitatge, aguantant estoicament l’homilia 
de l’Eminentíssim Cardenal-Arquebisbe que presidia la 
cerimònia. Em permeto la llicència d’aquest recordatori 
fent ús de la “meva” llibertat de la mateixa manera que 
l’escriptor admirat en fa ús de la “seva”. Perquè per 
la molta i bona gent senzilla i creient d’Alforja, el seu 
poble, el professor Octavi Fullat Genís, sempre serà el 
pare Octavi.

Gonçal Évole

LA  DONA
La dona és la salvació del planeta   
La dona és l’aigua d’un torrent.    
La dona és sempre pura i neta.
La dona es fi ca a la nostra ment.

La dona és germana i esposa.
La dona és llum d’un estel.
La dona és senzillament miraculosa.
La dona és deessa dalt del cel.

La dona és tan sols l’expressió de l’amor.
La dona és un oasi al desert.                                                                               
La dona és rosa quan surt la fl or.
La dona te la sang de color verd.    

La dona és la criatura amb més saviesa. 
La dona és un calc de la Verge Maria.        
La dona és mirall de bellesa.                                          
La dona és allò que jo sempre estimaria.                             

La dona sempre ens donarà pau.
La dona és un àngel que camina.   
La dona és un ocell de tacte suau.    
La dona és senzillament femenina.                                              

José Llano Gòmez

PARLANT AMB EL MEU PARE
A sota dels Albars recordo la veu del meu pare, el pare de la meva ànima conversant amb mi:
 No tinguis por, no sentis tristesa d’una separació, no escoltis cap veu que no surti del teu cor, aliment 
del teu ésser; Busca la teva veritat, procura trobar tot allò que busques i trobar-ho al teu voltant. Si no 
ho veus ara, serà quan tingui de ser. Ajuda el teu ésser a desenvolupar-se en el moment que tu tries, 
mentrestant espera el moment. Gaudeix d’allò que t’ha sigut donat i si és bo procura recordar-ho. Igual 
que les onades del mar les pots sentir des de el teu lloc, el lloc que tu has elegit, on sigui i que et dona 
l’oportunitat de trobar-te. Quan sentis una separació, que no sigui motiu de tristesa; Son els camins de 
la vida; Vida que t’encamina envers el teu camí propi.
L’experiència de la prova, la del repte, la que et mostra en el mirall la teva pròpia vida. Amb totes les 
seves cares, la que tu alegessis  veure, son les que et porten al lloc on tu has elegit trobar-te.
Solament es observar i elegir. Amb aquesta elecció de cap on encaminar la teva vida, es complicat i et 
trobes als llims, ja que se’t mostra  l’elecció plena de dubtes cap el blanc o negre.
La seguretat es troba en aquell moment en que un mateix pren consciència del seu propi ésser. A les 
hores, la protagonista es: la Veritat.

Dedicat als meus estimats pares, fi lls i el meu estimat Miquel.

Xesca Jesús Gòmez Guasp  



Col·laboracions
Nostàlgies de Festa Major
En la meva ...ai! ja llunyana joventut, en la dècada dels 
anys cinquanta del segle passat, per a molts de nosal-
tres, joves inquiets i amb il·lusions acabades de fl orir, la 
nostra Festa Gran, començava als voltants de Sant Jau-
me, quan el cornetí  del pregoner ens convocava a una 
reunió al cafè de Cal Bidó. A la convocatòria hi assitia 
pràcticament  tot el jovent i després de raons de tota 
mena és donava per constituïda una junta de cinc o sis 
titulars de la que sortirien el president, vicepresident, 
tresorer, secretari i la resta de vocals que tindrien cura 
de contractar una orquestra de més o menys anome-
nada, segons l’expectativa de la collita d’avellana que, 
eternament pendents del cel, podria ser més o menys 
generosa. 
En els anys dels meus records, la nostra Festa Major, 
anava a càrrec de l’iniciativa particular amb el suport 
de la resta de joves i no com en els temps actuals en 
que és l’Ajuntament qui ho organitza tot i a la joventut 
tant se li en fot, literalment. Particularment se’m fa difí-
cil d’entendre. Deixem-ho aquí i recuperem els nostres 
records.
Crec que era l’any 1954, que ens arribaren noticies 
afalagadores d’una orquestra del Maresme anomenada  
“Els Verds de Mataró” i jo vaig rebre l’encàrrec de la 
resta de la Junta de fer les primeres gestions per con-
tactar amb el representant de l’esmentada orquestra. 
Aquells dies el “mòbil” no em funcionava per manca de 
bateria i diners per carregar-lo. Permeteu-me la broma 
perquè aleshores no havíem ni sentit a parlar d’aquesta 
mena d’aparells. No teníem ni tan sols la “cabina” de la 
plaça del Mercadal. El cas és que no em tocava altre re-
mei que anar a la “Central de telèfonos”  per demanar-
los-hi que em posessin en contacte amb el representant 
de l’orquestra i vaig tenir l’ocasió de sentir un diàleg 
surrealista. Permeteu-me explicar-ho:
La Maria “de telèfonos” aconsegueix comunicar-se amb 
l’operadora de Mataró i la bona dona va preguntar-li 
d’una manera informal  “si l’encàrrec ja era defi nitiu 
per Sant Miquel...” Quina no seria la meva sorpresa 
quan la nostra Maria “de telèfonos”, dona de recone-
gudes devocions i beatituds a qui les paraules  “orques-
tra i ball” li provocaven esgarrifances pecaminoses li 
contestà: “Ai, no fi lla, no em penso que sigui per 
Sant Miquel, si de cas és pel de baix”. Referint-se, 
sens dubte al dimoni.”
La conversa la vaig transmetre fi l per randa a la Junta, 
perjurant avergonyit de que aquesta mena d’encàrrecs 
no els tornaria a fer. Faltaria més!
Tot seguit s’esdevenia la confecció del programa i te-
níem que cercar la publicitat per sufragar el seu cost. 
Potser no caldrà aclarir de que no disposàvem ni de 
cinc cèntims dels d’abans. El primer pas, invariable-

ment, l’adreçàvem a la Farmàcia Miranda de Reus per 
oferir-los-hi la pàgina de la contraportada i mil pesse-
tones més que ens afegia la senyora Consol pel lloguer 
d’un palco. Sortíem a la Plaça de Prim, refets i animats. 
Pocs dies abans de la festa es feia el sorteig de palcos i, 
ves per on, els dits de la mà innocent encarregada de 
treure les paperetes sempre encertava amb la butlleta 
que atorgava el palco de millor situació a la senyora 
Consol. Era d’absoluta 
justícia ...o no?
Les sessions de con-
cert i ball es feien 
gairebé sempre a 
l’anomenada sala de 
“Cal Quim” i quan 
teníem tots els estris 
dels palcos, s’havia de 
procedir al muntatge 
i decoració de la sala 
amb gallardets i gar-
landes, sense oblidar-
nos de que s’havia  de 
pujar el piano per la 
balconada. Llavors es 
feia imprescindible la 
presència de l’Arturo 
Serra, fort com un 
roure i amb la força 
de “l’Ursus” el perso-
natge de “Quo Vadis” 
que s’enfronta i domina el brau per defensar a la bella 
i fràgil protagonista.
L’orquestra es contractava per dos dies i els músics arri-
baven a mig matí de la diada de Sant Miquel i els seus 
components “de corda” amenitzaven la Missa del mes-
tre Perosi, obligada de Festa Major. Anys a  venir, com 
tantes altres coses difícils d’entendre, aquest costum  el 
varen abolir per una ordre de l’Episcopat, al·legant que 
els músics que feien el ball no podien tocar a l’església. 
Quins temps Déu meu!.  Fins i tot potser la Maria “de 
telèfonos” tenia raó
Un altre entrebanc que se’ns presentava no era una 
nimietat precisament. Us ho explico: L’Ajunament, se-
gons ells, no tenia un duro dels d’abans i per donar-
nos el permís ofi cial  ens feia la imposició d’una audició 
de sardanes a la plaça. I a més ... de gratis!. Ni havia 
per llogar-hi cadires.. I aquí s’esdevenia l’estira i arronsa 
perquè nosaltres volíem fer un “ball de vermut” per to-
car en algun dels cafès. Sempre però, havíem de clau-
dicar. Eren temps de mana qui mana i...prou!
Als músics els allotjaven en cases particulars: menjar i 
dormir i, sortosament a tothom li feia patxoca tenir un 

músic a casa. La part més feixuga, no cal donar-li gai-
res voltes, era l’econòmica. L’havíem d’enllestir amb els 
dos balls de nit, per que les vesprades de Festa Major, 
tradicionalment, la gent les dedicava a les sessions de 
cinema. Per cert que la vegada que he vist sortir al pú-
blic més satisfet del nostre enyorat Cine Teatre Nou, 
va ser després de la projecció de la pel·lícula “Escuela 
de sirenas”,al·lucinats per l’escot generós i les cuixes 
impressionants de l’Esther Williams.
Aleshores el poble estava dividit. Això no ha estat  mai 
cap novetat a  Alforja i a la “Sala Parroquial” o “Cen-
tre Alforjetà”, l’Acció Catòlica feia la seva Festa Major 
paral·lela, amb sarsueles i obres de teatre de molt bona 
qualitat i fi nals exemplars.
De tornada a les cabòries de la nostra Junta, recordo 

que si a la primera nit, 
teníem la gran sort de 
cobrir el 80% del pres-
supost, ja comença-
ves a respirar am una 
certa tranquil·litat i 
a desfer-se el nus de 
l’estómac.
El jovent  teníem un 
mal de cap crematístic 
afegit i havies de fer 
servir l’enginy amb la 
“picorella” tradicional. 
Els pares et donaven 
els diners que podien, 
més aviat minsos però 
sempre teníem uns 
“extres” com el de fu-
mar tabac ros ameri-
cà: “Chester” “Camel”  
i més a l’abast aquell 

“Bisonte” infame, i coincidint amb la vigília de la festa, 
havíem de baixar a Reus per lliurar visita a unes su-
posades “parentes”. Al marxar de casa tot eren mitges 
paraules de sentit doble. Et deien :”Aneu amb compte 
de no prendre mal...” Collons...quin mal haviem de 

prendre! Als malpensats, els puc dir que eren “coses” 
de la tradició.
Ells balls de nit, no cal dir que eren de gala rigoro-
sa. Americana i corbata i algunes noies vestits de llarg. 
Després arribava el “dia del gos” i el “sarau” sempre es-
tava amenitzat per la nostra entranyable Orquestra Se-
lecta amb un gran malbaratament d’humor i disbauxa. 
Quines nits fi nals de Festa Major!
Acabada la festa, s’imposava la malenconia de la tardor. 
Ens trobàvem a l’octubre, els estiuejants havien marxat 
i la alegria de les plegadores era tan sols un record. 
Després d’uns dies d’incertesa, havíem de desmuntar 
tot l’entarimat i els palcos i ho carregàvem amb un si-
lenci espès i nostàlgic en el camió del Pepito Saludes 
(Lloà) i cap a Tarragona que hi falta gent, on ho des-
carregàvem. Això si, després ens regalàvem amb un es-
morzar generós que ens donava forces per l’espera de 
l’any vinent.
L’any vinent tot tornava a començar als voltants de Sant 
Jaume. Recordo que aquell any la Junta va anomenar 
president al Jordi Casat, un home introvertit, solitari, 
estrafolari i sovint esquerp. Aquell any però, tal vegada 
el seu nomenament com a President de la Junta, sem-
blava haver-lo transformat. Em va venir a veure a casa 
meva per demanar-me que per la Festa Major li fes el 
paper de majordom. La meva missió consistiria en llo-
gar el taxi de l’Anton Xofer i anar a  buscar-lo a casa 
seva per traslladar-lo amb tota pompositat al concert 
de tarda que se celebrava a la sala de “Cal Quim”, vestit 
de rigorosa etiqueta, barret de copa inclòs i fumant un 
cigar “Montecristo”. A més tenia que obrir-li les por-
tes del cotxe, comprar les entrades i acompanyar-lo 
fi ns al palco amb un estudiat numeret de reverències. 
Jo també havia d’anar mudat de vint-i-un botó, escol-
tant la bona música del concert. Un cop acabat, amb 
la mateixa fanfàrria varem fer el viatge de tornada cap 
a casa. Era un divertiment innocent i no fèiem mal a 
ningú, ans el contrari. Així eren aquelles nostres  festes 
majors que en els meus records se’m fan  inoblidables.

Miquel Serra 
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Sputnik Cuina Casolana PER T. ÀVILA I GRAU

Era el 4 d’0ctubre de 1957, quan 
cap al tard, en una freqüència deter-
minada de la ràdio, vàrem sentir per 
primera vegada el: “bip,bip,bip...” 
un so molt característic. Era la sen-
yal que transmetia el primer satèl·lit 
artificial del nostre planeta Terra, el 
Sputnik .  
La ciència humana havia aconseguit 
posar en òrbita un artefacte de fa-
bricació pròpia. La Unió Soviètica 
havia sorprès el món, va fer coin-
cidir el llançament amb la celebra-
ció del VIII Congrés Internacional 
d’Astronàutica de Barcelona, va  ser 
una demostració de l’alt nivell assolit 
per la tècnica científica russa. Tot el 
món va quedar sorprès, ningú ima-
ginava que Rússia estigués en dispo-
sició d’una tecnologia tan avançada. 
Totes les proves precedents s’havien 
fet en el més absolut secretisme, nin-
gú sospitava una cosa semblant, els 
serveis secrets occidentals no havien 
detectat la més mínima informació 
al respecte. Dins la “guerra freda” 
que en aquella època sostenien la 
URSS i els Estats Units d’Amèrica, 
el llançament del primer satèl·lit, va 
ser una gran victòria mediàtica a fa-
vor dels russos. 
El primer Sputnik, era de configu-
ració esfèrica, amb quatre antenes 
i pesava vuitanta tres quilograms 
i mig, portava dues emissores de 
ràdio incorporades que transmetien 
informació a la terra, encara que 
científicament no era molta cosa, 
aconseguí un gran impacte propa-
gandístic. Els que en aquella època 
disposàvem d’un aparell de ràdio, 
buscàvem sintonitzar les senyals ra-
diofòniques que transmetia  el Sput-
nik. No enteníem res, però poder 
escoltar el famós: ”bip,bip...” era 
tot una proesa. 
Quatre setmanes més tard els rus-
sos posaren en òrbita l’Sputnik II, la 
novetat d’aquest segon llançament 
fou que portava a bord el primer ser 
viu que va solcar l’espai exterior, era 
la gosseta “Laika”.
El tercer Sputnik llançat el maig de 

1958, pesava ja 1327 kg. i anava to-
talment equipat per la recerca cien-
tífica. La URSS per demostrar la seva 
capacitat tècnica, va  llençar el pri-
mer home en un vol orbital, el pri-
mer astronauta de la història de la 
humanitat: el rus Juri Gagarin, era el 
12 d’abril de 1961. Més tard, llança-
ren un coet que va circumval·lar la 
Lluna i que va poder fotografiar per 
primera vegada la cara amagada del 
nostre satèl·lit natural, tot el món 
va poder veure com era l’altra cara 
enigmàtica de la Lluna. 
La cursa espacial continuava i des-
prés dels satèl·lits tripulats vingueren 
les estacions òrbitals tripulades per 
tres o quatre astronautes, aquests 
passaven llargues temporades a les 
estacions i després quan arribava el 
relleu tornaven a casa, alguns astro-
nautes han estat més d’un any vi-
vint a l’espai i amb una manca total 
de gravitació, amb tots els inconve-
nients que això comporta. 
Els americans van voler respondre 
a aquest desafiament tecnològic, 
conscients de la importància pro-
pagandística que estava adquirint 
la nova cursa per conquerir l’espai 
i també sobretot de la importància 
bèl·lica, no es pot oblidar que els 
enormes coets que transportaven 
els satèl·lits fins a la seva òrbita, 
també podien servir per transpor-
tar bombes atòmiques a llargues 
distàncies, aquest era en definitiva 
el motiu principal que tant russos 
com americans tenien per objectiu 
primordial. Era molt important pels 
russos poder demostrar que les ciu-
tats més importants dels Estats Units 
d’Amèrica estaven a l’abast dels seus 
coets nuclears.
Els nord-americans en el primer in-
tent de posar un satèl·lit en òrbita 
no reeixiren, el coet transportador 
va explotar mentre s’enlairava, això 

passava davant de tota la premsa 
internacional. Tornaren a intentar-
ho i aquesta vegada, si que va sortit 
bé, un petit satèl·lit de quatre quilos 
i mig, però molt ben equipat amb 
aparells electrònics, donava voltes 
a la terra. Després vingueren altres 
fracassos i també nous satèl·lits cada 
vegada més grans. El president Ken-
nedy conscient de la importància 
d’aquesta cursa espaial, va aprovar 
els pressupostos necessaris per po-
der enviar dos homes a la Lluna i 
tornar a la Terra. El juliol de 1969 
l’astronauta americà Amstrong, 
va ser el primer home que posava 
el peu a la Lluna, guanyant-se un 
lloc en la història de la humanitat, 
només havien passat 12 anys del 
llançament del primer Sputnik rus.
Des de que van arribar a la Lluna 
sembla que la cursa per conquerir 
l’espai sideral hagi perdut interès. 
Actualment hi ha una estació sideral 
en òrbita i l’enviament d’astronautes 
per fer el relleu de la tripulació, s’ha 
convertit en una cosa rutinària. 
També de tant en tant es llença al-
guna sonda equipada amb instru-
mentació tècnica per explorar altres 
planetes del nostre sistema solar. 
Ara els llançaments son més cientí-
fics i la seva prioritat és totalment 
pacífica. L’espai està ple de satèl·lits 
que tenen funcions molt diverses i 
ja no son dos els que competeixen, 
avui en dia hi ha molts països que 
disposen dels seus propis satèl·lits. 
Els satèl·lits artificials estan ajudant 
moltíssim a la ciència, sobretot en 
el camp de les telecomunicacions, 
on tenim la televisió per satèl·lit, el 
servei de telefonia i comunicació a 
grans distàncies, els G.P.S., i altres 
camps com  la confecció de mapes 
cartogràfics, el servei meteorològic, 
etc. Tots depenem dels satèl·lits arti-
ficials per a la nostra progressió.
Avui en dia trobem la cosa més nor-
mal del món parlar dels satèl·lits ar-
tificials, però només fa 50 anys que 
varen començar.

CUINA DE TARDOR

CALDERETA DE PASTOR

PLATANS FREGITS AMB MEL, PINYONS I SÈSAM 
Es posa un poc d'oli vegetal o mantega en una paella i es torren els pinyons. Quan han agafat un color 
torrat clar, s'afegeix el sèsam i a continuació un parell de cullerades de mel, baixant el foc al mínim. Es 
pelen dos o tres plàtans per persona i s'afegeixen sencers a la paella damunt dels altres ingredients, als 
tres minuts se'ls dóna la volta i es deixen altres tres minuts, sempre a foc lent. Estan deliciosos.

BONA FESTA MAJOR!

PREPARACIÓ: 
Saleu els trossos de xai, enfari-
neu-los i fregiu-los una mica. 
Feu en una altra paella la cansa-
lada tallada a daus.
Fem el sofregit, afegiu a la can-
salada mig fregida, els alls i la 
ceba trinxats. Quan estiguin 
mig daurats, posem una mica 
de farina al sofregit per lligar-

ho. Després hi afegim les dues 
cullerades de tomàquet, el vi 
blanc i ho deixem reduir. Quan 
ja hagi reduït hi posem el brou i 
ho posem al foc fins que arren-
qui el bull.
Posem la carn en una cassola. Hi 
afegim el sofregit, les fulles de 
llorer i la cabeça d’alls i si con-
vé hi posem una mica més de 

brou. Ho deixem coure tapat i a 
foc lent, durant mitja hora. Des-
prés ja podem posar-hi les pata-
tes tallades a daus i prèviament 
fregides.
Les deixem al foc durant 5 mi-
nuts i ja podem servir la calde-
reta.

INGREDIENTS per a 4 persones:
800 gr. de cuixa de xai trossejada, 150 gr. de cansalada viada, 300 gr, de patates, 1 ceba, 2 cullerades de 
sofregit de tomàquet, 1 cabeça d’alls, 2 alls trinxats, 2 fulles de llorer, 1 got de brou, 1 got de vi blanc, oli 
d’oliva, farina i sal.

A. Pujals
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La vida no és somni
Es un dia com tants d’altres, en 
un País qualsevol, un home de 57 
anys, es desperta en el llit d’un hos-
pital amb un atac d’amnèsia, com 
a conseqüència d’un important xoc 
emocional. El metge li pregunta, si 
comença a recordar alguna cosa de 
la seva vida passada, el pacient li 
diu que no, però l’última nit a tin-
gut un somni molt real. El metge li 
demana que li expliqui aquest som-
ni. I comença així: En un país molt 
bonic i vivia un pagès que treballa-
va de sol a sol, produint un fruit de 
color marró, rodó i brillant. Tota la 
regió vivia dominada per un Rei ab-
solutista, que es deia : Julius. Aquest 
va decidir comprar molta quanti-
tat d’aquest fruit marró a una altra 
regió llunyana, per cert no massa 
amiga. Això provocà que el preus 
d’aquest fruit fossin ruïnosos i com 
a conseqüència el genocidi de molts 
dels seus súbdits.  Aquest pagès jun-
tament amb altres companys seus, 
va demanar audiència al rei Julius, 

aquest va accedir a rebre’ls al seu 
immens i luxós palau, junt amb el 
seu ministre d’agricultura de nom: 
Brutus. El rei els digué que no po-
dia prescindir d’uns importants 
acords comercials i per solucionar 
el problema del fruit marró atorga-
ria al sector d’aquest pagès que es 
deia Abraham unes compensacions 
econòmiques a canvi d’alguna con-
trapartida sense importància, sig-
nant tot seguit amb totes les parts 
en un preciós pergamí daurat. Pas-
saren quatre anys i el rei es va obli-
dar totalment de les compensacions 
promeses als pagesos i aquests ca-
rregats de raó varen acordar de ta-
llar els camins principals en el que 
els carruatges podien accedir al pa-
lau, cremant alguns dels seus arbres. 
Això no va agradar gens al rei, però 
després de molts esforços fi nalment 
va accedir a pagar aquestes com-
pensacions. Per buscar les contra-
partides demanà consell a la seva 
fi lla Morgana, es donava el cas que 
la fi lla del rei estava enamorada del 
fi ll d’Abraham i no era corresposta, 
el despit de la fi lla va fer que reco-
manés al seu pare el rei, que cada 
pagès per poder cobrar les compen-
sacions, tenia de complir el següent 
: 1er. cada matí xiular l’himne na-
cional  dessota la fi nestra del rei al 
sortir el sol. 2on cada pagès havia 
de brodar una bandera amb una 
banda de color vermell de les roses, 
una banda quatribarrada i una altre 
de color verd, aquesta bandera ha-
via de donar la volta al seu regne, 
uns 1000 quilòmetres en total i 3a 
que cada pagès havia de matar un 

drac de foc cada dia ( resultant que 
aquests dracs s’havien extingit feia 
una pila d’anys. Aquestes condicio-
ns van provocar un tip de riure al rei 
i als pagesos la sensació de sentir-se 
estafats i humiliats, motejant de for-
ma sarcàstica aquestes ajudes com 
a “mesures satàniques” i d’aquesta 
manera tan vexatòria s’acabava el 
somni.
El metge un tant sorprès, va pre-
guntar al pacient: si recordava quin 
havia estat l’últim llibre que havia 
llegit. El pagès li contestà: “La vida 
es sueño” de Calderón de la Barca. 
Al metge se li va il·luminar la mira-
da i va contestar-li: ¡¡ Enhorabona !! 
gràcies a aquest llibre ja se el que 
t’ha passat. Mira això que has som-
niat no és altra cosa que un refl ex 
de la teva vida passada i el xoc que 
t’havia produït l’amnèsia ha estat 
conseqüència de les mesures satà-
niques projectades al mon real. El 
metge continuà: amb el poc que jo 
se d’aquests fets, puc assegurar-te 
que en aquest cas, la realitat supera 
de llarg a la fi cció. El pacient va que-
dar convençut de que això era així, 
mentre el metge, tot entraguardant 
una exultant i mal dissimulada sa-
tisfacció, va dir: Per poder donar-te 
l’alta, tan sols tres últimes pregun-
tes: Recordes quin és el teu ofi ci?. 
Soc pagès, va contestar. Recordes 
en quin any estem?: 2007 va dir-
li i fi nalment: saps quin és el nom 
del teu país?  Catalunya. I el metge 
amorosament va dir-li aquestes pa-
raules: REALMENT JA ESTÀ CURAT.

Miquel Taverna Balcells
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