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A casa

Carles Martí Martí
Al número 151 de la revista Lo Floc, de l’any 1997,
i amb el títol «El monument als caiguts. Notes documentals amb una reflexió final» l’Eugeni Perea va escriure sobre el monòlit que durant 43 anys va ocupar
la plaça de l’Om just davant de l’Ajuntament. Segons
recordava Perea, el monument estava dedicat a celebrar la victòria del feixisme a la Guerra Civil Espanyola
(1936-1939) i l’adveniment de la dictadura franquista
(1939-1975). La seva finalitat era clarament propagandística i reivindicativa únicament dels morts «caiguts»
de la banda «nacional», fills de Riudoms. El monument
va ser, finalment i després de diversos intents, desmuntat, aprofitant la remodelació de la plaça i traslladat al
cementiri municipal on va quedar com a record dels
vencedors del bàndol franquista.
Aquests tipus de monuments van proliferar per tots
els pobles, ordenats per les autoritats de la dictadura
i promoguts directament pels obedients ajuntaments
franquistes. Les fórmules emprades per subvencionar

el seu cost van ser diverses: des dels municipis que els
van construir al seu càrrec o donacions directes de jerarques locals, etc. A Riudoms van voler ser objecte de
subscripció pública. Tot i això, malgrat els bons propòsits, l’obra va restar paralitzada fins l’any 1953 per manca
de finançament. Finalment l’Ajuntament va decidir tirar
pel dret i va acabar-la amb fons propis.
Des de l’any 1976, a la Transició Democràtica, tots
els pobles van resoldre ocultar el seu impacte als carrers i places on estaven ubicats. Les diverses solucions
van anar des de les més contundents d’enderrocar el
monòlit o reconvertir-los fins als més «suaus» com va
ser el cas de Riudoms on es va procedir per la mateixa
fórmula que a Reus per suprimir-lo.
Segons Perea, «en el cas de Riudoms el trasllat no
satisfà, al meu entendre, un desig de justícia social i de
caritat cristiana (mentre) que a la placa del monument
(no) hi siguin afegits els noms de les víctimes (del bàndol perdedor) que hi falten…

Maria Eugènia Perea Virgili, directora de «Lo Floc»

De gener a març, a l’hivern, a tots ens ve de gust
ser a casa; arraulir-nos davant de l’estufa elèctrica,
acostar-nos a la llar de foc, portar les mans al radiador
de gasoil; entaforar-nos els vells peücs de l’àvia, taparnos amb un batí d’angorina, perdre’ns sota la flassada
tricotada amb llana de moltonet... A l’hivern, tots
tenim pressa a deixar el fred i la humitat del carrer per
tornar a casa. A casa. A sopluig. A la llar. Cada casa és
un món, diuen, i, per Nadal, cada ovella al seu corral.
I «Com a casa, enlloc», s’intitulava una cançó d’en
Xesco Boix que he recuperat aquests dies: «Dóna’m
un recer on hi pugui estar bé, on hi toqui aquell sol
de tardor, on molt rarament sentis cap desconhort i
on el cel sigui d’un blau molt fort. Oh, que n’és de
bo, de tenir un recer per a tu... Sovint a la nit miro
el cel estrellat i em pregunto per l’eternitat. I quan
dins del bosc sento cantar el cucut val la pena per
mi haver viscut».
Tanmateix, ara que d’ençà del 14 de març hi hem
de ser per obligació quantes fòbies, quants neguits,
quantes ansietats no han sorgit? Normal. Al capdavall,
som éssers socials i per molt que alguns siguem
amants de la solitud, tots ens necessitem. Més que
mai ara hem comprovat com n’estan d’imbricades
les unes amb les altres les peces que conformen el
món. Tot és una cadena, una roda de hàmster, una fila
de fitxes de dòmino. Potser d’aquí ve aquest nostre
mal d’ara, el covid-19.
Durant aquestes setmanes de confinament, el
CERAP, tot i que ha tancat portes i aturat les activitats
presencials, ha procurat mantenir el ritme en tot allò

que s’ha pogut anar fent des de casa. Així, cal dir que
cada secció ha continuat treballant i reinventant-se per
continuar fent-se present a la vida cultural de Riudoms.
Ja se sap que, com ha dit la nostra presidenta en
una carta als socis, la cultura és dels àmbits que més
es ressenten de sotracs com el que estem vivint ara
amb el coronavirus i de la posterior crisi que ja treu
el nas per la cantonada. Amb la voluntat de subsistir
a aquest greu embat a tots els nivells –personalment,
laboralment i com a col·lectiu– els companys de Lo
Floc hem fet una revista com d’habitud, amb el mateix
nombre de seccions i de pàgines. Això sí, a l’espera

«El CERAP, tot i que ha tancat
portes i aturat les activitats
presencials, ha procurat
mantenir el ritme en tot allò que
s’ha pogut anar fent des de casa»
de vents més favorables que tornin a fer giravoltar
amb normalitat la nostra benaimada rosa, per ara
només distribuirem la revista en digital; el format
paper haurà d’esperar.
Doncs, deia, amb aquesta voluntat del CERAP de
servir d’eina i de vehicle de cultura, aquí us deixem un
nou número de Lo Floc. Ara, com sempre, i com en les
altres crisis passades, Lo Floc. Cultura de proximitat;
cultura, en definitiva. Tant o més que mai.

L’article «El monument als caiguts. Notes documentals amb una reflexió final» fou publicat al número 151 de la revista Lo Floc, de l’any 1997.
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Els escacs, un esport cada dia més ràpid

Amb aquest Ratllot volia expressar que un
dibuix té el mateix ritme vital que el respirar. I la
seva palpitació pot arribar a commoure qui mira i
respira davant del dibuix. Dibuixo per entendre el
meu voltant. I veig, astorat, que l’aire que envolta

cada dibuix que faig en aquests moments agafa un
aire amenaçant. Irrespirable. Com si el mateix paper
generés el que matarà el dibuix i el destruirà. I penso
que el dibuix és una forma vertadera de coneixement.
Com el respirar.
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història

De la pesta
bubònica al
covid-19 a Riudoms
(s. XVI-XXI)
Eugeni Perea Simón

Epidèmies i pandèmies no són un problema d’avui
dia sinó que hem de tenir present que han acompanyat
l’evolució de la humanitat des dels orígens. Una síntesi
històrica d’aquests processos patològics la trobem en
l’exemple de Riudoms, igual com podria succeir en altres
llocs. Quan es produeix algun d’aquests episodis, de
manera automàtica i sense variacions respecte el temps o
època, es disparen tot un seguit de reaccions: la resposta
del Comú o ajuntament sobre plans mèdics, habilitació
d’hospitals, obertura de nous cementiris, intendència
alimentària, establiment de controls d’aïllament i
quarantenes, creació de llatzerets on retenir persones
i mercaderies o la revisió dels protocols d’higiene i
salubritat pública i dels possibles vectors infecciosos.
També aflora generositat i egoisme de persones,
confraries i associacions respecte a queviures, recursos i
serveis; no hi manca la invocació o votació de nous sants
especialitzats en malalties, alhora que sorgeixen creences
i supersticions noves davant la impotència contra el mal...
En aquest article oferim un tast dels diversos episodis
epidèmics patits per Riudoms des de l’època moderna (s.
XV-XVIII), amb el desenvolupament de la pesta bubònica,
fins a l’actualitat, amb l’arribada del covid-19.
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Pesta bubònica i morbo
La pesta bubònica és una de les infeccions més
comunes i cícliques a l’època moderna, produïda pel bacil
Yersinia pestis i propagada per les puces dels rosegadors
infectats que la transmeten a la persona mitjançant la
punció a la pell, inoculant-li d’aquesta manera el bacteri
que es multiplica a la sang ràpidament. Alguns dels agents
propagadors s’atribueixen a la debilitat nutricional dels
individus; als paràsits continguts en la roba, que sovint
podia passar del mort als vius i a les relacions sexuals.
Una primera referència de pesta trobada a Riudoms
a l’època moderna és de 1562, quan els documents
parlen «de l’any de les morts», per tant, això vol dir que
la malaltia es produí amb anterioritat a aquesta data.
Pel maig de 1564 la sanitat local era bona, segons els
metges coetanis, de manera que es pot regularitzar la vida
del poble. L’any següent, però, la situació va empitjorar
amb un rebrot i va caldre prendre mesures respecte
els malalts o l’emparedat dels accessos a la vila i cases
d’infectats per tal de tallar els contagis.
Però l’evolució de la pesta no s’atura i l’any següent
es rep avís d’una nova rebrotada general a Catalunya, de
manera que la vila ha de tornar a recloure’s i reforçar els

Aquest mes de març, amb l’arribada del covid-19 molts balcons riudomencs, com el de la Casa de la Vila i el de moltes llars
catalanes, llueixen la pancarta amb el lema «Tot anirà bé» i «Jo em quedo a casa».
Foto: Lucía Perera Stocco.

controls d’accés dels forasters posant portalers i vigilants
a la muralla i torres de guaita. La situació es repeteix en el
darrer decenni del segle XVI, entre 1590 i 1593, quan torna
a produir-se un episodi de pesta. L’important nombre
de víctimes i la manca d’espais d’enterrament fa que
el Comú hagi de fer construir un fossar d’emergència,
en una finca de la partida de la Font Nova, propietat de
Simó Carnicer, al qual se li promet indemnitzar-lo atès
que en l’esdevenidor la terra restaria impracticable per
a qualsevol altre ús que no fos el funerari. Anys més
tard, els cossos serien inhumats i traslladats als vasos i
fossars parroquials.
El següent brot epidèmic data de 1592 i és el que
més dramàticament ha gravat la consciència social de la
població, com reflecteix la documentació administrativa,
sobretot quan la pesta apareix esmentada amb tota

claredat, sense subtileses ni ambigüitats de llenguatge
com havia ocorregut fins aleshores. Aquest episodi
adquireix tal categoria que hom hi acaba fent referència
com «l’any de la pesta». A l’època no és estrany designar
les anyades amb el nom d’un fenomen extraordinari
ocorregut, raó per la qual es parla de l’any del diluvi, del
fred, de la pesta, de la misèria, del morbo... Un exemple
d’aquestes denominacions en els proporciona Jaume
Bernat, que exercí «abans del morbo y en lo morbo en
lo any 1592». En un informe fet fer per l’arquebisbe de
Tarragona adreçat al rei des de Constantí (7/10/1592), es
diu que Riudoms aleshores tenia 315 cases i 926 persones
de comunió i que la pesta sembla extingida des del dia
3 de juliol, amb 35 víctimes.
A mitjan segle XVI es produeixen rebrots, amb
anyades greus com les de 1630, 1648, 1650-1652, quan
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a la malaltia s’hi suma la fam. En aquest cas l’epidèmia
havia arribat procedent de l’Àfrica i afectà greument i
durament tota l’àrea mediterrània. Respecte l’episodi
de 1650, «l’any de la misèria», sabem com aquesta es
va propagar, ja que en data 4 de maig, els consellers de
Reus informaven els de Barcelona respecte la morberia
local: «ahir dia de Santa Creu tinguerem avis lo mal
era en Riudoms per causa de uns soldats anaren alla y
menjaren y begueren en les barraques dels empestats
y prengueren la roba».
També sabem que per l’octubre de 1672 els malalts
de la vila sobrepassaven el nombre de tres-cents. Els
franciscans vinguts d’Escornalbou i de Reus feien acapte
per alimentar la gent desvalguda.
El 1727 recull altres afeccions patides pel poble i
recorda que hi ha necessitat de donar conducta o llicència

«En aquest article oferim un tast
dels diversos episodis epidèmics
patits per Riudoms des de
l’època moderna (s. XV-XVIII),
amb el desenvolupament
de la pesta bubònica, fins a
l’actualitat, amb l’arribada del
covid-19»
a nous metges i d’evitar els arrossars. L’any 1785 es
produeix un rebrot de la pesta soferta dos anys abans,
sobretot en els pobles de Riudoms, Alforja, Riudecanyes
i la Selva del Camp.
De fet, no hi ha segle que no aporti noves dades
i estadístiques a malalties, epidèmies o pestes. En el
primer quart del segle XVIII es parla d’un focus epidèmic
amb 887 malalts o afectats d’alguna malura, dels quals
251 serien convalescents i 117 ja haurien finat.
Un gràfic estadístic de l’evolució de les epidèmies
a Riudoms a l’època moderna, fet a partir de les dades
documentals que fins ara hem trobat, marca una corba
que va de 1562 a 1785, amb pics destacats en els anys
1565, 1569, 1586, 1587, 1589, 1592-1593, 1626, 1648-1654,
1668, 1672, 1727 i 1783.
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El còlera
Una altra de les epidèmies greus, tot i que ara
combatuda amb mitjans científics, és el còlera morbo
o pesta groga. El quadre clínic de la malaltia són
esgarrifaments, tremolors, vòmits i diarrees. La malaltia
entrà a la península espanyola com a conseqüència
de l’obertura del canal de Suez, que posà en contacte
directe el comerç del sud de l’Àsia amb el Mediterrani.
Els primers casos a Espanya són detectats el 1833, i un
any després, a Barcelona, amb unes fletxes expansives
que afectaren ràpidament bona part d’Europa.
Les raons del perquè es fa present aquesta malaltia i
els efectes resultants es justifiquen de manera partidista
i interessada pels diversos sectors de poder: a Madrid
el drap vermell perquè la massa envesteixi es posa
davant dels frares, acusant-los d’haver enverinat els
pous d’aigua, però a París, els causants són els metges
i, en altres llocs, els viatgers i estrangers. Al Camp de
Tarragona la justificació segueix els mateixos patrons
generals i és «pel pecat, la degeneració dels costums i
la manca de devoció».
El calendari cronològic de l’evolució del còlera a
Riudoms s’ajusta al quadre clínic general peninsular:
un primer focus es detecta a Reus el 21 d’agost de 1834
i es manté viu fins el 27 d’octubre, amb la mort de 651
persones. En aquestes mateixes dates el còlera es fa
present a Riudoms.
L’any 1854 es declara un nou brot de caràcter comarcal
i el pànic s’apodera de la gent, ateses les conseqüències
que la pandèmia havia tingut vint anys enrere. Per
cròniques posteriors, de 1869, sabem que l’any 1854 el
llatzeret de vora l’ermita de Sant Antoni fou reformat i
equipat amb llits i aixovar aplegat de l’hospital de Verge
Maria i de particulars, per tal d’aïllar malalts i fer front a
l’epidèmia amb la major contundència.
A la província deTarragona s’hi comptabilitzen 12.677
malalts, dels quals en moriren 2.382, un 18,78% dels
afectats. En dades locals, podem desglossar la xifra per
pobles de l’entorn de Riudoms: el 1855, a Montbrió el brot
afectà entre vuit i deu persones de les quals en moriren
dues o tres, segons detalla el cronista Marc Riba, i a Reus
s’hi van produir 357 defuncions a causa de la malaltia.
Cap a finals del segle XIX l’epidèmia remet, però
no desapareix del tot, ja que l’any 1884 la comarca rep
instruccions respecte com defensar-se d’un possible nou
brot de còlera, que al cap de poc ja s’havia estès.
Episodis del còlera els trobem a Riudoms almenys

en cinc ocasions: 1834, 1854, 1865, 1884 i 1885.
Les febres terçanes
El quadre clínic d’aquesta patologia és la d’un procés
de febre que afecta de manera intermitent la persona i
que repeteix el tercer dia. A la comarca es documenta en
el segle XVIII, relacionada amb la plantació d’arròs i la
insalubritat de les aigües estancades, com en l’exemple de
Riudoms, Vila-seca, Salou i Cambrils, almenys en quatre
ocasions, l’any 1727, el 1731, el 1783 i el 1809. És plausible
creure que aquestes anyades responguin a brots greus,
que són els que acostumen a recollir les cròniques, però
això no vol dir que en l’entremig, o més enllà d’aquest
període, no es produeixin.
La grip o febre espanyola
Aquesta epidèmia (1918-1919), coneguda com a grip,
febre espanyola o el soldado de Nápoles en al·lusió a
la marxa militar de la sarsuela La canción del olvido,
aleshores de moda, va afectar greument Riudoms, com
es detecta en l’evolució de la demografia local, que passa
de 3.520 habitants el 1900 a 3.378 el 1920, amb més les
morts que no pas naixements: entre 1919 i 1923 només
hi ha un augment de 6 caps de casa en el cens local,
mentre que de 1912 a 1919 n’hi havia hagut quaranta-tres.
Una de les víctimes de pneumònia gripal va ser la monja
secularitzada Maria Ortiga Salvat (1879-1918), de Riudoms,
finada a Vilallonga del Camp el dia 5 d’octubre de 1918.
El covid-19
El SARS-CoV-2, que desenvolupa el covid-19, és la
darrera pandèmia que ha afectat la població mundial
(2020), de la qual Riudoms no se n’ha deslliurat, amb la

contaminació i mort de diverses persones, el nombre de
les quals en el moment d’enllestir aquest article encara
està per determinar.
Alerta, hi ha pesta!
En funció de la gravetat de la pandèmia, la vigilància
i el control d’accés a la vila no restava limitat tan sols
als portals i camins, sinó que s’havia d’anar més enllà
i preveure la possibilitat d’arribada d’embarcacions
procedents de llocs afectats o bé susceptibles d’estarho. La vigilància de la costa és una preocupació que
es manté en el decurs del temps, de fet, ho és a tota la
Mediterrània catalana –indistintament que la causa fos
pesta, bandolerisme o amenaça corsària o de pirateria.
En una ordinació de 1587 es mana vigilar la costa per por
a l’arribada de marsellesos que podrien ser portadors
de pesta, atès que a la seva ciutat n’hi havia.
Una altra ordinació de 20 de juny de 1599 ordenava
posar guardes dia i nit a la cuneta del camí de l’Aleixar,
en previsió d’aturar qualsevol possible empestat que hi
pogués circular. Als forasters se’ls demanava una butlleta
de control de procedència i salut abans de traspassar
els portals de la vila. Per aquesta feina s’acordava el
pagament de quatre rals pel servei. Les «boletes» –
butlletes– eren certificats que identificaven el portador
per saber d’on venia i quin era l’estat de salut del lloc
d’origen i evitar així la propagació de la malaltia. Aquests
papers eren signats pel batlle o autoritat sanitària i es
mantingueren en ús fins el segle XIX. En el període de
1845-1861 se n’han trobat de signades per l’alcalde de
Riudoms, adreçades a la certificació de gent del poble
que havia d’embarcar-se al port de Cambrils. Com que
aquests papers podien ser falsificats, la sanció podia

Llibre de notes de la Casa de la Vila de Riudoms (s. XVI), amb les armes de la vila dibuixades amb tinta sobre el pergamí.
Foto: Clara Bailac.
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arribar a la pena capital.
El cost econòmic de l’apostament de soldats en llocs
estratègics de la costa per controlar l’arribada de vaixells
susceptibles de dur malalties o, fins i tot, per fer front
al contraban, era sufragat pels pobles de la contrada. A
més a més de les torres de guaita i camins, es coneixen
altres punts estratègics de vigilància, pas o control amb
la presència de riudomencs, com el Mas de l’Arany
(Cambrils) i el barranc del Rifà (Mont-roig del Camp),
segons papers de maig de 1787 i de 1820.
Els pobles i el camp com a refugi
En ser declarada la malaltia i segons el seu abast, una
de les reaccions primàries de la gent amb possibilitats
de fer-ho era la de fugir de ciutat i refugiar-se al camp
o als pobles, llocs més aïllats i ventilats. Aquesta és
la raó per la qual Riudoms rep un contingent de gent
significativa durant períodes epidèmics, generalment
persones pertanyents a nissagues econòmicament fortes
i amb alguna relació amb la vila.
Aprovisionament, quarantena i vigilància
Una de les primeres tasques importants que pren el

Sant Sebastià, patró votat per la vila per la seva intercessió en les epidèmies patides
per la vila en el segle XVI. A la imatge, del 2003, processó amb el sant en la festa de
la seva onomàstica.
Foto: arxiu CERAP.

Comú en declarar-se l’epidèmia és l’aprovisionament de
cereals i recaptes per tal de fer front a l’alimentació dels
més necessitats, sobretot si es produeix el tancament
dels portals i es confina la població. En funció de la
gravetat, el tancament de la vila podia ser total o bé es
podia deixar un portal obert per facilitar millor el control
i la identificació dels accessos de persones i bestiar. En
aquests casos, el repartiment de gra dels sitjars de la
Botiga de la vila o de les confraries esdevenia obligat.
Moltes cases podien igualment subministrar productes
dels propis horts i corrals, però calia atendre sobretot
una determinada franja de població, la dels pobres i
vagabunds. El tancament dels portals podia implicar
l’expulsió dels vagabunds del clos urbà, ja que es creia
que eren portadors d’infeccions.
Però retenir o contenir la gent pobra o malalta fora
muralles no sempre resultava fàcil, ni era possible sostenir

«Una de les epidèmies més
dramàtiques que va patir
Riudoms, i que donà peu a la
llegenda que explica la raó per
la qual els malalts es cavaven
ells mateixos la fosa per por a
quedar insepults, data de 1626»
la situació gaire temps, ateses les seves necessitats i la
impossibilitat que tenien de circular i pidolar. Per altra
banda, l’aglomeració de vagabunds no devia ser gaire
agradable a la vista i pertorbava les consciències, de
manera que sovint han d’habilitar-se refugis fora vila i
subministrar-los aliments i robes.
Els llatzerets
Per evitar la propagació d’epidèmies la vila tancava els
portals a forasters i mercaderies, sempre que fos possible,
imposava la quarantena (1651) i habilitava el llatzeret.
Documentació de mitjan segle XIX parla de l’existència
d’un d’aquests darrers dipòsits de mercaderies i de
persones a la vila, alçat en terres de l’actual Soleiada,
davant l’ermita de Sant Antoni, en el camí d’entrada a
la vila per les Borges del Camp.
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La invocació dels sants
Els quadres epidemiològics fan que determinades
advocacions religioses adquireixen un protagonisme
especial durant l’època, fruit de la por i la temença de la
gent a emmalaltir o bé per implorar el guariment: sant
Sebastià, patró votat, és invocat per la pesta; sant Roc,
per malalties epidèrmiques; santa Llúcia, per tot allò que
fes referència a la vista, però igualment venerada pels
productors de cànem; sant Antoni ho és per la salut en
general, la imatge del qual era present a tots els temples
de la parroquial; sant Cristòfol protegeix de la puresa
de les aigües i evita morir ofegat; Cosme i Damià o els
Sants Metges, són especialistes en febres i problemes
de dolences diverses...
El llegendari local i universal
D’entrada, cal fer notar la confusió que es té a l’hora
d’esmentar les epidèmies, sovint descrites amb el nom
genèric de pesta o morbo, sense més especificitat. De fet,
la documentació acostuma a ser parca en descripcions,
tant en els testaments com en els registres dels llibres
sagramentals. No s’acostuma a citar la pesta bubònica de
manera explícita, com si d’aquesta manera se n’evitessin
els efectes o l’expansió, raó per la qual malura i morbo
esdevenen sinònims.
Una de les epidèmies més dramàtiques que va patir
Riudoms, i que donà peu a la llegenda que explica la
raó per la qual els malalts es cavaven ells mateixos la
fosa per por a quedar insepults, data de 1626, segons
l’historiador Emili Morera. Tanmateix, aquestes són
apreciacions subjectives, desconegudes com ens són
fins ara les dades estadístiques sobre l’afectació local de
les epidèmies. Podria ser que aquesta opinió de Morera
tingués origen en un altre brot de la malaltia, anterior
a 1626, concretament la de 1592, ja esmentada, quan
s’hagué d’habilitar un fossar fora vila per tal de donar
sepultura a les víctimes de l’epidèmia, atès que hi havia
un col·lapse de vasos i tombes a la sagrera o bé no es
podien obrir tan freqüentment.
Resulta sorprenent comprovar com aquest fet
local es troba connectat amb la por atàvica universal
de restar insepult, la qual pot datar-se, si més no, del
segle XIII ençà, tal com anota el dominic italià Iacopo
da Varazze en la seva Llegenda daurada. En aquesta
obra, especialment en el capítol LXVI, es dóna compte
de l’assajament de Jerusalem per part dels infidels i, en
parlar sobre la reducció de la població a causa de les

Capella de Verge Maria contigua a l’Hospital de la vila (XVI), on eren atesos els
malalts pobres, vagabunds i passavolants. La imatge fou presa el 1981.
Foto: Francesc Xavier Cabré.

pestilències, es diu que era tanta la mortaldat de persones
que molts cossos restaven sense sebollir. Aleshores, els
familiars feien d’enterradors o bé obrien foses on els
malalts es llençaven directament a la tomba víctimes
del debilitament i de la pesta. Aquests fets són una
experiència força documentada a Europa i que podem
compulsar fil per randa amb la tradició riudomenca,
atès que en els segles XVI i XVII es produeixen casos
semblants en llocs tan dispars com Màlaga i Londres,
per citar dos exemples extrems.

Bibliografia per saber-ne més
AA. DD. 1996. Epidèmies i demografia a Vila-seca;
Camps i Surroca, M. i Camps i Clemente, M. 1985. La
pesta de meitats del segle XVII a Catalunya; Cuadrada,
Coral. 2012. El llibre de la Pesta; Juncosa Bonet, E. 2016.
La població de Tarragona de la crisi baixmedieval a la
crisi de l’Antic Règim; Otiña Hermoso, P. 2014. Sanitat
marítima: la defensa de la costa i la salut pública de
Tarragona (1720-1930); Vilaseca Anguera, S. 1976.
Epidèmies a Reus (s. XIV-XVI).
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El CERAP en
el context de
l’associacionisme
cultural
M. Carme Jiménez Fernández, directora de l’Institut Ramon Muntaner

El CERAP ha tancat recentment la commemoració del
seu quarantè aniversari, una celebració que s’ha omplert
d’actes on no només ha participat la població local sinó
també gent d’altres entitats i procedències que s’han
volgut sumar a aquesta efemèride com una mostra de
reconeixement de la tasca important que realitza.
L’associacionisme cultural català es caracteritza per la
seva heterogeneïtat, diversitat i profusió. Es tracta d’un tret
diferencial no només respecte a la resta de l’Estat espanyol
sinó també respecte a molts països d’Europa. Com el seu
nom indica el CERAP se situa dins el col·lectiu dels
centres d’estudis, un col·lectiu que actualment estaria
format per unes 350 entitats que es troben censades
en la pàgina web de l’Institut Ramon Muntaner, www.
irmu.cat. D’entrada, cal dir que el CERAP ha presentat
des del seu origen les característiques principals d’un
centre d’estudis com són l’interès pel coneixement, la
defensa i la vindicació del patrimoni local en un sentit
ampli, fet que demostra el seu premi d’investigació i
de recerca juvenil, i l’aposta per cercar fórmules per la
seva transmissió tant a través d’edicions, amb la revista
Lo Floc o la col·lecció Quaderns de Divulgació Cultural,
com amb l’organització d’exposicions.
Però cal destacar també aquells aspectes que el fan
singular i que no són tan freqüents en el cas dels centres

12

d’estudis com és per exemple la varietat i diversitat de
les seves seccions i la conjugació interessant de diferents
iniciatives que es complementen sota el paraigua de
l’entitat. No és habitual que el centre d’estudis tingui com
a secció una colla de diables o un grup de teatre al costat
d’una secció de ciències socials o de ciències naturals,
però aquesta diversitat en el cas del CERAP resulta molt
enriquidora. És una entitat oberta, que està amatent a
les propostes que li arriben, i inclusiva. Compta amb un
nombre important de joves socis i col·laboradors, fet
que acostuma a ser un dèficit en el conjunt del col·lectiu.
Aquests trets la converteixen en un referent cultural no
només en l’àmbit local sinó també en relació al conjunt
dels centres d’estudis.
Una altra característica destacada de l’entitat ha
estat, des dels seus orígens, l’interès per transcendir
d’allò local i participar en altres iniciatives de territoris de
parla catalana com va ser en el seu moment el congrés
de cultura catalana, la creació de la Coordinadora de
Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) l’any
1992 o la seva implicació en les activitats i projectes de
l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) des del moment de
la seva constitució l’any 2003. El seu compromís amb
aquests projectes mostra el gran interès que sempre hi
ha hagut dins el CERAP, i que s’ha transmès junta rere

L’exposició “CERAP, 40 anys amb la cultura i la llibertat”, inaugurada el 13 de desembre de 2019, va sintetitzar amb panells i material divers les quatre dècades d’existència del
Centre d’Estudis Riudomencs. Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.

junta, per ser partícips de la construcció d’un projecte
cultural de territoris de parla catalana. El 2019, amb
motiu del 40 aniversari, la CCEPC va celebrar al CERAP
la seva Assemblea anual, amb una alta representació
de centres d’estudis, i també va tenir lloc una de les
activitats emblemàtiques de l’Institut Ramon Muntaner,
l’Espai Despuig.
En aquesta mateixa línia, però encara amb vocació
d’arribar una mica més enllà, el CERAP va decidir
incorporar la revista Lo Floc al repositori de continguts
científics oberts en català RACO (www.raco.cat) a través
de l’Institut Ramon Muntaner, que és l’encarregat
d’incorporar les revistes dels centres d’estudis a aquest
projecte, actualment més d’una setantena. La tècnica de
l’Institut Ramon Muntaner Pineda Vaquer ja va parlar en
el número 223 de la revista1 de la importància de posarne els continguts a disposició dels investigadors en un
dels repositoris de referència per al món acadèmic. En
aquest cas voldria actualitzar les dades per reforçar el
que ella ja apuntava en aquell moment: l’any 2019 la
revista va rebre més d’onze mil visites i només comptant
gener i febrer de 2020 ja n’ha rebut més de 3.500; i el
país d’on més visites rep és Alemanya, seguit de la Xina,
Espanya i els Estats Units. Només aquestes poques dades
ja mostren la transcendència d’haver realitzat l’aposta
per permetre consultar en obert la revista i per tant per
projectar la recerca realitzada al llarg dels anys entorn
al patrimoni de Riudoms i la seva societat més enllà del

seu entorn més proper.
En breu, Lo Floc també podrà entrar a formar part
d’una altre repositori de referència, Dialnet, gestionat des
de la Universitat de la Rioja de la mà d’un nou projecte
de l’IRMU.
Per tot el que he exposat amb anterioritat, el CERAP
va rebre a finals del 2019 el premi BBVA a l’entitat
en el marc dels Premis Antoni Carné que convoca
l’Ens d’Associacionisme cultural. El jurat va valorar la
seva trajectòria, el seu compromís amb la cultura i el
coneixement, i el seu caràcter obert i integrador. També
va valorar la seva capacitat per reformular els seus
plantejaments, transformar-se i adaptar-se als canvis
socials així com totes aquelles iniciatives que fan possible
i animen a participar al públic més jove. Uns valors que
també el converteixen en referent per al col·lectiu dels
centres d’estudis. El premi va servir de colofó per un
gran any.
Per molts anys de poder continuar veure-us créixer i de
poder col·laborar en projectes a la vostra població, però
també en el context de grans esdeveniments culturals
dels territoris de parla catalana.

Nota
1. Vaquer Ferrando, Pineda. «De Riudoms al món: la
incorporació dels continguts de Lo Floc a RACO». Lo
Floc, 223 (gener-març 2018), pp. 18-21.
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Origen i història
del Premi Rosa
dels Vents
Eugeni Perea Simón

La finalitat d’un premi no pot ser altra sinó la de
reconèixer, valorar o promoure valors i interessos que
per la seva originalitat, altruisme, innovació o, fins i
tot, per una actitud de resistència i permanència a
contracorrent, sigui estímul de millora personal i social.
I sobretot que esdevingui un reconeixement que vagi
més enllà de l’individualisme, grup o entitat que el
pugui rebre, altrament l’honor, sense desmerèixer, no
sobrepassa el personalisme.
I aquest va ser l’objectiu clar i català del Centre
d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar a l’hora de
concebre el Premi Rosa dels Vents. Va ser l’any 1979 que
fou instituït pel CERAP i aprovat per l’Assemblea General
de socis per tal de premiar un riudomenc, persona física
o entitat, per la seva trajectòria professional en qualsevol
camp o activitat, preferentment en favor de Riudoms.Tan
estrictes i equànimes en la concessió es volia ser que dels
cinc membres del jurat, només un podia pertànyer a la
junta directiva del Centre d’Estudis.
El disseny d’Andreu Torres
Andreu Torres en va fer el disseny, consistent en
l’emblema de l’entitat, una Rosa dels Vents de plata de
llei muntada sobre una base de fusta on hi figurava el
nom de la persona o entitat guardonada i l’any de la seva
concessió. El dibuix s’encaixava, fil per randa, amb els
objectius de l’entitat i la finalitat del premi, executat per
un joier riudomenc de relleu.
Un altre factor que cal destacar és el fet d’haver declarat
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L’homenatjat amb el Premi Rosa dels Vents, Lluís Torrell Salvat (1919-1985), és el de l’esquerra de la fotografia, i el senyor de la dreta és Joan Ventura Solé (1918-1994), el president
d’aquell moment de la Diputació de Tarragona. La imatge és del dia del lliurament del premi, l’any 1983. Foto: arxiu CERAP.

el premi desert (1982) o de no haver-lo convocat (1988,
1991-2018). Pot ser això un mèrit? Particularment crec que
sí, perquè això pot voler dir que s’és rigorós en la selecció
de candidats, que no n’hi ha cada any a l’alçada del que és
exigible o qualsevol altra circumstància justificativa.També
vull recordar que els socis podien proposar candidats dins
d’un període de temps determinat per la junta directiva.
Els guardonats, un a un
En la seva primera convocatòria (1980) la concessió
del guardó va recaure en Joan Guinjoan Gispert,
compositor i director de renom internacional, per
haver inclòs Riudoms en el pentagrama musical i
per haver universalitzat els seus sons més peculiars
(tempestes, campanes, processons...). L’any següent
el premi fou lliurat al Grup Escolar Beat Bonaventura
(1981) per la seva aposta callada i decidida en favor
del català en la docència. Lluís Torrell Salvat va ser
distingit amb la Rosa dels Vents (1983) pels seus
treballs memorialistes publicats a la premsa local,
amb l’accent posat sobretot en el folklore i la història
oral, sovint amanit amb un toc fresc d’humor, ironia i
capacitat d’adaptació narrativa. L’any següent (1984)
el premi va ser concedit a la Cooperativa Agrícola de
Riudoms en reconeixement a una pagesia abnegada
i sacrificada que aleshores començava a patir una
crisi de competència en els mercats i de preus que
s’ha perllongant fins avui. El poeta Josep Cros Cabré
fou distingit l’any 1985 per una obra poètica en la

qual posa el paisatge, la gent i les tradicions de
Riudoms en el centre de la seva escriptura, fixant
les imatges d’un temps i d’una vida que altrament
restarien oblidades. En l’edició següent (1986) el
premi va recaure en Enric Massó Urgellès, a títol
pòstum, atès que l’escriptor i dramaturg havia mort
aquell mateix any. En la seva obra es reconeixen
fets i paisatges de Riudoms i la seva gent, que ell
anomena amb el gentilici de redoltins. Al Grup
de Joves de Riudoms se li concedí la distinció del
premi (1987) pel seu compromís associatiu, cultural
i d’esbarjo desenvolupat des dels inicis de la seva
formació, d’una manera creativa, critica i independent.
El següent honorat cronològicament va ser Valerià
Romero Alarcón (1989), per una activitat arqueològica
continuadora d’experts com Salvador Vilaseca, amb
una notable contribució al coneixement del patrimoni
local a través de publicacions i xerrades. El publicista
Antoni Llorens Larrégola fou distingit (1990) pel
seu treball de corresponsal de mitjans informatius
catalans i de la premsa local, sobretot fent el retrat
de personatges riudomencs de fora vila, en gran part
desconeguts i d’ací el valor de les seves aportacions.
Antoni Guinjoan Simeon va rebre el premi (2019) per
la seva dedicació a la música, amb una generositat
vers el poble del tot lloable, atès que contribuí a la
creació de l’Escola de Música, participà en sengles
actes o musicà l’Stabat Mater que es canta a Riudoms
en la Setmana Santa.

Valoració de síntesi
Fidel als principis i objectius del premi, els guardonats
ho són per la seva obra i trajectòria, sí, però també pel que
poden representar de model i estímul personal i col·lectiu,
per la incisió i descoberta feta en alguns dels seus mons
creatius i pel deute que tenim respecte el treball generós
amb què ens obsequien. Un darrer punt a subratllar, que
freqüentment s’oblida, és el de la contextualització del
guardó i la implicació d’aquest amb el CERAP, sense la qual
potser no l’acabaríem d’entendre. S’ha esmentat el premi
a la Cooperativa Agrícola i a la crisi que des de llavors patia
el camp i en aquest sentit cal recordar l’activitat formativa
que el CERAP feia en paral·lel, organitzant els Seminaris
d’Estudis Agraris; el mateix es pot dir del compromís
amb el català quan es concedí el premi a les Escoles per
la seva aposta per la docència en una llengua que fins i
tot l’Ajuntament aleshores negligia obertament; i pel que
fa a poetes, escriptors i músics distingits, no oblidem que
Joan Guinjoan, Antoni Guinjoan, Josep Cros, Enric Massó
o LluísTorrell ens dibuixen i ofereixen universos creatius
on Riudoms s’hi identifica amb veu i singularitat pròpia.
Aquest és el sentit original del Premi Rosa dels
Vents, que ara veiem com es compulsa amb l’obtenció
del reconeixement del premi BBVA a l’Entitat de
l’Associacionisme Cultural Català (2019) per «excel·lir en la
dinamització social de Riudoms, la renovació generacional
de l’entitat, la col·laboració amb els centres educatius
del seu entorn i la conservació i divulgació del patrimoni
cultural del seu poble».

15

40 anys del CERAP

40è aniversari:
punt i final
La junta directiva del CERAP

L’exposició “CERAP, 40 anys amb la cultura i la llibertat”, inaugurada el 13 de desembre de 2019, ha servit per tancar els actes de celebració del 40è aniversari, juntament amb la gala
de cloenda del 17 de gener de 2020 al Casal. Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.

El desembre de 2018 encetàvem un any que
s’endiumenjava per a la commemoració del 40è
aniversari del Centre d’Estudis Riudomencs Arnau
de Palomar. I és de veres que els actes que han
anat guarnint aquests mesos de celebració fins
arribar al desembre de 2019 ho han fet de manera
notòria tant per la quantitat com per la qualitat.
Assemblees, conferències, música, literatura,
convenis, foc, cursos, muntanya, llibres, especials
de Lo Floc, premis, exposicions, tornejos, àpats,
bastons, cinema... s’han vestit de llarg per fer
més lluïda aquesta efemèride que vam tancar el
desembre passat amb l’exposició “CERAP, 40 anys
amb la cultura i la llibertat” i al gener amb una gala
de cloenda al teatre del Casal Riudomenc.
De la programació especial del 40è aniversari
ha destacat el cicle organitzat per la Secció de
Gastronomia, el qual ha portat a Riudoms importants
personalitats catalanes dels àmbits de la restauració i
la recerca alimentàries com la xef Carme Ruscadella i
representants de la Fundació Alicia i de l’Observatori
de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona.
També s’ha fet un esforç en l’organització de les
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propostes musicals, les quals han inclòs el concert
d’homenatge al músic i compositor riudomenc Joan
Guinjoan, traspassat el primer de gener de 2019,
al qual es dedicà també un volum monogràfic (A
reveure, Joan) de la col·lecció editorial del CERAP
Quaderns de Divulgació Cultural, a cura de Maria
Eugènia Perea; el cicle «Riudoms Canta», que ha
omplert de música, i amb un gran acolliment de
públic, el terrat de l’entitat les nits del mes de
juliol; i el concert «Influència del Gregorià en la
Polifonia», que va interpretar el Cor Arsmusica Schola
Gregoriana Ut Mi Fa a l’ermita de Sant Antoni.
També han estat actes importants del 40è aniversari
la coorganització, amb la Federació de Diables i
Dimonis de Catalunya, del II Concurs d’Enceses de
Catalunya, que va tenir lloc a la plaça de l’Església de
Riudoms el 4 de maig; i de la XXVII Assemblea General
Ordinària de la Coordinadora de Centres d’Estudis
de Parla catalana (CCEPC), durant la qual es celebrar
l’Espai Despuig amb el debat «Les oportunitats del
món digital». Destaquem també la intensa activitat de
la Secció d’Art, que ha preparat diverses exposicions
de producció pròpia com “Simbiosi” i “La renúncia”,

que han tingut una important repercussió fora de
Riudoms, com també l’ha tingut la mostra de gravats
“S’ha acabat massa aviat, Sisco”, de Jobacasén (Joan
Baptista Cabré Sendrós), que es va exhibir el mes de
novembre al CERAP i a la Casa de Cultura Antoni Gaudí.
L’exposició va ser un homenatge pòstum al germà de
l’artista riudomenc, que va realitzar els gravats sobre
paper reciclat que es van exposar a la mostra, durant
la qual es va realitzar un taller d’art i reciclatge amb
els alumnes de l’Institut Joan Guinjoan.
L’empenta del 40è aniversari ha estimulat altres
seccions, com la d’Escacs, a emprendre nous
projectes, com la creació d’un comitè de jocs de
taula amb l’objectiu d’organitzar trobades de jocs
de taula, estratègia i rol, alhora que ha previst
potenciar els jocs divulgatius i tradicionals. També
la Secció d’Escacs ha recuperat el 2019, amb motiu
de l’aniversari, el Memorial Enric Cardona, una
competició que va ser de referència en el món
escaquista durant anys.
Caldria remarcar dos actes més importants del 40è
aniversari. Per una banda, l’edició extraordinària dels
Premis Arnau de Palomar i Premi Rosa dels Vents,

«El desembre de 2018
encetàvem un any que
s’endiumenjava per a la
commemoració del 40è
aniversari. I és de veres que
els actes que han anat guarnint
aquests mesos de celebració
fins arribar al desembre de
2019 ho han fet de manera
notòria tant per la quantitat
com per la qualitat»
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exhaustiu repàs del que han estat aquests quaranta
anys de dedicació de l’entitat al foment de la cultura.
Quaranta anys que són difícils de sintetitzar –per la
seva quantia i varietat–, però amb una activitat que
és fruit de les inquietuds diverses dels socis que les
han impulsat.
D’altra banda, i coincidint amb el 40è aniversari,
hem establert aliances amb altres entitats. Per
exemple, hem signat un conveni amb Òmnium Baix
Camp per promoure les activitats de les dues entitats,
una de les quals va ser l’organització del I Sopar
Estellés; i amb Europe Echanges, una associació
d’àmbit europeu amb seu a Normandia amb qui
realitzarem intercanvis culturals, tal com ja s’havia
fet en anys anteriors. Així mateix, hem consolidat la
col·laboració entre la Secció de Muntanya i els Amics
de Riudoms amb l’organització, el 14 de juliol, de
l’Anada a Mar que va aplegar prop de 200 persones, i

El concert «Influència del Gregorià en la Polifonia», que va interpretar el Cor
Arsmusica Schola Gregoriana Ut Mi Fa a l’ermita de Sant Antoni, ha estat una de les
activitats musicals destacades de l’any.

que va aplegar, el 15 de novembre, un centenar
d’assistents en el sopar de lliurament a la sala multiús
del Casal Riudomenc. Van ser uns premis especials
per l’augment de la dotació econòmica i, sobretot,
per la gran participació que van assolir, sobretot
en les modalitats literàries i d’art amb treballs que
ens van arribar provinents de tot el país. Durant
l’acte, i també amb motiu de l’aniversari del CERAP,
es va recuperar el Premi Rosa dels Vents, que va
recaure en el músic Antonio Guinjoan. I també durant
l’acte, vam presentar un nou grup creat en el si de
l’entitat: Stem Pikats, un grup de percussió liderat
per Joan Mestre Olesti, cap dels tabalers de la Colla
de Diables. I per l’altra banda, la mostra “CERAP. 40
anys amb la cultura i la llibertat”, que vam inaugurar
el 13 de desembre i que va romandre exposada al
CERAP i de la Casa de Cultura Antoni Gaudí fins al
31 de gener de 2020. Aquesta exposició oferia un
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«La col·laboració amb altres
entitats, imprescindible per
dur a terme alguns projectes
i activitats, es va aprofundir
en aquest any de l’aniversari,
amb la intenció de continuarla i, si cal, ampliar-la, en
anys venidors»

permès posar-nos en contacte amb la població
riudomenca més jove de diferents orígens culturals
i geogràfics per celebrar el Dia Mundial de la Poesia,
que hem convertit en els últims tres anys en una
jornada en què escoltem i gaudim de poemes llegits
en prop d’una quinzena d’idiomes diferents. També
hem convidat els alumnes de l’institut i de les escoles
de Riudoms a visitar les nostres exposicions i ens
hem implicat amb diversos centres educatius del
poble amb l’organització de competicions d’escacs
i les actuacions de les colles de Diables i Diablons
i del Ball de Bastons. La col·laboració amb altres
entitats, imprescindible per dur a terme alguns
projectes i activitats, es va aprofundir en aquest
any de l’aniversari, amb la intenció de continuar-la
i, si cal, ampliar-la, en anys venidors.
Els esforços per treballar en el foment de
l’associacionisme van fructificar, el mes de
novembre, amb una gran notícia per al CERAP, com
ja s’ha indicat abans: la concessió del Premi BBVA a
l’Entitat de l’Associacionisme Cultural Català, dotat
amb 3.000 euros, que atorga l’Ens Associacionisme
en el marc dels III Premis Antoni Carné. El jurat va
relacionar aquests motius per atorgar el premi a la

nostra entitat: «Excel·lir en la dinamització social
de Riudoms, la renovació generacional de l’entitat,
la col·laboració amb els centres educatius del seu
entorn i la conservació i divulgació del patrimoni
cultural del seu poble». Una síntesi perfecta dels
objectius de la nostra entitat.
No cal dir que la cloenda dels actes del 40è
aniversari havia de ser destacada i amb prou força
per romandre en el nostre imaginari. Per això, el
17 de gener es va celebrar una gala al teatre del
Casal Riudomenc, sota la batuta d’El Trasbals, que
va comptar amb la participació de totes les seccions
de l’entitat.
Finalment, volem remarcar que la nostra entitat
ha efectuat, el 2019, un esforç per millorar la
comunicació per tenir els socis i el públic general
puntualment informats de les activitats, amb
l’objectiu que hi participin activament. Prova d’això
és que a l’estiu vam renovar la nostra pàgina web
(www.cerap.cat) amb l’objectiu de fer-la més àgil i
adaptable als dispositius mòbils.
A continuació, s’exposa la relació del total
d’activitats específiques del 40è aniversari dutes a
terme durant l’any 2019.

Totes les seccions del CERAP van participar a la gala de cloenda del 17 de gener al teatre del Casal Riudomenc, sota la batuta
d’El Trasbals. En aquesta imatge es veu l’escena de la Secció de Gastronomia. Foto: arxiu CERAP.

hem estat receptors d’activitats d’altres organismes,
com la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana i l’Associació de Crítics i Comentaristes
Musicals en Llengua Catalana.
En aquest apartat de foment de l’associacionisme
que la nostra entitat ha impulsat de manera especial
en el 40è aniversari, valorem de manera important
que en el curs escolar 2018-2019 hem comptat amb
la presència al CERAP d’una quinzena d’alumnes
d’ESO de l’Institut Joan Guinjoan de Riudoms,
d’orígens culturals diversos, que han realitzat el
servei comunitari a l’entitat i han conegut de primera
mà la nostra activitat. La col·laboració cada cop més
estreta amb l’Institut Joan Guinjoan també ens ha
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Divendres 18
de gener
Divendres 15
de febrer
Dissabte 23
de febrer
Dissabte 23
de febrer

Cicle «Gastronomia, cultura i salut». Conferència «Dieta i salut: una
responsabilitat sobre nosaltres i les futures generacions», a càrrec de
Jordi Salas
Cicle «Gastronomia, cultura i salut». Conferència «Bo per menjar, bo per
pensar: de quan la cuina va esdevenir ciència», a càrrec de Joan Ribas Serra
Torneig d’escacs XV Memorial Enric Cardona

XXVII Assemblea General Ordinària de la Coordinadora de Centres
d’Estudis de Parla catalana (CCEPC) i celebració de l’Espai Despuig «Les
oportunitats del món digital»
Divendres 8
Cicle «Gastronomia, cultura i salut». Conferència «Des d’una botiga amb
obrador tocinaire, a la cuina gastronòmica del país», a càrrec de Carme
de març
Ruscalleda
Dissabte 16
Torneig d’escacs XII Memorial Enric Cardona, organitzat per la Secció
d’Escacs
de març
Dimecres 20
Cicle «Gastronomia, cultura i salut». Conferència «De les “cues de galls”
–cock’s tail– als entrepans», a càrrec d’Eduard Boada
de març
Dissabte 23
Torneig d’escacs XII Memorial Enric Cardona, organitzat per la Secció
d’Escacs
de març
Dilluns 25
Reunió al CERAP de la IV Vegueria de la Federació d’Entitats Excursionista
de Catalunya (FEEC), organitzada per la Secció de Muntanya
de març
Dissabte 30
Torneig d’escacs XII Memorial Enric Cardona, organitzat per la
Secció d’Escacs
de març
Diumenge 31
Concert-vermut Al Caliu, la 7a edició del cicle de cantautors i cantautores
del territori. Amb les actuacions d’Ignasi Arévalo (cançó intimista), Yuriós &
de març
Bruna (rock del bosc) i Tòlia i les Guineus (folk rock)
Dijous 4 d’abril Presentació del 2n Concurs d’Enceses de Catalunya
Dissabte 6
Torneig d’escacs XII Memorial Enric Cardona. Secció d’Escacs
d’abril
Diumenge 7
Acte de signatura del conveni entre el CERAP i Òmnium (Conferència de
Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium; actuació musical; descoberta de la
d’abril
placa commemorativa; ballada d’elements festius; vermut popular)
Divendres 12
Cicle «Gastronomia, cultura i salut». Conferència «Com donar valor afegit
als productors agroalimentaris? Creació d’unes rutes gastronòmiques
d’abril
MEDFEST», a càrrec de Margarida Mulet Pascual
Dissabte 27
Concert «Influència del Gregorià en la Polifonia», a càrrec del Cor Arsmusica
i de l’Schola Gregoriana Ut Mi Fa, a l’ermita de Sant Antoni
d’abril
Dissabte 4
Jornada «El CERAP i la música» (Trobada de l’Associació de Crítics i
Comentaristes Musicals en Llengua Catalana; conferència «So i essència.
de maig
Natura i música», a càrrec de Josep M. Guix, compositor; visita guiada per
la vila a càrrec de l’historiador Eugeni Perea, amb atenció especial als llocs
amb significació per a Joan Guinjoan; dinar al Restaurant Sant Antoni,
amb un menú ad hoc amb referències musicals; breu presentació del
llibre A reveure, Joan. 40 veus reten homenatge al compositor i amic Joan
Guinjoan; concert d’homenatge a Joan Guinjoan, a càrrec de l’Orquestra de
la URV)
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Dissabte 4
de maig
Divendres 17
de maig
Dijous 30
de maig
Dissabte 8
de juny (matí)
Dissabte 8
de juny (tarda)
Dijous 27
de juny
Dissabte 3
de juliol
Dimarts 9
de juliol
Dimecres 14 de
juliol
Dimarts 16
de juliol
Dimarts 23
de juliol
Dimarts 30
de juliol
Divendres 27
de setembre
Divendres 11
d’octubre
Divendres 18
d’octubre
Diumenge 27
d’octubre
Divendres 1 de
novembre
Divendres 15
de novembre
Divendres 13
de desembre

II Concurs Nacional d’Enceses de Catalunya, organitzat per la Federació de
Diables i Dimonis de Catalunya i la Colla de Diables de Riudoms
Presentació del llibre A reveure, Joan. 40 veus reten homenatge al
compositor i amic Joan Guinjoan al CERAP, a càrrec dels compositors
Ramon Humet i Joan Magrané
Presentació del llibre A reveure, Joan. 40 veus reten homenatge al
compositor i amic Joan Guinjoan al Palau de la Música Catalana
(Barcelona)
Torneig infantil i simultànies d’escacs per a adults
Ronda del Memorial Calbet de la Federació d’Escacs de Catalunya
Cicle «Gastronomia, cultura i salut». Conferència «De Sòcrates a Venus La
Universal», a càrrec de l’enòloga Sara Pérez
Bateig de submarinisme a la piscina municipal, organitzat per la Secció de
Muntanya amb la col·laboració dels Amics de Riudoms
Cicle de concerts «Riudoms canta al terrat del CERAP», amb les actuacions
d’Isaura Garriga, Òscar Joyera i Alba Sànchez
Anada a mar vespertina per acompanyar la lluna plena d’agost, organitzada
per la Secció de Muntanya i els Amics de Riudoms
Cicle de concerts «Riudoms canta al terrat del CERAP», amb l’actuació de
Gaspar Corts & Joan Iglesias
Cicle de concerts «Riudoms canta al terrat del CERAP», amb l’actuació
d’Skyroad
Cicle de concerts «Riudoms canta al terrat del CERAP», amb l’actuació de
Laia Nomen i Marc Torres
Presentació del número 228 de Lo Floc, un especial monogràfic dedicat als
40 anys del CERAP
Cicle «Carpe Diem literatura que et canvia». Comentari literari de la
pel·lícula El club dels poetes morts, a càrrec de l’escriptora Joana A. Cercós
Cicle «Carpe Diem literatura que et canvia». El cant còsmic, espectacle
poeticomusical homenatge a Walt Whitman, a càrrec de Jaume Pons Alorda
i Dídac Rocher
Excursió a la mola de Sant Llorenç del Munt
Inauguració de l’exposició de gravats “S’ha acabat massa aviat, Sisco”,
de Jobacasén
Premis Extraordinaris Arnau de Palomar 2019 i lliurament del Premi Rosa
dels Vents
Inauguració de l’exposició “CERAP. 40 anys amb la cultura i la llibertat”
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finestra a l’actualitat

El segon any dels
«Avis i àvies de
Riudoms per
la llibertat»
Maria Eugènia Perea Virgili

Més m’hauria estimat no haver d’escriure aquest
article perquè voldria dir que vivim en una democràcia
plena, en un país just i en una situació política normal.
Però no, no és així. Ja fa més de dos anys que a
Catalunya tenim presos polítics i exiliats, i persones
perseguides per les seves idees i les seves accions
no violentes.
A la nostra vila, arran d’aquest context nacional, va
sorgir el 17 de febrer de 2018 el col·lectiu «Avis i àvies
de Riudoms per la llibertat», tal com vaig explicar en un
article al número 227 de Lo Floc (vegeu-ne les pàgines
16-21) elaborat a partir d’una entrevista al seu capitost,
el riudomenc empresari de la construcció Joan Mestre
Domingo. Ara, transcorreguts uns altres 365 dies, m’he
proposat de tornar a parlar-hi per fer balanç del segon
any d’existència d’aquest col·lectiu que tots hauríem
desitjat que no hagués hagut d’existir mai.
Cada dissabte...
Tal com ho vaig escriure en el citat article, cada
dissabte sense fallar-ne ni un de sol, aplegats al sol
si és hivern o si és estiu a l’ombra del fals pebrer de
davant de ca la Borrassa aquest col·lectiu –que no sols
aplega avis i àvies sinó tothom que s’hi vulgui afegir–
es reuneix a la plaça de l’Església, hi dóna dos tombs,
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Els «Avis i àvies de Riudoms per la llibertat» fent l’últim tram de les Marxes per la Llibertat, el 18 d’octubre de 2019.
Foto: Joan Mestre Domingo.

escolta el parlament d’algú que hi ha estat convidat i
canta l’himne nacional. Aquest és el programa per a
cada dissabte. Sempre igual. I la mitjana d’assistència
varia poc, oscil·la entre la vuitantena i el centenar de
persones, depenent de qui parla o del temps que fa.
El Joan els té tots comptats: «el Marcel, de dos anys, i
el Gabriel, de mig, són els més petits i dels més fidels.
I en acabat hi ha els més grans, com aquells senyors
que sempre seuen en un banc i els dic “valtros veniu
cada dissabte i per tant jo us compto com a bons,
eh?” i em diuen “sí, i si ens dónes una pastilla perquè
puguem caminar vindrem a fer els dos tombs!”» El
Joan és així, jovial com ell sol, afegint sempre notes
d’humor al seu relat, el qual transcric a continuació.
... i ja en són més de cent!
«L’11 de gener vaig voler fer una cosa especial
perquè va fer cent dissabtes que sortim. No era per
celebrar res, perquè no hi ha res per celebrar, però
sí que ho vaig voler muntar per donar una mena de
premi a totes les persones que ens són fidels. Per això
vam fer un esmorzar a la sala multiús del Casal. Un
esmorzar senzill, de llonganissa amb fesols, per cinc
euros. I va ser un èxit. Vam ser uns 130 de Riudoms i
una vuitantena de fora, o sigui, 210. No tenia paraules.

A més, vam estar acompanyats pels pares i la germana
del Jordi Cuixart. I també van venir representants de
sis pobles de “La taca d’oli” i l’Òscar Cid, el xicot que
cada dia toca el saxòfon davant de la presó de Mas
d’Enric on hi ha tancada la Carme Forcadell. Per animar
una mica l’esmorzar vam rifar un quadre que va donar

«Al llarg d’aquest segon
any hem fet altres activitats
especials com els vermuts del
25 de maig i del mes d’agost,
les cantades de nadales per
festes amb les caputxes grogues
o la commemoració dels dos
anys del Primer d’octubre»
l’artista Jobacasén. La veritat és que estic molt agraït
a totes les persones que van contribuir que l’acte
sortís rodó, com la Margarida de ca la Borrassa, que
va vendre els tiquets, o els germansTorres, que van fer
de cuiners. Aquell dissabte el parlament a la plaça el va

fer el Josep M. Cruset, president del Port deTarragona,
i la mare d’en Cuixart va llegir unes paraules que el
seu fill, en saber que els seus pares serien a Riudoms,
volia dedicar als qui al poble lluitem per ells».
Activitats especials i sortides a Barcelona, Madrid,
Estrasburg i Perpinyà
«Al llarg d’aquest segon any hem fet altres activitats
especials com els vermuts del 25 de maig i del mes
d’agost, les cantades de nadales per festes amb les
caputxes grogues o la commemoració dels dos anys
del Primer d’octubre, que vam organitzar conjuntament
amb l’ANC. Aquell dia després del nostre ritual de cada
dissabte vam caminar en comitiva cap a la plaça de
la Palmera, amb el gegant Gaudí, i allí es va descobrir
una placa reforçada davant de l’entrada del col·legi
–dic reforçada perquè la que ja hi havia algú es va
encarregar de destuir-la...– i va venir la presidenta
d’Òmnium a Tarragona a fer un discurs, la senyora
Rosa Maria Codines. I en acabat es va fer un vermut
allí a la mateixa plaça de la Palmera».
«Els “Avis i àvies de Riudoms” anem seguint
totes les sortides que s’organitzen des de l’ANC. A
la d’Estrasburg hi vam anar amb els companys de
Tarragona i hi vam passar tres dies de conya (1, 2 i 3
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de juliol de 2019). Tots els voltants d’Estrasburg són
per tornar-hi. Portàvem un xic que per l’autocar ja ens
en va explicar tota la història i quan vam arribar no
vam perdre ni un segon, vam anar a veure-ho tot: els
recs, els canals, els pobles de la vora... Molt ferma,
tota aquella zona».
«A Madrid també vam estar molt bé (16 de març
de 2019), però no ens hi vam gastar ni un duro. Saps
què vam descobrir? Que l’aigua no està malament,
de Madrid! Vaig quedar parat que aquella avinguda
on vam fer la manifestació estava plena de fonts, n’hi
havia una tira, tantes que em vaig imaginar que no
rajaven. La típica font de ferro forjat. I vaig dir “va, la
tastaré”, i caram, era fresca i bona! Un fart de beure
aigua! Tothom tenia set, tu! Només un tallat vam anar
fer perquè les dones en volien un. Però ni un ral més».
«També cal dir que vam anar a la Universitat
Catalana d’Estiu a Prada de Conflent (18 i 19 d’agost).
I, és clar, a Barcelona també hi hem anat sempre
que ha convingut: per la Diada Nacional de l’11 de
setembre, a la presentació del manifest de “La taca
d’oli” als partits polítics al Parlament (10 d’abril) i per
les protestes contra la sentència. I uns quants també

Joan Mestre Domingo amb Marcela Topor, l’esposa de Carles Puigdemont a
Estrasburg, el 4 de juliol de 2019.
Foto: Maria Dolors Civit Cruset.
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vam fer un tram de les Marxes per la Llibertat (18
d’octubre), concretament vam anar caminant des de
Sant Joan Despí fins a Barcelona. Va estar molt bé, tu,
un ambient fantàstic».
Una feina d’equip
«Els que anem al davant som quasi els mateixos:
l’Artur Salvadó gestiona tot el tema dels permisos;
l’Arnau Carbonell envia els whatsapps; la Margarida
Mallafrè fa tot el que convé venent tiquets contractant
autocars...; el Josep Anton Carranza fa fotografies cada
dissabte; i el David Barenys posa l’equip de so».
«Últimament també m’ajuda el Josep Maria Vidal.
Ara per exemple el dia que anirem a Perpinyà li vaig
dir “Vidal, m’has de fer tu de timoner perquè jo no
hi seré”. I l’Alfons Ametller i el Cosme Aragonès cada
dissabte a dos quarts de dotze quan arribo a la plaça
amb la furgoneta carregada ja m’esperen i m’ajuden a
descarregar. També he de dir que el Gaspar Corts em
va fer les fustes per les pancartes dels presos nous, i
no em va cobrar res, però els claus i els pals els vaig
clavar jo perquè així no em cal marejar ningú».
El logotip dels «Avis i àvies de Riudoms per la llibertat»
«Un dia em va comparèixer l’Alfons Ametller amb
una samarreta de l’Argentera, que ja saps que tenen
com a típic el pont de la via del tren i agafen les quatre
columnes del pont i hi plantifiquen les quatre barres.
I jo de seguida vaig dir “ja ho tinc, naltros això ho
posarem als contraforts de l’església, allí hi posarem
les quatre barres i amb la façana el que haurem de
fer és mirar de fer el dibuix molt de perfil perquè es
vegin els contraforts. Això ho vaig explicar al Francesc,
el meu fill, i ho va convertir en logotip i... perfecte! Sí,
home, és que no sabia on col·locar les quatre barres
i en canvi així va ser perfecte. I a les lletres d’avis i
àvies no podíem compartir la a inicial perquè avis no
porta accent, però àvies sí. Llavors vam fer compartir la
lletra v en lloc de la a. Aquest logotip ha costat, perquè
no l’hem tingut fins al cap de més d’un any, però ha
quedat molt bé. L’altre dia la vam regalar, la samarreta,
als pares del Cuixart i van quedar encantats».
«Una cosa que l’any passat no et vaig dir és que
aquell faristol que fem servir els dissabtes el va fer
l’Alfons Goldaraz (el basc, que diem) i el Gilbert Coll
el segon o el tercer dia ja, no t’ho perdis, van ser molt
ràpids. El que passa és que hi van posar iaios. I naltros

aquí no diem iaios, sinó avis. I ho vam rectificar. Com
que tenim el retolista, el Pere Benito Rins, ens ho va
arreglar. Com ara la pancarta que tenim. Jo sempre dic
que tenim la pancarta de jugar a casa i la de jugar fora.
La de casa és la que vam fer el primer dia i sempre és
la mateixa. Però la que anem fora és de roba perquè la
pleguem, la posem en una bosseta petita i la traslladem
la mar de bé. I a més a més hi escrivim les dates de
cada lloc on hem anat. Hi ha gent que em diu “només
l’havíem vist per fotografia, aquesta pancarta”. És
famosa. I jo dic “doncs mireu-vos-la bé, aquí la teniu,
és de veritat!” I el Rins hi escriu tal dia a Estrasburg,
tal dia a Barcelona, tal dia a Madrid... Ara hi posarà
que ha estat a Perpinyà».
Reivindicant el paper d’Àngels Ollé
«Tot això dels avis i àvies es deu a l’Àngels Ollé i
ningú la té com a representativa! Ella va ser la primera
que va muntar els “Avis i àvies de Reus”, i el dia que es
va morir vam fer un minut de silenci. Ella vivia en un
mas aquí a Riudoms i jo hi havia anat perquè havíem
fet diverses reunions per “La taca d’oli” i va ser la
fundadora dels “Avis i àvies de Reus”, que van ser els
primers de tot Catalunya. I la gent això no ho explica.
Jo ho vull reivindicar. Aquí va parlar una vegada i va
explicar el significat del llaç groc i va dir que l’estiu
que ve tornaria. I jo la vaig trucar dos o tres cops i no
em contestava. Com que coneixia la seva filla la vaig
telefonar i ja em va dir “no, és que està molt justeta” i
jo la trucava perquè com que em va dir que tornaria...
i ves si estava justa que al cap d’una setmana es va
morir. Jo a aquesta senyora la tinc molt en compte
perquè ella sí que va ser la primera».
Nedant entre els estira-i-arronsa d’uns i altres
«Jo sí que m’hi veig, 13 anys al capdavant dels
“Avis i àvies de Riudoms”, que són els anys que ha
estat condemnat en Junqueras. M’ha de passar una
cosa molt grossa per dir deixem-ho córrer. M’hi sento
bé. Primer em feia por parlar en públic. N’hi va haver
un els primers dies que em va dir “escolta’m, ves si
et penses que parlaràs cada dissabte pel micròfon”.
I jo vaig dir “i ara!” No m’ho esperava, en canvi ara
m’agrada. Per Nadal vaig dirigir les nadales i tot! És
que, de veritat, si no portes el ritme la gent es comença
a desmarxar i no queda neta la peça, en canvi si portes
una miqueta el compàs i dius “vinga nois, va”, ja és

una altra cosa. Jo sempre he fet de director!»
«Jo sóc una persona que tot ho faig amb conya,
sóc alegre, sempre estic més o menys rialler. Sempre
dic el mateix: a Riudoms fer aquesta feina no és
cap cosa desaforada perquè aquí es va guanyar la
independència per 12 a 1. No rebem pressions, tenim
l’ajuntament d’acord i els altres partits, també. Tenim
una harmonia que és la pera. En canvi hi ha pobles
més complicats com Vila-seca, el Morell... pensa que
al que en diuen laTarragona interior s’ajunten quatre o
cinc pobles i tot i així són quatre gats i, clar, allí tothom
hi pot. Però aquí tenim la sort que els de l’altre bàndol
no tenen res a pelar».
«Jo per això dic que aquí a Riudoms per la gent
que som hauria de venir més gent els dissabtes. Això
sí, aquí hi ha una mica de sarau perquè sempre hi ha
qui es mira amb lupa de quin partit és la gent que faig

«A Riudoms fer aquesta feina
no és cap cosa desaforada
perquè aquí es va guanyar
la independència per 12 a 1.
No rebem pressions, tenim
l’ajuntament d’acord i els altres
partits, també. Tenim una
harmonia que és la pera»
parlar. Al damunt que ho faig em foten la pallissa:
“escolta, Joan, compte, eh?” Mira, per la fira mateix,
per allò que havia d’inaugurar-la l’alcalde de la Solana
em va trucar tot déu, tu! I què hi tinc a veure, jo?
Doncs “Joan, a veure què diràs dissabte...” La gent
em pressionava. I vaig dir “solucioneu-ho abans de
dissabte perquè si no hi haurà merder”. Jo a tothom
dic el mateix, m’agradaria saber per què no van tots
a una, això és el que m’agradaria saber. Llavors no hi
hauria cap problema, ni un. És trist, tu».
«I te n’explicaré una altra. Pel dia que vam celebrar
els 100 dissabtes volia tornar a portar l’Elsa Artadi, però
em van dir “ei, no fotis res de política” i ho vaig haver
de deixar córrer i, en el seu lloc, fer venir els pares del
Cuixart. A mi m’agrada que vingui com més gent millor
i per això havia pensat en l’Artadi, però... no fotis, n’hi
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ha dos que m’estiren sempre una mica, em posen el
fre. Dic “escolteu, que els pares del Cuixart vénen com
a pares de presos polítics i no en faran cap, de sermó
polític!» I aquell dia vaig fer parlar el president del Port
de Tarragona i també m›ho vaig haver de sentir dir, i
dic «home, escolteu, amb aquest xicot fa un mes i mig
que ho tenim emparaulat i va acceptar de seguida i ara
voleu que li digui que no? Vinga, home!» Per què hi ha
d›haver gent que han de posar pals a les rodes?, em
pregunto jo. Si tots anessin a una, a nivell de poble i
nacional, patiríem la meitat dels mals!»
Vuit riudomencs de visita a Lledoners
«Per les eleccions passades en Josep Rull ja era a
la presó, però va preguntar al Ramon Margalef a qui
podia escriure de Riudoms i li va dir que a mi com a
representant dels “Avis i àvies de Riudoms”, i em va fer
una carta. Aquesta carta no la vaig voler llegir en públic
perquè té contingut polític. La Trini Castro el va anar a
veure a la presó i li va donar una carta per als “Avis i àvies
de Riudoms” i aquesta sí que la va llegir un dissabte. I per
Nadal em va tornar a escriure, una felicitació en aquest

cas, i aquesta sí que la vaig llegir en públic. Jo tinc una
carta feta, però no la hi envio perquè l’he d’arreglar. I jo
vaig dir a laTrini que m’agradaria anar a veure’l a la presó
i al cap d’uns dies em va dir que sí, i al Joaquim Forn
també (per mediació de la seva esposa, que va venir el
dissabte 22 de febrer), però que havíem de ser vuit. Doncs
al final hi aniré el 14 de març1 amb tu, l’Arnau Carbonell,
la Margarida Mallafrè, l’Artur Salvadó, l’Antoni Garcia, el
Lluís Jové i el Pere Benito Rins. La Trini m’ha dit que ja
li ha demanat l’historial de cadascú! A mi m’agradarà
visitar-lo. No he estat mai en cap presó, però valdrà la
pena. I aquesta revista [assenyala el número 227 de Lo
Floc] la prenc cap a Lledoners. Quan vam dir d’anar a
la presó el primer que vaig pensar és que havíem de
prendre la revista del CERAP perquè hi ha la història del
nostre col·lectiu. Crec que els farà il·lusió».

Nota
1. L’anada de les vuit persones citades a la presó
de Lledoners per visitar Josep Rull i Joaquim Forn va
ser anul·lada per l’emergència sanitària del covid-19.
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finestra a l’actualitat

Deu minuts
abans de l’hora
Anna Moragas Rovira

Ja fa més de cent dissabtes que a les dotze del migdia
a la plaça de l’Església escoltem la veu d’un poble, les
idees i pensaments dels nostres convilatans que hi
diuen la seva respecte l’empresonament dels nostres
polítics i representants socials. El col·lectiu «Avis i àvies
de Riudoms per la llibertat» donen la paraula a alguna
persona perquè els parli, i cadascuna de les persones
convidades ho fa des d’un vessant diferent segons els
seus interessos, feina, experiències de vida o forma
de veure i viure els fets que ocorren en el nostre país.
Quan em van demanar que parlés als «Avis i les àvies de
Riudoms» em va fer molta il·lusió i respecte a la vegada.
De què els parlaré?, vaig pensar. Doncs de la meva feina,
de com viu la situació una mestra d’escola pública. Sí! I
aquestes paraules són les que vaig llegir aquell dissabte
a la plaça del meu poble:
Bon dia. Primer de tot vull donar-vos les gràcies per
convidar-me a parlar. És tot un plaer compartir amb tots
vosaltres aquests moments tan emotius cada setmana.
Avui us parlaré d’un col·lectiu que conec molt bé, dels
meus companys de feina: els mestres. Ja sabeu que sóc
mestra i exerceixo al poble del costat de casa, Vinyols i
els Arcs. Diu així...
Deu minuts abans de l’hora, la mestra arriba a l’escola.
Bon dia! Saluda cordialment a la directora, la secretària,
els seus companys i companyes. Va cap a la seva aula,
encén els llums, puja les persianes, es posa la bata, parla
amb les companyes de la feina que cal fer durant el
dia, del temps que fa, de les notícies del matí... I quan
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sona la música... obre la porta als nens i nenes. Bon dia
Laura, bon dia Nil, bon dia Mohamed, bon dia Andrei,
bon dia Lucas, bon diaTeresa, bon dia i bona hora Nada...
Amb aquell somriure i amb aquella entonació d’alegria...
(encara que aquesta nit no ha dormit gaire ja que tenia
mal de panxa) els saluda tots amb paraules dolces. Els
nens i les nenes, la majoria mig adormits, van saludant, es
treuen la jaqueta i la motxilla i la pengen al penja-robes.
A poc a poc van seient a l’espai de conversa. Canten
la cançó del bon dia, passen llista, miren quin temps
fa, repassen la dita i comenten quines activitats faran
aquell dia.
Així comença una jornada de treball per a una mestra
d’infantil, com la majoria de mestres del nostre país. Els
mestres... quines grans persones! Els mestres... quina
gran tasca! Els mestres... quina responsabilitat més gran
que tenen! I tant que els critiquen, alguns.
La mestra acull cada dia tots i cadascun dels seus
alumnes, siguin de la procedència que siguin, amb
la il·lusió d’acompanyar-los en el seu creixement, en
els seus aprenentatges. Si algú mai us preguntés què
fa un mestre molts respondríeu que ensenya a llegir,
ensenya a escriure, ensenya matemàtiques, explica la
lliçó, ensenya música, anglès, naturals... Però ells fan
això i molt més. Deixeu- me explicar-vos quina és la
tasca del mestre d’avui.
Segons la LEC (Llei d’educació de Catalunya), en
l’article 28, punt 1, les mestres i els professors són els
professionals que exerceixen la responsabilitat principal

Anna Moragas Rovira va parlar als «Avis i àvies de Riudoms per la llibertat» el 9 de novembre de 2019, amb una al·locució on explicava la feina diària dels mestres catalans.
Foto: Josep Anton Carranza Figueras.

del procés educatiu, que inclou la transmissió de
coneixements, destreses i valors. En l’article 29, punt
2, explica que tenen el deure d’exercir la funció docent
d’acord amb els principis, els valors, els objectius i els
continguts del projecte educatiu del centre; que han de
contribuir al desenvolupament de les activitats del centre
en un clima de respecte, tolerància, participació i llibertat
que fomenti entre els alumnes els valors propis d’una
societat democràtica. No és poca cosa, oi?
I permeteu-me unes preguntes... Què passa pel cap
d’un mestre ens aquests temps? Comptant que n’hi ha
de tots els colors i tendències. Heu pensat com s’ho
fan per no parlar de certs temes a les aules que puguin
ofendre algú? Es mosseguen la llengua? Poden parlar
obertament a l’hora del cafè? Avis i àvies, els mestres no
ho tenen fàcil, no. I més quan són punt de mira d’alguns
que pensen que adoctrinen a tort i a dret. No.
Els mestres treballen per la convivència de la nostra
societat i dins els paràmetres de la democràcia. No
en tingueu cap dubte. I a les persones empresonades
injustament els hem de dir que els mestres d’aquest

país continuarem promovent i fomentant la llibertat
d’opinió i d’expressió donant la paraula als nens i
els joves, fomentant l’esperit crític, escoltant-los,
acompanyant-los en el seu creixement personal i

«Els mestres... quines grans
persones! Els mestres... quina
gran tasca! Els mestres...
quina responsabilitat més
gran que tenen! I tant que els
critiquen, alguns»
intel·lectual, preparant-los per viure i conviure en
aquest món que habitem i que tant estimem.
Amics i amigues avui presents aquí, us demano que
valoreu la tasca dels nostres docents ja que són mestratge
per a les generacions que vindran. Moltes gràcies.
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el pols del CERAP

socis + muntanya + exposicions + activitat cultural + formació i divulgació + escacs + colla de diables de riudoms
+ publicacions + gastronomia

SOCIS
28 de febrer: assemblea general ordinària de socis
del CERAP
REDACCIÓ
La presidenta del CERAP convocà l’assemblea ordinària de socis per al divendres 28 de febrer de 2020
a dos quarts de vuit del vespre. Tal i com estableixen
els estatuts de l’entitat, és obligatori convocar l’assemblea general ordinària durant el primer semestre de
l’any per tal de donar comptes als associats del balanç
econòmic corresponent a l’any anterior. Així, l’ordre del
dia fou el següent: salutació de la Presidenta; aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior (15 de
març de 2019); informació de presidència; presentació
i aprovació, si s’escau, de la memòria i estat de comptes de l’any 2019; presentació i aprovació, si s’escau, de
la programació i pressupost per a l’any 2020; presentació i aprovació d’una esmena als Estatuts; obertura
del període electoral per a la renovació de la Junta. i
torn obert de paraules. Al llarg del desenvolupament
de l’assemblea i després de la benvinguda de la presidenta es varen iniciar els punts de l’ordre del dia ja
citats, entre els quals es va destacar la diversitat d’activitats que s’han desenvolupat des de totes les seccions l’any 2019 amb un total de 132 activitats, amb especial èmfasi a les vinculades a la celebració dels 40
anys del CERAP. També es va informar que s’ha arribat
a la xifra de 422 socis, cosa que representa, per tant,
un augment considerable d’associats. Dels estatuts,
per aprovació de l’assemblea es van modificar els
punts 13.3 i 11.2. La reunió va finalitzar obrint el període electoral per a la renovació de la Junta Directiva,
amb previsió de celebrar les eleccions el proper mes de
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juny. Com és habitual, es va felicitar totes les seccions,
els seus vocals i tots els socis que de forma activa col·
laboren a dinamitzar les activitats del Centre d’Estudis.

MUNTANYA
Sortida del mes de gener al Tossal de la Baltasana
ESTER BARCELÓ PERELLÓ
L’excursió del gener ens va portar a endinsar-nos a les
Muntanyes de Prades per assolir el nostre sostre comarcal, el Tossal de la Baltasana, de 1.201 metres d’alçada.
Vam sortir des de Prades (amb una mica de retard ja
que la pluja va ser present les primeres hores del dia, la
qual cosa també va fer que hi hagués algunes baixes en
l’assistència), finalment, sis caminants que vam dur a
terme sense dificultat la majoria de l’itinerari que seguia
el GR-171, ben senyalitzat i en una bona part enmig de la
presència de colònies de roure reboll i de pedra sorrenca de color rogenc que ens va permetre visitar l’ermita
de Sant Roc, la de l’Abellera, les Coves d’en Pere Roig,
el mateix cim de la Baltasana i l’ermita de Sant Antoni.
Al cim mateix hi vam poder trobar una rosa dels vents
(taula d’orientació), un penell, l’antiga caseta del guaita
forestal i un vèrtex geodèsic de primer ordre, des d’on
vam gaudir d’unes limitades vistes del Prepirineu ja que
la presència de núvols baixos va ser present en la nostra
ascensió, així com també unes simpàtiques volves de
neu que manifestaven el fred que ens acompanyava.

Sortida del mes de febrer a la Serra del Montsant
ESTER BARCELÓ PERELLÓ
El dia 15 de febrer a les 8 del matí, vam quedar com és
de costum a la zona d’aparcament al costat del CERAP
per tal de desplaçar-nos amb els nostres vehicles fins al

punt de sortida de l’excursió a peu. Set membres de la
Secció de Muntanya del CERAP més dos participants
d’un altre centre excursionista veí vam enfilar la sinuosa carretera que ens portaria a passar de la comarca
del Baix Camp a la del Priorat. Amb els ulls carregats
de son dels més petits de la sortida, vam iniciar el nostre dia amb temperatures baixes i el cel tapat de debò.
Tot va anar canviant quan un cop sobrepassat el Coll
d’Alforja, els núvols es van esvair i el sol va imperar
durant tot el matí. Cap a les nou del matí vam sortir
de la Morera de Montsant en direcció a la Serra Major
del Montsant pel Grau de Salfores, que a la sortida del
poble ja ho indica com a tal, però que després no té
pèrdua ja que només és qüestió d’anar resseguint el
traçat que ja està marcat sobre el terreny fins que vam
salvar tot el desnivell. Un cop a dalt, vam fer uns glops
d’aigua i ens vam avituallar una mica, i vam continuar
caminant ara per pla cap a la nostra dreta fins arribar
al que es coneix com el Pla dels Codolells, on ja trobem el pal indicador que ens va portar en descens, ara
pel Grau de l’Espinós fins al poble de nou. Com que la
jornada va ser tan calorosa, gairebé com a dia d’estiu,
en arribar a la Morera de nou vam haver de passar per
alguna terrassa a avituallar-nos.

lles, ha il·lustrat un mes de l’any. Les tècniques utilitzades han estat la pintura, la il·lustració, la fotografia,
l’escultura i l’art digital. També ha comptat amb la
participació d’un dissenyador que n’ha fet el disseny
gràfic, i d’un fuster que ens va ajudar amb les bases
de fusta; ambdós hi han col·laborat de forma altruista.
Amb aquesta iniciativa la Secció d’Art busca obtenir
finançament per poder continuar treballant en la programació d’exposicions al Centre d’Estudis. Gràcies
als que ja l’han comprat tot ajudant-nos a continuar
endavant! Els que encara no l’heu adquirit, podeu ferho al CERAP. Està de rebaixes!

Vistes de la Serra del Montsant des del municipi de la Morera del Montsant.
Foto: Josep M. Massana Carrera.

EXPOSICIONS
La Secció d’Art fa un calendari pel 2020
VERÒNICA MORAGAS ROVIRA
Al mes de desembre, i dins el marc del Mercart 2019,
es va presentar el calendari que ha realitzat la Secció
d’Art. Aquest calendari està fet a partir d’obres dels
membres de la secció, on cadascú i amb la seva tècnica de treball habitual, de forma individual o per pare-
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“Mar d’emocions”, exposició de Josep M. Aran

L’exposició “Mar d’emocions”, de Josep M. Aran, va ser inaugurada el 6 de març.
Foto: Verònica Moragas Rovira.

“Quan comença amb un punt”, exposició
d’Arnau Casanoves
LUCÍA PERERA STOCCO
La Secció d’Art arrenca el 2020 amb una exposició de
l’artista Arnau Casanoves, amb el títol “Quan comença
amb un punt”. La inauguració es va celebrar el 7 de febrer i el seu èxit va ser descarat. Arnau tenia preparada
una experiència psicodèlica amb la companyia de Pau
Magrané que sota el seu alter ego sonor Plom ens va
seduir amb un concert improvisant trossos de cançons
de Joan Guinjoan i fusionant collages d’àudios alternats amb paràmetres matemàtics, una vivència sensorial per als sentits. L’Arnau és un artista híbrid que assumeix l’art com a subjecte indispensable per entendre el
medi que se’ns ha donat en un planeta cada cop més
heterogeni. En la seva mostra, que ell subtitula «comunicació dramàtica d’una ficció», la importància rau en el
procés de la peça, la imaginació i l’experimentació. Perdre la perspectiva sense entendre el moviment circular
comprès, una forma de trencar amb els paràmetres
establerts per donar protagonisme a l’acte de crear,
sense intenció d’una obra final. Estem molt contents
de poder comptar amb l’Arnau com a nou integrant de
la Secció d’Art.

CLARA DAROCA MUSTÉ
L’exposició de la Secció d’Art proposada per al mes de
març posa en valor el talent riudomenc. “Mar d’emocions”, de Josep M. Aran, es va inaugurar el divendres 6 amb el caliu dels companys i amics de l’artista
i d’aquells curiosos que es van deixar encisar per les
seves obres. L’exposició versa sobre una mirada molt
particular del mar, aquest mar fotografiat des de la platja de la Pixerota de Mont-roig del Camp, canviant i divers, ferotge i calmat, i tot el ventall de tonalitats que
ofereix als ulls dels qui saben mirar-lo. El joc de la llum
amb l’aigua i la destresa tècnica rere la càmera ens
mostren unes imatges vellutades en un recorregut de
contrastos vitals. Descobrir l’artista i les seves fotografies i participar en el procés de la tria expositiva ha estat
un repte per a la secció del qual estem molt satisfets.

ACTIVITAT CULTURAL
Gala de cloenda del 40è aniversari
REDACCIÓ
El CERAP, amb la seva embranzida actual, volia cloure
els actes de celebració del 40è aniversari amb una festa
sonada. No en va tenir prou amb l’exposició “CERAP,
40 anys amb la cultura i la llibertat”, inaugurada el 13
de desembre de 2019, sinó que va voler idear, crear i
muntar una gala a la sala gran del Casal Riudomenc.
D’això se’n va encarregar la Secció de Teatre El Trasbals la qual va implicar totes, absolutament totes, les
seccions del CERAP per participar-hi. Aquesta gala,
que sens dubte romandrà en el nostre imaginari com
a cerapins i que aviat es penjarà a internet, va omplir
gairebé tota la platea i, recordem-ho, va tenir lloc el divendres 17 de gener de 2020 a les nou del vespre.

Josep M. Virgili pronuncia la conferència “És
possible la llengua catalana genuïna i no interferida?”
El filòleg riudomenc Josep M. Virgili va aplegar un nombrós públic que
es delia per escoltar la seva conferència “És possible la llengua catalana
genuïna i no interferida?”, el 24 de gener.
Foto: arxiu CERAP.
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REDACCIÓ
Divendres 24 de gener a dos quarts de vuit del vespre
va tenir lloc la conferència “És possible la llengua catalana genuïna i no interferida?”, a càrrec del filòleg riudomenc Josep M. Virgili Ortiga, actualment molt cèlebre
a les xarxes socials, especialment a Twitter. És a causa
d’aquesta seva fama que la sala d’actes del CERAP va
quedar petita per acollir tot el públic que no es va voler perdre les lliçons d’en Virgili. El professor emèrit va
reflexionar sobre l’alt grau de castellanització de la llen-

Classificació final de la Lliga Catalana 2020.

gua catalana i en va aportar diversos exemples, bàsicament lèxics, com ara l’ús de plàtan en lloc de banana
o de pinya en lloc d’ananàs. Les persones que el van
anar a escoltar van estar molt interessades al final de
l’acte a plantejar-li diverses preguntes i comentaris de
manera que el torn obert de paraules es va allargar
força estona en una conversa d’allò més interessant.

El CERAP tanca provisionalment pel covid-19
REDACCIÓ
D’acord amb les mesures preventives del Govern de
la Generalitat de Catalunya, a partir del dia 13 de març
de 2020 el CERAP romandrà amb les portes tancades
per tal d’evitar la propagació del covid-19. A partir
d’aquesta data, doncs, queden ajornades sine die totes les activitats de la casa que ja formaven part de
l’agenda. Tot i això, el CERAP manté a disposició dels
seus socis l’atenció telemàtica a través del telèfon i el
correu electrònic.

FORMACIÓ I DIVULGACIÓ
Continuen les sessions de ioga i d’anglès fins a
l’estat d’alarma
REDACCIÓ
Els cursos de ioga i anglès iniciats a l’octubre i represos
aquest segon trimestre, al gener, s’han desenvolupat
amb normalitat fins la declaració de l’estat d’alarma
per part de l’Estat espanyol. Les sessions de ioga (els
dimarts i els dijous) i les d’anglès (els dilluns) han quedat suspeses, doncs, fins a nova ordre.

ESCACS
Lliga Catalana 2020
SERGI DOMINGO BASORA
Aquesta temporada 2020, el CERAP ha continuat mantenint la seva activitat federativa participant en la Lliga
Catalana per equips. Malgrat que s’ha patit l’impacte
d’un seguit de baixes importants, el CERAP ha mantingut un grup d’onze jugadors i ha pogut competir totes
les rondes a la Segona Divisió provincial (sis taulers per
setmana) sense ni una sola baixa. Enguany han conformat l’equip majoritàriament jugadors que han competit en la temporada 2019 (Ventura Gili, Joan Francesc
Mestre, Albert Puig, Jesús Torres, Miquel Domènech,
Roger Solé i Unai Bergaretxe), però també dos nous fixatges (Eudald Salvat Mestre i Eudald Salvat Moragas)
i jugadors que tornen a l’activitat després d’un temps
(Carles Fontgivell i Sergi Domingo). Els resultats globals han estat suficients per mantenir la categoria, si bé
en diversos matxs l’equip ha perdut punts que després
serien clau. És el cas de l’empat contra el Cambrils D en
la segona ronda, 3-3; la derrota contra el Reus Ploms
en la tercera, per un ajustat 2,5-3,5; i la derrota contra
el Cambrils C amb un 2-4. Per altra banda, altres matxs
van tenir els resultats que es podia esperar: victòries
clares en les rondes 5 i 7, amb un resultat de 5,5-0,5 en
cadascuna, i derrotes contundents en la primera i penúltima ronda per part d’unTarragona C i un Valls E ben
preparats, per 0,5-5,5 i 1-5. L’equip va quedar finalment
en la sisena posició del grup de 8. Quant als millors resultats individuals, cal destacar el paper dels més joves

33

COLLA DE DIABLES DE RIUDOMS
6è correfoc de la Festa Major de Sant Sebastià i
correfoc a Puigdelfí

Un diable de Riudoms llegint els versots minuts abans que comencés el 6è correfoc de la
Festa Major de Sant Sebastià.
Foto: Arnau Jounou Anglès.

de l’equip, l’Unai i el Roger (sub-12), que han guanyat
cadascun 37 i 28 punts d’elo, de manera que esdevingut els jugadors que millor han rendit de tot l’equip. El
Carles Fontgivell, per la seva banda, ha fet una puntuació de 4 punts de 4 i se n’ha endut 21. Destaquem, també, que tots els socis federats han jugat almenys dues
rondes de Lliga, una dada molt positiva pel compromís
que han mostrat tots els jugadors amb l’equip. Podeu
veure el quadre de classificació final adjunt per comprovar els resultats de cada ronda.

Activitat d’introducció al rol de taula
SERGI DOMINGO BASORA
El dia 1 de febrer va tenir lloc una trobada de jocs de
taula enfocada a jocs de rol. Els jocs de rol són una tipologia dels jocs de taula en què els participants, que
adopten el paper d’un personatge en un escenari realista o fantàstic, prenen decisions conjuntes per arribar a
un objectiu. Va haver-hi dos grups que es van dividir en
dos jocs diferents, Numenera i Viajes por la Tierra Media, amb una dotzena de participants en total. L’activitat,
recomanada per a majors de 14 anys, va tenir una rebuda molt positiva, la qual cosa ha portat a fer diverses
partides de rol més i a establir els dissabtes al matí com
a dia de trobada de jocs de taula.
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JOAQUIM NAT FONTGIVELL
Cap de setmana intens per a la Colla de Diables del CERAP, el del 17, 18 i 19 de gener. Van començar el divendres 17 diables i diablons participant juntament amb la
resta de seccions a la gala del quarantè aniversari del
CERAP, que va tenir lloc al teatre del Casal riudomenc.
L’endemà, dissabte 18, de bon matí van arrencar els
preparatius per al correfoc de la Festa Major d’hivern de
Sant Sebastià de Riudoms. Al vespre, un cop donada la
benvinguda a la Dragonina i la Colla Coca de Constantí,
colla convidada, es va iniciar el recital de versots. Amb
to crític, irònic i còmic, ja se sap que cada any es fa una
repassada a l’actualitat del poble i del país. Aquesta activitat és la que dóna pas acte seguit al foc i les espurnes, tomb a les places, carretillada i enceses de lluïment
de cada colla per posar punt i final a un correfoc conjunt entre colles infantils, d’adults i una bèstia de foc.
Després, encara el sopar de germanor i la festa al local
jove. Però, atenció, calia no retirar gaire tard perquè el
cap de setmana encara no s’havia acabat. Diumenge
19 a primera hora de la tarda ens vàrem dirigir cap a la
vila de Puigdelfí, la qual un any més ha comptat amb
nosaltres, la Colla de Diables del CERAP, per a la seva
Festa Major. Muntem la traca que fa el tomb gairebé
a mig poble i esperem que finalitzi l’espectacle teatral
que fan al casal. La colla La llumeneta de Perafort inicia
el recorregut seguida de la nostra colla. Un cop davant
l’església una gran encesa conjunta i la traca donen per
acabat el cap de setmana de foc tant a Riudoms com a
Puigdelfí. Fins l’any vinent!

PUBLICACIONS
Excepcionalment el número 230 de Lo Floc es pot
llegir en línia
REDACCIÓ
El número 230 de Lo Floc, especial de 72 pàgines sobre la dona a Riudoms, s’havia d’haver presentat en
públic el divendres 13 de març a la sala d’actes del
CERAP. Ja es tenia tot a punt, però la propagació del
covid-19 va obligar a ajornar l’acte. Per això, de manera excepcional i malgrat que els socis ja l’havien
rebut a casa en paper, el CERAP ha decidit posar-lo a
disposició de tothom a la xarxa, en línia, en obert, perquè durant els dies de confinament tothom que ho

vulgui el pugui llegir sense necessitat de ser-ne soci.
Recordem que la revista Lo Floc es pot consultar tota,
tots els números des del primer de l’any 1979, sempre en línia al web www.raco.cat, llevat dels números dels dos darrers anys, que resten congelats per
afavorir-ne la venda i protegir-ne els subscriptors.

GASTRONOMIA
Una fesolada amb deu varietats de fesols
NICOLAU FARGAS MUNTÉ
El dia 22 de febrer la Secció de Gastronomia del CERAP va dur a terme una activitat que va consistir
en un tast de fesols i el posterior esmorzar centrat
en aquest tipus de llegum. Un bon nombre de comensals van gaudir de deu varietats de fesols, totes
comercialitzades a la nostra comarca i algunes varietats en concret produïdes dintre del terme de Riudoms. Per tal de poder degustar-los adequadament
primer es servien les varietats simplement bullides
i era un cop assimilat el gust que tenen en aquest
estat quan s’oferien fregides. Les varietats donades
a conèixer en el tast van ser les següents: Santa Pau,
d’origen garrotxí , es produeix al poble el qual li dóna
nom en volums molt reduïts i és molt apreciat; hivernenc o fesol blanc de Riudoms, és un dels millors
gustativament i es caracteritza perquè té una consistència pastosa i un gust molt suau; ganxet, prové
de les comarques barcelonines, del sud de Girona i
nord de Tarragona, és molt apreciat, té Denominació
d’origen pròpia i es caracteritza per aguantar molt
bé la cocció i la seva particular forma còncava; ull de
perdiu, ideal per esqueixades i empedrats, és molt
semblant al ganxet; fesol de faves o «favada»; típic
de la zona nord d’Espanya, és ideal per acompanyar
estofats com ara els peus de porc; garrafó, és un fesol de grans dimensions provinent del País Valencià
i és famós perquè es fa servir en la paella valenciana, i també té denominació d’origen; genoll de Crist,
provinent de la zona del Vallès, té un gust molt potent i és ideal per a cassoletes, com ara els callos o
la rajada; pinta o pintada, originari de Mallorca, pels
colors i forma que té s’assembla a la bajoca Perona; frijol, ideal per a guisats, és molt apreciat per la
comunitat sud-americana; fesol negre, molt popular
a la gastronomia llatinoamericana i del sud dels Estats Units, és de textura tova i carnosa, i ideal per a
plats vegetarians. En acabar l’activitat es va fer una

Fulletó que anunciava l’acte de presentació del número 230 de Lo Floc, especial sobre la
dona a Riudoms, i que finalment fou anul·lat per la irrupció de la pandèmia del covid-19.

enquesta per saber quines varietats havien agradat
més. El que més va agradar (tant bullit com fregit)
va ser l’hivernenc de Riudoms, d’igual manera però
en menys magnitud ho va fer el genoll de Crist,
mentre que el fesol negre va agradar només cuit.

Els participants a la fesolada organitzada pel CERAP van degustar deu
varietats diferents d’aquest llegum.
Foto: arxiu CERAP.
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narrativa

El·lipsi
Maria Dolors Portas Sesé, premi Arnau de Palomar 2019 en la categoria de Narrativa breu

«Escoltàvem forts / arguments del sabre / el meu
poble i jo»
Salvador Espriu
«Sinera, m’ha dit l’Elisa mentre passejàvem entre
les cicatrius de la seva memòria. Serena. Formal.
Digna. Escurant-se la gola perquè la veu li sortís
nítida. Descansant entre les pauses que feia, quan
perdia el fil, o quan volia remarcar algun aspecte que
ella considerava important. “Sinera” era la paraula
màgica amb la qual ens retrobàvem, però, també,
la que d’alguna manera ens portava a parlar d’ell.
Del monstre que havia viscut a les profunditats de
l’Hades. D’un home, de cos cepat i veu metàl·lica, a
qui la violència li anava per llunes, i que arraconava
la seva humanitat per anar més allà del deure. L’Elisa
em parlava també de la suor forta de la por que
sentia clatell amunt i que, com una baba llefiscosa,
s’arrapava a la seva pell quan els records la sobtaven.
—No he conegut dona més valenta que la Tomasa
Cuevas. Te n’he parlat, oi? —em va preguntar l’Elisa
Prat. A aquella dona, li feia més por el llast de la
traïció, als seus, que no pas la pròpia tortura. Després
d’aquells anys de terror, la majoria de nosaltres
vam haver de fer una el·lipsi temporal per poder
sobreviure al llast de la guerra, com si aquells temps
no haguessin existit mai”, va continuar l’Elisa, sense
mirar-me als ulls, mentre apilava uns fulls en blanc
damunt de la taula del seu escriptori. Per després
continuar el seu relat incloent-hi les dates que, de
vegades, confonia perquè ja se sap que els anys,
esborren les certeses.
1978. El Prat. Control de passaports
Quan els meus ulls van trobar-se amb els seus,
a través del vidre, el meu dins va tornar a escopir
la por. Amarga. Sòrdida. Desbocada. Però aviat em
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vaig adonar que només jo recordava. El comissari
s’havia oblidat completament de mi. Havia deixat
de banda el seu escarni damunt la meva pell. I allò
m’ofenia. El resseguia de cua d’ull, i em vaig adonar
que lluïa una altra pell, més blana, solcada per una
munió de petites arrugues que li transformaven el
rostre i el colraven d’anys, atorgant-li uns trets de
bonior immerescuda. Se’m va quedar mirant, de
mala gana, com si el molestés atendre tota aquella
cua de gent que tenia davant seu, improvisant una
vertebració imperfecta. «A ver, señora, me va a dar
el pasaporte o se lo voy que tener que arrancar de
la mano, que no tengo todo el día, coño». I en sentir
la seva veu que ressorgia de les profunditats de
l’Hades em vaig pixar a sobre, perquè, quan alguna
vegada has estat formiga, inclús una simple gota
d’aigua et fa sentir basarda.
1985. Barcelona. Edicions Sirocco
Les mans em tremolen. No sé si seré capaç
d’enfilar cap mot sense que m’embargui l’emoció.
L’he esperat tant, aquest moment. Em trobo gran,
potser massa, per lidiar amb aquests assumptes
que em trasbalsen. I vostè sembla tan jove. I, tot i
així, ha copsat la importància d’aquest text que té
entre les mans. Si he de ser sincera, li diré que la
seva, no va ser la primera editorial a la qual em vaig
adreçar. A les altres, per norma general, em rebien
educadament, i després d’un temps prudencial em
comunicaven, en una descoratjadora carta, que no
em publicarien l’obra perquè el tema no encaixava
en la seva línia editorial. Aquesta vegada però, és
diferent, tinc la primera edició del meu llibre entre
les mans: «Presó de dones, 1939-1945». En aquest
text hi he recollit pacientment desenes de testimonis
sobre la tortura a les presons franquistes. Perquè
les veus petites també importen, o no són aquestes

El·lipsi. Il·lustració d’Arnau Casanoves de la Hoz.
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les que acaben escrivint la història?
Un company seu de professió em va dir, després
de llegir el manuscrit, que no el publicaria, perquè les
seves pàgines feien olor de naftalina.
—La guerra ja no interessa. Forma part d’un passat
que ningú vol recordar.
Callar. Oblidar. Ser una altra. Començar de zero.
A partir de l’el·lipsi. Ho vaig haver de fer i no n’estic
orgullosa. No va ser fàcil mirar endavant, cap a una
nova vida, sense records. Endreçada. Asèptica. Que
em permetés tancar els ulls en un silenci ample per
no recordar que un dia vaig ser a l’Hades, davant del
ca Cèrver. Guardant silenci. Per sobreviure. Fins que
per casualitat, a través d’un vidre, vaig ensopegar
amb la seva mirada. La d’ell. La del monstre. De cop i
volta, les broques del rellotge van fer via enrere i se’m
va desfer l’el·lipsi, com si fos d’aigua. I els records
van retornar nítids... ja no era a l’aeroport, sinó en
aquella maleïda cel·la de Via Laietana, i al meu costat
hi respirava feixugament la Tomasa, aquella dona
desconeguda que el destí va convertir en la meva
estranya companya de viatge. Formigues. Vam ser,
per a ells. Molestos insectes que s’havien d’eliminar
per així poder-se penjar una medalla.
1978. El Prat. Control de passaports
Semblava una persona sense història, darrere del
vidre blindat, segellant passaports, un funcionari més
de l’administració pública, amb una feina repetitiva i
avorrida, lluny dels cercles de poder en els que solia
moure’s. El 74, l’havien acabat relegant en un intent de
suavitzar el règim franquista. Amb la mà tremolosa,
li vaig atansar el passaport per l’espai minso que
deixava el vidre de seguretat. Em notava les cames
molles i el cor bategant, amb una pressa desconeguda.
Per uns instants, em va mirar com si em reconegués
per, a continuació, lliurar-me el document identificatiu.
I quan jo estava a punt d’agafar-lo em va etzibar: «su
cara... la tengo presente... pero no sé de dónde». I,
aleshores, vaig recordar que una part de la meva vida,
l’havia viscuda en blanc i negre per culpa d’homes
com ell, que després de la guerra s’havien transformat
en monstres.
1985. Barcelona. Edicions Sirocco
Després de la guerra civil, com vostè bé sap, se’ns
va imposar un llarg i dur silenci, que ho abastava tot,
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tant la vida com el pensament. L’any 1945 jo exercia
com a inspectora veterinària en diversos escorxadors.
Era l’única feina que havia pogut aconseguir. I l’odiava.
Sentir els crits d’aquelles bèsties a punt de morir em
regirava l’estómac. Com també el degoteig constant
de la sang espessa i fosca que regalimava de les fileres
ordenades d’animals morts que penjaven del sostre.
Hi havia restes d’aquell líquid sanguinolent per tot
arreu, als davantals i a les mans dels treballadors, a
les parets i als albarans que se signaven. Un color del
que sempre en quedava alguna resta entre les juntes
de les rajoles, després de fer-ne la neteja.
Recordo també aquella pudor de carn morta que
se’m ficava al nas, i que només d’entrar em feia venir
basques. Però jo aguantava. I m’ho empassava tot,
el fàstic i l’angúnia, els comentaris sexistes d’alguns
companys, la falta d’empatia amb els meus superiors...
perquè necessitava la feina, tot i que em pagaven
molt menys pel simple fet de ser una dona. D’alguna
manera havia de sobreviure a aquella postguerra en la
qual moltes nits engegava un plor petit, de desconsol,
sota la flassada, cobrint-me tota sencera, buscant
una escalfor antiga, coneguda, la de casa. Hi havia
dies en els quals, encara, m’adormia somiant que era
amb els meus i no en aquella habitació desangelada
d’una fonda de mala mort. Aquest espai definit, de
sòl hidràulic i de sostres alts, era l’únic aixopluc que
podia permetre’m amb el meu petit sou. De matinada,
em desvetllava qualsevol soroll, per insignificant que
fos, i, aleshores, em sobrevenia el record del zim-zim
de les bombes, caigudes sobre la meva ciutat i, en
particular, aquella que, el destí, em va fer esquivar,
però que es va emportar tots els de casa. Quan em
van treure de sota de les runes, en veure’m els peus
descalços, només vaig encertar a dir: «on són les
meves sabates?»
Un vespre, quan sortia del cinema, estava a punt
de desfermar-se una gran tempesta i amb la poca
llum que il·luminava el carrer, vaig ensopegar amb
una llamborda que sobresortia del terra, i vaig anar a
parar als braços d’una desconeguda que em va ajudar
a aturar el cop. «Ay, mi niña, a ver si te vas a comer la
acera, de una tajá», i ens vam posar a riure totes dues,
com si la franquesa de les seves paraules me la fes
coneguda. Es deia Tomasa Cuevas i sempre somreia
per més maldades que vinguessin. La tempesta que
estava a punt de desfermar-se a les nostres vides no

havia de provenir d’aquell cel atapeït i fosc d’abril,
sinó d’uns altres horitzons que jo desconeixia i
que amagaven noms, cognoms, adreces i accions
clandestines del partit comunista. Allà mateix ens
van detenir, a totes dues. «La brigada políticosocial».
A ella com a posseïdora d’una informació que es
delien per obtenir. A mi, enredada en la seva sospita.
«Si lloras, hazlo por dentro, porque si no, estarás
perdida», em va mormolar a cau d’orella, la Tomasa.
«Ellos huelen tu debilidad y tu miedo». «Que te calles,
coño», li va ordenar un dels policies. «A tu amiga
me la follo yo en cuantito lleguemos a comisaría».
I vaig començar a plorar sense que se’m notés, tal i
com m’ho havia insinuat la Tomasa, perquè no volia
que els llops em flairessin la por que em convertia
en una dona feble.
1978. El Prat. Control de passaports
De la meva bossa en vaig treure una fotografia
antiga, de la Tomasa i meva. I em vaig encarar amb
aquell funcionari que durant l’el·lipsi havia esborrat
de la meva memòria. «Te’n recordes, ara, cabró?
Et juro que encara que m’hi hagi de deixar la pell,
tothom sabrà què vas fer, en aquella comissaria».
Darrere dels vidres, ell se’m va quedar mirant
amb un somriure gelat i va escopir a terra en un gest
d’infinit menyspreu. Havia perdut la seva superioritat.
I ja no em feia por. En un gest instintiu es va mirar les
mans, que jo havia vist tacades de sang, i amb la seva
veu metàl·lica va cridar, indiferent: «El siguiente».
1985. Barcelona. Edicions Sirocco
Potser no li interessa el que li explico. Potser el
destorbo. Però si em permet m’agradaria acabar
la meva història. «Lo siento, mi niña, es culpa mía.
Por ser quien soy. Una comunista convencida. Nací
libre. Y ninguno de estos mamarrachos conseguirá
taparme la boca. Sólo si me llevan por delante. Les
diré lo que es evidente, que nos hemos cruzado por
la calle y que no te conozco. Pero no sé si va a servir
de “na”. Ellos sólo quieren oír su verdad, si es preciso
arrancándola a hostias», em va dir la Tomasa aquell
vespre a comissaria.
—¿Y ésta, quién coño es? —va preguntar el comissari Creix quan em va veure asseguda a la cadira
del seu despatx.
—Una roja como la Tomasa. Parece que estaban

intercambiando información —va contestar l’agent.
—Ya sabes lo que hay que hacer. Voy a ver qué ha
pasado en la segunda planta. Creo que a Polo se le
ha ido la mano con uno de los detenidos.
Aquella va ser la primera vegada que vaig veure
el comissari sense saber quina dualitat representava,
si l’home o el monstre. En l’interrogatori que vindria
després, primer va utilitzar la mà plana i quan no en
va tenir prou, el puny sencer. Rotund, damunt la meva
pell malmesa. La meva sang li va tacar la camisa. Ell
no parava de cridar. Fora de si. Estripant les paraules
perquè es convertissin en amenaces, que ajudaven
a expandir la meva por del que no podia controlar i
del que estava per venir. No vaig fer cap confessió.
No podia. Perquè el meu passat era sota les runes
de la ciutat de Barcelona.
Després de l’interrogatori em van arrossegar fins
a una cel·la del soterrani. En la foscor d’aquell espai
que endevinava minúscul vaig cridar: «On són les
meves sabates?» I com en un torrent d’aigua tèrbola,
em van començar a arribar els crits de la Tomasa i dels
altres detinguts, rebentant el silenci fosc d’aquelles
quatre parets. Va ser aleshores que se’m va iniciar
una tremolina a les cames que encara se’m desvetlla
quan sento venir la por. No sé quant de temps vaig
romandre asseguda a la gatzoneta en un racó humit
de la cel·la. Fins que em van venir a buscar i em van
dur a la infermeria. «¿Eres veterinaria, verdad?», em
va dir un agent. «El comisario dice que eches un ojo
a la Tomasa. Mañana la volverá a interrogar». Quan
vaig veure aquella pell tan esquinçada i el vermell
de la sang que s’expandia pels llençols de la llitera,
se’m va cegar la vista i em vaig adonar que els meus
ulls només percebien el blanc, el gris i el negre. I amb
la tremolina encesa, intuint la sensibilitat a la llum
que m’havia sobrevingut, i que no sabia si m’havia
d’acompanyar per sempre, em vaig aferrar a un mot:
«Sinera», que vaig repetir en veu alta perquè m’ajudés
a despertar d’aquell malson.
—¿Qué significa esta palabra? —em va preguntar
amb dificultats, la Tomasa.
—Sinera és l’anagrama d’Arenys de Mar, a qui es
refereix l’escriptor Salvador Espriu en un dels seus
llibres de poemes. Fa referència a un món que no
té el dolor creixent de la crescuda, ni les limitacions
de l’espai ni del temps. És la perfecció en estat pur.
L’eterna primavera, la infantesa de les necessitats co-
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publicitat
bertes. Un espai sense monstres, segur i ample on la
felicitat no és un mite, sinó una certesa.
Cada matinada, quan la tornaven a portar, arrossegant
com si fos un farcell, em deia amb un balbuceig
inintel·ligible. «Volvamos a Sinera». I mentre jo li suturava
les ferides i li netejava la pell, que no feia mai blanca, li
recitava amb veu baixa algun dels poemes que m’havia
après de memòria.
—Esta vez sé que me van a matar, Elisa. Pero por
dentro todavía estoy entera. No me han sacado ni un
solo nombre, los hijoputas... —em va confessar mentre
jo l’acotxava, prement fort el seu cos contra el meu—.
No pienso llorar, no les voy a dar ese gusto... —va concloure, abans d’adormir-se. No havia conegut mai ningú
com ella, que tingués aquella força, aquell equilibri entre la valentia i la por.—Shuuuut! —li vaig mormolar—.
Avui anirem a Sinera, et portaré de la mà al turó del Mal
Temps, perquè des del seu cim vegis l’escuma blanca
del mar i sentis el soroll de les onades. Shutt! Dorm, avui
ens quedarem a Sinera...
L’endemà ens van treure de la infermeria a totes dues
arrossegant-nos pels cabells, i ens van traslladar a una
cel·la del soterrani del mateix edifici. Al sostre hi penjaven dos ganxos de ferro. I vaig pensar que aquella nit
moriria, com les bèsties que descarregaven a l’escorxador, i em va revenir el record de la sang que no marxava
mai de la junta de les rajoles, i que ara ja no podia veure
perquè s’havia tornat negra. Entre crits i amenaces, a la
Tomasa la van penjar d’un braç, de tal manera que amb
prou feines podia tocar el terra si no era de puntetes, i a
mi em van penjar cap per avall. «Bien juntitas para que
os hagáis compañía», va dir algú amb sorna, potser va
ser el monstre, no ho sé, perquè la por era massa intensa
i tot es confonia. I així vam romandre més de quaranta
llargues hores, lligades cadascuna al seu propi infern,
amb un cadenat tan gruixut que no podia trencar cap paradís ni cap record d’infantesa. I després de tantes hores
amb el cap a punt de rebentar, sentint la sang passar a
glopades per les venes, desesperada, vaig cridar: «Sinera no existeix» i ella em va replicar «eres afortunada,
tu viviste ese paraíso y ahora tienes el consuelo de las
palabras.Yo jamás estuve en él, ni tan siquiera de cerca.
Porque mi mundo estuvo hecho de jirones de hambre,
de injusticia y de miseria. Nunca pude jugar en la calle,
y el frío me helaba las entrañas. Yo quiero ese paraíso.
No digas que no existe. Porque lo que pretendo, con mi
silencio, es construirlo, si es preciso, con mis propias
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manos. Si-ne-ra».
—Formigues i més formigues, per tot arreu, que
podien fer malbé el sembrat. I jo els vaig posar nom,
escrivint aquest llibre que vostè m’ha permès publicar.
I ara que part de la feina ja està feta, si em permet, li
lliuraré un altre manuscrit que encara no té títol. Potser
vostè em podrà ajudar a trobar-ne un.
Agafant el manyoc de folis desordenats que
m’atansava, vaig prometre a l’Elisa que els llegiria amb
cura, encara que, de seguida, em vaig adonar que tots
els fulls estaven en blanc. Ella mai no havia escrit cap
llibre. «Presó de dones», l’havia escrit jo,Tomasa Cuevas.
El naufragi dels seus records la feia viure en un món
sense marges, que els metges havien definit com un
tipus de demència.
«Vull instar el Govern a convertir la comissaria de
Via Laietana en un centre memorial de la repressió
franquista, a Catalunya. I només confio en vostè,
Honorable President Pujol. I ara, si em disculpa, me
n’he d’anar a descansar. Si fos tan amable d’indicar-me
la sortida, perquè estic una mica confosa amb tantes
portes i passadissos...»
Era evident que en aquella residència de la gent
gran, l’Elisa m’havia atorgat el paper de diversos actors
que no em corresponien. Per uns instants, vaig ser el
comissari Creix, l’editor de Sirocco, o el President Pujol.
Imatges que es confonien en la seva ment malalta,
i que se solapaven sense concert, les unes amb les
altres. Desdibuixades. Esperpèntiques. I els noms, com
el meu, Tomasa Cuevas, simplement no encaixaven,
si més no en aquell present tangible. Des que l’Elisa
havia emmalaltit que no em reconeixia. I tot així, cada
vegada que la visitava, pronunciava la paraula que ens
havia unit per sempre a través de l’amistat, del temps
i de l’oblit. Un mot que definia el paradís perdut, mític
i perfecte, on les paraules no eren delicte i on tampoc
es feien servir de consol, perquè no calia: «Sinera».

RECENTMENT EL CERAP
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poesia
Tall
Contra el tall de la tisora
estendré el bàlsam del perdó.
Deixaré lliure el crit de plaer.
Faré la cassoleta per si ragen llàgrimes de goig,
del núvol esventrat.
No en vull saber res
de factures pendents, de sobres per obrir.
La tisora té fam d’esventrar gelosies,
d’alliberar albades dels coixins atemorits.
Cruïlla d’acer, ets ben tramposa.

Sense permís
Del penja-robes, sense permís,
el temps es va cobrir.
Sense consultar, ni saber-ne la talla, ni el meu gust.
Sóc la seva peça de diari. Em llueix indiferent.
Vestit de mi travessa l’espai,
mentre jo em vaig desfilant, descolorint.
Com va gosar treure’m del silenci?
El meu orgull s’ha tacat.
Els dubtes m’han foradat les butxaques.
Sense permís, ni jo saber quan, em retornarà.

Coixí
Guardo cada nit sota el coixí
la galleda i la corda per anar a rescatar somnis.
No fos cas que la fondària m’espantés
i no sabés com apropar-m’hi.
Escampo un pessic de sal per a cobrir-los de sabor.
Agafo un mirall per a saber del cert que són meus.
Hi ha lladres silenciosos que trafiquen amb ells.
I un home del sac que espera rebre’ls a bon preu.
Quan m’hi endinso, perdo de vista la realitat.
De dia, vaig sempre mullat i somrient.

Memòria
Com totes les veritables riqueses,
sovint les oblidem i cerquem sense rumb.
No hi ha cartografia fiable.
A ple sol o banyades en llum de lluna
el seu preu és inabastable.
No hi ha xifra que en faci justícia.
Potser ens segueixen,
sospirant per a ser descobertes.
Em fereix la teva mala memòria,
ja no sé res de tu, em diu el mirall.

Ditades
Les ditades de la finestra, empremtes del no amor.
De quan pujaves la paret de nit per a besar el meu cos,
i no em trobaves.
Els meus llavis són un segell fred,
una làmina, un tel de desig estampat al vidre.
Si prenguessin carnositat,
llavis i dits mostrarien l’esgrima del desig.
Vencerien la fredor que els separa.
Ens clavarien estocades de plaer.
Saltaríem en mil bocins amb l’estrèpit del desig.

Mudesa
El mapa mut ha xisclat.
L’hi he clavat un cop d’ull.
He dubtat on situar el punt capital.
No vull pas passar pàgina.
Els plecs no me’n donen cap pista.
Porto temps contemplant els seus límits, les giragonses,
les planures,
com el temps ha modelat les formes.
No hi ha data límit per a lliurar el treball,
tot i saber que el temps s’esgota.
Però em desespera, al pas dels anys, no trobar el cor de
l’assumpte.

Roda
Coneix el futur cap on gira?
Fa servir cada avui de pany i de clau,
de porta matussera per on colar-se.
En desconec la seva puntualitat
ni qui li porta l’agenda.
És agosarat barrar-li el pas,
et pot tallar la respiració.
I llavors cauen les esperances i les albades.
Com totes les veritables riqueses és inabastable.
Es disfressa de temps i va vestit de persona.

Pecats
En cossis sense fons
rentem els nostres pecats.
D’omissió, d’empassar saliva, d’arrossegar
com a sargantanes el gust de viure.
El sabó es nega a rentar les nostres mans
que no han volgut embrutar-se,
que han estalviat abraçades.
La barca de plàstic navega pel safareig,
agitada l’aigua per les mans d’un nen.
Les manetes toquen fons, l’adult pecarà.

Tombar
Tombo la sal,
i amb ella ja no puc tancar cap ferida:
la del temps que passa inexorable,
la d’un vent de segons que se m’endú
arrossegant minuts, hores, dies, mesos i anys.
No puc reomplir el saler,
ni el tinter amb la saliva que cauteritza el teu cos.
He vessat massa sang al meu pas.
Aviat seré estàtua.
Un epíleg deixat enrere.

Ditades
Francesc Xavier Simarro Montané,
premi Arnau de Palomar 2019 en la
categoria de Recull de poesia

En punt
I a l’hora en punt em truca la porta.
Però jo no en sé de panys ni de claus.
Conec els passadissos de la por i del fugir,
tampoc sabré què li haig de dir.
Entrar o sortir través meu. Què voldrà?
M’amagaré sota el llit,
i faré com si res.
Potser se’n cansi i es mudi en finestra,
i pugui observar els vespres i les albades.
Tanmateix, potser la porta és impuntual.
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Ditades. Il·lustració d’Alba Domingo Basora.
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aquí hi ha marro

fotosíntesi

Tot anirà bé
Fotografia: Lucía Perera Stocco
Text: Josep M. Riu Margalef

Quan s’acabi el malson
d’aquests dies malastrucs.
Quan s’estronqui del tot
el reguerol de víctimes mortals
i de contagiats pel malèfic virus.
Quan en tinguem el remei definitiu.
Quan recuperem la llibertat perduda
de poder anar on vulguem...
Quan abraçar o fer un petó
no pugui ser una condemna...
Quan no ens mirem el veí
com a potencial agent de transmissió.
Quan el daltabaix econòmic
que deixi la pandèmia al seu pas
hagi quedat enrere.
Quan...
Tot anirà bé, segur.
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Maleïts sigueu!
Nostradamus de Blancafort

Collons/ovaris, tants de títols i màsters com
tinc en noves tecnologies, predicció dels fluxos
econòmics i socials en el món modern per no sé
quantes universitats i mai no m’haguera pogut arribar
a imaginar que veuria la iaia seguint el rosari o la
missa de mossèn per YouTube, Instagram i Facebook,
el poble més buit que una disco el Dilluns de Pasqua
i draps del Beat penjats als balcons en temps de
quaresma, d’una setmana santa que no ha existit i
d’unes processons que no s’han fet!
Això és un càstig del cel, crida la padrina; ens
han aviat totes les fúries de l’infern alhora, com als
Pastorets, però de veritat i ens porten de pet al clot,
llagats i cagats. El cupaire de mon pare, per reacció
a sa sogra, diu que això és culpa dels polítics que
tenim, una altra plaga.
Tot ve a tomb per aquest maleït covid-19 que s’ha
escampat per la terra com les set plagues juntes
d’Egipte. Diuen que es tracta d’una pandèmia, però el
que no diuen és que prou avisos en teníem de futures
desgràcies col·lectives sense que els responsables
en fessin cas. Neguen l’escalfament del planeta; fan
guerres per interessos dels poderosos, per ser més
poderosos encara; parlen d’una Europa unida però
quan arriben problemes, cames ajudeu-me. On és
l’humanisme dels Estats quan els conflictes que ells
provoquen fan que la gent hagi d’emigrar i molts
es quedin en el camí, siguin d’aigua o arena?; i el
cristianisme del que tant s’omplen la boca ensotanats
i desensotanats? I els merdes dels salvapàtries que
tenen la solució a tot embolicant-se en draps tacats
de sang i mort?
Ja podeu anar pregant, ja, que encara que sortim
d’aquesta caurem en una altra de més grossa.Tenim el

camp del futur sembrat de mines per la inconsciència
i maldat dels qui governen.
Ah, i no en teníem prou amb el coronavirus, que va
i surt l’altre cap de cony/collons a dir-nos que siguem
solidaris i estiguem tranquils, que tot s’arreglarà
amb la unió espanyola, que es veu que som una
raça superior i més forta que qualsevol virus. Quina
cara que té el Bubó, sortir a dir-nos això mentre son
pare té comptes milionaris en paradisos fiscals! Que
torni els diners, el puto lladre, i que el fotin a la trena.
Per cert, on són ara els altres ensotanats de toga i
punyetes? I la fiscalia? Serà perquè no hi havia prou
avisos i evidències per actuar, però és clar, la Consti

«I mai no m’haguera pogut
arribar a imaginar que veuria
la iaia seguint el rosari o la
missa de mossèn per YouTube,
Instagram i Facebook»
diu que és inviolable! I els bancs, rescatats amb els
nostres estalvis i suors?
Maleïts sigueu, raça d’escurçons, sento que diu
la iaia, amb més de noranta anys al clatell, les mans
endurides de fer recapte i ara cosint mascaretes per
a la residència d’avis. Mentrestant, qui ens salva no
són ni reis ni salvapàtries, sinó els sanitaris que s’hi
juguen la pell per quatre xavos, com les kellys, els
pagesos, els grangers, els camioners i voluntaris
diversos. Però tranquils, nois/noies, que quan això
s’acabi, tot continuarà igual! Ho pronostico del mas
de Blancafort estant.
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geovoltes

Vèrtex geodèsic
de la Mola del
Tarragonès
Ester Barceló Perelló
Seguint amb els itineraris que ens porten a fer
una volta pels sostres comarcals dels territoris veïns,
aquest trimestre trepitjarem les terres de la comarca
del Tarragonès i farem una excursió al seu cim més
alt, la Mola del Tarragonès, de 317 m d’alçada. Aquest
cim es troba situat en un altiplà, el qual en les seves
condicions més habituals estava cobert de vegetació
arbustiva bastant alta i algun peu aïllat de pi, però del
qual actualment a causa d’un important incendi forestal
que es va originar a la zona el 5 d’agost de 2016, ja no
en queda gairebé res.
Per accedir-hi hem d’arribar fins al municipi de la
Pobla de Montornès i dirigir-nos fins a la urbanització
Castell de Montornès. Des del municipi hi ha indicadors
que t’hi porten fàcilment, però hem d’anar amb compte
ja que just després de passar per sota del pont de les
vies del tren d’alta velocitat (sempre per camí asfaltat),
ens trobarem una bifurcació on haurem de trencar a la
dreta uns metres més, fins a trobar una petita esplanada
de terra a mà esquerra del camí, just abans d’un altre
pont que creua les vies del tren convencional. En aquest
punt és on hem de deixar el nostre cotxe i on comença
el nostre camí a peu.
Comencem a caminar seguint les marques del GR92
(franges pintura horitzontal de color blanc i vermell) el
qual coincideix amb un tram que es coneix com a Camí
de Mas Gibert, que es troba una mica més endavant.
Per ara, és tot per camí de terra ample, entre bosc de
pi bastant degradat, fins al punt on trobarem un pal
indicador que marca direcció al cim de la Mola cap a
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l’esquerra. Deixarem el GR que continua recte fins a
passar pel costat del mas citat anteriorment i nosaltres
començarem a pujar força lentament pel sender. Al llarg
d’aquest traçat anirem passant pel costat d’un parell
de barraques de pedra seca molt ben conservades. La
primera que trobarem serà un lloc ideal per aturar-nos
a fer un glopet, ja que l’han condicionat de tal manera
que hi ha unes banquetes de fusta per seure i una taula
fins i tot per si s’hi vol fer un picnic a l’ombra.
La cabana, tot i el decurs dels anys, es manté en molt
bones condicions malgrat el bosc que té al voltant el
qual a causa de la presència de restes de brossa humana
(evidència clara d’una manca de sensibilitat de certes
persones vers els espais naturals i el medi ambient) està
una mica en males condicions, però si som capaços
d’aïllar-nos mentalment per un moment podrem gaudir
just del lloc on puntualment ens trobem... val la pena.
Un espai on hi ha un reducte del que va ser el treball
de l’home a les zones rurals: del seu esforç, de la seva
perseverança a l’hora de bastir una tècnica de construcció
antiga d’aquestes característiques. Una tècnica per crear
uns elements que al llarg de molts anys han estat oblidats
i no és fins ara que comencem a entreveure’n el valor
com a patrimoni cultural i històric, imprescindible per
explicar el nostre passat.
Des d’aquest punt veurem que el paisatge que ens
envolta canvia radicalment de condicions: passarem
d’un bosc dens de pins amb molta quantitat d’espècies
vegetals, que formen un espès i compacte sotabosc, a
un terreny amb inexistència total de vegetació a causa

Zona de picnic a la primera barraca de pedra seca que trobem en l’itinerari proposat en aquest article.
Foto: Ester Barceló Perelló.

de l’incendi que hem esmentat i que va cremar unes 500
hectàrees aproximadament entre bosc i molts conreus
de vinyes. Davant d’aquest escenari ens pot venir a la
ment com en són de devastadors els incendis forestals i
com són capaços de canviar-ne les condicions del nostre
entorn més immediat.
A la Mediterrània, els incendis forestals formen part
de la realitat dels nostres boscos ja que sempre n’hi ha
hagut i sempre n’hi haurà perquè, en general, aquests
boscos tenen una estructura altament inflamable ja que
contenen molts olis i resines (pi, bruc, romaní...) que
afavoreix al seu desenvolupament.
Deixant enrere la segona cabana de pedra seca
(aquesta, de més grans dimensions), el nostre trajecte
continua ascendint, ara ja en menor mesura ja que
ens trobem a dalt de tot de la carena de la muntanya
(coneguda com a Serra Llarga) i només ens cal anar
resseguint aquesta carena fins al seu punt més alt, deixant
a banda i banda el seguit de muntanyes que ens voregen.
Un cop a dalt, haurem de desviar-nos a la dreta seguint
unes fites de pedra que ja ens marquen directament cap
al nostre cim, visible a la llunyania, a causa de la manca
de vegetació que anteriorment ens podia ser un obstacle.
Ara ja sí, arribem al punt culminant de la Mola, el sostre
comarcal delTarragonès, coronat per un vèrtex geodèsic
una mica «tunejat» per franges alternes de pintura. Un
bon lloc per reposar una mica, avituallar-nos si ens és

necessari i gaudir de les vistes.
Des d’aquí, la seva posició ens permet veure tot
l’entorn cap als quatre punts cardinals. Cap al sud, tenim
el mar i els municipis de Torredembarra i Creixell, i el
nucli de població del Roc de Sant Gaietà. Al nord-oest
tenim punts geogràfics com el cim de la Tossa Grossa
de Monferri i més al fons, la Serra de Miramar, amb
la Cogulla com a punt culminant. A l’oest tenim les
Muntanyes de Prades i al nord tenim el nucli de població
de Masllorenç, al darrere del qual hi ha el Montmell. El
retorn el farem inicialment pel mateix sender fins al punt
més baix on ens havíem desviat a la dreta, i un cop aquí
continuarem a la dreta pel senderó en direcció nord.
A una certa distància podrem veure de refiló un
parell més de barraques de pedra seca que no faran altra
cosa que recalcar-nos el llegat històric de què disposem
en el nostre paisatge, i el qual moltes vegades passa
desapercebut, però en aquest cas queda nu davant
dels nostres ulls. Ara anirem descendint alçada sense
problemes fins a arribar a un mas de grans dimensions
(Mas de la Trunyella) que deixa enrere un gran nombre
de marges agrícoles, cosa que ens porta a pensar en la
importància de l’activitat agrària de la zona i que també
va quedar devastada per l’esmentat incendi. Com si de
figures geomètriques es tractés, els marges de pedra seca
que tenim al davant formen línies horitzontals, seguint
gairebé a la perfecció les corbes de nivell que marquen
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Perfil del recorregut de la sortida proposada en aquest article al vèrtex geodèsic de la Mola del Tarragonès.

Mapa del recorregut de la sortida elaborat per Ester Barceló a partir dels publicats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

les muntanyes. Deixem al costat del camí una font (que
porta el mateix nom del mas) seca al nostre pas, però
que possiblement ragi aigua en època de més pluja.
Actualment, encara podem trobar unes quantes
ovelles que pasturen tranquil·lament al voltant del mas
de forma estabulada. És un bonic racó per passejar-hi
(zona que es coneix amb el topònim del Bufador), primer
per un camí de terra, ara ja sí en direcció a mar (que ens
queda al davant, a l’horitzó) una altra vegada. Passarem
entremig de camps treballats d’ametllers, els quals van
sobreviure a les flames i que depenent de l’època de
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l’any que es triï per fer la sortida alegraran moltíssim la
nostra mirada. És per això que el moment que creiem
idoni per realitzar aquesta excursió circular seria a la
primavera, quan els arbres estan florits i donen una
bellesa encisadora a l’indret per on transcorrem pas a
pas. Les seves flors, totalment obertes, de color blanc
i rosat, amb un terra fosc, acabat de llaurar, que potser
si estem de sort encara ens aportarà aquella olor tan
característica de la terra acabada de remoure... són
moments en els quals no podem fer altra cosa que agrair
a la vida l’oportunitat de poder gaudir dels sentits de la
vista i l’olfacte, els quals ens permeten viure de forma
tan intensa les sensacions descrites en aquest instant.
A través d’aquests camps comencem a divisar la
civilització en forma de cases de la urbanització Castell
de Montornès.Tal com ens hi anem apropant, ara ja per
camí asfaltat, veiem com de prop dels habitatges va
arribar el foc. Al llarg de la història, a causa dels canvis
en la gestió de les activitats, augmenta l’abandonament

de conreus i pastures, de manera que s’incrementa la
quantitat i continuïtat de la massa forestal. El terreny
forestal creix i s’apropa a les zones habitades.Tot això pot
afavorir incendis de grans dimensions difícils de controlar
i, per tant, és molt important crear discontinuïtats entre
el terreny forestal i l’urbà per evitar-ne la propagació.
És per això que, una vegada més, hem d’insistir en com
de necessàries són en aquests casos les recomanacions
de les autoritats locals així com el bon manteniment de
les franges de seguretat establertes per les directrius
de bombers (25 metres d’amplada). És realment
imprescindible pensar a llarg i no només a curt termini,
ja que una de les premisses bàsiques per a la propagació
d’un incendi forestal és la quantitat de combustible
(massa forestal o de vegetació en general) que hi ha a
la zona. Així, doncs, repetim, és essencial la tasca a fer
a l’hora de gestionar els nostres boscos, sobretot els
que estan tan a prop de nuclis de població, on el risc
és més que evident (representen elements vulnerables
de primer ordre) i que, per tant, seran enclavaments
prioritaris on caldrà treballar més directament per tal
d’evitar la pèrdua de vides humanes i/o béns materials.
És en aquests indrets on, si és el cas, es realitzaran unes
línies de defensa que suposin unes barreres entre les
flames i la superfície que es vol protegir. I aquesta és
la raó per la qual s’insisteix tant des de l’administració
(tot i que a vegades d’una forma poc encertada) en la
necessitat de mantenir nets de vegetació els límits que
marquen la barrera invisible entre l’espai humà i l’espai
natural, entre la vegetació i el ciment (associat a la vida
humana) i per tant entre l’oci i el risc.
Entrem en aquesta urbanització traspassant per sobre
el Torrent de Mas Barral que ens acompanyarà un bon
tram al final d’aquesta excursió i, entrant pel carrer dels
Avellaners, el seguirem en direcció sud fins que arribem al
final de les cases, sempre en paral·lel al barranc. Escrivint

aquestes línies, és curiós que em vénen al cap unes
paraules que va citar un dia a la universitat un estimat
professor meu a les classes de Geografia i Ordenació
delTerritori... hi ha una com una mena de lligam pel que
sembla bastant directe entre els noms dels carrers i/o
urbanitzacions i els tipus d’elements que s’hi han hagut
d’eliminar per tal de construir-los. I us ben perjuro que
després de totes les meves caminades que he pogut
anar fent al llarg dels meus anys de vida... sembla ser
que és així, trist però cert. Almenys alguna cosa bona en
quedarà pel futur, ni que en sigui tan sols el nom.
Un cop s’acaben les cases i traspassem el barranc
per un altre pont, arribarem a les vies del tren que
cobreixen la línia de Sant Vicenç de Calders a Lleida, i
que traspassarem per sota. Continuem recte, ara amb el
barranc a la nostra dreta fins que una cruïlla ens porta a
trencar a l’esquerra (camí de Mas Gibert). El camí que ens
ve pel davant és l’accés a la urbanització des del mateix
poble de la Pobla de Montornès i pel qual hem vingut en
arribar. Coincideix amb el GR92 que ara seguirem fins a
estar de nou a l’esplanada de terra on havíem deixat el
vehicle estacionat.
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Els escacs, un
esport cada dia
més ràpid
Sergi Domingo Basora

L’any 2014, Magnus Carlsen, campió del món
d’escacs, va visitar el programa Skavlan (un show
televisiu sueco-noruec) amb un acompanyant ben
especial: Bill Gates, cofundador de Microsoft. En un
moment donat del programa, a algú va semblar-li una
bona idea que Carlsen s’enfrontés al seu milionari
contertulià en una partida d’escacs. El tracte, però, seria
el següent: per tota la partida, Carlsen tindria només 30
segons al seu rellotge; i el seu rival, 2 minuts.
Arriba el moment, s’engega el rellotge i la partida
comença. Sense deixar de banda el seu afable somriure,
La partida entre el campió del món Magnus Carlsen i Bill Gates.
Font: Youtube.
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Gates rumia i rumia, i fa moviments lògics. Davant seu,
Carlsen, segurament el millor jugador blitz de la història,
és fulgurant: quan el seu rival ha mogut, llença les seves
peces, prem el rellotge i espera resposta. El públic
esclata a riure i s’exclama: com pot jugar tan ràpid?
Davant l’ofensiva de Carlsen, Gates adopta un posat
de jubilat desprevingut i, com que veu que l’altre fa via,
ell també. Mala estratègia, però: aviat fa un moviment
estrepitós i cau a la trampa del seu rival. I quan ho
veu, el campió del món remata sense contemplacions.
Després de 12 segons en el seu rellotge (un minut i

mig en total sumant-hi els de Gates), i en només 9
moviments, Carlsen mou i fa escac i mat.
«Carlsen guanya l’home més ric del món, Bill
Gates, en només 12 segons!», publiquen de seguida
centenars de pàgines. I és que l’estampa crida l’atenció.
Carlsen, una figura jove, prodigiosa i popular dins i
fora dels escacs, es carrega l’ídol del capitalisme en
una partida d’escacs de dotze segons. De seguida,
diversos vídeos s’inflen fins als milions de visites; i,
entre els escaquistes, tothom es llença a fer anàlisis de
la partida i a compartir-les –la partida és força grotesca:
en la seva darrera jugada, Gates podria haver quedat
en posició totalment guanyada.
Com es poden fer lloc els escacs ràpids en un dels
shows més populars de tot Europa si els escacs «lents»
no tenen ni tan sols patrocinadors? Són tan atractius
en comparació amb les partides clàssiques? Importa
més el nivell dels rivals o l’espectacle? Poden ajudar els
escacs ràpids a connectar, d’alguna manera, el campió
del món amb un jugador totalment inexpert?
L’origen dels escacs ràpids
La partida de Carlsen contra Gates ens situa
conceptualment i temporal en el que és un punt d’auge
dels escacs ràpids. I aquest auge va molt lligat a una
revolució que tots coneixem: internet. Els escacs ràpids
no són, evidentment, un concepte nou. En un joc amb
milers d’anys d’història, i amb una rica història de
competició a alt nivell, moltes persones s’han aturat
a pensar quina limitació temporal s’ha de posar a una
partida; i un cop establert un límit, la reacció natural
és pensar com podem explotar-lo tant superior com
inferiorment per obtenir un balanç òptim entre qualitat
de joc i dinamisme.
Tenim constància dels primers tornejos de partides
ràpides a finals del segle XIX i principis del XX, coincidint
amb la creació dels primers rellotges especialitzats.
Diverses referències citen José Raúl Capablanca, tercer
campió del món d’escacs, un bon vivant aficionat al
joc d’exhibició, com a participant d’aquestes primeres
competicions. A partir d’aquí, una gran quantitat de
jugadors coneguts i grans mestres al llarg del segle
XX s’afeccionen al joc ràpid, si bé moltes vegades
la preponderància de les competicions clàssiques,
la manca de rellotges a nivell de carrer i el desdeny
d’alguns jugadors elitistes cap a aquestes modalitats
en limiten la popularització.

No seria fins molt més endavant que els rellotges
arribarien a les partides de club; i, tot i això, serien
rellotges òbviament analògics, sense increment i amb
botons petits, difícils de prémer (les partides més ràpides
exigeixen una ràpida sincronització de moviments!).
Amb aquests dispositius és complicat jugar partides
excessivament ràpides. Finalment, arribarien els rellotges
digitals, que solucionarien aquests desavantatges,
sobretot l’increment per jugada; d’aquí, se’n derivaria
que els jugadors i els diferents organismes anirien
incorporant nous sistemes de joc més adaptatius i més
competicions ràpides –i més diverses.
En general, d’aquest procés, en podem treure una
idea central: l’evolució del joc ràpid va lligada durant el
segle XX a la capacitat de les eines tecnològiques que
els jugadors han tingut a mà, i concretament a l’evolució
dels rellotges.
La tecnologia accelera els escacs
Vist això, tornem al 2014, any en què es va jugar el
nostre Carlsen-Gates, justament enmig d’una revolució
tecnològica omnipresent que és internet.
El 2014 va ser un any rellevant pel que fa als escacs
en línia. Chess.com, el principal servidor en línia d’escacs
a nivell mundial, va arribar als 1.000 milions de partides
jugades en els seus servidors (només tres anys més tard,
ja en serien 2.140 milions). El 2014 és l’any de fundació
de Chess24, una coneguda plataforma de gran èxit;
igualment, Lichess.org, el que és avui el segon portal
després de Chess.com, feia les primeres passes cap
a la popularització massiva i trigaria poc a llençar la
versió mòbil.
El pes d’aquests portals s’ha multiplicat darrerament
i les dades són estratosfèriques el 2020. Les aplicacions
que aleshores naixien ja acumulen desenes de milions
de baixades; els servidors en què jugaven uns centenars
de jugadors concurrentment ara són seu de desenes de
milers de partides alhora; i el que eren petites pàgines
web ja són grans empreses tecnològiques que contracten
els millors jugadors del món.
Pensem-hi: internet ens dóna una manera de jugar
una partida a qualsevol ritme contra una persona de
qualsevol nivell i qualsevol país sense cap espera, en
qualsevol moment del dia i qualsevol dispositiu. Ens
dóna infinits recursos d’aprenentatge, innumerables
competicions, programari d’anàlisi... tot gratuïtament. Els
rellotges ja van incorporats als taulers i es toquen sols,
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la normativa la maneja el programa, no hi ha jugades
il·legals i podem triar color. És un bon caldo de cultiu
per a nous jugadors.
Ara, doncs, preguntem-nos: en aquest entorn
d’avenços massius, s’hi ha vist incrementat o disminuït
el paper dels escacs ràpids?
Una sola dada ens pot respondre aquesta pregunta:
les dades públiques dels portals en línia apunten que més
del 90% de les partides té un ritme de joc de menys de
5 minuts (cosa que es considera el límit del ritme blitz).
Menys d’un 1% de les partides es juga a ritmes «clàssics».
Ostres! A més, cada vegada són més populars variants
més ràpides: Lichess permet partides de 15 segons
sense increment, per exemple. I és que els avenços en
telecomunicacions permeten cada vegada disposar d’una
connexió més ràpida i menys lag (temps d’espera de la
connexió), i les interfícies d’usuari estan més preparades
per a les partides ràpides, amb funcions com el premove
(fer el teu moviment abans que el rival jugui).
A mesura que les eines permeten jugar més
ràpidament, més jugadors estan utilitzant ritmes de
joc més ràpids, i això és un fet objectiu. La tecnologia
continua marcant el compàs dels escacs ràpids, com
està fent des del segle passat, i ha accelerat el joc
extraordinàriament! Perquè ens en fem la idea, una
partida «llampec» de principis del segle XX podia tenir
un ritme de 30 segons per jugada. Ara, 30 segons és el
que pot durar una partida sencera.
Com a apunt, hem de dir que un altre dels factors que
ha empès l’acceleració dels ritmes de joc és l’existència
de programari d’anàlisi capaç de calcular les millors
jugades possibles en una posició donada. En un entorn
en línia ningú pot garantir que el rival no faci servir
un programa per fer trampes... en partides lentes. En
partides ràpides no es pot utilitzar aquesta ajuda perquè
no hi ha prou temps.
El nou estereotip de jugador
Però si hi ha un factor que ha incrementat la popularitat
dels escacs ràpids és el seu paper a plataformes com
Youtube i Twitch, i la manera en què els jugadors
famosos s’han adaptat a aquests entorns.Twitch és una
plataforma colossal de vídeos en directe especialitzada
en videojocs i esports electrònics (e-sports) amb eines de
micromecenatge i subscripció incorporades. Els escacs
són presents a Twitch, i de quina manera: el temps que
dediquen tots els usuaris a veure transmissions d’escacs
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ha augmentat més del 500% des del 2016 fins el 2020 i se
situa com un dels ¿e-sports? de més creixement a nivell
mundial. El campionat mundial de 2018 (un sol torneig)
va atraure 4,4 milions d’usuaris únics.
Ens costaria trobar qualsevol streamer d’escacs a
Twitch (un streamer és la persona que retransmet el
contingut en un canal) que no jugui partides ràpides a 1
minut, 3+0, 3+2, 5+0 o 5+3, tots ells formats ràpids, com
a contingut principal. Alguns d’ells són mestres gairebé
desconeguts, o simplement jugadors no titulats que,
per les raons que sigui, aconsegueixen captar molts
seguidors i tenir més ingressos que jugadors d’elit
mundial d’escacs clàssics.
Pel que fa a Youtube, també s’hi poden trobar
moltes anàlisis de partides i continguts formatius.
Tanmateix, Youtube procura no quedar-se enrere en les
retransmissions en directe i potencia al màxim aquesta
funcionalitat que, com diem, pel que respecta als escacs
està àmpliament dominada pels escacs ràpids.
Parlàvem de Magnus Carlsen. Carlsen, com altres
grans mestres, té des del 2019 una col·laboració amb
Chess24 per gravar vídeos jugant contra perfils premium
de la seva plataforma a partides ràpides. A banda, Carlsen
retransmet vídeos pel seu compte (sovint mentre fa una
cervesa, canta o fa broma de les seves pròpies jugades),
i repta altres mestres amagant-se en pseudònims ridículs
o graciosos. Recordem que Carlsen té una rellevància en
el món dels escacs molt superior a la que pot tenir Leo
Messi en el futbol, per exemple; per tant, resulta curiós
veure’l en aquesta mena de situacions tan casolanes. Fa
només 10 o 20 anys, la figura del campió del món era
radicalment diferent.
Destaquem també que totes les plataformes que hem
esmentat són com una enorme teranyina: Chess.com
té una col·laboració amb Twitch, els vídeos de Twitch
acostumen a anar a parar aYoutube per a qui no els pot
veure en directe, els mestres tenen canals a Youtube
jugant a Lichess, Lichess promou els streamers deTwitch...
Aquesta teranyina és molt potent, i el teixit que la sustenta
són, principalment, els escacs ràpids. Són sens dubte
l’eina d’atracció de nous jugadors més potent ara mateix.
L’efecte en el nivell de joc a partides lentes
Poden conviure els escacs ràpids amb els escacs clàssics? Segurament sí. I és que són esports pràcticament
diferents, segurament complementaris. Malgrat això,
hi ha un consens popular al voltant de la idea que jugar

L’anunci d’una competició a Twitch a càrrec de Chess.com. Es fa palès un canvi en la manera de comunicar en el món dels escacs.
Font: Chess.com.

partides ràpides, i encara més a ritmes de joc llampec o
bullet, tenen un impacte negatiu important en el nivell
de joc a partides lentes.
Les partides ràpides, en efecte, treballen els processos mentals instintius (tàctiques impulsives, velocitat,
capacitat de desconcertar el rival, capacitat de reacció...)
mentre que deixen de banda els aspectes de pes del joc
(estratègia profunda, llargues línies de tàctica, finals de
partida, avantatges posicionals...) necessaris a l’hora de
jugar partides lentes.
Bobby Fischer deia «el blitz mata les idees», mentre
que Kràmnik considera que el blitz destrueix la capacitat
de pensar en els escacs «seriosos». Són tesis que han
defensat molts altres jugadors i que també es veuen recolzades per psicòlegs esportius. Malgrat tot, és complicat trobar evidències científiques absolutes al respecte.
El cert és que, segons dos articles publicats a
Psycological Research, hi ha una alta correlació entre el
nivell de partides ràpides i el nivell de partides lentes, si
bé la variància en el nivell de joc és més alta com més
ràpida és la partida que es juga. Arribat el llindar dels 30
segons, els moviments ràpids són més eficients que els
moviments bons, fins i tot si resulten en una pèrdua de
valor de la partida. Si Bill Gates hagués aguantat una
mica més...
A part, fins ara, la majoria de jugadors han combinat

partides ràpides amb partides clàssiques de torneig.
Però: si en un futur s’estenen i es vertebren més les
competicions en línia que esdevinguin un sistema
complet, en modalitats ultrarràpides, veurem escaquistes
«natius online» que assoleixin altíssims nivells de joc
ràpid, potser equiparables al campió del món, i que no
sàpiguen com jugar una partida lenta? Haurem de veureho els propers anys.
Conclusió
Si s’inventessin els escacs avui, existirien les partides
de 4 a 6 hores? Hi hauria partides per correspondència, que poden durar mesos? Hi haurà maneres encara
més ràpides de jugar en el futur? Nosaltres mateixos,
els éssers humans, som més capaços de processar informació ràpidament que fa un segle, i més lentament
que d’aquí un segle?
Probablement, la resposta a aquestes preguntes estigui fora de l’abast de tots nosaltres. El que sí que sabem
és que els canvis estructurals en la societat tenen una
implicació directa sobre el joc dels escacs, que sempre,
sempre ha sabut adaptar-se. I si el joc avança en aquesta
direcció, no és ni bo ni dolent! Simplement, és un procés evolutiu que ens durà a gaudir dels escacs d’una
altra manera.
Ràpids o lents, els escacs són un joc extraordinari!
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Objectiu: salvar
la memòria
Carles Martí Martí

Portada del llibre La memòria salvada, de Josep Llop Tous,
editat per Silva Editorial l’any 2019.

La descoberta casual, la tardor de 1968, d’unes
restes funeràries a l’antiga església dels jesuïtes,
l’actual església de Sant Agustí de Tarragona dóna lloc
al relat històric que és la base d’aquest llibre. L’autor,
que es mou en el seu relat entre la realitat i la ficció,
ens explica la vivència d’un nen que acompanya el
seu avi, constructor o mestre de cases, en encàrrec
professional de rehabilitar i reordenar l’altar major
de l’església per adequar-lo a les noves directrius
del Concili Ecumènic Vaticà II les quals obliguen a
reorientar l’altar encarant-lo als fidels que participen
a les cerimònies religioses.
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Les obres dirigides per Josep Ferrer, mestre de cases
i avi del protagonista, consistien en la remodelació
total de l’altar principal i per tant l’aixecament del
paviment i els laterals amb el consegüent trasbals
de l’edifici. Per col·locar el nou paviment s’havia de
retirar una làpida i avi i nét es preguntaven què hi
hauria al seu interior. Aquí es desperta un enigma
que l’autor de la novel·la aprofita per fer una reflexió
en favor de la memòria, amb els relats contats pels
diferents personatges que abracen des del segle XVI
fins al XIX.
L’obra se situa a la ciutat de Tarragona i a la vila de
Falset, llocs rememorats per l’autor Josep LlopTous que
de manera original explica la història entre la realitat dels
fets passats i hi afegeix la ficció necessària per arrodonir
un relat viu i coherent que amoroseix la història dura
i verídica amb altres històries paral·leles carregades
d’humanitat i tendresa.
Josep Llop Tous (la Canonja, 1951) és arquitecte de
professió i un escriptor avesat a tocar diversos gèneres
com les novel·les d’intriga, les narracions familiars, els
fulletons romàntics, les biografies o la divulgació històrica
i artística. El seu estil és sintètic i variat, àgil i dinàmic
que facilita al lector una lectura molt amena, però a la
vegada amb un tractament seriós i rigorós. Amb aquest
llibre, Llop aplega i recull narracions que són fruit d’anys
d’investigacions, coneixements tècnics i del seu afany
per l’escriptura. Recordem que Josep Llop ha col·laborat
escrit dues vegades a Lo Floc, concretament els articles
«Els arquitectes Amigó i Blai en la traça de l’església de
Riudoms» (al número 214, d’octubre-desembre de 2015,
pp. 6-11) i «L’arquitectura de l’església de Riudoms en el
seu context professional i cultural» (al número 219, de
gener-març de 2017, pp. 22-25).

Ara més que mai,
compartim cultura.
#culturaacasa
#cerapriudoms
#joemquedoacasa
@CERAP
www.cerap.cat
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