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TEATRO, LA VIDA ES PURO TEATRO

Segur que molts de nosaltres ens hem preguntat o hem reflexionat sobre 
què ens falta i què ens sobra a tots nivells, personal, familiar, de poble, 
a nivell nacional o global. I em jugaria un pèsol –tal com diu sempre en 
Puyal– que en molts casos sobren quilets, falta tranquil·litat, falta inde-
pendència...

En diverses ocasions molts de nosaltres hem dit que aquí Verdú ens falta 
tal cosa o ens sobra aquella altra. Moltes de les mancances s’han anat 
cobrint via administració o via particulars, i fins i tot via associacions o bé 
fundacions.

Un exemple, anys enrere aquí a Verdú no hi havia cap casa de turisme rural, 
actualment hi ha cinc establiments. Una altra de les mancances que tenim 
és que des de fa molts anys no tenim teatre, millor dit ningú de Verdú que 
vulgui fer-ne, i ara sembla que per fi es posa la primera pedra per tal que en 
un futur pròxim puguem tenir un grup de gent que es dediqui a fer-ne. 

L’Ajuntament ha arribat a un acord amb la companyia Microcosmos Teatre, 
pel qual ha cedit l’espai de Tomàs i Pellissó per tal que aquesta companyia 
tingui residència aquí Verdú, ells a canvi a partir del setembre començaran 
una aula de teatre perquè tothom que ho vulgui i de forma gratuïta pugui 
rebre els seus consells. Però no només hi ha aquesta companyia resident 
aquí Verdú, sinó que des de principi d’estiu i al Casal s’estan fent classes 
de teatre per a adults fruit de la iniciativa de dos verdunins nouvinguts que 
han impulsat aquesta idea.

Aquestes dues propostes teatrals que només fa un any enrere semblava 
impossible de realitzar aquí a Verdú a partir del curs que ve convergiran 
juntes i seran complementàries.

Seria bonic que en un futur no llunyà tinguéssim una companyia teatral 
com la de Guimerà que va delectar-nos a tots els assistents el passat 1 
de maig.

Ara bé l’èxit o el fracàs d’aquesta nova proposta cultural aquí a Verdú 
deprendrà de tots nosaltres.

El teló ja s’alça, ara només cal que ens deixem de vergonyes i tothom que 
ho vulgui trepitgi l’escenari. Xercavins en la seva assemblea general va 
acordar que si calia donaríem aixopluc a aquesta nova proposta.
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Assemblea General 
Ordinària de 
XERCAVINS
L’Associació Cultural Xercavins va 
celebrar, el dissabte dia 10 d’abril, la 
seva Assemblea General Ordinària 
en compliment del que manen els 
seus Estatuts. En el marc de la Sala 
de Plens de l’Ajuntament de Verdú 
i prèvia convocatòria i ordre del 
dia, el president Ramon Cardona i 
Colell obre l’assemblea amb unes 
paraules d’agraïment a les sòcies i 
socis presents a la sala, va fer una 
explicació de com es desenvolupa 
l’entitat i els projectes cara al futur, 
tot seguit ordena al secretari Josep 
M. Castelló que procedeixi a donar 
lectura de l’acta de l’assemblea 
anterior, i també demana al tresorer 
i coordinador de la revista Xerca-
vins Ricard Gilabert que expliqui la 
situació econòmica de l’any 2009 
i el pressupost per al 2010. Els 
presents el ratificaren amb la seva 
aprovació. Seguidament i ja en el 
torn de paraules es va posar de 
manifest que és necessari vincular 
la joventut del nostre poble a un 
projecte de futur com és l’Associa-
ció Cultural Xercavins.

Verdú i la Casa Natal 
de sant Pere Claver 
va rebre una augusta 
visita
Amb motiu d’iniciar-se la celebra-
ció de l’Any Jubilar del Sant Dubte 
d’Ivorra, i essent delegat pel sant 
pare Benet XVI per presidir aquesta 
celebració, l’arquebisbe secretari 
de la Congregació de la Doctrina de 
la Fe monsenyor P. Luis Ladaria, i 
donada la circumstància que aquest 
arquebisbe pertany a la Companyia 
de Jesús, per voluntat expressa en 

venir a Catalunya, va demanar fer 
una visita a la Casa Santuari on va 
néixer sant Pere Claver, jesuïta com 
ell i enamorat de la seva obra en fa-
vor dels negres esclaus a les terres 
caribenyes de Cartagena d’Índies 
(Colòmbia). Era un desig que tenia 
i va poder satisfer el matí del passat 
diumenge 11 d’abril.

L’arquebisbe monsenyor Luis Lada-
ria va arribar a Verdú acompanyat 
pel bisbe de Solsona monsenyor 
Jaume Trasseres i del seu secretari 
mossèn Xavier Novell. Al peu de 
la Casa de la Vila foren rebuts per 
l’alcalde Josep Riera, el rector de 
Verdú mossèn Ramon Roca, una 
representació de la Companyia de 
Jesús a Catalunya, membres de 
l’Associació Amics de Sant Pere 
Claver i vilatans. L’alcalde els va 
donar la benvinguda en nom de la 
vila, i aquesta salutació va ser cor-
resposta amb tota una manifestació 
d’agraïment. Monsenyor Ladaria va 
manifestar-se il·lusionat per trepitjar 
la terra que va veure néixer un sant 
tant gran i universal com sant Pere 
Claver i, de fet, ho va posar de ma-
nifest en les paraules escrites que 
encapçalen la seva signatura del 
llibre d’or de Verdú.

Acabat aquest acte protocol·lari, la 
comitiva es dirigí a la Casa Santuari 
de sant Pere Claver per celebrar-
hi l’Eucaristia. L’església estava 
plena de fidels. En l’homilia, el Sr. 
Arquebisbe, va destacar la figura de 
sant Pere Claver lligada a la paraula 
de l’Evangeli, va dir que sentia un 
profund sentiment pel fet que sant 
Pere Claver va viure un temps a 
Mallorca, terra d’on ell procedia. 
Acompanyat de les autoritats civils 
i eclesiàstiques, féu una visita al 
castell admirant les dependències 
restaurades, per finalitzar la seva 
estada a Verdú a la Parròquia de 
Santa Maria admirant la seva belle-
sa arquitectònica, el seu patrimoni 
artístic. S’acomiadà dels verdunins 
amb un profund agraïment i amb la 
promesa que faria arribar al papa 
Benet XVI la seva admiració per 
sant Pere Claver, per la seva vila i 
per la seva gent.

Microcosmos Teatre i 
l’Ajuntament de Verdú 
signen un acord de 
residència artística
El passat dimarts 20 d’abril s’ha 
presentat, a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament de Verdú, l’acord de 
Residència Artística entre la compa-
nyia urgellenca Microcosmos Teatre 
i el municipi de Verdú. Aquest acord, 
que pretén ser una iniciativa pionera 
a la zona, permetrà que la compa-

notícies
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que interpretaren els alumnes, 
així com una exposició de treballs 
escolars. Tot aprofitant el bon dia 
que la natura ens va dispensar i 
essent un dia que els verdunins 
sortim a comprar la rosa i el llibre, 
la Plataforma per la Consulta sobre 
la Independència “Verdú decideix” 
va oferir la possibilitat d’exercir el 
vot anticipat.

VII Festival Terralada
Organitzat per l’Associació Cultu-
ral Xercavins amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Verdú, AEIG 
Marinada, Fundació Tekhnikós 
SONS i la Coral Sant Pere Claver, el 
dissabte 24 d’abril es féu la setena 
edició del Festival Terralada que va 
oferir diverses activitats culturals, 
musicals i gastronòmiques: taller 
de balls tradicionals a càrrec de 

nyia Microcosmos Teatre desplegui 
la seva activitat i traslladi el seu cen-
tre de producció i assaig al municipi 
de Verdú, al mateix temps que la 
companyia s’integrarà al municipi 
creant una Aula Municipal de Teatre, 
on des d’avui totes les verdunines 
i els verdunins, així com la resta 
d’habitants de la comarca majors 
de 16 anys, es podran apuntar. Tal 
com diu Arnau Vinós, cofundador de 
Microcosmos Teatre juntament amb 
Júlia Mora, “aquests tipus d’acords, 
freqüents en equipaments culturals 
o municipis més grans, però encara 
desconeguts en aquestes terres, 
serveixen per enriquir tant la com-
panyia com el municipi que l’acull, 
perquè permet crear sinèrgies cultu-
rals d’una manera molt assequible i 
compromesa” i afegeix “no dubtem, 
és més, ho esperem, que d’aquí 
poc altres companyies i municipis 
similars segueixin aquest exemple.” 
A partir d’avui, i per un període inicial 
de tres anys, la companyia es traslla-
darà a la Biblioteca Tomàs i Pellissó, 
un equipament cultural actualment 
en desús que es reconvertirà en 
local d’assaig i creació. 

Festivitat de Sant 
Jordi
Seguint la tradició, els professors 
i alumnes de les Escoles de Verdú 

varen fer la paradeta de llibres i 
roses per commemorar aquesta 
tradició tan arrelada a Catalunya. 
Al recinte de la plaça Major, vàrem 
poder escoltar poemes i cançons 

notícies
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l’Esbart Albada i AEIG Marinada, 
lectura de poemes, audició de la 
recuperació d’una cançó popular 
de Verdú titulada “Per a tu, nena 
verdunina”, sorteig del cartell ori-
ginal de Terrelada, sopar popular, 
presentació de la revista Xercavins 
41, acompanyada del punt del llibre 
i la magnifica actuació del grup mu-
sical Randellaires i la “Balleruca” de 
la Guida i Guidos Randellaires. Un 
festival bonic per recordar.

Verdú decideix. 25A 
Consulta sobre la 
Independència de 
Catalunya
El diumenge dia 25 d’abril Verdú va 
ésser un dels 190 municipis que va 
celebrar la consulta sobre el dret a 
decidir la independència de Cata-
lunya. Una consulta organitzada 
des de la societat civil i un exemple 
de compromís i de maduresa de la 
ciutadania catalana, que amb un 
acte lliure i democràtic, expressa 
la seva voluntat de ser de la nostra 
nació catalana. Les associacions 
que hi donaren suport són les se-
güents: Agrupació Sardanista de 
Verdú, Agrupament Escolta i Guia 
Marinada, Amics de la Font de San-
ta Magdalena, Associació Cultural 
Xercavins de Verdú, Associació de 
Propietaris de Finques Rústegues 
de Verdú, Associació Dones Argila, 

Coral Sant Pere Claver, Futbol Club 
Verdú, Secció d’Arqueologia del 
Centre d’Estudis Lacetans, Socie-
tat de Caçadors de Verdú i Museu 
d’Arqueologia de Verdú. El resultat 
de la consulta fou el següent: va-
ren votar el 29,46% del cens. Vots 
emesos 256, a favor del SÍ 243, a 
favor del NO 5, en BLANC 8. Varen 
votar 5 persones estrangeres i 7 
persones que per primera vegada 
exercien el vot.

Dia 1 de maig Aplec 
a la Font de Santa 
Magdalena
Seguint la tradició, els Amics de 
la Font de Santa Magdalena varen 
organitzar l’aplec del dia 1 de maig 

amb un programa ben atractiu 
per passar una jornada d’amistat 
i convivència. Com ja és costum 
s’inicia l’Aplec amb la Santa Missa, 
la ballada de Sardanes per la Co-
bla Tàrrega, el dinar de germanor 
amb la tradicional cassola de tros, 

tirada de bitlles catalanes i aquest 
any teatre al casal amb el Grup de 
Teatre Wigmar de Guimerà que 
varen representar l’obra “L’Apassio-
nant món de la parella” basat en el 
musical T’estimo, ets perfecte, ja et 
canviaré, tot un èxit!

Activitat de Cal 
Talaveró Centre d’Art
Amb motiu de celebrar-ne la Festa 
del Silló i la Ceràmica de Verdú, Cal 
Talaveró Centre d’Art inaugura una 
exposició dels autors Jordi Marcet 
i Rosa Vila-Abadal, amb el nom de 

notícies
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“Natura aparent”. Aquesta és una 
mostra del treball que ha de practi-
car l’ésser humà amb humilitat per 
arribar a dominar la natura. En un 
altre ordre de coses, hem de dir 
que l’Associació Art de Catalunya 
visita la Galeria d’Art “Cal Talaveró” 
de Verdú dirigit per la Sra. Laura 
Zubiaur, vicepresidenta de l’entitat. 
Aquesta visita va servir per deixar la 
porta oberta a col·laboracions amb 
el municipi.

Bicicletada 2010
El diumenge dia 23 de maig, l’AMPA 
de l’Escola Jardí va organitzar una 
bicicletada popular que va resultar 
ser molt participada. El seu recor-
regut va ser pel terme de Verdú 
i part de Mas de Bondia, visitant 
tres cabanes de volta i finalitzaren 
amb un dinar a la Font de Santa 
Magdalena.

Mural de ceràmica 
a l’entrada de 
l’Ajuntament de Verdú
Recentment s’ha restaurat el mural 
que es va realitzar amb motiu d’un 
curs de ceràmica realitzat a Verdú 
durant els anys 1976–77 amb la 
participació de terrissaires profes-
sionals i altres de novells. S’han 
refet algunes peces trencades que 
faltaven i també s’ha acolorit. Val 
la pena significar que, realitzant 
un recorregut par la nostra vila, en 
podem admirar i contemplar una 
bona colla de murals. Felicitats a 
tots per aquesta iniciativa a la nostra 
vila d’artistes i terrissers. 

Associació “Dones 
Argila” de Verdú
Aquesta associació té una activitat 
molt digna i per a tots els gustos: 
conferències, manualitats visites 
culturals etc. El dia 8 de juny varen 
organitzar una conferència a càrrec 
dels Mossos d’Esquadra, amb el 
títol: “Viure sens violència” i el dia 
17 de juny, varen celebrar un taller 

de demostració d’amanides i mace-
dònies, al menjador escolar.

XIII. Festa del Silló i 
Fira de Ceràmica de 
Verdú
Durant els dies 5 i 6 de juny de 
2010, la vila de Verdú ha celebrat la 
seva tretzena edició de la Festa del 
Silló i Fira de la Ceràmica. Una edi-
ció concebuda des del més refinat 
disseny, tan ple que fa a al circuit 
del firal, ornamentació i distribució, 
lloc de recer i format d’exposici-
ons que varen resultar originals i 
atractives. Els visitants es troben a 
gust a Verdú gaudint de les visites 

guiades, contemplant els monu-
ments, museus i la bellesa natural 
de la vila. Cal destacar d’aquesta 
tretzena edició els espais molt ben 
definits: com “L’espai de la memò-
ria” escenificació dels processos 
de fabricació del silló tradicional 
(Plaça de l’Església), “Plaça dels 
Records” Espectacle de foc, fum i 
fang, “Bar de la Calma” (jardí de la 
Rectoria) va resultar ser d’una finor 
i exquisidesa digna de gaudir-la, 
les exposicions de Camil·la Pérez, 
Maria Bosch i Emili Biarnès, la dels 
ceramistes de Verdú i la del Jordi 
Marcet i Rosa Vila-Abadal al Centre 
d’art Cal Talaveró. Hem de fer men-

notícies
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ció especial a aquest centre d’art, 
ja que amb motiu de la Festa de 
l’Art a les Galeries de Catalunya, cal 
Talaveró Centre d’Art que en forma 
part, ens va oferir l’actuació de Tita 
i Xut pallassos de la Cia. Abril. Un 
altre atractiu sorprenent va ser la 
projecció realitzada a les naus de 
l’Església parroquial sobre motius 
de ceràmica en tres dimensions. Els 
espais de tallers de ceràmica per 
infants al patí d’armes del castell 
pel Taller Obert Francina i Enric 
Orobitg de Verdú i la participació 
en l’animació infantil de AEiG Ma-
rinada. Moltes novetats que feren 
del certamen una composició dife-
rent i atractiva. La fira fou visitada 
pel president de l’Excel·lentíssima 
Diputació de Lleida Sr. Jaume Gila-
bert i el diputat provincial Sr. Manel 
Medrano acompanyats per l’alcalde 
de Verdú Sr. Josep Riera. Felicitem 
l’Associació de Ceramistes “el Vilar” 
i l’Ajuntament, patrocinadors i col-
laboradors per aquesta mostra d’art, 
cultura i espectacle que ens han 
ofert en aquesta tretzena edició de la 
Fira de Ceràmica i Festa del Silló.

Activitat de les 
Residències
La Residència Sant Pere Claver 
va celebrar, l’última setmana del 

mes de maig, la seva festa anual 
dedicada a la família i al voluntariat. 
Va resultar un acte molt simpàtic 
amenitzat musicalment per un 
grup del Casal de la Gent Gran de 
Tàrrega, participació de voluntàries 
i voluntaris de Verdú, fotografies 
instantànies que foren repartides 
al mateix moment pels assistents 
a l’acte així com un exemplar de la 
revista que edita la Residència Sant 
Pere Claver de Verdú. altrament 
la Residència Mare Marcel·lina va 
celebrarà el dia 18 de juny, l’ani-
versari de la seva fundadora amb 
una eucaristia, concert musical i de 
pallassos. Totes dues residències 
varen oferir un suculent refrigeri 
per a les persones assistents. Cal 
posar de manifest el bon treball 
que realitzen les professionals i 
persones que cuiden els nostres 
avis en aquest centres estimats pels 
vilatans de Verdú.

90 anys de futbol a 
Verdú
El dissabte dia 12 de juny, el Club 
de Futbol Verdú i la Vall del Corb, 
varen celebrar el sopar de final de 
temporada i la commemoració de 
noranta anys de futbol a Verdú. Una 
presentació en canó il·lustrativa 
d’aquesta activitat esportiva a Verdú 
va donar inici a aquesta celebració 
entranyable, amistosa i esportiva. 
Tots els jugadors varen rebre la 
felicitació i l’obsequi commemoratiu 
d’aquest acte, una samarreta amb 
el nom de totes les persones que 
han format part del Club de Futbol 
Verdú al llarg d’aquests noranta 
anys. El míster va tenir l’obsequi 
corresponent a la seva activitat, i 
els participants a l’Escola de Futbol 
del Verdú varen tenir doble obsequi 
a l’estil de la nit de Reis. Tothom va 
corejar el nom de Verdú i Catalu-
nya i paraules de felicitació per a 
l’equip, lloant la bona tasca realit-
zada durant la temporada, quedant 
en un honrós cinquè lloc.

Verdú sent i viu el 
greuge que s’ha fet a 
l’Estatut de Catalunya
Tan bon punt va es va saber el pro-
nunciament del Tribunal Constitu-
cional sobre la malaurada sentència 
que afecta profundament l’Estatut 
de Catalunya, feta pública el dilluns 
dia 28 de juny, al balcó de la façana 
principal del nostre Ajuntament, es 
va posar la senyera de Catalunya 
amb una llaçada negra en senyal 
de rebuig i dol per no respectar 
la voluntat expressada pel poble 
català. Un signe de catalanitat que 
diu molt a favor dels nostres gover-
nants. Som i serem gent catalana 
tant si es vol com si no es vol! 

Jornada Tècnica: 
Verdú reivindica les 
escoles rurals
El dia 29 de juny es va realitzar a 
Verdú la jornada “Escola i Municipi” 
organitzada per l’Observatori de 
l’Escola Rural per reivindicar el seu 
paper vertebrador als pobles. En 
municipis de menys de 3.000 ha-
bitants l’escola té més funcions de 
les que en principi li són atribuïdes. 
Aquesta jornada es va celebrar a 
la sala gòtica del Castell de Verdú 
amb una nodrida representació de 
professionals de l’ensenyament i la 
presència d’autoritats locals.

notícies
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el lector escriu

‘Uns pobles, una vall,      
un projecte comú’ 
Les III Jornades a la Vall del Corb. 13 de març, Balneari de Vallfogona de Riucorb.
Joan Muntané i Raich

L’Associació Vall del Corb (www.va-
lldelcorb.org), creada a la primavera 
del 2000, està formada per un grup 
de prop de 300 socis i sòcies units per 
un territori, la Vall del Corb. Els princi-
pals objectius de l’Associació Vall del 
Corb són: dinamitzar els pobles de 
la vall, organitzant activitats diverses 
o donant a conèixer les ja existents, 
promoure l’estudi de la zona, i es-
timular les iniciatives que ajudin el 
seu desenvolupament i dur a terme 
activitats que la donin a conèixer.

L’ Associació de la Vall del Corb fa 
anys que ve treballant amb l’objectiu 
de dinamitzar a nivell econòmic i tu-
rístic un territori que té històricament 
una tradició d’identitat geogràfica. 
Des de la seva creació l’Associació 
Vall del Corb ha impulsat la celebra-
ció de jornades de reflexió i debat al 
voltant de la dinamització, el desen-
volupament i el futur d’aquesta vall, 
amb la voluntat de fer dels pobles que 
la configuren llocs on la població hi 
romangui, hi pugui viure i hi vingui a 
gaudir del seu entorn.

Enguany, es varen organitzar les III 
jornades que portaven per nom ‘UNS 
POBLES, UNA VALL, UN PROJEC-
TE COMÚ’, celebrades el passat 13 
de març al Balneari de Vall fogona de 
Riucorb. Es comptà amb la partici-
pació de prop d’un centenar de per-
sones, tant de corporacions locals, 
com entitats i empreses, així com 
persones que de forma indivi dual 
s’interessen pel desenvolupament 
de la Vall.

Els objectius de les jornades foren, 
per una banda, conèixer actuacions 
que s’estan portant a terme en altres 
territoris,i que poden donar idees de 
les possibles actuacions a la Vall del 
Corb i, per altra banda, reflexionar 
i debatre entre tots els assistents 
possibles eines i estratègies per a 

una dinamització conjunta de la Vall 
del Corb.

Les jornades es varen organitzar 
en col·laboració de l’empresa ARC 
MEDIACIÓ AMBIENTAL, una empre-
sa especialitzada en processos de 
participació i planificació territorial, 
especialment en zones rurals des 
de l’àmbit de la intervenció social. 
ARC va col·laborar amb l’Associació 
Vall del Corb en l’organització de tot 
l’acte i va realitzar les tasques de 
dinamització les jornades i extrau-
re’n les conclusions que tot seguit 
presentem

Les jornades es van dividir en dos 
blocs. Al matí es varen presentar varis 
exemples d’entitats d’altres zones ru-
rals amb similituds a la Vall de Corb, 
que promouen activitats al voltant del 
desenvolupament econòmic i social. 
A la tarda, després d’un esplèndid 
dinar al mateix balneari i inspirats per 
les ponències del matí, es va realitzar 
un taller-debat sobre el futur de la vall 
del Corb. 

6 entitats catalanes i aragoneses 
varen presentar les tasques que realit-
zen i que es poden considerar exem-

ples d’actuacions en l’àmbit rural de 
caràcter innovador, amb projectes 
de desenvolupament que pretenen 
dinamitzar i revitalitzar el territori. Les 
entitats que vingueren a presentar la 
seva experiència foren:

1. CEDRICAT: “DESENVOLUPAMENT RURAL I 
EINES D’INTERVENCIÓ ww.cedricat.cat. 

El Centre de Desenvolupament Rural Integral de 
Catalunya, ubicat a Solsona, té com a objectiu 
generar projectes i actuacions d’assistència 
tècnica i assessorament per tal de contribuir al 
desenvolupament i a la dinamització dels territoris 
rurals, i/o de muntanya, zones desafavorides i 
altres territoris amb interessos comuns. La seva 
ponència serví de marc conceptual i general sobre 
les diferents eines orientades a la planificació 
i al desenvolupament en espais rurals com la 
nostra Vall.

2. CONSORCI DEL LLUÇANÈS: “ELS TERRITORIS 
SERENS”. www.territoriserens.cat.

El Consorci del Lluçanès, ubicat a Santa Creu de 
Jutglar, està integrat per 13 municipis i treballa 
des de fa anys en un procés de coneixement del 
territori i diagnosi constant, amb la necessitat de 
definir cap a on vol anar el Lluçanès. Han realitzat 
plans i estudis de diferents sectors (agrari, joven-
tut, comerç,...) cadascun d’ells comptant amb la 
participació dels agents sectorials. El Consorci 
del Lluçanès forma part d’una xarxa de municipis 
que s’han denominat “Territoris serens”, i que són 
aquells que aposten per un model de desenvolu-
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pament centrat en la gent que hi viu, potenciant la 
participació i el dinamisme dels agents i recursos 
propis i fent de la “serenitat” un paradigma d’estil 
de vida que s’hi persegueix. Actualment, els 
territoris serens estan conformats pels municipis 
del Cabrerès, Moianès, Vall del Ges, Orís i Bisaura 
i el Lluçanès, aglutinant 33 petits municipis i 
aproximadament 25.000 persones.

3. OMEZYMA: “ABRAZA LA TIERRA” www.abra-
zalatierra.com.

Projecte de cooperació interterritorial d’acolli-
ment de nous pobladors a zones rurals OMEZYMA 
(“Grupo de Acción Local Bajo Aragón Matarraña”), 
ubicat a Torrevelilla (Teruel). Es tracta d’un grup 
d’acció local nascut com una fórmula innovadora 
de gestió de fons públics en participar a l’òrgan 
de decisió tots els agents socials, econòmics 
i públics de la zona. OMEZYMA, juntament 
a altres 18 grups d’acció local de les CCAA 
d’Aragón, Castilla y León, Madrid i Cantabria, 
treballen conjuntament des de l’any 2004 sobre 
el problema de la despoblació als seus territoris 
a través del projecte de cooperació interterritorial 
“Abraza la Tierra”. Després d’anys de veure com 
s’assentaven als seus pobles nous habitants, van 
decidir dissenyar un model d’actuació per a faci-
litar l’arribada i la integració de nous pobladors 
emprenedors a les zones rurals.

4. L’ARADA: PLA D’ACCIÓ INTEGRAL AL SOLSO-
NÈS. www.larada.net/ca/pai.

L’Arada és una entitat sense afany de lucre ubicada 
a Prades de la Molsosa, que ofereix la creació 
d’espais de reflexió, investigació i acció per tal 
de construir col·lectivament nous models de 
desenvolupament per al medi rural, basats en la 
creativitat social i que garanteixin la justícia socio-
ambiental i equitat sociocultural. Recentment han 
elaborat el Pla d’Acció Integral al Solsonès, que 
es tracta d’un procés d’àmbit comarcal en el qual 
s’abasten tot tipus de dimensions socials vincula-
des al desenvolupament local del territori. 

5. FUNDACIÓ EL SOLA: LA VALORACIÓ DE LA 
PEDRA EN SEC A LA FATARELLA

L’any 1999 es creà l’Associació El Sola, amb l’ob-
jectiu principal de l’estudi, valoració i difusió de la 
pedra en sec. L’associació fou fruit de les accions 
desenvolupades per un grup de joves que co-
mençaren a organitzar activitats els anys 80, que 
es materialitzaren en cursos, jornades, estades, 
publicacions estudis, restauracions d’edificis,... 
al voltant de pedra en seca a La Fatarella.

6. BANC DE TERRES D’ULLDECONA.

El ‘Banc de terres’ és un projecte de l’Ajuntament 
d’Ulldecona per potenciar el territori basat en 
recursos endògens, amb l’objectiu de que no 
es deixin de treballar les terres i de facilitar-ne 
l’accés als més joves. El projecte es complementa 
amb vàries actuacions al voltant del comerç de 
proximitat i de recuperació dels cultius i varietats 
tradicionals.

A la tarda, els assistents tingueren 
l’oportunitat de reflexionar sobre les 
potencialitats i possibilitats de de-
senvolupament de la Vall del Corb. 

Per facilitar el diàleg, els assistents 
es varen dividir en grups de cinc o 
sis persones, on després de discutir 
entre ells plasmaven la seva opinió 
escrivint-la en targetes de cartó que 
es penjaven en un mural (d’aquest 
manera, en el mural es reuneixen 
totes les idees de forma ordenada i 
sense oblidar-ne cap). 

El debat va girar al voltant de dues 
qüestions:

Quins són els valors o trets identitaris 
de la Vall?

Quines propostes d’accions a de-
senvolupar per dinamitzar la Vall del 
Corb?

Els resultats del debat foren els se-
güents:

Trets identitaris i valors de 
la Vall del Corb:
VALORS NATURALS

El pas del riu i el paisatge de •	
ribera. El riu és l’eix vertebrador 
del territori. És un valor ocult però 
que cal reconèixer i cuidar, així 
com la riquesa del paisatge que 
l’envolta com són els marges del 
riu, els pobles, etc. 

El •	 paisatge de secà de la Vall. El 
paisatge de secà (amb els seus 
marges de pedra seca) com una 
característica pròpia de la Vall, així 
com l’agricultura.

Clima aspre •	 i caràcter a primer 
cop d’ull tancat dels habitants de 
la Vall. Es refereix tant a la clima-
tologia com a la manera de ser 
dels habitants. Els veïns tenen un 
temperament reservat, molt vincu-
lat al clima. La Vall del Corb té un 
microclima propi, ja que a l’estiu 
no fa excessiva calor i els hiverns 
són moderadament freds.

Alt nivell d’interacció de l’home •	
amb el paisatge. A la Vall del Corb 
és manifesta clarament la relació 
de l’home amb el seu entorn a 
través dels camps de cultiu i de la 
llarga tradició agrícola dels seus 
habitants. Hi ha una alta presència 
de terrenys treballats per agricultu-
ra i un mosaic diferent de cultius.

Diversitat paisatgística•	 . Varietat 
de paisatge, d’aromes i de colors, 

produïda pels camps verds, les 
vinyes, els conreus de feixes, els 
cultius, les zones de secà, etc. 
Les estacions tenyeixen el territori 
de colors diferents. És una vall 
canviant i rica.

Poca contaminació•	 . Poca presèn-
cia d’empreses i indústria, fet que 
comporta poca contaminació i per-
met la observació d’un cel clar.

Absència de zones desèrtiques•	 . 
No hi ha zones desertes a la Vall, 
ja que tot és terreny cultivat o 
poblacions.

És una •	 zona estratègicament 
atractiva per a visitar. Ja que la 
seva situació es troba entre el mar 
i la muntanya, fet que li pot aportar 
atractiu.

VALORS HISTòRICS 
I PATRIMONIALS

Riquesa històrica i patrimonial•	 . 
Marges i cabanes de pedra seca, 
conjunts històrics, monestirs, 
castells, el rector de Vallfogona, 
el baró de Maldà, balnearis, el 
Molí de la Cadena, etc. Vall amb 
una llarga història, rica i diversa, i 
patrimoni que la reflexa. També s’hi 
troben elements i infraestructures 
d’arquitectura rural popular. 

Arquitectura rural popular,•	  con-
figurada per edificis i vivendes de 
pedra.

Homogeneïtat estructural i conti-•	
nuïtat territorial del l’espai rural. 
Existència de nuclis dispersos a 
la Vall però força homogenis que 
li atorguen aquesta essència de 
continuïtat. 

Tot i no ser un valor, es comenta que 
en general, a nivell local hi ha poca 
consciència ecològica i sensibilitat 
amb l’ecosistema. Es percep aquesta 
mancança com un problema que di-
ficulta reconèixer les característiques 
naturals del paisatge com a valors.

VALORS SOCIALS I CULTURALS

Ambient de tranquil·litat•	 . És un 
territori extens, sense indústria, 
configurat com un entorn rural 
tranquil per a viure. Aquest ambi-
ent de tranquil·litat s’estén d’una 
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banda a altre de la Vall, passant 
per pobles similars en quant a 
estructura. 

Caràcter reservat però amiga-•	
ble dels seus habitants. Com 
ja s’ha comentat, els veïns de la 
Vall tenen un caràcter tancat però 
amigable.

Territori saludable i espiritual•	 . És 
una Vall que aposta pel foment de 
la salut, a través de la presència de 
diversos balnearis.

gran varietat de productes arte-•	
sanals. La Vall té una rica diversitat 
de productes naturals artesanals 
com l’oli d’oliva, el formatge, les 
ametlles, els dolços o els embotits. 
Així mateix, aquests productes són 
d’una altíssima qualitat.

Alt sentiment de pertinença i •	
identificació amb el territori. Els 
veïns de la Vall estan molt arrelats 
amb el territori, tot i que es denota 
una poca autoestima o sentiment 
de pertinença entre els joves.

Propostes per a dinamitzar 
la Vall

Fomentar la unitat entre els veïns •	
de la Vall més enllà d’ideologies. 
Es podria materialitzar a partir de 
la creació del Consorci. En oca-
sions, és difícil promocionar un 
territori si només es treballa o re-
laciona amb el propi municipi. Per 
això, la creació d’una entitat per a 
tota la Vall pot provocar la suma 
dels interessos particulars per 
construir una voluntat col·lectiva.

Fixar la gent al territori•	 . Es podria 
aconseguir a través de potenciar 
la ramaderia, l’agricultura, el va-
lor afegit del producte artesanal 
i el turisme. S’ha de poder viure i 
treballar a la Vall, cercant fórmu-
les, també, per a aquells que no 
es dediquen al sector primari.

Fer pedagogia per a convertir el •	
pensament negatiu en positiu. 
Per exemple, a través d’organitzar 
jornades per a joves, celebrant 
xerrades amb professionals diri-
gides a tots els veïns, o engegant 
projectes educatius per a escoles 
com guies didàctiques, exposi-

cions, trobades, o excursions per 
a conèixer el territori. Organitzar 
també activitats pedagògiques 
entre les escoles de la Vall com 
convivències entre els infants i els 
joves.

Desenvolupar•	  accions per a 
tancar el cicle agrari i afavorir 
l’economia de proximitat. Per 
exemple, incentivant la creació de 
cooperatives i desplegant accions 
com l’experiència dels menjadors 
socials que s’ha explicat al matí. 
Cal produir a la Vall i consumir 
també a la Vall.

Activar•	  mesures d’acompanya-
ment per als nous veïns de la 
Vall. Si volem que s’arrelin al terri-
tori cal acollir-los i oferir-los possi-
bilitats més enllà de l’agricultura.

Crear•	  empreses que puguin 
cobrir les necessitats de viure 
a la Vall. Per exemple, empreses 
de serveis i especialment de 
transports. D’aquesta manera es 
podria facilitar, també, la comu-
nicació entre les poblacions de 
la vall i que les persones grans 
o amb problemes de mobilitat es 
poguessin desplaçar per motius 
sanitaris.

Crear•	  nous jaciments d’ocupa-
ció. Per exemple, crear una coo-
perativa energètica per aprofitar 
l’energia solar o del vent o produir 
biomassa. D’aquesta manera es 
generarien beneficis per sostenir 
altres activitats del Consorci al 
territori. 

Organitzar una •	 ruta literària. Cada 
municipi de la Vall té un element 
històric de referència i es podria 
crear una ruta. Seria, per altra 
banda, una manera de crear un 
camí o passeig per comunicar 
les diferents poblacions. Aquesta 
ruta també podria incloure pas-
sejos de BTT per la vora del riu o 
senderisme entre els diferents 
municipis.

Crear •	 àrees de lleure a tots els 
municipis. En aquest sentit, cada 
ajuntament seria responsable del 
seu manteniment.

Afavorir la •	 transformació de les 
matèries primàries agràries i 
racionalitzar les existents. 

Crear una •	 marca pròpia de qua-
litat, com per exemple “Fet a la 
Vall”.

Organitzar una •	 fira itinerant, que 
podria anomenar-se Fira-Corb, 
amb productes realitzats a la Vall. 
Aquesta fira podria portar-se a fes-
tes que se celebrin en els diversos 
municipis del territori. La iniciativa 
també comprendria una fira gas-
tronòmica amb plats i productes 
propis de la Vall.

Fomentar l’ús de les •	 noves tecno-
logies per a promocionar la Vall, 
així com crear una xarxa o intranet 
per afavorir la comunicació entre 
les poblacions de la Vall.

Promocionar la Vall a través d’un •	
element específic d’aquest terri-
tori. Caldria analitzar quin podria 
ser aquest element concret.

Desenvolupar •	 iniciatives que re-
cuperin i conservin el patrimoni 
de la Vall. Es proposa cercar la 
col·laboració d’algun ens o ad-
ministració pública que en doni 
suport.

Disposar de •	 serveis bàsics a la 
Vall i facilitar l’assistència sani-
tària a la Vall.

Organitzar •	 activitats per afavorir 
la relació entre els veïns de resi-
dència habitual a la Vall i els de 
segona residència.

Formular un •	 model de turisme 
propi que reforci els valors deba-
tuts abans.

Primavera, 2010

Si vols conèixer l’Associació Vall del 
Corb, pots venir a les reunions que 
es realitzen mensualment a Rocafort 
de Vallbona, dimarts al vespre. 

Et pots posar en contacte amb 
nosaltres escrivint a associacio@
valldelcorb.org.
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No fa massa temps, llegint un llibre 
d’història, em va sorprendre una 
frase del seu pròleg, en què l’autor 
aconsellava als seus lectors que“la 
feina de l’historiador ha de ser una 
feina crítica, ha de desmuntar tòpics 
i no tirar-los totalment per terra, com 
a mínim plantejar altres idees i alter-
natives” o sigui que si mai tenien la 
intenció d’escriure sobre qualsevol 
tema d’història, abans consultem 
els treball de distints autors que 
tractin el mateix tema des de punts 
de vista diferents 

Certament, és curiós observar la 
gran similitud d’opinions entre 
diferents autors quan escriuen 
sobres el mateix tema. Això ens 
dóna a entendre que cap d’ells es 
va prendre la molèstia de consultar 
l’origen del fet i tots donen per và-
lida l’opinió del primer autor. Que 
òbviament no vol dir que no sigui 
la més encertada

en feren altres autors locals, poc 
va variar de la primera versió que 
en féu Mn. Berenguer, amb alguns 
possibles errors inclosos. Fins i 
tot historiadors de prestigi les han 
donat per vàlides.

Tot el que són documents o per-
gamins és possible que alguns 
s’hagin perdut, cosa que no ens 
permet fer-ne una altra interpreta-
ció. Però els nostres monuments 
sortosament encara estan dem-
peus i en un d’ells, fets que estan 
a la vista encara s’interpreten de 
forma equivocada. En refereixo a 
la nostra torre, el símbol del nostre 
poble.

Si una cosa que ha estat a la vista 
des de sempre i cap verduní es 
va adonar de l’error del planell de 
l’Institut d’Estudis Catalans, com 
podem afirmar que són certs alguns 
episodis de la nostra història, en 
què els documents que ho confir-
marien han desaparegut o no van 
existir mai i que solament queda la 
repetició d’uns fets possiblement 
mal interpretats o inventats amb 
tota la bona intenció, per diferents 
historiadors al llarg dels segles, 
com la data de construcció de la 
mateixa torre.

Igual passa amb el llegendari Crist 
gravat en el fons de la Torre, del qual 
es donaven els més mínims detalls, 
mida, faldellí, postura de genolls i 
cames, tipus de creu, nombre de 
claus, etc. sense haver-ne vist mai 
cap representació gràfica. Opinant 
sempre per explicacions orals, dels 
pocs que l’havien vist.

Realment el Crist existeix però, per 
la seva reduïda mida i l’erosió de 
la pedra al pas dels segles, poca 
semblança té amb la descripció 
que d’ell s’ha fet fins ara. Del qual 
la primera representació gràfica 
que tenim constància, és una sèrie 
de fotografies realitzades per un 
equip d’investigadors, del Grup de 
Recerques de les Terres de Ponent, 
l’any 2006. 

Ara sí que a través de les fotogra-
fies, es pot opinar amb més certesa 
en la descripció del nostre llegen-
dari Crist de la Torre.

Ens hem de creure qualsevol 
opinió sobre la història?
guiu Sanfeliu i Rochet

Sense sortir de la història del nostre 
poble en trobem un exemple. La 
primera persona que desempolsa 
documents del nostre arxiu fou 
mossèn Ramon Berenguer que va 
ser rector de Verdú a les acaballes 
del segle XIX i principis del XX. 
No tinc cap dubte que els traduí 
del llatí tan bé com va saber i la 
interpretació que posteriorment 

De la nostra torre fa molts anys 
que s’utilitza un planell editat per 
l’Institut d’Estudis Catalans a prin-
cipis del segle passat, en el qual 
es mostra l’interior en una secció 
longitudinal de dalt a baix, en què 
es poden veure totes les seves 
plantes.

La primera planta, que separa el 
fons de la torre, d’aquesta primer 
replà es dibuixada en forma de 
brocal de pou d’alguns metres, 
segons l’escala que acompanya 
el planell uns dos metres, quan 
realment acabava amb una simple 
volta bastant més prima, que segu-
rament es tapava amb un simple 
tapa de cup, pel perill que corrien 
els que estaven en aquesta planta 
de caure, en la mal anomenada 
“masmorra”. Que ara sembla, als 
historiadors actuals, que mai va fer 
aquesta servitud.

cap verduní es va adonar 
de l’error del planell 
de l’Institut d’Estudis 

Catalans
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Cal aturar-nos de tant en tant per ser 
conscients d’on estem, si no es faria 
molt complicat saber on anem, ........
ja que el camí a recórrer no és pas 
per casualitat.

Som conscients dels canvis que 
estem vivint en el present?

És ja un fet insòlit, impressionant: 
vivim en un país i en uns indrets els 
pobladors dels quals deixaven per 
anar a un altre cercant la feina, país 
que és ara punt de referència de 
molts altres que volen ara millorar 
el seu futur, no obstant però amb 
cultures molt diferenciades com és 
el cas de l’Amèrica Llatina, Marroc, 
l’Europa de l´Est, i el mes llunyà 
Orient com la Xina i l’Índia. Segons 
la meva opinió defenso la tesi que 
en la sociologia no hi ha present, 
només és la Història del que hem fet 
o no hem fet en el passat que ens 
porta a viure el dia a dia d’avui, i que 
tal com l’assimilem o el gestionem 
en serà el resultat de demà.....és 
allò del futur serà nostre depenent 
de quin grau assolim les diferents 
assignatures del curs de la nostra 
vida, en aquest cas obligatòries i no 
pas optatives

Només  fa 15 anys, l’any 1995 
mig milió d’estrangers vivien en el 
conjunt de l´Estat Espanyol, avui 
aquell número s’ha multiplicat per 
10 i ja representen més d’un 10% 
de  la població, tot i això i amb 
presses s’han  deixat endarrere 
tres lleis diferents d’estrangeria, 
entre moltíssims decrets de regula-
ritzacions, i a conseqüència molts 
canvis demogràfics. Si bé a l’any 
1999, hi havia un cert equilibri entre 
els naixements i les defuncions, no 
cal oblidar que la major esperança 
de vida – ja superava els 80 anys - 
jugava a terreny contrari contra una 
fortíssima baixada de la natalitat, 

Canvis en el present. On anem?
Mario Cuixart Vilamajó

passant d’un 18 per mil l’any 1975 
a menys d’un 10 per mil a l’acaba-
ment de segle, amb una fecunditat 
per dona d’1,1 fills, essent la més 
baixa del món, preocupació pel 
progressiu envelliment de la po-
blació que ha passat a la història 
com un d’aquells mals somnis, amb 
amenaces sobre valors socials com 
les pensions, i la universalització de 
l’educació i la sanitat. Avui al 2010 
tenim les mateixes connotacions 
no obstant però amb diagnòstics 
diferents, la crisi financera on en-
cara que no es vulgui reconèixer 
hi serem bastant temps immersos, 
ens porta a un debat sobre allargar 
l’edat laboral, tenim una universitat 
amb una sobreoferta per la deman-
da que hi ha, la qual cosa la fa tre-
mendament costosa, i una Sanitat 
amb massa col·lapses i urgències 
que ha crescut com un gegant amb 
peus de fang.

segon les prediccions arribaria a 
l’1,54 a l’any 2018, i una edat mit-
jana de fecundació al voltant dels 
31 anys.

La projecció de població a curt 
termini elaborada per l´INE (Ins-
titut Nacional d´Estadística) per 
al període 2009-2019, preveu una 
desacceleració de l’1,2% actual fins 
al 0,2% al cap de 10 anys en termes 
anuals. Davant un ritme anual de 
creixement de 695 mil habitants 
durant el període 2002-2008, amb 
les hipòtesis plantejades per als 
propers 10 anys la població crei-
xeria a partir d’ara al voltant dels 
113 mil habitants al l’any, aturant 
el procés d’aquests darrers anys 
d’elevat creixement i arribaria als 47 
milions lleny 2019. Prou de xifres, 
us demano les meves disculpes 
malgrat que eren necessàries per 
donar una certa consistència a 
aquest article.

En general, aquest fort corrent 
immigratori ha portat que els llocs 
de treballs menys qualificats siguin 
ocupats pels estrangers, sobretot 
als rams de la construcció, l’hos-
teleria, el servei domèstic i l’agri-
cultura en tasques estacionals. 
Encara a l’any 1975 era l’agricultura 
on donava ocupació al 18% de la 
població, i en la actualitat repre-
senta el 4%. Definitivament l’Estat 
Espanyol ha deixat d’ésser un pes 
pesat de la agricultura, aquest pro-
cés regressiu per al sector primari, 
ha tingut cabuda en el sector de 
serveis,  no en forma simultània i 
automàtica, la qual cosa ha donat 
lloc a una sèrie de desajustos en 
el món econòmic, ja que el que es 
buida no troba un espai per omplir 
dins de la immediatesa. 

Un dels reptes que té la persona 
que viu al 2010 és precisament com 

Conseqüència del saldo migratori 
d’aquesta primera dècada de segle, 
les xifres han donat un gir fora de 
pronòstics. El cens de l’estat a l’any 
2001 era de 40 milions d’habitants 
i 45,2 milions a l’any 2008, és a dir 
un increment de més de 5 milions 
considerable amb només 7 anys, 
sense comptar una població flotant  
que no es troba a les estadístiques, 
i que segons apreciacions a la baixa 
serien mig milió de persones.  L’ín-
dex de fecunditat (número mitjà de 
fills per dona) és ja de 1,46 a l’any 
2008, més de la meitat de les mares 
són de procedència estrangera que 

l’Estat Espanyol 
ha deixat d’ésser un pes 
pesat de la agricultura
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adaptar-se  al més ràpidament pos-
sible i sense cap trauma en aquest 
temps de canvis, on toca conviure 
amb l’atur, una precarietat laboral i 
l’accés a la vivenda,  i sens dubte 
el com i de quina manera es farà la 
integració de les diferents cultures, 
identitats diferents que d’un costat i 
de l’altre es veuen abocades a ja no 
a conviure sinó a viure dins d’unes 
mateixes fronteres. Malgrat l’esforç 
que representa cal ser optimistes, 
ja que són aquelles generacions 
més joves les més tolerants amb la 
maternitat  fora del matrimoni, les 

separacions i les parelles de fet, fu-
gint de models d’una societat molt 
influïda per normes tradicionals del 
concepte de família.

Fa pocs dies vaig dinar amb un 
amic meu que en resum respon 
a aquest model  ja extingit: tota la 
seva vida va  treballat a una sola 
empresa, des que tenia 14 anys fins 
a la jubilació, quan es va casar amb 
la que és la seva dona van anar a 
viure a un pis a Gràcia on encara 
viuen, i van tenir una filla, que va 
gaudir de temps i diners per estudi-
ar. Un nou model de viure ha aterrat: 

la seva filla ha viscut en diferents 
llocs i treballat en moltes i diferents 
activitats, ben segur si algun dia 
d’aquí uns quants anys  demana un 
informe de vida laboral s’ompliran 
moltes línies; té un fill d’una primera 
relació ja extingida, i ara a l’espera 
d’un segon d’una altra parella... És 
precisament aquesta convergència 
en la diversitat, i l’adaptació en 
temps  de canvi, la prova de foc que 
té l’home i la dona d’aquest principi 
de segle, i que sens dubte seran els 
fonaments per bastir la societat del 
primer quart del segle XXI. 

Tàrrega, un poble que va veure 
fugir la seva gent, avui és el port 
d’arribada de molts immigrants, ella 
que una vegada va ser testimoni de 
la fugida del seu poble, de la seva 
gent, a un país millor, a una localitat 
més austera, més fructífera, que 
pogués proporcionar la manutenció 
dels cents de catalans que immigra-
ven, per culpa d’una guerra que no 
podien entendre, per uns ideals que 
no compartien.

Avui la moneda ha canviat de cara, 
avui l’atzar juga un paper important 
en la lluita de nous propòsits, avui 
Tàrrega es converteix en bressol 
d’acollida a immigrants, que bus-
quen en aquestes terres un lloc 
millor per forjar el seu futur i el de 
les seves famílies.

Colòmbia és un dels països sud-
americans, on més ciutadans pre-
nen com a destí d’immigració Ca-
talunya. Cada individu ve carregat 
amb maletes plenes de somnis i 
il·lusions, buscant sortir endavant al 
vell continent, en un país multicultu-
ral, carregat d’història, bellesa i art. 
Volent començar una nova història o 
reprenent la que havien deixat incon-
closa, buscant com en cada història, 
en cada conte, un final feliç.

Cada protagonista porta en el seu 
interior el temor del desconegut, 
deixen enrere boniques badies 
d’infinits blaus, paisatges surrea-
listes plens d’encant, amics de la 
infantesa, records nostàlgics, que 
s’entrecreuen amb els seus nous 
desigs. Per a d’altres són records 
que retomben en la tranquil·litat, 
busquen fugir de guerres sense 
sentit, del dolor de la pèrdua d’un 
ésser volgut, molts vénen amb les 
mans buides, amb el cor ensan-
gonat, famolencs, desesperats, 
fugen dels seus països sumits en 
la guerra a la recerca d’una millor 
qualitat de vida.

La travessia com a immigrant és 
enfrontar-te amb el repte de l’idio-
ma, la seva gent i els seus costums. 
Com cita l’adagi popular: “Donde 
fueres haz lo que vieres”, es con-
verteix a la falca interna, per tal 
motiu s’imita una mica el ritme de 
vida dels ciutadans, tractant de ser 
acceptats a poc a poc i mirat amb 
bons ulls (però sense oblidar les 
seves arrels). La paradoxa d’aques-
ta situació és que molts d’aquests 
ciutadans, les seves famílies o 
avantpassats, també van ser immi-
grants, a començaments del segle 

XX, fins als anys seixanta, més de 
2 milions d’espanyols van aban-
donar el país per anar a treballar 
a Alemanya, França, Suïssa, etc., 
buscant l’igual o fins i tot menys 
que els immigrants d’avui en dia. 
La gent d’avui ha oblidat una mica 
aquella època.

La immigració: cosa de valents
Paola Serradell

opinió

Ara com ara, es pot ressaltar que 
la immigració és pseudònim de 
valentia, ja que per a molts no és 
color de rosa emigrar, cal recordar 
a aquells que es troben sols, a 
molts que estan a les fosques en 
la il·legalitat, als que continuen 
lluitant malgrat tanta persecució 
a assolir els seus somnis a Eu-
ropa, tantes persones marcades 
injustament al voltant del món 
i perquè no també a molts dels 
quals encara estan lluny i no els 
permeten entrar.

Colòmbia és un dels 
països sud-americans, 

on més ciutadans prenen 
com a destí d’immigració 

Catalunya.
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opinió

No està escrit enlloc que el futbol 
sigui una cosa exclusiva dels 
homes, tot i que tradicionalment 
s’associen a aquesta disciplina 
una sèrie de factors (agressivitat, 
competitivitat, força, resistència, 
contacte físic...) més propers a la 
condició masculina que no pas a 
la femenina. Sí, és cert, existeixen 
equips femenins, jugadores d’un 
cert nivell i competicions ad hoc 
des de fa uns quants anys. Però hi 
ha qui opina —no sense cert perill 
de ser titllat de masclista— que 
aquest esport no tindrà mai el gruix 
de practicants dones que pugui 
tenir el bàsquet o el volei, per posar 
només dos exemples. En qualse-
vol cas, no és així a data d’avui. 
Una cosa similar es podria dir pel 
que fa al gènere dels aficionats. 
Tinc el record d’haver anat al camp 
amb el meu pare a veure partits 
de futbol durant la meva infantesa 
tardofranquista. En aquells temps, 
la presència de dones a la graderia 
era un fet exòtic i estrictament sim-
bòlic. Diria que moltes d’elles eren 
aficionades obligades que, a títol 
de comparsa, acompanyaven els 
marits en les tardes de diumenge 
—sobretot en els desplaçaments 
a camp contrari— i que, per tenir 

La futbola
Eduard Ribera 
http://eribera.blogspot.com

una estona d’esgambi, havien de 
suportar encontres sovint tediosos, 
el fum omnipresent de les fàries, 
els insults i les agressions ocasi-
onals a l’àrbitre i el fatigós ti-ti-ti-ti 
del carrusel deportivo a la ràdio 
del cotxe, on José Maria García 
actualitzava els resultats de la 
jornada. N’estic segur: en aquells 
temps a la majoria de dones no els 
agradava el futbol. Des d’aleshores 
ha plogut molt i el món ha donat 
moltes voltes. Avui en dia podem 
trobar dones que cavalquen motos 

i preferències, en un camí del mig 
pel que fa a desitjos i aspiracions, 
i en una mena d’igualtat desigual 
sobretot pel que fa a possibilitats 
i obligacions. Sigui com sigui, 
juraria que l’audiència futbolística 
ha sofert les darreres dues tempo-
rades un procés de feminització 
més que notable, no pas de forma 
espontània sinó per gràcia i obra 
de l’entrenador del FCB. El Pep 
Guardiola ha trencat definitivament 
tots els tòpics associats al futbol i 
ha introduït un nou estil i una sèrie 
de valors als quals no ens tenien 
acostumats els místers i molts 
jugadors, sovint rudes i vulgars: 
educació, intel·ligència, respec-
te, humilitat, esforç, constància, 
elegància, diversió... Guardiola 
ha endolcit la manera de fer i de 
presentar-se davant del món del 
FCB fins al punt de fer-lo interes-
sant i atractiu a les dones d’aquest 
país. Unes dones que ara omplen 
les graderies, les penyes i els bars 
amb pantalla gegant, que criden, 
salten de les cadires i es roseguen 
les ungles com el més panxut dels 
seus congèneres masculins.

Si voleu enquadernar la revista, penseu en l’enquadernador artesà

Major, 12
25218 El CanóS – Tel. 973 53 31 06

RELLIGATS ARTÍSTICS S.L.U.
Maria Camps Pàmies

Llibreria Bufavents – C/ Major, 23 
25300 TÀRREGa – Tel. 973 50 21 54

juraria que l’audiència 
futbolística ha sofert les 

darreres dues temporades 
un procés de feminització

de gran cilindrada, que es gua-
nyen la vida conduint  camions de 
sis eixos o que forment part del 
consell d’administració d’una gran 
empresa; de la mateixa manera, hi 
ha homes que es depilen, que es 
prostitueixen o que fan les feines 
de la casa amb total naturalitat. Les 
dones i els homes contemporanis 
ens hem anat instal·lant en un ter-
reny de ningú pel que fa a hàbits 
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Des de la redacció de Xer-
cavins em demanen si 
podria fer una entrevista a 
la Noelia Tomás i accepto 
encantada, fa un parell 
d’anys la vaig conèixer i 
em sembla una persona de 
gran sensibilitat.

Segurament molts de vo-
saltres, estimats lectors!, 
no sabeu de qui parlo però 
quedareu perfectament 
informats després de llegir 
aquestes línies.

La Noelia fa poc temps que 
ha vingut a viure a Verdú. 
Amb el Pere Solé habiten 
una de les cases de la Pla-
ça del Vallet.

Però el vincle amb la nos-
tra vila ve d’abans. Fa dos 
cursos que la Noelia és la 
responsable de l’extraesco-
lar de teatre a l’Escola Jardí 
amb molt d’èxit; les set-
manes anteriors a la Festa 
del Silló i Fira de Ceràmica 
molts l’hem vist visitant els 
col·laboradors per recaptar 
fons... però serà millor anar 
per ordre.

—Noelia sé que vas néixer a Sa-
ragossa i que et van criar (des de 
bebè) a Barcelona. Com arribes 
a la Catalunya interior? 

—(Riu una mica) La veritat és que 
la idea va néixer de quatre amigues 
que volíem anar-nos-en a viure a la 

Entrevista a Noèlia 
Tomàs i Pere Solé
Laura Zubiaur

muntanya i va acabar quedant-nos 
dues vivint a Claravalls. Coses de 
la vida!

—Com coneixes Verdú?

—Doncs a través de Nicolás Itur-
rieta, amb qui vaig realitzar un taller 
de Reiki. Com que ell viu a Verdú 
vaig conèixer el poble i em va entu-
siasmar. Després va sorgir la feina 
de l’extraescolar de teatre a l’escola 
i ja no em va quedar cap dubte. Un 
any i mig buscant casa... i he pogut 
instal·lar-me a la vila.

—L’altre protagonista és en Pere. 
Tu véns de més a prop?

—Sí, jo vinc de Tàrrega. Però he 
voltat per molts llocs, pisos, cases 
i vivendes. Ara estic encantat de 
viure a Verdú amb la Noelia.

—Com us vàreu conèixer?

—(Més somriures i en Pere con-
testa) La vaig conèixer en un dels 
tallers de teatre que la Noelia orga-
nitza a Tàrrega, era la “profe”.

—...va sorgir l’amor i us va portar 
a Verdú. 

—Exacte!

—Noelia, com et definiries pro-
fessionalment?

—Bé, jo sóc actriu. Tota la vida 
m’he dedicat a la ràdio i quan vaig 
deixar-la va ser per preparar-me en 
profunditat per a la interpretació. 
Em dedico al teatre, la meva vida 
és el teatre... Vaig començar fent 
monòlegs i encara els faig, de fet 
ha estat el meu treball professional 
dels últims anys. La meva il·lusió és 
tenir una companyia de teatre.

—Pere, i tu com et defineixes 
professionalment?

—Jo sóc director de lleure i estic, 
segons l’època de l’any, a cases 
de colònies, a la neu, als esplais, 
casals... és la feina que m’agrada i 
he perseverat molt per aconseguir 
viure d’això, que no és fàcil!. Abans 

entrevista
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entrevista

treballava per a la Cooperativa de 
Guissona, he portat les botigues de 
Vilanova del Camí, el supermercat 
de Santa Coloma, el dipòsit de 
pinsos d’Igualada, etc. però a mi 
el que m’agrada i m’omple de ve-
ritat és treballar amb nens, ells em 
donen energia i vitalitat... gaudeixo 
moltísim.

—Que us ha aportat la vostra 
unió?

Noelia. Doncs un complement 
fantàstic: ara fem teatre per a nens 
i pallassos per a adults, què et 
sembla!

Bé, diria que el meu teatre i les 
meves classes s’han enriquit amb 
el joc, manualitats, tallers i la forma 
de tractar que té en Pere als nens. 
A més ha augmentat el camp de 
possibilitats per aplicar al teatre.

Pere. Jo vaig poder realitzar una 
faceta que m’encantava i que no 
coneixia: la interpretació. La Noelia 
m’ha obert tot un món de possibi-
litats. Ara amb els nens interpreto 
més personatges. El nostre poten-
cial professional s’ha multiplicat per 
dos i oferim moltes més coses.

—Noelia, des que arribes a Po-
nent has fet tallers de teatre a Tàr-
rega, fas extraescolars a l’escola 
de Verdú, però també has creat 
un monòleg dedicat als ceramis-
tes. Com neix la idea?

—Com ja he dit, jo faig monòlegs. A 
Barcelona hi ha locals especialitzats 
i encara que vivia a Claravalls baixa-
va a Barcelona a treballar. Buscant 
introduir-me per la zona en la qual 
visc, Bea Vidal, una bona amiga de 
Verdú, va donar-me la idea de tre-
ballar sobre un tema d’aquí, com la 
ceràmica i els ceramistes, per poder 
recrear-ho en fires medievals, festes 
tradicionals o d’oficis artesans, etc, 
així va néixer un monòleg sobre la 
ceràmica que vaig presentar l’any 
passat a la Fundació Tekhnikós i 
aquest any a la Fira de Ceràmica 
de Verdú.

—Com és fa per trobar l’humor de 
les coses? I, sobretot, d’un tema 
que desconeixes? 

—Per a mi és quelcom natural, els 
meus pares són humoristes i es 
dediquen a l’espectacle d’humor i 
música... a casa meva era normal 
el fet de “a vejam qui la diu més 
grossa” i a la ràdio, encara que el 
programa no fos específicament 
d’humor, sempre he buscat el to 
desenfadat i distès. Quant a tractar 
un tema que desconeixes doncs el 
primer és informar-te i aquí van col-
laborar amb mi tots els ceramistes 
de la vila, als quals agraeixo molt la 
paciència. Va ser molt interessant 
descobrir que és un ofici tant com-
plicat. La part del monòleg que trac-
ta sobre com faig un gerro, és real... 
no va sortir res de res!, tornejar és 
molt difícil... i també va cridar-me 
l’atenció el vocabulari peculiar que 
s’utilitza, els estris.

Després tot passa pel sedàs de la 
imaginació i amb hores de pensar 
i escriure i provar... paff!! tens un 
monòleg.

—Sé que també fas de  pallassa?

—Sí, tenim uns personatges Mar-
garito i Nurula amb els quals fem 
passar-ho d’allò més bé a petits i 
grans. Ens contracten per animar 
comunions, aniversaris, festes.

També hem creat a Tita i Xut, dos 
pallassos per adults amb humor 
més picant i més crític. A Verdú els 
varem presentar a Cal Talaveró en 
la Festa de l’Art a les Galeries el 5 
de juny passat.

—Sí... (je,je) us recordo perfec-
tament. Pere, aquest final de 
curs heu treballat amb l’AMPA 
per organitzar les estades de la 
mainada a les tardes, els dies de 
jornada intensiva al juny. Què tal 
l’experiència?

—Molt positiva, van ser dues set-
manes fantàstiques que repetirem 
al setembre.

La primera setmana va estar de-
dicada a les arts escèniques i la 
segona a l’art manual, combinades 
amb jocs, tallers, el berenar... un no 
parar. Hem estat treballant la Noelia 
i jo, juntament amb la magnífica col-
laboració de la Tatiana Chamorro 
i l’Eva Soto. Estem contents del 
resultat tot i que sabem que hi ha 
coses a millorar, agraïm als pares 
que ens van fer arribar la seves 
crítiques constructives, així podrem 
canviar alguna activitat i incorporar-
ne d’altres.

—Ha tingut continuïtat aquesta fa-
ceta amb la canalla de Verdú, oi?

—Sí, aquest estiu treballem amb 
l’esplai “Estiu mogut” que organitza 
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els monòlegs que tinc per convertir-
los en diàlegs per treballar amb el 
Pere. És molt agradable compartir. 
També estic donant forma a una 
obra per realitzar-la amb els alum-
nes avançats del taller de Tàrrega.

—Déu n’hi do el que teniu per 
explicar! Hi ha quelcom que ens 
hagi quedat al tinter?

Noelia - Sí, voldria fer un elogi a 
Verdú. Jo no sé exactament per què 
volia venir a viure aquí, estava ob-
sessionada! Ara que hi visc, sí que 
sé el que m’agrada. Verdú té com 
una energia diferent! He conegut 
gent amb les mateixes inquietuds 
que jo, no sé... Estic agraïda que 
la vida m’hagi portat fins aquest 
poble.

Pere – Estem encantats per la bona 
acollida que Verdú ens ha donat. 
Valorem la confiança en donar-nos 
l’oportunitat d’organitzar el casal 
a l’escola i l’esplai a l’estiu. Ens 
sentim molt ben rebuts.

Ens acomiadem i una agra-
dable sensació omple el 
meu cor. És fantàstic conèi-
xer gent jove emprenedora 
i amb ganes de fer coses. 
En Pere i la Noelia són una 
parella plena de vida i ener-
gia que volen compartir 
amb els altres. Què més 
es pot demanar? Estem de 
sort a Verdú.
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el Gimnàs Sant Jordi de Tàrrega i 
ampliem la proposta del mes de 
juliol organitzant les tardes de 15 a 
18h i el mes d’agost quan finalitza 
l’“Estiu mogut” fem els matins de 
9 a 13h. Els nens poden venir des 
d’un dia esporàdic a tot l’agost.

—Noelia però encara col·laboreu 
més a Verdú. El mes de maig vas 
iniciar un taller de teatre?

—Sí, estic encantada. Són un grup 
d’uns 10 verdunins que han iniciat 
el taller i és espectacular el bon 
rotllo que ja s’ha creat. Estic segura 
que sorgirà alguna cosa molt i molt 
especial, hi ha molta creativitat.

Des de la revista Xercavins aprofito 
per convidar totes les persones que 
vulguin apuntar-se, estem en fase 
de conèixer-nos, oberts a tothom 

i ens ho passem molt bé. Podeu 
trobar-nos els dimecres a les 20’30 
al local de Verdú.

—Deies al principi de l’entrevista 
que t’agradaria tenir una compa-
nyia de teatre. Per quan aquest 
projecte?

—De fet ja esta realitzat. Hem creat 
la Companyia Abril formada bàsi-
cament pel Pere i per mi, però en 
la qual intervenen diferents amics i 
col·laboradors treballant i aportant 
idees. De fet alguns dels alumnes 
més “enrotllats” dels tallers han 
participar en més d’una ocasió amb 
la Companyia Abril.

—Quin projecte teatral tens ara 
entre mans Noelia?

—En aquest moment estic treba-
llant molt il·lusionada a reescriure 

entrevista



19

història

Arribada de la força elèctrica a  Verdú
Ramon Boleda i Cases

Fa uns quants anys que una verdu-
nina va preguntar-me si podia dir-li 
quin any va arribar el llum elèctric a 
Verdú. Malgrat no poder-la contes-
tar amb certesa, la pregunta em re-
sultà força interessant. Tenia, però, 
una vaga intuïció que havia estat a 
l’any 1904, i així li ho vaig dir.

Amb intenció de donar la resposta 
a aquest interrogant, vaig consultar 
l’arxiu municipal i, efectivament, era 
l’any 1904 i ara no sols me n’alegro 
d’haver-la trobat, sinó que la publi-
co pensant que també pot ser agra-
dable als lectors de Xercavins.

Cal dir que aleshores, fou una 
època de grans realitzacions a la 
vila. Feia tan sols cinc anys (1899) 
que arribava l’aigua al poble que 
representava una millora cabdal 
per als habitants d’aquell Verdú 
(1). Amb tal motiu, s’urbanitzava 
la plaça aixecant-hi la monumental 
font i plantant-hi els plataners, avui 
orgull de tots els verdunins. Així 
mateix s’eixamplava l’entrada a la 
vila prenent espai de la bassa per 
un mur de contenció que delimitava 
aquell àmbit batejat amb el nom de 
“passeig” instal·lant-hi els magnífics 
abeuradors i s’edificaren els renta-
dors públics i també l’escorxador.

La notícia que encapçala aquest 
escrit, vaig trobar-la a l’acta muni-
cipal del dia 20 de novembre del 
dit any 1904.  En el marge esquerre 
hi figuren els noms de l’alcalde i 
regidors, i a més el títol següent: 
“Instalación definitiva del alumbrado 
por la electricidad.”

I ja que parlem de l’arxiu municipal, 
em plau fer un incís per felicitar-
nos de la importància que tenen 
els nostres arxius; extraordinari 
el parroquial i fent-li puntetes el 

municipal, com pocs en trobaríem. 
Aquest però clama imminentment 
un agençament de l’espai, a l’altura 
de l’important documentació que 
guarda.

Hi ha constància de com antigament 
la vila s’il·luminava amb teieres que 
normalment eren col·locades en 
llocs singulars, com portals, castells 

nins, i no ens ha d’estranyar que 
l’ajuntament se n’ocupés i volgués 
solemnitzar “tan fausto aconteci-
miento”. Així s’expressa l’acta que 
diu: “Seguidamente el Sr. Alcalde 
expone: que según le ha manifes-
tado el Sr. Cocurull de Tárrega, se 
hallan al corriente todos los útiles y 
aparatos para la producción de la 
luz eléctrica: que el viernes pròximo 
podria hacer la prueba y al sigui-
ente dia iluminar definitivamente la 
población. La corporación muni-
cipal tomando en consideración y 
con mucha satisfacción la noticia 
comunicada por el Sr. Presidente 
y después de varias opiniones 
sobre el moda de solemnizar tan 
fausto acontecimiento, acuerda 
que la música que corresponde 
en turno, que es la dirigida por el 
Sr. Sala, amenice la inauguración 
con un pasacalle recorriendo toda 
la población; se toque una pieza al 
frente de la casa consistorial y cua-
tro bailables para los jóvenes para 
que puedan distraerse...”.

Aquesta acta deixa en clar el que 
havia sentit a dir: que el llum a 
Verdú havia arribat per via de la 
Farinera Vella igual que els molins 
fariners que aleshores hi havia a 
Tàrrega, fou la primera de moldre 
per la força elèctrica, procedent 
d’un salt del canal d’Urgell del 
terme d’Anglesola, traslladada ex-
clusivament per línia aèria a la dita 
farinera, aleshores convertida en 
Societat Cocurull Canyelles. 

Cal destacar el sentit mesurat de 
l’ajuntament pel fet que a l’hora de 
llogar l’orquestra digui: “..la músi-
ca que corresponde en turno que 
es la dirigida por el Sr. Sala..”. Cal 
dir que en aquell temps a Verdú hi 
havia, a més de l’orquestra citada, 

i esglésies; un exemple el tenim 
a l’església de Vilagrassa  i ara a 
Verdú es pot contemplar al portal 
del carrer de Les Tendes.   Més 
endavant, a l’últim quart del segle 
XIX, la il·luminació era amb fanals 
que cremaven una barreja d’oli i 
petroli, que encenia i apagava d’un 
a un amb una escala l’encarregat 
exprés. Aquests tenien la forma de 
llanterna i encara avui en queden 
alguns accessoris en algunes can-
tonades del poble.

És evident que un fet tan singular 
com l’arribada de la llum a la vila, 
deuria impactar tots els verdu-

1 . Carrer Major l’any 1887 o 1988, recent acabada 
l’església de S . Pere Claver . A primer terme, la canto-
nada de cal “Podall” amb el fanal de petroli .
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“La Familiar” nodrida dels germans 
Gabarró i, per tant, els edils feien bé 
de no marcar diferències.

Aquest esdeveniment tingué com a 
màxim esplendor la immediata festa 
de la Puríssima (8 de desembre).  
Ho va escriure el meu oncle Ramon 
Cases “Trenca” d’aquesta manera: 
“Per el ciquentenari, (del dogma de 
la Puríssima) se guarní l’Església 
que el presbiteri semblava un jardí. 
El coro d’homes dirigit per l’eminent 
músic Mn. Andreu Gené cantà la 
missa i algunes pesses marianes. 
La particularitat d’aquesta festa fou 
l’estrena de la il-luminació elèctrica 
del poble, siguent-ne les primicies 
l’Església, que compendreu l’efecte 
meravellós que allavors feia amb la 
monumental corona de bombilles”.  
Segons les notes del Sr. Cases, 
la companyia Cocurull-Canyelles 
féu coincidir l’estrena de la llum a 
Verdú, com un privilegi, sumant-se 
la festa ressenyada.

esbroquellat, els ulls el nas i la boca 
i posant a l’interior un tros de ciri 
encès, que el deixàvem al peu de 
l’escala i cridàvem “Déu gràcies” i 
ens amagàvem esperant la reacció 
d’espant dels de la casa.

història

4 . Llum elèctrica . Primers de desembre de 1904 . 
S’encenien d’un cop de maneta des de casa la 
vila .

L’estranya novetat del nou invent es 
féu palès amb l’anècdota dels in-
fants Quimet i Jaume, de cal Quim, 
que durant els primers dies, a l’hora 
d’anar a dormir, amb la “pereta” als 
dits, meravellats de l’artifici, anaven  
dient: “..has vist? No més cal fer 
“txec”, ja està encès, “txec” ja està 
apagat, “txec” ja està encès...”  fins 
que el cap els queia de son

Aquest relat enriquit amb mani-
festacions i fets d’aquells temps, 
no m’ha servit per complaure la 
pregunta de la verdunina Dolors 
Serra i Romeu, l’entranyable “Do-
lors del Barrau”.  Una inesperada 
i galopant malaltia de mort, va 
allunyar-la per sempre del Verdú 
que tant estimava i feia estimar; 
present en tots els actes culturals, 
entusiasta de la música clàssica 
i de la història –amb preferència, 
de la vila.- convertint-se en una 
agradable dialogant.

He fet tard, però mai com per dedi-
car-li un grat record per l’estimació 
que és guanyà dels verdunins, i per-
sonalment, la gratitud per aquestes 
ratlles, que la Dolors al seu dia va 
motivar-me.

(1) Àmplia informació en els números 0 i 1 de 
Xercavins

A poc a poc, després 
de les il·luminacions 

dels carrers i places, la 
electricitat entrà a les 

cases.

A poc a poc, després de les il-
luminacions dels carrers i places, 
la electricitat entrà a les cases. 
Fins aleshores, en aquestes, la il-
luminació es feia amb llums d’oli 
i candeles. En dóna fe una llibreta 
de l’any 1901 de la botiga de cal 
Trenca en què consta vendes de 
petroli, candeles, ble i metxa. En 
un principi, i encara del meu record, 
algunes cases per no fer despeses, 
continuaven amb els llums de gan-
xo o espelmes. Aquestes, a la nit, 
eren les escollides per a les nostres 
trapelleries de canalla per deixar a 
l’entrada el “cap de mort” que fèiem 
buidant sobre la superfície d’un silló 

2 . Teiera (còpia) d’època medieval al Portal de Mig Dia

3 . Llanterna de petroli . Segona meitat segle XIX .

5 . Fanal més protegit instal·lat a la postguerra .
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educació

Com cada any, per finalitzar el curs 

escolar, els alumnes de l’Escola 

de Verdú van anar a la Residència 

d’Avis Sant Pere Claver. Durant 

el curs ens hem anat trobant per 

realitzar activitats orientades a po-

tenciar la convivència entre els avis 

i els nens.

Primer, van anar els nens i nenes 

d’Educació Primària i després es 

van afegir els nens i nenes d’Edu-

cació Infantil. 

En arribar els grans, els vetlladors 

van fer grups intercicles per fer una 

gimcana intergeneracional. Cada 

grup va haver de passar, per torns, 

per sis proves diferents:

Handbol•	

Circuit en cadira de rodes•	

Dèficits sensorials (identificar •	

aliments)

Activitats a l’escola 
La Direcció de l’Escola Jardí de Verdú

Dèficits físics (transferències •	

amb grua)

Joc de bitlles•	

Apagar espelmes•	

En cada espai hi havia avis de la 

residència, que van estar tots molt 

atents a tot allò que feien els nos-

tres alumnes, a més de col·laborar 

en les proves.

En acabar la gimcana, cada grup 

va contestar una enquesta on es 

cridava els nens i nenes a fer una 

reflexió sobre allò que havien es-

tat fent. També se’ls va donar una 

peça d’un trencaclosques.

Quan van arribar els més petits, 

els membres de la residència ens 

van obsequiar amb un esplèndid 

esmorzar. Tot seguit, els més 

grans van ordenar les peces del 

trencaclosques i van aconseguir 

esbrinar la dita que hi estava 

oculta. 

Per acabar l’experiència, ens van 

obsequiar amb llibres de lectura per 

al proper curs i amb unes bosses de 

gormanderies d’allò més dolces.

La gimcana, en conjunt, és una 

manera divertida i motivadora 

d’apropar la realitat de les persones 

d’avançada edat als més joves així 

com també és una experiència 

molt enriquidora i positiva per als 

més grans. 

Agraïm enormement a la Residència 

Sant Pere Claver el seu entu siasme, 

dedicació, gentilesa i esforç i de-

sitgem continuar fent aquest tipus 

d’activitats que agraden tant als 

nens i que apropen els més grans 

i els més petits del poble. Gràcies i 

fins el curs vinent!
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ajuntament

La nostra roja 
fa 90 anys
Eduard Boleda

La nostra roja és la samarreta del 
Verdú. Ara fa noranta anys que hi 
ha futbol a Verdú i si la samarreta 
és vermella és gràcies al fet que la 
primera equipació que vàrem tenir 
era va ser donada pel Martinenc de 
Barcelona. 

Per tal de celebrar aquesta efemèride 
el FC Verdú ha fet un vídeo, va sorte-
jar un televisor entre els seus socis, 
va donar i repartir obsequis a tots els 
socis l’últim partit de la temporada a 
casa, l’equip que s’havia fixat l’objec-
tiu de l’ascens va quedar finalment 
cinquè, essent la millor classificació 
de les últimes temporades. 

Finalment es va fer el sopar de clau-
sura de la temporada al castell de 
Verdú amb una gran concurrència, 
on es va presentar la samarreta com-
memorativa dels 90 anys de futbol a 
Verdú. 

A la samarreta hi figuren tots els 
jugadors que han jugat amb el Ver-
dú, hi ha més de 400 noms, en un 
treball de recerca a través de fotos 
antigues i de preguntar a diferents 
exjugadors de l’equip. De ben segur 
que en falten alguns però la intenció 
és que hi figuri tothom. La samarreta 
amb tots els noms es va repartir entre 

els jugadors, grans i petits, i a partir 
d’ara tothom que ho vulgui la pot 
adquirir a les botigues de Verdú, la 
intenció del Club és que tothom en 
pugui comprar i d’aquesta manera 
també s’ajudarà l’equip de cara a fer 
front a les despeses de la propera 
temporada, i d’aquesta manera fem el 
que diu el logo de la camiseta TOTS 
JUNTS FEM HISTòRIA. 

s’anomenés a la selecció d’una altra 
manera, ja que al cap i a la fi els que 
defensen “la roja” són rojos. 

En un altre punt també els cou que 
hi hagi set catalans a la selecció, 
m’agradaria veure si en cas de ce-
lebració els deixarien anar amb les 
senyeres. No sé si us hi heu fixat però 
les senyeres han deixat d’aparèixer 
en les celebracions de motociclisme 
al final de les curses que guanyaven 
els nostres pilots, diuen que als pa-
trocinadors no els agradava, que a 
Espanya està mal vist. 

Ser català i mostrar-se català a la “pell 
de brau” cada cop és més difícil, 
cada cop estem més arraconats i 
cada cop em sento menys identificat 
en aquest estat que promet que ens 
respectarà però que a la llarga cada 
vegada ens talla més les ales, Tal i 
com ens les ha tallades finalment el 
Tribunal Constitucional: com poden 
deu persones anar en contra de la 
voluntat d’un país, una voluntat que 
ha estat ratificada i validada en un re-
ferèndum. La democràcia és el poder 
del poble, però en aquest cas s’ha 
actuat en contra de la democràcia. 
Estem en un estat que ens marca les 
lleis que hem de seguir, les seguim 
i en fem cas, i un cop acabat tot el 
procés ens diuen que hi ha deu per-
sones, a més a més amb el mandat 
caducat, que decidiran per nosaltres. 
Aquestes no són les regles del joc, 
tal com diu un bon amic “no ens 
volen però no ens deixen”. Penso 
que finalment arribarà els dia que ens 
traurem la por de sobre i direm aquí 
us quedeu, si no ens deixeu ser amb 
vosaltres serem sense vosaltres, més 
val sols que mal acompanyats.

també els cou que hi hagi 
set catalans a la selecció

Quant a l’altra roja, en aquest cas “la 
rojjjjja”, amb la jota que rasca molt la 
gola, el meu sentiment és diferent. 
Amb “la roja” sempre hi guanyo, 
si guanyen partits ja m’està bé i si 
els perden també m’està bé. Ara bé 
aquesta indiferència m’arriba fins a 
semifinals ja que penso que si “la 
roja” arribés a la final la cosa fora 
inaguantable.

D’altra banda penso que pels propis 
i més rancis espanyolistes, aquests 
de “el orgullo nacional” això de de-
fensar tant “la roja” els deu costar una 
mica i estic segur que voldrien que 
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Marta Ayuso
—Què us sembla 
el nou format de 
la festa?

—Tot i que només 
he viscut dues edi-
cions, el nou format 
m’ha agradat més. La fira ha entrat 
en alguns dels espais més bonics 
del poble.

—Quin futur hi veieu?

enquesta

d’Actualitat
Redacció

—Crec que encara s’ha de donar 
a conèixer més. Ha de venir més 
gent a la fira.

—És important potenciar la Festa 
del Silló i Fira de la Ceràmica?

—És una manera de reconèixer un 
ofici tradicional i singular del poble. 
Alhora es dóna a conèixer Verdú.

—Quin futur té la ceràmica?

—Són temps difícils, però si es 
realitza un producte propi, diferent 
i alhora de qualitat, el futur ha de 
ser més optimista. Per exemple 
el treball fet l’any passat amb Ar-
tesania Catalunya em va agradar 
moltíssim.

Helena Maba
—Què us sembla 
el nou format de la 
festa?

—Millor. Dóna vida 
al poble

—Quin futur hi veieu?

—Molt de futur. És més autèntic

—És important potenciar la Festa 
del Silló i Fira de la Ceràmica?

—Absolutament

—Quin futur té la ceràmica?

—És el tresor cultural del poble. Té 
passat, present i futur

Josep Roca 
Torres
—Què us sembla 
el nou format de 
la festa?

—Una idea molt en-
certada per poten-
ciar la festa en fer-la més acollidora 
al nucli antic. Es va veure molt més 

plena de visitants, i es va donar a 
conèixer racons molt bonics del 
nostre Verdú

—Quin futur hi veieu?

—Com tot el que es fa, hi ha els 
seus moments més o menys es-
plendorosos. Però sempre s’ha de 
millorar, innovar en nous projectes, 
ampliacions, productes etc. 

—És important potenciar la Festa 
del Silló i Fira de la Ceràmica?

—Sempre és important potenciar 
tots els actes que donin nom, po-
pularitat i vida a Verdú

—Quin futur té la ceràmica?

—Molts problemes per culpa de la 
crisi i la competència. Jo crec que 
no pot morir, cal posar-se al dia i 
innovar.

Imma Estadella
—Què us sembla 
el nou format de 
la festa? 

—Bé, més adient a 
la zona però en no 
trobar gent a la pla-
ça sembla que no hi hagi festa.

—Quin futur hi veieu?

—Les festes necessiten gent per 
activar-les i costa trobar-ne.

—És important potenciar la Festa 
del Silló i Fira de la Ceràmica?

—Sí, perquè és la tradició. Cal po-
tenciar el silló, el castell i el vi, que 
és el que tenim de bo

—Quin futur té la ceràmica?

—S’ha industrialitzat molt. L’arte-
sania és cara i la gent no la valora. 
S’importa molt de fora, tot i que no 
és tan bo.

Els dies 5 i 6 de juny Verdú 
va viure la XIII Festa del 
Silló i Fira de la Ceràmica. 
Aquesta edició va estar 
marcada pel canvi d’ubica-
ció de la fira, passant de la 
Plaça Major al barri antic de 
manera que va fer el certa-
men més íntim i acollidor.

A banda de la nova situació 
de l’esdeveniment hi va ha-
ver un espectable de fum, 
foc i fang que va ajudar a 
dinamitzar-lo. Finalment el 
Bar de la Calma va passar 
a ser l’indret perfecte per 
descansar una estona en 
un entorn encantador.

Tot un seguit de novetats 
que van suposar un pas 
endavant de la fira. És per 
això que avui preguntem 
als nostres lectors què en 
pensen de les novetats 
d’aquesta edició i del futur 
de la ceràmica.
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“Sols triomfa qui posa la vela de la 
barca cara on bufa el vent... No qui vol 
que bufi el vent on ell té la seva barca i 
oberta la seva vela...” 

Antonio Machado. Poeta i escriptor 

Ahir moria l’escriptor portuguès José Saramago. Les 

persones que deixen empremta no desapareixen mai 

del tot, queda la seva obra. Quan va rebre el premi 

Nobel de literatura l’any 1998 va començar el seu 

discurs d’acceptació amb unes paraules senzilles, 

però que deien molt, a mi em varen emocionar i han 

quedat fixades en la meva memòria per 

sempre...

“L’home més savi que he conegut en 
tota la meva vida no sabia ni llegir ni 
escriure.”

L’ésser superior no cal que ho de-

mostri, ho és i prou. La vanitat i la 

cobdícia, virtuts lligades a l’home com 

un apèndix més del seu cos, resten 

empobrides i covardes sota la simpli-

citat d’un savi d’aquests que, amb la 

veritat de l’experiència, demostren i 

ensenyen als seus fills que, per ser 

intel·ligent, no cal tenir la força ni el 

poder... La dignitat pesa molt més 

que la supèrbia...

“Al final, la vida ens porta a tots al mateix lloc...”

L’home és l’únic “animal” que perd la salut per guanyar 

riquesa, després perd el diner per recuperar la salut... 

Per pensar amb gran ansietat en el seu futur, no viu 

com cal del present, i així no gaudeix ni de l’avui ni del 

demà... Viu com si mai hagués de morir i mor com si 

no hagués viscut... 

“Pel vici d’altri, esmena el savi el seu...” Sèneca. 

Filòsof romà

Els que, entre cometes, tenim la sort de viure en el que 

anomenem el primer món, amb quaranta anys més o 

menys, no amb poc esforç i lluita, hem aconseguit un 

A José Saramago
Josep M. Sanfeliu i Sambola 

creació

important sistema de protecció i garanties socials a tot 

Europa. Avui, malauradament, darrere la crisi econòmi-

ca s’hi amaga un calculat atac a tot el que hom voldria: 

dignitat, valors humans, treball, salut, cultura, progrés i 

futur. L’estat del benestar és converteix avui, per culpa 

d’una davallada, diuen, econòmica, que haurem de 

pagar-la els que no l’hem provocat, els de sempre, 

caminant altra vegada pas enrere... Aquest, com deia 

estat del benestar, es torna, com per art de màgia, en 

un estat del “malestar”... 

Tinc una pregunta per fer: “Als que sempre guanyen 

amb els diners de tots, qui els grava els beneficis?... Qui 

els toca les pensions i qui els hi abaixa el sou?...”

Més preguntes: “És reduirà un 5 

% la despesa militar?... S’evitaran 

duplicitats de competències entre 

administracions?... Com es grava-

ran les rendes més altes dels que 

en els últims anys s’han enriquit 

amb tanta opacitat?... Es persegui-

rà a fons el frau fiscal i l’economia 

submergida?... Minvaran les apor-

tacions de l’estat a tots aquells que 

viuen com “Reis” amb salari base 

tirant a alt?...

Tinc més preguntes però em manca 

espai per enunciar-les, no hi caben 

totes aquí.

Refermo la meva admiració per José Saramago quan 

va dir: “Només callaré quan em mori... Vivim en un 
sistema que ha portat el capitalisme al desvergonyi-
ment més absolut i aquesta és una forma evident 
de totalitarisme.”

Tant de bo, el somriure d’aquest nen petit sigui el brot 

d’esperança per un futur clar i transparent... Nosaltres 

i els nostres avis no hem sabut o no hem pogut fer-ho 

millor. Ells tindran les eines i l’oportunitat de no trepitjar 

sempre la mateixa pedra.

“No hi ha victòria si no es posa fi a la guerra.” Mon-
taigne. Escriptor francès. 
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Poesies
Cristina Marimon

creació

“Quan la teva presència s’inunda d’alegria,
quan el teu cor es desperta per recordar

que som un cos i una ànima,
que som una simfonia de llum i unicitat…

Quan accedeixes escoltar en el silenci,
quan deixes espai per buidar
les mil i una paraules buides
i et permets sentir de veritat,
passen veritables miracles…

la pau s’instaura en el teu cos,
l’alegria brolla per les teves venes,
i l’esperança ressona en el teu cor.

Deixa que l’amor s’expandeixi pel teu univers,
deixa que el més bonic es desperti en tu,
deixa que la llum de la teva ànima brilli,

i acaroni el perfum del teu sentir.

Confia en el teu poder i saviesa,
confia en el teu entusiasme i amor,

només has d’acompanyar-te amb tendresa
en el més profund del teu interior.

Comparteix tota la teva alegria, 
comparteix tot el teu dolor,

sigues tu mateixa, sigues amorosa, 
sigues creativa,

i expresa el teu dó amb bellesa, 
dolcesa i amor”

Quan descobrim que cada dia és una oportunitat per 
créixer

Quan podem sentir i agrair igual el dolor que la felicitat,
Quan podem permetre’ns d’estar presents

amb tot el que la vida ens mostra,
i acceptar la nostra vida amb tot el que hi ha, 

Estem comtribuint a un gran miracle
Estem experimentant l’anhel de superar-nos 

Estem compartint i cantant l’esperança,
Estem obrint-nos a ser i a estimar.

Quan descobrim la grandesa del nostre temple, 
Quan assaborim el misteri d’apreciar-nos,

Quan ens permetem escoltar-nos en el silenci,
Quan burxem per veure més enllà,

Estem comtribuint a un gran miracle
Estem experimentant l’anhel de superar-nos

Estem cantant l’esperança,
Estem obrint-nos a estimar.

Que la llum que està en nosaltres,
Que el valor de la nostra unicitat

Es facin palès en nosaltres
I dia a dia siguem capaços 

D’ agrair i estimar!

Per a la TRINI

PERMETRE’T

“Què importa l’edat, 
què importa el temps, sinó l’ara etern?

Què importa on has estat o on estaràs,
sinó l’etern present?

Permet-te gronxar per la veu melodiosa del teu cor
que ja sap què vols, qui ets

i que ens uneix a tots en un únic batec.

Permet-te assaborir a cada instant
la saviesa que està present en cada racó del teu cos.

Permet-te entregar amb senzillesa i autenticitat
a allò que sents, que veus, que creus, que vols...

Pemet-te experimentar la calma i l’alegria
de ser i d’estar ara, aquí, present

 amb consciència i agraïment,
donant i rebent des del teu interior 

tot el valor del teu cor;
la teva essència única i poderosa

que et convida a despertar el que ja està en tu:
 l’entrega, la valentia, 

la voluntat i l’amor desinteressat”.

23 de juny del 2010
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Qualitat de vida. “Amb rodes”
Montse Aloy

Segons la Vikipèdia la roda és : 
“L’aparició de la roda, cap al 3500 
aC, és considerada crucial per al 
desenvolupament de la civilitza-
ció. Permeté als humans fer un ús 
més eficaç de la potència animal 
i resoldre la seva necessitat de 
desplaçar-se, així com el seu ús en 
altres aplicacions com les rodes 
de terrissaire o les dels molins. 
Tanmateix no totes les civilitzacions 
van incorporar inicialment aquest 
invent, per desconeixement o per 
voluntat pròpia.

Una roda és un dispositiu en forma 
disc o torus. La seva operació fona-
mental és transmetre el moviment 
lineal en moviment angular. És una 
de les primeres i més simples mà-
quines. El nombre de rodes sovint 
classifica el vehicle que les usa en 
una categoria o una altra.”

Benvolguts amants dels lepidòpters 
i lectrius voraces del Pronto: la vida 
va amb rodes. Des que naixem, 
fins que ens morim, ens porten, 
ens portem a nosaltres mateixos 
damunt de vehicles proveïts de 
rodes. De vegades aquestes rodes 
estan més greixades, en algunes 
ocasions el dibuix de la roda és 
més evident que en altres, en altres 
moments les rodes són de dimen-
sions considerables... La qüestió 
és que molts dels enginys que ens 
fan la vida més suportable i còmoda 
porten rodes dins seu:

El rellotge. L’aparell que mesura 
els minuts de la nostra vida i de 
la dels altres, i que en calibra la 
importància dels esdeveniments 
propis i aliens.

El temporitzador de la cuina. 
L’estri fonamental perquè els es-
paguetis no formin part per sempre 
més del material amb què es féu la 
cassola.

El cotxe. Vehicle que esclavitza per 
la seva durada, pel seu manteni-
ment, per la imatge, per tenir vidres, 
per formar part de la Internacional 
Tècnica de les Varices en homes i 
dones.

L’avió. Icona esfereïdora en temps 
canicular per la gran afluència d’és-
sers vius que li reten homenatge als 
seus peus, amb ofrenes diverses 
dins d’embalums de plàstic o pell.

El ratolí de l’ordinador. Sense 
aquest rosegador entranyable 
aquest article no hagués estat 
possible. 

La batedora. Què fóra la vida sense 
magdalenes, sopa, sucs, puré de 
verdures? Una vida sense sentit, 
ves!!

El bressol. Prohibit provar la velo-
citat del nadó quan aquest experi-
menta amb la vostra paciència i/o 
resistència nocturna.

La ràdio. El giny a l’interior permet 
canviar de locutor com aquell que 
es canvia de samarreta, especial-
ment si el que sona són sardanes.

El tallador de gespa. No et per-
met excedir dels 120 km/h al jardí 
de casa, però et deixa repassar el 
veí fins que les ninetes dels ulls se 
t’assequen.

La bicicleta. O el tàndem. Tot de-
pèn dels vostre egoisme.

La sínia. Com si no haguéssim 
tingut aigua per regar els camps, 
per beure, per portar-la a llocs 
distants ?

La cadira de rodes del meu fill. 
Amb ella anem a col·legi, a les 
botigues, a passeig pel camp i la 
ciutat, hem pujat a la Torre Eiffel i 
baixat al metro de Barcelona. Amb 
ella hem trencat les barreres de la 
mobilitat i fem cultura, sense ella 
les distàncies se’ns fan encara més 
llunyanes.

El silló 
Beatriu Font i Aloy

(Com un cantirer diu hola i adéu a 
un silló)

Un silló està naixent
de les argiles de Verdú
i la gent, admirant
com pas a pas va creixent.
Va pujant i pujant,
una mica més, endavant.

El silló ja està llest,
i el seu pare l’acomiada
i li diu adéu-siau
deixant-lo a la post,
amb el seu vistiplau.
Ara algú et comprarà
i amb ell hauràs d’anar.

“Quina alegria!”, diu el silló,
ha sentit algú que deia
que en volia un com jo.
Un infant diu a sa mare:
«Mama, mama, jo en vull un!
Mira, mira, és allà lluny,
recent fet i elegant.”
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L’article de Cal Talaveró
Laura Zubiaur 

art

Com que és estiu fa calor però 
sempre ens queda remullar-nos a 
la piscina, la platja o el riu i en cas 
de no poder... una dutxa a casa ens 
reconfortarà en moments de calor 
extrema.

De totes formes a Verdú esteu de 
sort ja que per refrescar l’esperit 
res millor que una visita a una 
bona exposició d’obra plàstica a 
Cal Talaveró.

Del 17 de juliol al 5 de setembre 
“PRESENTACIONS” una exposició 
col·lectiva en la qual participen: 
MONTSE GOMIS - EMMA GRAU - 
PERICO PASTOR.

Com és habitual a l’estiu us prepa-
rem aquesta exposició en què ens 
proposem mostrar per primera ve-
gada a Cal Talaveró l’obra d’artistes 
destacats de l’actualitat creativa.

MONTSE gOMIS. Té una obra 
delicada fins l’infinit. Ens proposa 
un parèntesi, aturar-nos a sentir per 
buscar l’essència de l’art. Pintures 
i dibuixos de sensibilitat extrema; 
plata i or sense estridències, cul-
minen en obres subtils realitzades 
amb paper sobre paper, sense tinta, 
sense pigment, forma sobre forma 
composant poemes visuals.

obra. La sublimació de la mater-
nitat, representada per madones 
renaixentistes envoltades de que-
rubins i flors en una obra barroca 
i plena de força ens confirma la 
personalitat de l’artista que no cau 
en el caos ni l’amanerament.

de Galeries Art Catalunya que cada 
any organitza una gran exposició 
que itinera per diferents espais de 
Catalunya. El setembre de 2010 
s’inaugurarà a Tossa de Mar l’expo-
sició “Temps Fugit” , comissariada 
pel crític d’art Joan Gil. Compta 
amb més de 45 artistes represen-
tats cada un amb una obra plàsti-
ca. Al mateix temps cada galeria 
presentarà en el seu espai habitual 
una exposició paral·lela dels seus 
artistes que participen en la gran 
exposició de l’associació.

Amb aquesta iniciativa vol donar-se 
major difusió a la proposta “Temps 
Fugit” i facilitar que arribi al major 
nombre de públic possible. 

Tots hi sou convidat, no falteu. Us 
hi esperem!

EMMA gRAU. Barreja classicisme 
amb un tractament actual en la seva 

PERICO PASTOR aporta la seva 
obra de dibuix inconfusible, traç 
contundent, força i transparència 
en el color. Personatges propers, 
quotidians, creats des de una for-
ma de treballar vital, que traspua 
seguretat i coneixement de l’ofici. 
Observats que ens observen, ocu-
pen l’extensió del paper omplint 
d’emocions l’espai.

Del 14 de setembre al 24 d’octubre 
“Temps fugit” exposició col·lectiva 
de: VICENT ALMAR - FRANCESC 
ARTIGAU – PERE DE RIBOT.

Una reflexió sobre la fragilitat i relati-
vitat del temps. La pròpia obra d’art 
és efímera o permanent? Reflectir 
el pas del temps de forma plàstica 
ha estat un tema recurrent al llarg 
de la història de l’art. Podreu veure 
obres dels tres artistes en les quals 
el temps és el protagonista.

Aquesta exposició es mostra a 
Verdú com a complement de la 
gran exposició organitzada per Art 
Catalunya. Com ja sabeu, Cal Ta-
laveró és membre de l’Associació 
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Un nou pas cap al coneixement de la 
història i la cultura musical a Verdú i 
a Catalunya
Josep M Salisi i Clos

Justament, en acabar el mes de 

juny ha vist la llum un destacat tre-

ball sobre la música a Verdú durant 

el segle xvii i inicis del xviii. Es tracta 

d’un llibre esperat i anunciat ja des 

de fa un cert temps, el volum és el 

resultat d’un extens treball que se’m 

va premiar el passat any 2009 al xxi 

Premi d’Investigació Musical “Emili 

Pujol” convocat per la Fundació 

Pública Institut d’Estudis Ilerdencs 

de la Diputació de Lleida. El llibre 

porta el títol de La música de l’arxiu 
parroquial de Santa Maria de Verdú 
(segles xvii i xviii) i és el número 

cinc de la col·lecció “Emili Pujol” 

que edita l’esmentada institució 

lleidatana.

musicals, la gran majoria d’elles 

destinades, òbviament, a les cele-

bracions litúrgiques i religioses. Pel 

que fa a la música profana, només 

hi ha trenta-cinc composicions. 

El llibre, cita de manera entenedo-

ra totes i cadascuna de les obres 

conservades, amb els títols, el 

nombre de veus, la data de còpia 

o composició, les característiques 

de cada document, etc.   

Pel que fa als autors de les com-

posicions conservades, són exac-

tament, seixanta-set, a part, hi ha 

en certs aspectes, 
Verdú és una població 

privilegiada, i el que 
és més important, que 

sabem donar-ho a 
conèixer

Des de fa bastant temps, i les 

pàgines de la revista Xercavins en 

són un bon exemple, he divulgat 

l’existència i el valor documental i 

històric de l’extraordinari fons mu-

sical —diguem-ne partitures— que 

durant més de dos-cents anys es 

conservà a l’església parroquial ver-

dunina, i que el 1934 féu cap al que 

ara coneixem com a Biblioteca de 

Catalunya. En total són cinc-centes 

seixanta-quatre composicions 
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un bon nombre d’obres anònimes. 

La gran majoria dels compositors 

que hi trobem són catalans, alguns 

d’ells, verdunins, altres són de l’àm-

bit castellà, i casualment, n’hi ha un 

d’italià. Es tracta doncs, d’uns au-

tors, molts d’ells de primera divisió 

—si serveix el símil esportiu—, uns 

compositors que treballaren en els 

centres religiosos i musicals més 

importants de Catalunya i de la pe-

nínsula, incloent-hi la capella reial 

dels monarques Felip iv i Carles ii. 

La investigació duta a terme sobre 

alguns d’aquests autors ha aportat 

al panorama musicològic una des-

tacada riquesa que amplia els co-

neixements que fins ara se’n tenia. 

I no estic parlant d’informació que 

es troba en revistes i escrits locals 

o comarcals, sinó de diccionaris i 

d’obres enciclopèdiques de primer 

ordre al nostre país, tant de caire 

general com musical.   

Aquest llibre està escrit pensant 

pera a que pugui ser útil a diversos 

àmbits: 1/ al purament historiogrà-

fic musical. Ens parla de música, 

d’autors, d’obres, de tipologies i 

estils. 2/ Al musicològic i científic. 

Aporta una destacada quantitat de 

dades, les analitza, compara i n’es-

tudia les fonts documentals. 3/ Al 

litúrgic. Cal tenir present el caràcter 

religiós (litúrgic i paralitúrgic) de la 

gran majoria de les composicions 

i com s’ordenaven i s’executaven 

als segles xvii i xviii. 4/ Al literari, 

per la quantitat d’obres en romanç 

amb els íncipits literaris que s’hi 

mostren. 

Però sobretot, està pensat per als 

verdunins amants de l’art en gene-

ral, la música, la història i la vida 

cultural del seu poble. Evidentment 

el llibre parla de música però també 

parla, i molt, de Verdú. Ens parla del 

poble, de la seva gent, del Verdú 

del segle xvii i inicis del xviii, i també 

de certes persones ben conegudes 

durant una bona part del segle xx a 

la nostra vila. 

Possiblement puguem arribar a 

pensar que el títol que encapçala 

aquest escrit sigui massa presump-

tuós, però parlar del ric fons musi-

cal verduní és parlar de la música, 

la religió, l’art i la cultura catalana 

de tota la segona meitat del segle 

xvii i primers del xviii. El llibre, tot i 

tractar de la música dels segles 

citats, en un annex es fa esment 

de la música escrita en pergamí 

entre els segles xi i xv, i que també 

es va conservar al nostre arxiu 

parroquial fins el 1934, quan féu 

cap a la Biblioteca de Catalunya. 

Aquest annex és important, ja què 

amplia la nostra història musical; 

si es conservaren uns documents 

musical escrits a finals del segle 

xi (els documents no enganyen), 

vol dir que foren composats, i 

conseqüentment, cantats, abans 

de la pròpia existència de l’actual 

població. Anant una mica més en-

llà potser ens atrevirem a pensar 

que s’interpretaven en la primitiva 

església de Sant Nicolau, abans 

de bastir el temple parroquial de 

Santa Maria, o potser a l’esglesiola 

de l’antiga vila de Verdú, a baix a 

Santa Magdalena, qui sap...

Cal esperar que ben aviat pugui 

fer-se la presentació del volum i 

que els qui hi estiguin interessats 

puguin conèixer una mica més de 

prop tot el que significa el gruixut i 

antic fons musical de Verdú. 

Sempre he cregut que, en certs 

aspectes, Verdú és una població 

privilegiada, i el que és més im-

portant, que sabem donar-ho a 

conèixer, primerament als mateixos 

verdunins, i després, a fora de la 

vila. En aquest sentit, és ampli el 

ventall d’informació, d’estudis i de 

divulgació que s’ha anat donant i 

s’està donant a la llum: història, ar-

quitectura, ceràmica, arqueologia, 

música, arxius, art sacre, museus, 

tradicions... i segur que em deixo al-

tres aspectes tant o més rellevants 

que els citats. El que és ben cert 

però és que tots plegats, cadascú 

des de la seva parcel·la, enriquim 

el passat, el present, i sens dubte, 

el futur del nostre poble. 
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Les dreceres al bosc
Àngels Escolà

El 12 de juny de 2010 va ser un dia que la cultura també 
va fer la seva festa ja que un escriptor de l’Urgell va tenir 
l’atreviment de presentar una novel·la. Una novel·la que 
podríem anomenar filosòfica amb un llenguatge molt ric 
i acurat. També té altres virtuts: com el fet de recrear la 
ciutat de Lleida i la vila d’Agramunt; recordar la música 
dels anys setanta; els escriptors maleïts de la literatura, 
tota aquella recula de personatges que per un motiu 
o altres van ser enfants terribles a França i Anglaterra; 
explicar diferents tipus d’amor i desamor; parlar de la 
sexualitat en un to desinhibit; entrar en sessions d’es-
piritisme, de bilocació...

Màrius Blàvia amb Dreceres al bosc ens endinsa en 
un univers literari propi, íntim i ple de secrets. El títol fa 
referència a la novel·la Dreceres al bosc que és l’excusa 
per la a recerca que fan els personatges i tots ells l’han 
llegit, i després de llegir-la nosaltres també estem tocats 
per la follia que ella comporta. Pius Morera un escriptor 
maleït i que abandona la literatura després de publicar 
la novel·la que influirà sobretot en dos jovenets Enric 
Peralta i l’Ovidi Tantull.

Aquest, l’Ovidi, és el protagonista de tota l’obra. Adoles-
cent ple de somnis literaris es resigna a una vida més 
grisa de professor de filosofia. I per atzar de Lleida ciutat 
arriba a ser professor a la vila d’Agramunt.

I la vila està plenament present en l’itinerari vital del 
protagonista. Hi ha descripcions molt acurades dels 
seus carrers, del riu i el seu passeig, de les places por-
xades.... En aquella vila es relaciona amb un professor 
de dibuix anomenat Eduard Fontanals que com Thomas 

de Quincey comparteix un amor impossible amb una 
Ana que podria ser l’Ann, la prostituta de setze anys 
que va compartir els últims dies de l’autor anglès.

Aquest Ovidi que va seguint les pistes d’altres personat-
ges, com una fulla que s’emporta el vent va descrivint 
una galeria de personatges com l’Helena Castells substi-
tuta de llatí, pèl-roja, que viu permanentment enamorada 
però sempre platònicament, la Mariona Puig que és una 
mèdium de pa sucat amb oli i és com una bruixa bona en 
la narració, la Sílvia que estima de debò el pobre Ovidi 
i és qui el porta a  trobar-se amb el seu alter ego. Una 
ombra suïcida que no presagia res de bo. Aquesta Sílvia 
s’atreveix a demanar un compromís al protagonista en 
el qual no té cap interès.

Perquè l’Ovidi de la novel·la cerca alguna cosa subtil 
de la realitat, una subtilitat propera al no-res i s’inicia 
en laberints que no duen enlloc. En aquest deliri per-
sonal, aquest microcosmos personal i filosòfic cerca 
un cert alleujament en un professional de la psiquiatria 
Guillem Pigrau que és el responsable del veritable 
text que s’anomena El llamp a dins l’ampolla. Segons 
aquest professional el verb serveix per guarir els mals 
de l’esperit, i així l’Ovidi quinze anys més tard redacta 
els fets que aquí s’expliquen.

No explicarem com acaben tots aquests personatges 
però el títol ja ens indica que cal cercar les dreceres 
en el bosc vital. Aquestes dreceres no existeixen però 
aquest fet no implica que les relacions subjectives i 
personals que hi són descrites no ens siguin familiars 
a tots els arbres d’aquest bosc que som cadascun de 
nosaltres.

Per acabar només llegir-vos el poema, balada que surt 
unes quantes vegades al llibre.

El títol diu així Scarborough Fair  que vol dir la fira 
d’Scarborough que era una fira molt important a Angla-
terra a l’època medieval amb un mercat que es feia a 
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ÀRIES 21-III / 19-IV.
Torneu a estudiar idees i potencials de
l’any passat i hi descobrireu un nou en-

focament que podria tindre èxit. Trobareu for-
mes de fer funcionar les coses.

HORÒSCOP

TAURE 20-IV / 20-V.
Si deixeu que algú indagui en els vos-
tres assumptes, sereu relegats o influ-

ïts negativament. Alimentar una relació us be-
neficia d’una forma que no imaginàveu.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Feu el que us sembli correcte encara
que alguna cosa no concordi amb les

vostres eleccions. No permeteu que una relació
us impedeixi oferir ajuda als altres.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Les vostres responsabilitats semblen
una càrrega però el que rebreu al final

resultarà gratificant. Una feina funcionarà a fa-
vor vostre si deixeu que transcorri naturalment.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Hi haurà molts canvis a la vostra vida.
Els viatges són atractius per a vosaltres

i els vostres nous coneguts; passatemps i conei-
xements captaran el vostre interès.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
L’observació serà el vostre principal va-
lor i us permetrà tindre els coneixe-

ments requerits per controlar qualsevol situació.
Milloren els temes monetaris.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Una relació es veu favorable. No baseu
decisions en la ruta més fàcil. El canvi

està a punt d’arribar però vosaltres teniu el con-
trol per prendre la decisió final.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Us sentireu pressionats entre el passat,
el present i el futur. Heu d’alliberar-vos-

en a fi de poder avançar. Mantingueu la ment
oberta i descobrireu que el que ve és positiu.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Podeu canviar la situació financera ac-
tual si sou intel·ligents en els tractes

que feu i la gent amb qui us involucreu. No per-
meteu que hi interfereixi la influència d’algú.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Inversions, béns arrels o treballar per
la pròpia empresa donaran rèdit. Amor,

contractes i afers legals tindran un rol més des-
tacat en les decisions financeres a llarg termini.

AQUARI 20-I / 18-II.
Heu de decidir però abans avalueu
amb honestedat on esteumentalment,

físicament, emocionalment o financerament. Feu
canvis si les coses no surten com volíeu.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Descobriu per avançat si sou capaços
de fer el que us demanen o si hauríeu

de considerar agafar un altre camí més adaptat
a les vostres qualificacions.
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CélineDion i el seumarit, René Angelil,
seran pares dedosnens al desembre
La cantant Céline Dion i el seu marit, RenéAngelil, seran
pares de dos nens a finals d’any. Dion, de 42 anys, i el seu
espòs, de 68, feia temps que intentaven concebre un fill
després d’un altre intent in vitro fallit.

FABIO CAMPANA/EFEA

EFE

Luxe i elegància sobre lapassarel·la
de la Setmana de laModa deRoma
El dissenyador Lorenzo Riva va donar ahir una lliçó d’al-
ta costura en la presentació de la seua col·lecció per a la
pròxima tardor-hivern, amb una exclusiva desfilada a l’ha-
bitació d’un hotel en la Setmana de la Moda de Roma.

El lleidatàMàriusBlàviapresenta la
seua nova novel·la, ‘Dreceres al bosc’
L’escriptor lleidatà Màrius Blàvia va presentar ahir a la
Biblioteca Pública la seua nova novel·la,Dreceres al bosc
(Pagès Ed).A l’acte el van acompanyar la professoraÀn-
gels Escolà, l’escriptora MartaAlòs i l’editor Lluís Pagès.

ITMAR FABREGAT

Murobre el festivalmusical Castells deFrontera al Pallars Jussà
L’església romànica de Santa
Maria de Mur, al Pallars Jussà,
va acollir diumenge passat el pri-
mer concert del festival Castells
de Frontera amb la participació

de les veus femenines de la Ca-
pella de Música de Sant Pau del
Camp juntament amb l’arpista
Maria Lluïsa Ibáñez.Van inter-
pretar música medieval anglesa

i catalana i una peça de Benja-
min Britten. La pròxima cita del
festival serà l’1 d’agost al castell
de Llordà amb El LlibreVermell
de Montserrat.

CONSELL COMARCAL PALLARS JUSSÀ

Sanfermines veloços i de rècord
Els toros de la GanaderíaVicto-
riano del Río van protagonitzar
ahir el sisè encierro dels Sanfer-
mines, una cursa molt ràpida i
neta amb un toro que es va
avançar a la resta de la manada

des de la Cuesta de Santo Do-
mingo i que va completar els
848 metres del recorregut en un
temps rècord: dos minuts i 16
segons.Tres corredors van ha-
ver de ser traslladats al Com-

plex Hospitalari de Pamplona,
encara que cap d’ells amb feri-
des per banya de toro i van re-
bre l’alta. Fins a 23 corredors
han resultat ferits en aquesta
edició de la festa.

L’‘encierro’d’ahir es va completar en 2minuts i 16 segons, tot un rècord.
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90è  aniversari
Paquita guiu

 

El dia 4 de juny de 2010: Un gran 
dia, la germana Vedruna ASUN-
CION PUIg ha complert 90 anys. 

La Comunitat, juntament amb les 
treballadores de la Cooperativa 
VEICO, li ha volgut retre un petit 
homenatge, celebrant-ho amb un 
berenar, i el corresponent pastís.

Què cal dir de la Germana Asun-
ción? Doncs que ha viscut quasi 
tots els seus anys de vida religiosa 
a Verdú, que infinitat de senyores 
que hem passat per l’escola hem 
après a fer tota classe de labors, 
que moltes han brodat part del seu 
aixovar a la seva vora i, posterior-
ment, treballant a la Cooperativa 
Veico fins la seva jubilació.

És una persona que ha estimat molt 
i, per tant, també és molt estimada. 
Dóna bo de veure-la sempre con-
tenta, amb la rialla a la boca i unes 
immenses ganes de treballar, és 
una persona incansable.

Li desitgem que continuï així, es-
perant que en pugui complir molts 
més.

l’agost i durava quaranta-cinc dies. L’origen del poema 
és anterior del segle XII, és celta, però la versió que ens 
ha arribat és medieval i ens explica la història d’un jove 
al qual l’ha abandonat la nòvia. Sembla que les plantes 
que hi surten poden fer referència a un filtre amorós. 

Tal vegada l’amor pot guarir el protagonista del poema i 
de la novel·la Dreceres al bosc. Si voleu sentir la música 
penseu en la pel·lícula El graduat. 

Vas a la fira de Scarborough?
Julivert, sàlvia, romaní i farigola.
Dóna-li records a algú que viu allà,
a la que va ser el meu amor vertader.
Digues-li que em faci una camisa de batista.
Julivert, sàlvia, romaní i farigola.
Sense costures ni pedaços,
i tornarà a ser el meu amor vertader.
Digues-li que la renti en aquell pou sec.
Julivert, sàlvia, romaní i farigola.
D’on mai va rajar aigua ni pluja alguna va caure,
i tornarà a ser el meu amor vertader.
Digues-li que l’assequi sobre aquell arç.
Julivert, sàlvia, romaní i farigola.
Que mai no ha florit des que Adam va néixer,
i tornarà a ser el meu amor vertader.
Demana-li que ho faci per cortesia.
Julivert, sàlvia, romaní i farigola.
I demana-li com un favor per a mi,

i tornarà a ser el meu amor vertader.
Has estat a la fira de Scarborough?
Julivert, sàlvia, romaní i farigola.
Dóna’m notícies d’algú que viu allà,
d’aquell que una vegada va ser el meu amor vertader.
Demana-li que m’aconsegueixi un acre de terra.
Julivert, sàlvia, romaní i farigola.
Entre l’aigua salada i la sorra de la platja,
perquè torni a ser el meu amor vertader.
Demana-li que el són amb una banya de xai.
Julivert, sàlvia, romaní i farigola.
I que ho sembri tot d’una sola pebre,
perquè torni a ser el meu amor vertader.
Demana-li que el seguin amb una falç de cuir.
Julivert, sàlvia, romaní i farigola.
I que el reculli amb una corda de bruc,
perquè torni a ser el meu amor vertader.
Quan ho hagi fet i acabi la seva feina.
Julivert, sàlvia, romaní i farigola.
Demana-li que vingui per la seva camisa de batista,
perquè torni a ser el meu amor vertader.
Si dius que no pots, llavors et respondré.
Julivert, sàlvia, romaní i farigola.
Oh, fes-me saber que almenys ho intentaràs,
o mai seràs el meu amor vertader.

Per acabar només animar-vos a perdre-us en la novel·la 
de Màrius Blàvia Dreceres al bosc, un agramuntí ple 
de cultura.

cultura



32

societat

El tercer any de vida de l’agrupa-
ment ha estat sens dubte el més 
intens i mogut de la curta vida de 
la nostra entitat.

El Marinada no sap parar quiet. 
Quan gairebé encara no havíem 
començat el curs ens trobàvem im-
mersos en la campanya d’implanta-
ció del Porta a Porta a Verdú. Des-
prés vingueren els caus normals, 
les excursions, el Quàsar (trobada 
de caps) a Guissona, la Sortida 
d’Agrupament, el Boom (trobada de 
demarcació) a Mollerussa, el Cau al 
Carrer, la Festa del Silló i Fira de la 
Ceràmica i el Final de Curs. Sense 
quasi adonar-nos-en han passat 
nou mesos i ens hem trobat de nou 
a les portes de l’estiu, i amb aquest 
els campaments.

Després de la preparació i plani-
ficació va arribar el moment de 
muntar el campament. Amb l’ajuda 
de pares, mares, caps i amics vam 
poder muntar unes magnífiques 
instal·lacions on els escoltes i guies 
de Verdú havien de passar vuit dies 
enmig de la natura. El dissabte 3 de 
juliol a quarts de deu del matí sortia 
l’autocar direcció Gósol. La novetat 
d’aquest any era que només marxà-
vem els Castors, Llúdrigues, Llops, 
Daines, Ràngers i Noies Guies. Els 

Estiu 2010
Els caps de l’AEIg Marinada

Pioners i Caravel·les van escollir 
anar a fer el Camino de Santiago 
i per això van anar fent petits “ex-
trajobs” durant l’any per guanyar 
diners pel viatge.

Al campament els petits de l’agru-
pament van viatjar al món de les 
tres bessones en ser castigats per 
la bruixa avorrida, de manera que 
cada dia vivien l’aventura d’un nou 
conte. Per la seva part Ràngers i 
Noies Guies van davallar a les pro-
funditats del mar per viure al país 
del “Bob Esponja”. Van ser uns dies 
de jocs, tallers, excursions, jocs de 
nits, magnífics àpats, estones de 
lleure, riu, piscina...

forca. La unitat de Ràngers i Noies 
Guies es va despertar a primera 
hora del matí per tal de conquerir 
el mític cim català, ascendint al 
Pollegó Superior, 2506 m. Passats 
dos quarts d’onze del matí tocaven 
el sostre del massís del Pedraforca. 
Un cop allí alguns d’ells i d’elles van 
fer la Promesa Escolta i per deixar 
constància de la fita aconseguida 
el Flavià Boleda va deixar el fulard 
lligat a la creu del cim, on van poder 
veure fulards de caus com el de 
Bellpuig i Tàrrega, entre altres.

Després d’aquest primer cim de 
l’agrupament, el campament va 
continuar amb tota normalitat, i 
el dissabte 10 de juliol els pares, 
mares, germans, germanes, avis i 
amics van pujar a desmuntar-lo per 
acabar amb un dinar de germanor 
organitzat pel Robert Gabarró, molt 
conegut pels verdunins i verduni-
nes i que actualment viu a aquesta 
bonica localitat del Berguedà.

Volem aprofitar aquest espai que 
ens brinda Xercavins per donar les 
gràcies a totes les persones que 
han fet possible un any més els 
campaments.

Passats dos quarts d’onze 
del matí tocaven el sostre 
del massís del Pedraforca. 
Per deixar constància van 
deixar un fulard lligat a la 

creu del cim

El dimarts 6 de juliol l’Agrupament 
Marinada celebrava el seu tercer 
aniversari amb l’ascens al Pedra-
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Diari de ruta
Després de més de 100km als nos-
tres peus hem aconseguit l’objectiu 
que ens havíem marcat: última 
etapa del Camí de Sant Jaume, 
completada.

El diumenge a la nit, va començar la 
nostra ruta. Vam agafar el tren hotel 
que va a La Coruña. Vam parar a 
Sàrria, Lugo, després de passar 
la nit al luxós tren. Com que ja no 
eren hores de caminar, vam decidir 
passejar per Sàrria.

Després d’un bon esmorzar vam 
anar a l’ajuntament del poble a fir-
mar la nostra credencial. A continu-
ació, vam fer la gran descoberta: El 
Froiz, un supermercat gallec “más 
barato que en Andorra”. Un cop 
dinats i descansats vam anar a la 
recerca del poliesportiu on dormi-
ríem envoltats de roncs i guirigalls. 
A partir d’aquí tot canvia.

Dimarts 13: Sàrria – Portomarín

Una caminada cansada, més de 20 
km esgotadors, experiència innova-

PiCs al Camino de Santiago.
Pioners i Caravel·les de l’AEIg Marinada

dora, entre boscos i rius, paisatges 
fantàstics. Si és cada dia això, jo em 
quedo aquí. No podíem més.

Dimecres 14: Porto Marín – Palas 
de Rei

Caminant més de 5 hores i tota l’es-
tona faltaven 3 km. Tots esperàvem 
il·lusionats aquella muntanya que 

havíem de passar però que sembla-
va que marxava de nosaltres. Les 
cames ens començaven a fer figa 
i ja desitjàvem arribar a un lloc per 
descansar. El voltaren ja comença-
va a reduir el seu volum.

Però tot i que quedava menys, i 
estàvem molt motivats, el mal aug-
mentava.

Dijous 15: Palas de Rei – Melide

Comparat amb els dies anteriors, va 
ser fer un passeig (15 km). Teníem 
tots l’esperança d’arribar i anar a 
saborejar un dels millors pops de 
tot Galícia. Així va ser. Vam sopar 
com uns reis i vam recuperar forces. 
Teníem ganes de tirar endavant, ja 
érem a la meitat.

Divendres 16: Melide – Arzúa

Després de provar la millor gastro-
nomia de Galícia, vam comprovar 
que el camí no era del tot agradable 
si no ens acompanyava el solet i la 
fresqueta característica del matí. 
Ens va ploure durant tota la ca-

societat
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minada. Tot i això, vam estar una 
nit fantàstica en un petit i acollidor 
alberg.

Dissabte 17: Arzúa – Pedrouzo/
Arca

“Follon en el albergue”, llàgrimes de 
l’emoció, “camas sobadas”, ferides 
de guerra als peus. Després d’estar 
acostumats a caminar menys de 
20 km, vam tornar a comprovar 
que se sentia. Estàvem morts, no 
podíem més. Teníem l’esperança 
de no fer els mateixos quilòmetres 
l’endemà.

Diumenge 18: Arca – Monte 
gozo

Teníem previst passar la nit a Monte 
Gozo, però estàvem massa a prop 
de Santiago, i no vam poder resistir 
a la temptació d’arribar-hi i gaudir 
del nostre destí. Així va ser. Una 
altra hora caminant i ja estàvem 
plantats davant la catedral. Vam 
aprofitar la tarda per anar a l’oficina 
del pelegrino i segellar les nostres 
credencials. Ens van compensar 
amb una compostel·lana, que cer-
tifica la realització del Camiño de 
Santiago.

Dilluns 19 i dimarts 20: Santiago 
de Compostel·la

Ben mudats i encoloniats vam 
assistir a la missa de 12. Després 
d’una hora llarga en castellano, 
alemany, llatí... Vam veure el que 
tots esperàvem: el botafumeiro in 
action. Amb ganes de conèixer San-
tiago, vam menjar uns entrepans 
pel carrer.

A la nit sopar de gala. Y yo diria 
“Mátala con una sobredosis de ter-
nura y hazte asesino de mujeres”. 
L’endemà teníem previst arribar 
fins a Finisterre, amb bus, però les 
lleganyes ens ho van impedir.

Així doncs, vam seguir fent turisme 
per Santiago i per acabar la ruta 
com cal vam fer la promesa escolta 
a la plaça Obradeiro, dins el marc 
incomparable de la catedral de 
Santiago.

Dimecres 21

La història acaba aixecant-nos a 
les 5 de la matinada, agafant el 
bus de les 6, facturant les maletes, 
embarcant amb més de 6 hores 
de retard i amb ganes de dormir 
als nostres apreciats llits que són 
molt més còmodes que el terra de 
l’aeroport.

Sin dolor no hay gloria.

L’Associació 
Cultural 
Xercavins 
promou l’edició 
d’un llibre 
gràfic de Verdú.

Si tens fotografies, 
ja siguin antigues o 
més modernes que 
creus que poden ser 
interessants no dubtis 
a deixar-nos-les.
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Estudi de les propietats  tèrmiques 
de les sitges d’Olius
Àngels Salcedo i Ramon Cardona

Durant aquest mes de 
juny s’han pres mostres 
dels materials amb què 
estan construïdes les sitges 
ibèriques de Sant Esteve 
(Olius, Solsonès). L’anàlisi 
d’aquests materials perme-
trà conèixer en gran part 
per què el cereal es podia 
conservar en òptimes con-
dicions en aquests conteni-
dors de fa més de dos mil 
anys. Aquest estudi ha estat 
possible gràcies al suport 
tècnic i humà de l’empresa 
SAF  (Servei d’Assessora-
ment a la Fertilització) de 
Verdú i l’instrumental cientí-
fic de l’empresa Lab-Ferrer 
(Laboratori i Consultoria 
per a Empreses Alimentà-
ries) de Cervera.

El jaciment ibèric de Sant Esteve 
d’Olius era al segle III aC un turó 
ocupat per un assentament iber 
fortificat amb una potent muralla. 

Al seu interior hi vivia una petita 
comunitat d’ibers que adminis-
trava un conjunt de com a mínim 
tres-centes sitges. Aquestes sit-
ges són magatzems subterranis 
on es guardava l’excedent de 
cereal per ser exportat cap a la 
costa a través de la vall fluvial del 
Cardener i Llobregat. Per tant, es 
tracta d’un immens graner fortifi-
cat situat estratègicament en una 
de les rutes naturals que comu-
niquen la comarca amb el litoral. 
La idoneïtat del lloc va fer que en 
època medieval i, en relació amb 
l’església de Sant Esteve, també 
s’utilitzés el turó com a lloc d’em-
magatzematge cerealístic.

La Secció d’Arqueologia del Centre 
d’Estudis Lacetans, que té subseu 
a Verdú, ha estat l’entitat encarre-
gada de dur a terme el projecte de 
recerca en aquest jaciment des del 
seu inici el 1998. La col·laboració 
amb l’empresa SAF de Verdú s’en-
degà el setembre de 2008 quan es 
va instal·lar un complicat sistema 
de monitorització d’una de les 
sitges excavades per fer un con-
trol exhaustiu del comportament 
dels 1000 kg d’ordi que s’havien 
introduït al seu interior de forma 
experimental. A dia d’avui, encara 
hi ha aquest gra emmagatzemat i 
controlat per sondes que mesuren 

la temperatura i la humitat relativa. 
El proper setembre es construirà 
una sitja experimental al jaciment 
dels Estinclells i s’hi traslladarà 
l’ordi d’Olius per comprovar si era 
factible en època ibèrica moure el 
cereal d’un lloc a l’altre amb finali-
tats comercials.

La darrera investigació ha estat 
la presa de mostres del material 
amb què es van construir les sit-
ges d’Olius. Concretament s’han 
recollit fragments de paret de sit-
ja, compostos per conglomerats 
d’aportació fluvial. Això permetrà 
analitzar les propietats tèrmiques 
de la sitja en relació a la humitat, 
densitat i composició del medi. 
D’aquesta manera es podrà enten-
dre millor el funcionament d’una 
sitja i la  capacitat de conservació 
del que contenia. L’anàlisi del 
material es farà a partir d’agulles 
tèrmiques connectades a instru-
mental KD2 PRO, uns sensors de 
les propietats tèrmiques del sòl. 
L’instrumental KD2 PRO mesura la 
difusivitat tèrmica, la calor especí-
fica, la conductivitat i la resistivitat 
tèrmiques. El principi de mesura 
es basa en el mètode de la font de 
calor transitòria.
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des de cal Jan

El Mundial de Sud-Àfrica a Verdú
Jordi Mayoral

Al llarg d’un cap de setmana el 
Museu de Joguets i Autòmats de 
Verdú ha realitzat activitats vincula-
des al Mundial de Futbol disputat a 
Sud-Àfrica. El museu s’ha ambien-
tat amb elements característics de 
les diferents seleccions i s’hi ha dut 
a terme una porra en la qual tots 
els visitants han pogut apostar qui 
guanyaria la competició. 

Alhora, al museu s’hi ha exposat 
diverses peces històriques vincula-
des als mundials, entre ells un ob-
jecte històric del Mundial de 1966 
disputat a Anglaterra. L’objecte 
emblemàtic és una maleta que es 
donava a la premsa autoritzada 
per poder narrar els partits del 
campionat. 

També s’han exhibit especialment 
durant aquests dies, una peça 
del Mundial d’Itàlia de 1990 i un 
cartell referent a la selecció cata-
lana de l’any 1976, en la qual els 
portagonistes són els polítics de 
la Transició.

Aquesta activitat ha estat em-
marcada en l’activitat temporal 
Juguem!, en la qual des de l’espai 
cultural i turístic es vol potenciar la 
part activa dels visitants. Precisa-
ment, totes les persones que han 
visitat el Museu amb una samarreta 
d’una selecció nacional han tingut 
l’entrada gratuïta per poder visitar 
l’espai turístic.
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turisme

Els ajuntaments i entitats de la 
comarca de l’Urgell han organitzat 
per aquest estiu diferents concerts, 
espectacles i activitats musicals per 
suportar millor les caloroses nits 
d’estiu, tot gaudint de la cultura i la 
tradició i de les bones sensacions que 
transmet la música. 

Algunes ja s’han acabat l’Atacc de 
Jazz i el Paupaterres, Festival de Rit-
mes Ètnics a Tàrrega 

Però altres, es preparen per fer gaudir 
als assistents del ritme i de l’ambient 
festiu. Un plaer per als sentits, per 
gaudir amb amics, amb família, sols, 
amb parella... Després d’un bon so-
par, amb bona companyia, tot gaudint 
de l’entorn agradable i acollidor dels 
espais i pobles on es duen a terme 
aquests esdeveniments.

Un munt de propostes fresques i 
variades, amb diversos estils com 
el jazz, música clàssica, sardanes, 
havaneres, folk, música d’autor, rock 
o  dansa que s’uneixen perquè els 
espectadors passin una vetllada 
d’estiu inoblidable.

Aquestes són algunes de les pro-
postes musicals que podeu trobar 
al territori:

VI cicle de Concerts d’Estiu a 
La Ruta del Cister 
del 17 de juliol  al  21 d’agost.

Els Consells Comarcals de l’Urgell, 
la Conca de Barberà, i l’Alt Camp, 
juntament amb el Museu d’Història 
de Catalunya coorganitzen  el VI 
cicle de concerts,  a redós del marc 
incomparable dels Monestirs de Po-
blet, Santes Creus, Vallbona de les 
Monges i també del Convent de St. 
Bartomeu de Bellpuig.  

L’aposta musical combina diferents 
estils musicals, amb la música cata-
lana de fons, per commemorar els 
50 anys de la Nova Cançó. A més 
a més, el Monestir de Santes Creus 
compleix 850 anys d’història i té el 

La música i l’espectacle 
envaeixen l’Urgell
Elisa Ferrer Elies
Tècnica de turisme del Consell Comarcal de l’Urgell

privilegi d’albergar les tombes reials 
del rei Pere el Gran, Jaume el Just 
, la seva esposa Blanca d’Anjou o 
l’almirall Roger de Llúria.

Dissabte 17 de juliol a Poblet / 21 •	
hores / RICARD ROVIROSA [Clàs-
sica, piano]

Dissabte 24 de juliol a Santes Creus •	
/ 22 hores / ANNA ROIg I L’OM-
BRE DE TON CHIEN [Cançó]

Dissabte 31 de juliol a Vallbona / •	
20 hores / ESTHER MARTíNEZ 
[Clàssica, veu i piano]

Dissabte 7 d’agost a Santes Creus •	
/ 22 hores / THE MARVELLOUS 
gOSPEL SINgERS [Gospel]

Dissabte 14 d’agost a Santes •	
Creus / 22 hores / gRUP DE FOLK 
[Folk]

Diumenge 15 d’agost a Bellpuig •	
/ 20 hores / FOLKINCATS [Jazz-
Folk]

Dissabte 21 d’agost a Vallbona/ •	
20 hores / JAUME VILASECA 
TRIO [Jazz]  

 www.larutadelcister.info , tel. 977 
87 12 47

Musicorb: Música als pobles 
de la Vall del Corb
Concerts de música  durant els me-
sos de juliol i agost. A l’Urgell a: St. 
Martí de Maldà, Maldà, Belianes, Na-
lec, Rocallaura, Rocafort de Vallbona 
i Vallbona de les Monges.

Música rock, pop, jazz...

 www.musicorb.cat  

X  Nit de l’Acordió a 
Vilagrassa 
dia 3 d’agost. A les 22 h a la plaça 
Major. Música tradicional amb acor-
dió.  www.vilagrassa.cat , tel. 973 
31 11 62

IX Figa Rock, Festival 
Alternatiu Independent 
dissabte 7 d’agost, al poble de la 
Figuerosa. Amb la presència de Pau 
Riba, Quico Pi de la Serra, Remigi 
Palmero...  www.figarock.org 

La Terrasseta de Can Colapi 
fins el 22 d’agost, al camp dels Esco-
lapis de Tàrrega. Música, espectacles 
i audiovisuals.  www.laterrasseta.
org, tel. 973 31 07 31

Concerts a la Fresca 
fins el 27 d’agost, a la plaça dels 
Comediants de Tàrrega. Havaneres, 
folk, jazz...  www.tarrega.cat , tel. 
973 31 07 31

12345678910

1DIVENDRES

2ELIXIRREI

3SINTESI NV

4TERROISO

5RAEAAMAR

6UMUDAACI

7CCSELENI

8CORSORTOS

9IRATIMANA

10OBSERVATS

Solució de l’encreuat
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entreteniments

Encreuat
Beatriu Foguet i Vidal

HORITZONTALS: 

1.- Dia de la setmana. 2.- Licor medicamentós rejovenidor. El 
qui porta la corona. 3.- Sinopsi, resum. Envia sense vocals. 
4.- Tarragona. M’equivoco. Prefix igualitari. 5.- Déu egipci. 
Amb consonants és la pera. Estimar. 6.- Una vocal que fa por. 
A l’hac també se l’anomena així. Aquí. 7.- Dos-cents. Element 
químic de símbol Se. 8.- Coral. Que és molt afortunat. 9.- En-
cès d’ira. Animi ben embolicat. 10.- Mirats, contemplats.

VERTICALS:

1.- Acció de desfer allò construït. 2.- Darrera secció de l’intestí 
prim. La primera. Ni és recte ni té angles. 3.- Apropa’t. Mil. 
Setí. 4.- Treus alguna cosa d’una posició fixa per tracció, 
succió, etc. Infusió. 5.- Niades. Radi. 6.- Un sord desordenat. 
A l’inrevés, instrument musical de corda més gran que el violí 
i més petit que el violoncel. 7.- Vibrant. Conjunció. Preposició. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
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Deserta. 8.- Erbi. Convertit en imant. 9.- Percepcions, impres-
sions. 10.- Vori. Article salat femení. 

de fa algun temps...

Escolta de Sant Pere Claver de l’any 1944 
Fotografia cedida per Josep Pont Solsona



VI gimcana intergeneracional

Fotos Escola Jardí
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