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notícies

Verdú al punt
Josep M. Castelló

Festa Major d’hivern
Verdú celebra la seva Festa Major
d’Hivern el cap de setmana del 29 i
30 de gener. Seguint la tradició, els
actes religiosos es feren en honor
a sant Flavià i el sant Crist amb la
presència de les autoritats de la
vila, concelebració de l’eucarística
pels sacerdots de l’arxiprestat i del
responsable de la prèdica: mossèn
Eduard Ribera, capellà de Cervera.
Veneració de les Relíquies del Sant,
trasllat i veneració del sant Crist de
Verdú amb la solemnitat acostumada. Cantaren l’Ofici Solemne el Cor

Associació “Dones
Argila de Verdú”
L’exposició organitzada per l’Associació de Dones Argila amb el
suport de l’Institut Català de les
Dones i de l’Ajuntament de Verdú,
es va poder veure del 29 de gener al 13 de febrer d’aquest any
2011, a la Sala Abat Copons del
Castell de Verdú, tots els dissabtes
i diumenges. L’exposició és el reconeixement de l’Institut Català de
les Dones a les aportacions que
algunes escriptores han fet a la lite-

d’Homes de la vila sota la direcció
del mestre Josep M. Salisi amb
acompanyament d’orgue per part
de la professora Cristina Marimon.
Actes per a la mainada organitzats
pel Grup Escolta Marinada amb
xocolatada inclosa, i també actes
més lúdics, com el ball. Cal destacar especialment les actuacions del
dissabte nit, amb l’actuació del grup
vocal Mezzos, i després de sopar,
actuació de El Charlatan –Quim
Masferrer–, al Casal verduní.
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ratura catalana i universal. Trobem
noms com la reina de Mallorca,
Isabel de Villena, Pilar Maspons,
Dolors Monserdà, Aurora Bertrana, Caterina Albert, Clementina
Arderiu, Montserrat Roig i Maria
Mercè Marçal. El dia 12 de febrer
varen celebrar la tradicional Festa
de santa Àgata amb un sopar de
germanor on varen participar 43
dones amb animació de màgia i
bon ambient. Posteriorment, varen
tenir una conferència a càrrec de
la professora Àngels Escolà sobre

notícies
“Dones escriptores catalanes”. El
dijous dia 17 de febrer, va tenir lloc
l’Assemblea General de l’Associació amb la renovació dels càrrecs
de la junta amb incorporació de
sàvia nova. L’acte fou acompanyat
d’una conferència sobre alimentació a càrrec de personal tècnic de la
casa Danone. El dissabte dia 12 de
març, la Sra. Mercè Solè va fer una
demostració de cuina i l’elaboració
de pastissos que feren les delícies
del assistents. Aquesta Associació
també va col·laborar amb Mans
Unides amb un berenar solidari i
una conferència a càrrec de la delegada de Mans Unides al bisbat de
Solsona, M. Aurora Ubach.

Museu de Joguets de
Verdú
El dissabte dia 12 de febrer el Museu de Joguets va obrir un nou espai dedicat al futbol on destaquen
grans peces de la col·lecció del
futbol, com l’espectacular bandera
del Manchester United, que homenatja les morts dels futbolistes als
anys 50 amb un accident d’avió, i
un rètol anglès lluminós de grans
dimensions corresponent al partit
Liverpool–Everton. També es poden
veure samarretes de grans jugadors, l’escultura de Diego Armando
Maradona i altres. Els millors futbolistes del món, mereixedors de
la “Pilota d’or”, són representats i
admirats al Museu de Joguets de
Verdú, ja que aquest insigne edifici
verduní, exposa les botes de Xavi,
Iniesta i Messi jugadors emblemàtics del Futbol Club Barcelona i
amb aquesta representativitat, ens
mostren el sentiments humanitaris
i esportistes d’aquests jugadors i
alhora l’esforç d’en Jordi Mayoral,
director adjunt del Museu, per poder exposar aquesta insigne mostra
que ben segur farà les delícies de
petits i grans. El Museu ha anunciat la creació, juntament amb la
Galeria d’Art Mayoral de Barcelona,

d’un fons d’art per vendre al públic
pintures, litografies i escultures de
grans artistes com Miró, Picasso,
Barceló, Mariscal, Guinovart i Magí
Puig entre altres.

Centenari de les
“Hermanitas de
los Pobres de San
Pedro Claver – Madre
Marcelina”
La congregació “Hermanitas de
los Pobres de San Pedro Claver”
han celebrat, el divendres dia 11
de febrer, el primer Centenari de
la seva Fundació per la serventa
de Déu Luisa Marcelina Aveledo
“Mare Marcel·lina” nascuda a Ca-
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racas (Venezuela). L’acte central
d’aquesta efemèride fou la celebració eucarística concelebrada per a
tots els sacerdots i religiosos de
l’Arxiprestat de Tàrrega i presidida

notícies

per mossèn Joan Canals, vicari
general del bisbat de Solsona. El
sant pare els ha concedit l’honor
de ser Any Jubilar per aquest Centenari. Aquesta celebració fou molt
participada pels resident i personal
de servei de la Residència d’Avis,
acompanyats d’una gran representació del poble de Verdú encapçalats per l’alcalde de la vila.

Actuació del Quartet
PRYSMA
El dissabte dia 26 de febrer, sota el
títol “Una nit a l’òpera”, gaudírem
d’un especial concert a càrrec del
quartet PRYSMA, format pels professors Marta Garcia, Joan Sancho,
Eduard Boleda i Marta Llona, que
interpretaren un recull de preludis
d’àries d’òpera. L’Església Parroquial que, per les seves condicions
acústiques ningú dubta comparar-la
amb un digne auditori, fou el marc
idoni per acollir aquest acte patrocinat per la Fundació Tekhnikós, a
la qual hem d’agrair l’organització
tant d’aquest acte com d’altres
que programa al llarg de l’any. Un
dels tallers més significatius és el
que imparteix el professor Carlos
Calderón, juntament les audicions
de Josep Lluís Boleda. Tampoc
no podem ometre, en cap cas, els
concerts en directe, programats per
la Fundació, com el del dia 26.

La cabana de pedra
La construcció d’una cabana de
pedra, que podem contemplar al

parc escolaresportiu de la nostra
vila, és la reconstrucció d’una de
les cabanes afectades pel pas
del Canal Segarra Garrigues i que
REGSEGA, empresa responsable,
ha volgut refer perquè pugui ser
admirada al parc.

va voler venir a acomiadar-se de
Sant Pere Claver acompanyat del P.
Jordi Portabella. No puc allargar la
notícia, però sí que vull deixar constància d’una expressió natural que
la pronunciava molt freqüentment;
“Verdú m’encanta i sant Pere Claver
és el seu tresor!”. Et trobarem a
faltar P. Canet.

Art-Visió – Cal Talaveró

Sentida pèrdua pels
Amics de Verdú i de
Sant Pere Claver
El dia 5 de març moria a la infermeria que la Companyia de Jesús té
a Sant Cugat del Vallès, l’enamorat
de sant Pere Claver i de Verdú, el
P. Joan Canet i Llobet S.J., un dels
jesuïtes que la Companyia de Jesús
havia destinat a la Junta de l’Associació Amics de Sant Pere Claver. El
P. Canet, amb el seu caràcter comunicatiu i afable, el consideràvem un
més de la nostra família verdunina.
Ja molt avançada la seva malaltia,
6

Art-Visió Cal Talaveró, la nostra
galeria d’art, inicia temporada amb
una mostra d’autors consagrats i
d’un prestigi important. El dissabte
dia 5 de març s’inaugurà l’exposició
ART-VISIÓ, amb un total de 25 edicions realitzades. Els artistes que
formen part d’aquesta col·lecció
són: Artigau, Guinovart, Victor P.
Pallarès, Subirachs, Artur Duch,
Josep Minguell, Perico Pastor, Antoni P. Vidal. La Galeria ens manifesta
que treballa amb la confecció d’una
litografia dedicada al poeta Joan
Maragall ja que aquest any és l’any
Maragall. El dissabte dia 2 d’abril
varen inaugurar una exposició de
l’Agustí Penadès, un artista que
busca la interconnexió de les coses,
primer amb ell mateix i després
amb els altres, la societat, a través
d’esgotar les infinites possibilitats
materials.

notícies
“Llums, càmera,
acció” Cloenda del
desè aniversaris de
Xercavins
El diumenge dia 6 de març, en la celebració dels deu anys de vida de la
Revista “XERCAVINS” i l’Associació
Cultural que porta el seu nom, amb
la finalitat de desitjar llarga vida a la
nostra publicació, vàrem organitzar
un concert de pel·lícula ni més ni
menys que amb l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres
de Lleida. Es projectà la pel·lícula
Speedy i l’Orquestra va sincronitzar-hi la música. El Casal de Verdú
s’omplí de verdunins i amics de Xercavins que gaudiren d’un magne
concert amb la satisfacció de deixar
palesa una satisfacció musical i de
bons desitjos.

Carnaval
Com ja és tradicional a l’inici de la
Quaresma es desvetlla la rauxa i
la imaginació de la disfressa per
simular allò que no som i alhora
passar una estona de gresca i
animació veïnals. El dissabte dia
12 de març, grans i petits feren les
delícies d’aquest carnaval 2011
amb disfresses ben vistoses, elegants i alegres.
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notícies
Inauguració de la
Deixalleria i Centre
Logístic de Verdú
El dilluns dia 14 de març amb la
presència del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Enric Llebot,
el director de l’Agència de Residus
de Catalunya, Josep Maria Tost, la
presidenta del Consell Comarcal de
l’Urgell, Rosa Maria Mora, l’alcalde
de Verdú, Josep Riera, el director
tècnic de l’Agència de Residus
Francesc Giró, alcaldes de les
poblacions veïnes, representants
polítics, personal tècnic i administratiu, es va inaugurar la Deixalleria
i Centre Logístic de Verdú. Després
d’unes paraules de salutació i benvinguda de les diferents autoritats
es va procedir a descobrir la placa
commemorativa de la inauguració.
La Deixalleria estarà a la disposició
dels usuaris, tots els divendres de
10,00 a 13,00h i de 16,00 a 19,00
hores. Seguidament es va compartir una xocolatada i coca per a
tots els assistents. La deixalleria de
Verdú és una instal·lació que permetrà recollir selectivament aquells
residus municipals que la població
no pot dipositar a les zones de
recollida selectiva. La deixalleria
donarà servei a un total de 2.015
habitants i ha tingut un cost de
250.000 euros. La nova instal·lació,
que és titularitat de l’Ajuntament de
Verdú, està situada a la carretera de
Montornès de Segarra (LV-2010)
i té una superfície aproximada de
1.134,67 m2. Donarà servei tant als
habitants de Verdú com als veïns
dels municipis de Ciutadilla, Guimerà, Nalec, Montornès de Segarra
i Sant Martí de Maldà, és a dir, un
total de 2015 habitants.

La restauració del
Castell de Verdú
segueix per bon camí
El Castell de Verdú està a punt
per iniciar una nova fase de re8

construcció que el portarà a fer-lo
més visitable en totes les seves
dependències. En aquest moment està obert el procés de
licitació, aviat s’adjudicaran les
obres per començar amb la III.
Fase. El passat dia 15 de març va
rebre la visita de Josep M. Verdú
i València, subdirector general de
gestió d’ajudes i subvencions del
Ministeri de Foment, que s’ha interessat personalment per les obres

notícies
del Castell de Verdú. En dos anys
aquest finalitzarà el seu pla director
dissenyat el 1997 per Antoni Martí i
Josep Esteve. En conjunt, aquesta
mola de 1.700 metres quadrats
en les seves tres plantes, haurà
aconseguit una inversió total de
3,5 milions d’euros, així ho anunciat el nostre Ajuntament en la
circular informativa núm. 91 en la
qual, també es manifesta que han
aconseguit tancar el finançament
de la 4a fase del castell amb el
qual aquest noble edifici quedaria
completament acabat.

Millores a la plaça
Major
El dia 4 d’abril de 2011 varen començar les obres de millora del
paviment de la plaça Major de Verdú. L’Ajuntament ha confeccionat
una partida de diners per realitzar

aquesta millora, que sens dubte
convenia, però que alhora ajudarà
a donar més relleu a aquest marc
magnífic de concentració de vilatans i visitants.
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Terralada
El dissabte dia 9 d’abril de 2011
va tenir lloc al Castell el Festival
Intercultural de Verdú Terralada,
amb un objectiu clar de continuïtat
i d’augment constant tant de la
qualitat com del missatge que vol
transmetre a la gent nouvinguda
a la nostra terra. Una gent que va
augmentant cada cop més i que
també conformarà el paisatge dels
nostres municipis. El programa
es va desenvolupar de la següent
manera: de primer, el sopar amb
fruits secs, amanida, cócs de Verdú,
postres, vi de Verdú, aigua i cafè;
seguidament, actuació d’un grup
de danses d’Ucraïna de l’Associació d’Ucraïnesos de Guissona;

a continuació l’Esbart Sant Martí
de Torrelles de Llobregat amb
l’espectacle Els Almogàvers, amb
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coreografia de Gerard Palet i, per
finalitzar, l’actuació conjunta en
directe dels grups Aljub i Krama
que ens presentaren el seu nou
treball Aixadar. Com cada any, es
va sortejar el cartell anunciador del
Festival confeccionat enguany per
Eduard Boleda.

opinió

Buenafuente & Jimmy Jump
Eduard Boleda

Fa unes setmanes enrere mirava
l’entrega dels premis Goya de cine,
estirat al sofà amb poques ganes
de fer res. De fet no m’interessa
massa el cinema però la gala era
mínimament passable. El presentador o conductor de la gala era,
un any més, l’Andreu Buenafuente
i cal dir-ho trobo que ho va fer molt
bé donat que fer aquestes tasques
no és gens fàcil. D’altres presentacions i números de la gala els
amenitzaven els mateixos actors i
actrius, alguns fent veure que era
improvisat, i d’altres molt ben treballat i realment molt reeixit.
El que va ser del tot improvisat
va ser l’aparició de l’espontani
per excel·lència en Jimmy Jump.
Mentre anunciaven, em sembla
recordar, el Goya al millor actor
va aparèixer en Jimmy, passant
tranquil·lament per la sala i collocant una barretina a l’estatueta
dels Goya, fins i tot crec que va dir
alguna cosa abans que el servei
d’ordre se l’emportés cap a l’interior de l’escenari.
De fet aquesta escena va ser tota
molt fluida, molt normal, que si un
no hi estava molt afeccionat a la
gala gairebé podia semblar que en
formava part. Fins aquí tot normal,
dins de la “gracieta” de l’espontani,
el que realment em va sorprendre
van ser les declaracions posteriors
de l’Andreu Buenafuente, dient
que com a català s’avergonyia
de l’actuació d’en Jimmy Jump, i
que era intolerable, gairebé excusant-se de ser català i recriminant
grollerament l’espontani.
Aquesta actuació del presentador
sí que va ser sorprenent, sí que va
trencar la gala i més d’un va dir

coi que ha passat aquí. De fet em
va indignar i veig que no vaig ser
l’únic, amb companys de feina ho
vàrem comentar, i després també
n’he llegit algun article.
Primer de tot, no sé per què l’Andreu va fer referència al fet de
ser català, que té a veure que un
espontani salti a l’escenari amb els
catalans, potser per la barretina,
però conec pocs catalans que en
portin. Si l’espontani hagués portat
bigoti segur que l’Andreu no hagués dit res dels bigotuts.

En segon lloc, l’Andreu va demostrar no tenir cintura, i en lloc
de recriminar d’aquella manera a
l’espontani hauria d’haver-se aprofitat de l’ocasió, i dir que la gala és
un gran esdeveniment ja que fins
i tot té espontanis, com els grans
esdeveniments.
La tercera reflexió que em vaig
fer és que l’Andreu és una de les
persones que menys es podria
queixar d’una actuació com la
d’en Jimmy Jump, donat que molt
dels seus “actors-reporters” s’han
dedicat, es dediquen i segurament es dedicaran, a jugar amb la
realitat, a fer preguntes absurdes
en escenaris reals, a jugar en definitiva amb la bona fe de la gent.
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I ai d’aquell que no s’ho agafi bé,
perquè aleshores diuen que no té
sentit de l’humor.
El quart pensament que vaig tenir va ser que segurament quan
aquest espontani va saltar l’any
passat a la final de la gala d’Eurovisió quan estava cantant el representant espanyol, m’hi jugaria un
pèsol que aleshores ho va trobar
bé o xocant, en veritat va ser el
fet més comentat d’aquella gala.
De fet, ja va ser en Buenafuente el
primer a fer “gracietes” a la Gala
d’Eurovisió quan van presentar
en Chiquilicuatre. Ell en els seus
programes ha creat per exemple la
figura del follonero que representa
un espontani que sempre està a la
que salta. És a dir ell és el primer
a entrar en aquests joc, però clar
està bé quan ell ho domina, en cas
contrari molesta.

De fet ja va ser en
Buenafuente el primer
a fer “gracietes” a
la Gala d’Eurovisió
quan van presentar en
Chiquilicuatre.
Finalment no fóra d’estranyar i de
fet ho proposo, que en properes
gales convidessin directament en
Jimmy Jump i li donessin un gag,
potser seria la manera que aquest
espontani estigués una mica quiet,
i segurament que amb tota la llibertat del món aleshores no sabria
què dir ni què fer.

opinió

La Torre, el símbol de Verdú
Guiu Sanfeliu i Rochet

El proppassat mes de maig, el
nostre l’Ajuntament, va passar un
full informatiu especial dedicat al
Castell. En ell cal destacar l’aportació d’un milió d’euros, que es
destinaran preferentment per a
poder accedir en ascensor a les
diferents plantes del Castell i també
de la Torre.
Podríem dir que aquesta facilitat
per poder accedir a totes les
plantes, sense pujar cap escala,
és una comoditat que pocs edificis històrics gaudeixen. Pujar
al cim més alt de la nostra Torre
és una curiositat que un nombre
molt elevat de verdunins no ho
pogut realitzar mai. Per als joves
és un repte que s’assumeix amb
alegria, sense pensar massa amb
el risc que comporta i sort n’hi ha,
si no fos així qui penjaria la nostra
senyera quadribarrada cada onze
de setembre a la nit?
Alguns per l’edat, altres pel vertigen
i altres si no fos pel perill i la por
que comporta “emprendre aquesta

contemplar, copiar i estudiar la gran
quantitat de grafits que cobreixen
bastants metres quadrats de les
parets interiors, en els quals es
veuen reflectits tota mena de dibuixos, persones, eines de treball,
noms i sobretot creus. Amb una
il·luminació correcta, sens dubte
es podran apreciar detalls d’aquets
grafits, que a simple vista avui
passen desapercebuts per la falta
d’iluminació.

Escala d’accés a la part superior de la torre. Vegeu
la precarietat de la mateixa.

aventura” els agradaria de pujar a la
Torre, el dia que l’ascensor ja funcioni no hi ha dubte que hi pujaran
per veure acomplerta aquesta vella
curiositat, de contemplar el terme
des del punt més alt de la vila.
Un altre punt important és el fet que
historiadors i arqueòlegs podran

És molt probable que, a mida que
es conegui, el fet que es pugui
visitar l’interior d’una torre coberta
de grafits, augmenti el nombre de
paleògrafs que tinguin interès a
estar-hi. I sens dubte el nom de la
Torre de Verdú molt aviat podria
constar en els tractats de paleografia, per la seva quantitat i varietat
de grafits, contrastables en unes
dades bastant fiables.

Pujar al cim més alt
de la nostra Torre és
una curiositat que un
nombre molt elevat de
verdunins no ho pogut
realitzar mai.
Sense cap mena de dubte però, el
col·lectiu més interessat en pujar-hi
torre seran els nens i nenes de Verdú i dels nombrosos col·legis que
visiten la nostra vila, un atractiu més
que poques poblacions del nostre
contorn els poden oferir.
Esperem que cap contratemps
impedeixi que aquest bon projecte
arribi aviant a bon fi.

Part dels grafits de la part interior de la torre.

12

opinió

Preguntes que ningú respon...
Xavier Ramell

Podem continuar tractant el món

que “els mercats” dirigeixin l’eco-

en què vivim d’aquesta manera?

nomia dels països? És cert que

Podem continuar devorant els
nostres recursos al ritme que ha

es conreen milions d’hectàrees
al món de plantes per a produir

anat creixent aquestes últimes

combustible mentre moren de fam

dècades? Continuarem mirant cap

35 milions de persones a l’any?

a un altre lloc, el primer món, per
a continuar el nostre nivell de vida
sabent que estem deixant sense
recursos i malvivint el tercer món?
Era necessari un Harrisburg, un
Chernòbil i ara un Fukushima?
És segura l’energia atòmica? Les
energies renovables poden substituir les “energies brutes”? Hi ha
tecnologia per aplicar nous sistemes d’energia, en lloc del petroli,
per al transport? Podem permetre

Com es pot injectar tant de diners
als bancs i que els ciutadans i les
empreses no tinguin dret al crèdit?
Com és que hi ha tanta diferència
en el “fracàs escolar” entre l’escola pública i la concertada? No
es pot “retallar” d’altres llocs i no
tocar l’ensenyament i la sanitat
públiques? És cert que al ritme
de creixement demogràfic que
anem l’any 2050 el planeta tindrà
el doble d’habitants que ara té?
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Sabem que hi ha més de 1000
milions de persones que no tenen
accés a l’aigua potable? És l’home
un ésser violent? Sabrà algun dia
la nostra civilització viure en pau?
...o desapareixerem?
Tenim dret a l’esperança?

opinió

Reparar una injustícia: els cartells
informatius de Guimerà
Antonio Mora - Conèixer Catalunya

Rebia un e.mail en el qual un bon
amic em deia :
Però sobretot estic content perquè, ¡per fi!, s’ha reconegut
(mitjançant uns enormes senyals
a la carretera C-14, des de Tàrrega en direcció Reus a prop de
la benzinera de la Portella i des
de Belltall en direcció a Tàrrega
a prop de Ciutadilla), a Guimerà com a poble singular, com
a conjunt històricoartístic, com
a joia medieval de l’interior de
Catalunya!
Tenia ocasió el dissabte 12, sota
una pluja incessant de veure un
dels cartells mentre conduïa cap
a Guimerà, on estava convocat
com a membre de l’associació
guimera.info
Els cartells corregeixen una injustícia històrica, el 20 de juny
de 1975 Guimerà fou declarat

conjunt històricoartístic; d’aleshores ençà, el país va passar
de la democràcia orgànica a la
“democraciola”, que ara patim,
i de la bonança econòmica a
l’absoluta ruïna.
En el feixisme –el primer– els
ministres acostumaven a ser “els
primers de la seva promoció”,
això va permetre –mal que mal–
consolidar un cert creixement
econòmic; la “democraciola”,
contràriament, ha propiciat l’ascens de la mediocritat, quan no
de l’estultícia més clamorosa, i
això en un país profundament
corrupte, ens ha portat a la situació en què ens trobem ara, al
vagó de cua d’ Europa. El pitjor,
però, és que no tenim ‘ferro’ de
millor qualitat!
Estic content perquè quasi 36
anys després l’administració faci

el correcte, i esmeni una injustícia
amb la vila de Guimerà.
Quan haurem d’esperar encara perquè el Patrimoni Monumental de l’Urgell, que Xavier
Mayora i Tebé, i Manel Sala i
Flotats, van revisar i definir en
un excel·lent treball, http://www.
raco.cat/index.php/Urtx/article/
view/168991/251919 que justament acaba amb les següents
paraules:
“Seria la clau de l’èxit fer una
bona promoció perquè, com hem
dit abans, els nostres monuments
siguin més una font de recursos
que una preocupació.”
L’Urgell , i tots i cadascuns dels
territoris de la “Catalunya interior”,
han de potenciar els seus actius
–que son molts– i oblidar-se de
mirar a Barcelona, o a Madrid;
d’un i altre lloc únicament vénen
desgràcies: impostos, abocadors
tòxics, línies d’alta tensió,.....
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racó del lector

Rondalla de quan jo era petit
Escrit publicat a la revista MARGARIDÓ núm. 2, editada per l’Ajuntament de Sant Martí de Sesgueioles

Era un temps que anàvem a peu i
que anar en cotxe -que llavors en
deien automòbil- era un luxe reservat a molt pocs.
Joan, de cal Janet

El què diran
No sé pas d’on ho vaig treure
ni quan ni qui ho va contar;
mes és cert i ho podeu creure
com tinc cinc dits a la mà.
No és cap somni de versaire
ni un fantasma del magí,
ha passat no fa pas gaire
tal com ara us vaig a dir:
Diu que un dia a trenc de l’alba,
per més senyes en dejú
van sortir en Pau Ridaura
i son fill cap a Verdú.
D’anar-hi a vendre es tractava
un ruc gris tan alt i gros
que ell tot sol quan treballava
feia tant treball com dos.
Perquè arribés sense pena
i fent goig, la pobra bèstia,
no duia res a l’esquena
que li pogués dar molèstia.
Xino-xano llarga estona
caminà la bona gent,
fins que troben una dona
com una ximple rient.
–De què rieu?– Menys no puc,
de vosaltres. No veieu
que tenint com teniu ruc,
camineu tots dos a peu?

–Mestressa, teniu raó.
Apa, noi, puja a cavall.
–Pugeu, vós.
–Ja hi pujaré més avall.

Vénen traginers. M’empipen
ja els homes amb tantes tretes.
–Mira tu, aquells com s’atipen
i el pobre ruc fent dentetes.

I camina que camina
troben al poc temps un home
que d’un cop s’encatarina
i al fill diu: –Que estàs de broma?
–De broma? Què dieu ara?

–Mira que és una desgràcia,
ni un morral pel ruc portar;
almenys li féssiu gràcia
d’algun rosegó de pa. Ho fa.

–Escolta, gandul, escolta,
Tu, a cavall i a peu, ton pare?
Sí que en deus ésser de gos...
Féu-lo baixar de seguida,
bon home i pugeu-hi vós.
No em desagrada la idea
–Gràcies mestre, de l’avís.
–Ho veieu? Jo ja us ho deia.
–Què hi faràs? Ha de ser així.
I caminen buits de tripa
ben contents cap a Verdú
mentre dura la xiripa
de no trobar-se amb ningú.
Al poc temps nou entrebanc
van topar-se amb un pastor
que cridava: -Mala sang,
sens entranyes, sense amor...
–I per què? Però, què dieu?
–Això és estimar el fill,
fent-lo caminar a peu,
de la salut en perill?
–Mira noi, fem una cosa:
baixo; a un arbre l’ase duc
i entretant que ell reposa
nosaltres matem el cuc.
–Ben pensat. A mi la panxa
ja fa temps que em diu que és meva
–Mare noi, quina rodanxa de pernil...
Alça, que és teva!
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–Quina gent més burra!
–diuen passant dos pagesos,
–Jo els donaria una surra,
donar pa al ruc... ni marquesos!
–Mira, això és molt fastigós,
veig que aquests mai callaran
Què farem? Pugem tots dos
vejam si ens criticaran.
Arri!... Passen dos i diuen:
–No deu ésser seu, és clar;
I encara els beneits se’n riuen;
és que el volen rebentar.
–Mira, noi, jo ja no puc,
perquè, vaja, això ja és massa
que es faci repicar el ruc
i tota la gent que passa.
Anem al nostre plaer
i si amb tanta càrrega sua,
el millor que podrà fer
és fer-se un nus a la cua.
–Ben pensat; prou de cançons
fem el que hem de fer i fora;
no escoltem mai les raons
de la gent murmuradora.
Veus aquí un una prova gran
del molt beneits que tots som
quan fent cas del què diran,
volem acontentar tothom.

entrevista

Entrevista a Eduard Ribera Pujol
Ricard Gilabert i Xavi Ramell

Aquest any que la festa de Sant Jordi ha caigut en plena
Setmana Santa, i coincidint un any més amb la publicació del número d’abril de la nostra revista, hem cregut
oportú parlar amb un veí que dedica part del seu temps
a l’escriptura.
Ell és Eduard Ribera, un verduní més des de fa gairebé
10 anys. Escriptor 2.0 combina la literatura a la xarxa amb
l’edició d’algunes de les seves obres en paper.
Hem aprofitat una estoneta per conversar amb ell sobre
temes més o menys propers.

—On tens els teus orígens i cap
a on has anat creixent?
—Vaig néixer a Balaguer i em vaig
criar allí; als 30 anys em vaig casar
amb la Carme i vam viure a Mollerussa durant set anys, fins que vam
venir a Verdú.
—Va ser casualitat acabar vivint
a Verdú?
—No va ser premeditat. Volíem viure
en un poble i havíem mirat diverses
opcions a l’entorn de Mollerussa i
de Balaguer. Un dia, el cunyat ens
va dir que havia vist l’anunci d’una
casa a Verdú. Vam veure la casa i
no va fer falta pensar-nos-ho. L’any
1998 la vam comprar, el 2000 vam
començar les obres i des del 2002
hi vivim.
—El fet que vinguéssiu a viure
a Verdú ve donat en part per la
vostra feina?
—De fet, sí. La proximitat a la nostra
feina va ser un factor a considerar a
l’hora d’escollir la residència. Treballem els dos a la Fira de Teatre de
Tàrrega. Jo sóc el responsable de
comunicació de la Fira: m’encarrego
de la difusió, la imatge, els suports
gràfics, la premsa, la informació al
públic, la venda d’entrades...
—Creus que la Fira s’està professionalitzant cada cop més?
—La Fira té 30 anys d’història i s’ha
professionalitzat gairebé per obligació. S’ha fet tan gran i aixeca tantes
expectatives que els requeriments
organitzatius demanen dedicació
exclusiva. Actualment som 10 persones que hi treballem tot l’any. Jo
vaig començar a treballar-hi com a
autònom, per encàrrecs específics,
però a mesura que anaven passant
els anys cada vegada m’anaven encomanant més feines, fins que em
van plantejar d’entrar en plantilla.
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—Pel que fa al certamen, creus
que Verdú podria establir alguna
col·laboració amb la Fira?
—La política actual del Consell
d’Administració que regeix la Fira és
sobretot de vincular-se amb els pobles agregats de Tàrrega. Es tracta
d’una qüestió més política que de
gestió. Des d’un punt de vista municipal interessa més cohesionar-se
amb els agregats.
—Quin impacte té la Fira?
—Hi ha un estudi de la Universitat
de Lleida que es va fer l’any 2000
−i es va repetir el 2004 amb resultats molt similars− que mesurava
l’impacte econòmic que té la Fira,
i crec recordar que en aquell moment era de 3 milions d’euros. Això
només tenint en compte l’impacte
directe. Una altra cosa important és
el flux de negoci que genera la Fira
en el sector de les arts escèniques.
Al marge de l’aspecte més festiu,
la Fira és bàsicament un lloc de
compravenda d’espectacles. Les
companyies de teatre saben que
si vénen a Tàrrega i agraden els
programadors, acabaran tenint
actuacions. La Fira és el mercat de
les arts escèniques més important
de l’Estat espanyol, amb un volum
de negoci molt alt.
—Els pobles del voltant es beneficien d’aquest impacte econòmic?
—Durant els dies de la Fira, segur. El radi d’ocupació arriba fins
a Lleida, Igualada, Montblanc...
Afecta principalment el sector de la
restauració i l’hostaleria en general
en un radi de 40 quilòmetres a la
rodona. Evidentment, també afecta
la vila de Verdú de forma directa i
indirecta.
—Moltes vegades la cultura és
deficitària, per tant és molt fàcil
que en moments de crisi es retalli
allò que no és econòmicament
viable...
—La cultura no ha de ser sempre
deficitària. Ja s’ha explicat l’im-

pacte econòmic que té la Fira en
el seu entorn immediat. Per tant,
la fira genera economia. Nosaltres
tenim molt clar que la Fira també
és un instrument econòmic, no
només un instrument cultural. Hi
ha una part important del sector
cultural que s’està manifestant en
contra que es retalli en cultura. El
dia 21 de març hi ha convocada
una manifestació a Barcelona
justament per reivindicar que
en un moment de crisi és quan
menys s’ha de retallar en cultura.
La cultura ha d’estar auspiciada
pels pressupostos públics, de la
mateixa manera que ho estan els
transports públics, perquè és un
servei a la ciutadania. La cultura,
com l’educació, és un dels pilars
fonamentals de la societat.
—Opines, doncs, que en moments de crisi s’han de continuar
mantenint les ajudes.
—Evidentment. S’ha de mantenir la
cultura i sobretot s’ha de mantenir
un bon sistema educatiu. Si no donem eines a les noves generacions
perquè reinventin el món, estem
perduts. I això és fa bàsicament a
través de l’educació i també de la
cultura.
—Ja que parlem de l’educació;
quina és la teva opinió sobre
l’escola que tenim a Verdú?
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—Considero que és una bona escola. Dubto que actualment sigui gaire
diferent d’una altra escola de ciutat,
tot i que té unes particularitats de
dimensió que la fan més humana
i permeten una atenció més gran
sobre els alumnes. Possiblement
anys enrere, quan era escola unitària i amb una vocació rural, tenia
unes característiques que potser la
feien més diferent.
—Ja que estem parlant d’educació, quina és la teva formació?
—Vaig estudiar Filologia Catalana.
No he exercit mai com a professor
d’institut, que seria la sortida estàndard per a un filòleg. He fet de
corrector, de redactor, traductor,
maquetador de revistes i llibres i
esporàdicament he fet classes de
català per a adults i també en un
centre de formació ocupacional.
La meva formació extraacadèmica
va més enllà: he fet música, he fet
teatre, m’he interessat en temes relacionats amb la literatura sobretot
des del punt de vista de la creació...
En aquest moment em dedico bàsicament a la literatura.
—És el que més t’omple o és una
qüestió econòmica?
—No, no és una qüestió econòmica, perquè si hagués de viure del
que escric difícilment viuria. El que

entrevista
passa és que anem cremant etapes
a la vida. Una de les primeres va
ser fer teatre a Balaguer. Aquesta
ja la vaig abandonar fa molts anys.
Vaig seguir fent música, durant
molts anys: la música és una de les
meves passions. Vaig començar en
una coral, després en una cobla durant set anys, he fet patxanga i també he tocat en diversos grups fent
blues, pop, jazz... Però va arribar un
punt en què, vist el recorregut, vaig
decidir deixar-ho estar i em vaig
centrar en una cosa que ja venia
fent de sempre, que era escriure,
però a la qual no m’havia dedicat
mai d’una manera continuada.
Actualment, a banda de treballar i
conviure amb la meva família, em
dedico a escriure.
—Has editat diversos llibres...
—Tinc alguns llibres de narrativa
editats. El primer és La casa per la
finestra, un volum de contes que va
aconseguir el Premi de Narrativa
Ciutat de Balaguer l’any 1987. El
segon és Oficis específics, que va
quedar finalista als Premis Octubre el 1993 i va ser editat per una
editorial de Lleida el 1996. M’han
publicat també narracions en un
volum col·lectiu d’humor negre
que es diu Alt Risc que va publicar
Laertes l’any 2000 i en el volum La
catosfera literària, que va publicar
Cossetània l’any 2008...

Vaig dissenyar
la capçalera que
actualment té la revista,
que ara també és el
logotip de l’associació.
—Algun projecte entre mans?
—L’any 2009 vaig guanyar el Premi
Lleida de Narrativa, que bàsicament
consistia en una beca de creació
que em va permetre, prèvia presentació d’un projecte de confecció
d’un llibre, dedicar-me durant 10
mesos a escriure un llibre que ja

—Així doncs, com a usuari actiu,
quina és la teva opinió sobres
les noves xarxes de comunicació...?
—Estrictament des del punt de vista
literari ho trobo molt interessant. Jo
utilitzo les noves tecnologies com
una eina literària. Em permet tenir
una identitat digital literària i per mi
això és molt positiu. Puc dir que la
meva etapa més prolífica com a
escriptor han estat els últims 5 anys
gràcies a les noves tecnologies.
—T’obliga més de cara als teus
lectors?

tinc acabat. Es diu A que no perquè
homenatja l’escriptor francès Raymond Queneau i l’ha de publicar
Pagès Editors aquest any 2011.
Tinc diversos originals que estic
movent en premis i editorials i que
confio que veuran la llum en un futur
no massa llunyà.
—Al teu bloc a Internet, en gran
mesura s’hi pot llegir crítica social i textos de reflexió.
—És possible. Al bloc (http://
eribera.blogspot.com) hi difonc
sobretot textos de creació i articles
i opinions i he de reconèixer que
m’ha marcat molt, literàriament
parlant. Crec que puc establir un
abans i un després. A partir del
moment en què començo a escriure al bloc l’any 2005, em vaig
posar en contacte directe amb els
meus lectors. En certa manera he
connectat amb els meus lectors
a través d’una tipologia narrativa
sovint pròxima a la reflexió de
l’actualitat. Però això no treu que al
llarg d’aquest 5 anys he anat passant per diverses etapes. El bloc
m’ha permès provar moltes coses,
experimentar a nivell literari. En el
món d’internet −no només al bloc
sinó també ara que tinc Facebook
i Twiter− es produeix un intercanvi
gairebé automàtic. Tu veus si allò
que estàs fent agrada o no agrada,
si interessa o no interessa.
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—En certa manera adquireixes un
compromís de presència continuada. Des del moment que encetes
un bloc t’obligues a mantenir-lo, a
cobrir les expectatives dels teus lectors. Si no, t’arrisques a perdre’ls.
El bloc funciona en la mesura que
tu l’alimentes. Actualment mantinc
el bloc, el Facebook i el Twiter. Tot
connectat. El Twiter són 140 caràcters i això és un exercici de síntesi
molt important. Jo m’hi sento molt
còmode, sóc molt sintètic, tan literàriament com personalment. Sóc
home de poques paraules, per
entendre’ns. I això literàriament per
a mi té molt rendiment. La capacitat de síntesi per a mi és un valor
afegit. De fet connecta molt amb la
manera de funcionar actual. Vivim
en un món en què el temps és molt
important, perquè tothom en té molt
poc. I els formats breus lliguen molt
en aquest context.
—Tu vas estar al consell de redacció de Xercavins. Quina és
la teva opinió que un poble com
Verdú pugui treure una revista
cada tres mesos?
—Avui en dia gairebé és un miracle
que un poble com Verdú pugui tenir
una revista que surt cada tres mesos, i en la qual s’expliquen coses
sovint prou interessants. Quan vaig
formar part del consell de redacció
de la revista, una de les coses que
vaig intentar va ser fer-li un rentat de
cara. La voluntat era que Xercavins

entrevista
va desconnectar del dia a dia de
Verdú. Però anem participant en la
mesura que és possible en la vida
cultural de Verdú.
—Creus que la vida cultural o
associativa del poble fa de Verdú
un poble actiu?
—Jo considero que sí. És un poble
actiu, fins i tot de vegades hiperactiu. Amb tot el que això implica,
de bo i de dolent. Probablement,
si es concentrés més l’energia
es podrien fer coses encara més
interessants.
—Per acabar, vols comentar algun tema?
fos una revista molt digna. Un dels
aspectes era donar-li una imatge
moderna i més viva. Jo vaig dissenyar la capçalera que actualment
té la revista, que ara també és el
logotip de l’associació.
—Que penses del fet que Xercavins hagi passat de ser una revista a una associació impulsora de
l’activitat cultural de Verdú?
—Està molt bé. Generalment al
voltant de les revistes dels pobles
s’aglutina gent interessada a fer
que la cultura del poble funcioni.
I en aquest sentit és com una
evolució lògica que la revista hagi
passat de ser només una revista a
tenir una projecció més enllà de la
que té impresa, programant actes
de tot tipus.
—Creus que Verdú ha de continuar essent l’eix fonamental de

revista o s’ha d’obrir una mica
més?
—En tant que revista local, crec que
el seu gruix hauria de centrar-se en
Verdú. No crec que pugui competir
amb revistes d’altres àmbits, com
per exemple Nova Tàrrega. La seva
dinàmica pròpia, el seu referent, és
Verdú, tot i que està bé encabir-hi
altres informacions més globals.

És un poble actiu,
fins i tot de vegades
hiperactiu.
—Estàs al dia més o menys de les
coses que es fan al poble?
—Vaig seguint, però molt des de
lluny. En el seu moment vaig deixar
de participar a la revista i això em

—Hi ha coses que em preocupen,
com a escriptor i també com a persona. Una d’elles és sobretot que
actualment la societat es regeix
bàsicament des d’un punt de vista
econòmic i això em fa pensar moltes vegades que anem per un camí
equivocat. Em preocupa aquest fet.
Vivim en un món en què només es
tenen en consideració les qüestions
mercantils i s’obvien altres aspectes
molt importants de la condició humana. Em preocupa moltíssim. Com
a persona, com a escriptor i com a
pare que està intentant educar un fill
en una sèrie de valors. De tota manera hi ha un espai per a l’esperança...
un món regit per l’economia només
pot conduir al desastre. L’esperança
són les noves generacions, que
s’adonin com va el món i el vulguin
canviar...
—Ha estat tot un plaer, Eduard.

Si voleu enquadernar la revista, penseu en l’enquadernador artesà
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El Patronat i Sindicat
de Sant Pere Claver (XV)
La Joventut Social i la Federació de
Joves Cristians de Catalunya
Ramon Boleda Cases

Les atribucions de l’òrgan fundacional del Patronat van anar
perdent protagonisme a causa de
la creixent activitat de les diferents
seccions del Sindicat de tal manera
que, passada la revolta, el Patronat
va deixar de funcionar, donant la
supremacia al Sindicat. El que no
es va perdre fou el tradicional nom
del Patronat que el poble atorgava
quan es tractava d’algun acte cultural, tant del cant com del teatre i
encara més del cafè que, en tots els
temps, fou el “Cafè del Patronat”, a
l’igual que els seus conserges que
sempre foren “el Manel i el Ramon
del Patronat”. En canvi, es donava
l’atribut de Sindicat a les seccions
agrícoles del celler, del molí de
farina i especialment al molí d’oli
del Sindicat.
La creació de la Joventut Social
(1928/29) també va rellevar l’activitat teatral que cuitava el Patronat,
tot i que en els programes del teatre
dels primers anys sempre figurava

com a titular el Patronat de Sant
Pere Claver i en segon terme el nom
de Joventut Social, com a filial del
primer. Passada la revolta, haventse extingit el Patronat, amb bon
criteri s’agregà al nom de Joventut
Social el de Sant Pere Claver, com
una continuïtat del Patronat, del
qual moralment era l’hereva.
Passats dos anys i escaig de la
fundació de Joventut Social naixia
a Catalunya la Federació de Joves
Cristians que s’estengué ràpidament per tot el territori català, des
de les populoses ciutats fins als
ínfims nuclis parroquials, la qual,
malgrat de proclamar-se apolítica,
no s’escapava de les suspicàcies
de les dretes que l’acusaven de
catalanista i “modernista” i de les
esquerres que la veien en la línia del
feixisme pel desplegament de reunions i trobades multitudinàries.
Es definia com Acció Catòlica Catalanista i a l’any de la fundació

comptava amb 5.315 afiliats i uns
14.000 al juliol de 1936, i prop de
400 grups.
A Verdú -com deia a l’anterior
capítol- ens visitaren el Rnd. Dr.
Albert Bonet i Fèlix Millet Maristany
per conèixer el funcionament de
Joventut Social i després de veure
i sentir les explicacions dels nostres
dirigents digueren: “Vosaltres amb
Joventut Social us heu avançat al
nostre moviment. Tot això que feu
a Verdú anem ara a estendre-ho a
Catalunya.”
Al principi hi hagué el recel d’alguns dirigents i socis de la JS i
del Patronat, que temien que el
nou organisme fos en detriment
de la mateixa. Ben aviat s’arribà a
una bona entesa. El bon seny dels
davanters va primar el voler del bé
comú per damunt dels localismes
de “capelleta”.
Joventut Social continuaria amb el
mateix funcionament, sens privació
que els socis que ho desitgessin
podien afiliar-se a la FJC. Cada
grup tenia un nom que el distingia
i un número d’afiliació. A Verdú, el
nom escollit fou el de JOVENTUT
SOCIAL-VERDÚ i fou inscrit en el
GRUP 51. Un grup que reunia a uns
trenta joves de Verdú dirigits pels
mateixos consiliari i president de
JS Rnd. Rafel Boix i Josep M. Pont
Cases respectivament. L’única diferència era que els fejocistes rebien
per subscripció el periòdic FLAMA,
òrgan de la Federació.
Joventut Social va sortir-ne reforçada, obrint-se a l’exterior amb
intercanvis de les activitats desenvolupades pels grups dels diferents
pobles de la comarca. S’organitzaven tandes d’exercicis i recessos
espirituals, excursions col·lectives
i partits de futbol. L’esport fou una
de les bases de reforçament dels
grups de la FJC, especialment el
futbol i el bàsquet. També el grup
de J.S. va formar el seu equip de
futbol. Això fou a l’any 1934. Primer
varen comprar uns jerseis barrats

1-Recés dels fejocistes de Verdú, Guimerà, Sant Martí de Maldà i Rocafort.
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amb els colors marró i verd prenent
com a model els bancals agrícoles
d’aleshores; marró el llaurat i verd el
sembrat, que no agradaren a ningú;
i sens estrenar-los els adquirí el FC
VERDÚ per variar, en cas d’igualtat
amb els colors dels contrincants.
En compraren uns altres de grocs
amb els punys i coll de color verd,
tenint com a base, els mateixos
colors de llur bandera que feia poc
havien estrenat.
A partir de 1932 es creà la secció
dels avantguardistes, que comprenia els nois de 10 a 14 anys
promoguda pels capellans joves,
que sorgí a la ciutat de Solsona,
essent el Rnd. Dr. Antoni Llorens
l’entusiasta promotor, assolint la xifra de uns 8.000 xicots a Catalunya
i la fundació de més de 300 grups,
connectats pel nostre periòdic
L’AVANT.
El grup de Verdú fou dels primers
a adherir-s’hi, amb el número 19,
estrenat el dia 21 de maig de 1933
amb motiu de la “Magna Diada Fejocista” que aplegà a joves de tota
la comarca i tot l’estat major de la
Federació General de Catalunya
presidit pel Consiliari Dr. Albert Bonet i pel president Fèlix Millet. L’acte
principal fou el “Míting d’afirmació

2-Benedicció de la bandera dels fejocistes i la dels avantguardistes. 25 de març de 1934. Hi figuren d’esquerra
a dreta: Dr. Francesc Gener, metge president del grup local; els padrins de la bandera, Dolors Segarra de Ros
i Aureli Joaniquet; al fons, Flavià Realp “Andreuet”, al seu darrera Josep Bellart, Antoni Boleda “Senyoretes”,
Mn. Josep Binefa, Anton Pont “Llorenç del Riera”, Mn. Rafel Boix, i Lluís Capdevila “Fusteret”, els escolans
Jaume Puig-gros “Xanxo” i Ramon Mestres “Bonetó” i els padrins del banderí, Manuel i Francesca Colom
“cal Martí”.

fejocista al local del Patronat...”,
que obrí el president local Josep M.
Pont. Aquell diumenge 21 de maig
també s’inaugurava la biblioteca
de Joventut Social, avalant la bona
sincronització que deia abans, i de
la qual dóna fe el paràgraf inserit
en el programa d’aquell dia on
diu: ..”I avui, com els camps fets
ubèrrims de les pluges silencioses
de l’hivern, la nostra Joventut Social
celebra esplendorosament la inauguració del nou estatge biblioteca i
del grup Avantguardista, esperança
no llunyana de la pàtria.”

La bandera la composaren i la
brodaren a cal “Sarralet” les núvies
i germanes dels fejocistes, la qual
fou beneïda, juntament amb el
banderí dels avantguardistes, pels
consiliaris Rnd, Rafel Boix i pel Rnd.
Josep Binefa i apadrinada pel Sr.
Aureli Joaniquet (Ca l’Upont) i per
la Sra. Dolors Segarra (Cal Ros); i
el banderí dels avantguardistes fou
apadrinat i costejat pels germans

La bandera dels
joves i el banderí dels
Avantguardistes

3-A la sortida de l’església. Hi podem veure, a
primer terme esquerra, Ramon Boleda, Blai Sans
“Mixonets”; darrera del banderí, Anton Roca
“Colau”, els germans Ramon, Eusebi i Francesc
Huguet “Segarra”; darrera d’aquests, Manuel Riera
i Pere Pijoan.

Posseir sa pròpia bandera era una
de les aspiracions més anhelades
de tots els grups per poder-les
lluir en les sovintejades concentracions. I vingué el jorn esperat pels
joves Fejocistes i Avantguardistes
de Verdú. Fou el dia 25 de març
de 1934 diumenge de Rams. El
Gabriel de cal “Valent” ho escrivia
així: “Avui però, amics d’arreu, anem
a simbolitzar la nostra obra. Joventut
Social, fejocistes i avantguardistes,
d’avui en endavant ja tindrem la
nostra bandera.
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5-Els avantguardistes al pati del cantirer “Tonet del
“Gravat”. D’esquerra a dreta: Ramon Cases “Trenca”,
Ramon Boleda, Ramon Albareda “Guidó”, Josep Salisi, Josep Esqué “Carles”, Josep Realp “Andreuet”,
Manuel Riera, Francesc Alavedra “Groc”, ¿:::? I
Pere Pijuan; al davant: Eusebi Huguet, Eusebi Martí
“Barra”, Ramon Huguet i Antoni Roca “Colau”.
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Manuel i Mercè Colom residents
temporalment a cal Martí
Poc temps després, vingué la guerra; el banderí que es guardava a
les estances de la casa - església
de Sant per Claver- fou cremat
juntament amb els altars, robes i
objectes religiosos, prop la Font
de Santa Magdalena. La bandera
dels joves tingué més sort. Aquesta
era dipositada al Patronat i d’allí
fou recollida i amagada en una
pallera juntament amb la bandera
del sometent.
Acabada la borrascada, hi hagué
un temps de desconcert. El Sindicat va funcionar però sota ordres
donades de més amunt. De moment recordo que tot el poble havia
de portar-hi els seus productes.
Tampoc Joventut Social va reeixir
d’immediat. Donava la sensació
que la “Falange” havia d’absorbir
tota l’activitat juvenil -com ocorria en altres pobles-, cosa que a
Verdú no assolí, a excepció del
futbol que radicava al “seu local”
a cal Camí, que era on es penjava
la pissarra d’anuncis dels partits
i alineacions. Recordo que a la
primavera-estiu d’aquell any 1939,
una colla de joves endegarem els
primers partits, i que precisament
lluíem els jerseis que havien estat
dels fejocistes que es guardaven
tots reunits mentre els clàssics

4-Processó de l’octava de Corpus. Barri Major amb la bandera de la F.J.C. 1940.

7-Cantada de caramelles davant de Casa de la Vila 1940.

primitius del Verdú vàrem haver
de recollir-los per les cases. Per a
demés, la “Falange” no va quallar
entre el jovent de Verdú.

6-Equip de futbol dels avantguardistes: Agustí
Castelló “Mitgés Bonet”, Manuel Riera, Antoni Roca
“Colau”, J. Realp “Andreuet”, F. Alavedra “Groc”,
Ramon Boleda i Eusebi Huguet; al davant: Blai
Sans “Mixonets”, Salvador Balcells “Tano” i Ramon
Huguet.

Al començament de l’any 1940,
en la intimitat del Patronat es mogueren els vells i fidels socis de
Joventut Social, amb els germans
Pont (Llorenç del Riera) al davant,
Josep Bellart Gassull (que fou elegit president) i tota una llarga llista
de gent gran, dels fundadors i de
nosaltres la nova generació que
de nens, passarem a adults amb
la guerra entremig.
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Aquell any 39 no hi hagué pastorets; però sí caramelles per la
Pasqua de l’any 1940. Unes grans
caramelles amb més d’un centenar de cantaires dirigits per Mn.
Rafel Torres, Mn. Josep Cases i
Mn. Josep Binefa, que a la vegada
assajaren la solemne missa a tres
veus del mestre Goicoechea que
després de tants anys se segueix
cantant per les festes dels patrons
de la vila.
Una relíquia musical, l’única guspira
que perdura d’aquella gloriosa Joventut Social de Sant Pere Claver.
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Mites heroics. Herois mitificats
Eduard Ribera. http://eribera.blogspot.com

No he sigut mai d’anar a demanar
autògrafs als cantants de moda, ni
signatures als escriptors de guàrdia
el dia de sant Jordi, cavaller llegendari que, ara que ho penso, no tinc
molt clar si és un mite, un heroi o
bé un simple pretext comercial.
De fet, hi ha mites i mites, de la
mateixa manera que hi ha herois
i superherois. I després hi ha els
antiherois, que som la majoria de
nosaltres, ciutadans pedestres,
simples consumidors compulsius
i pagadors d’impostos que portem
una vida discreta, alguns més que
d’altres. Quan penso en mites,
em ve al cap Plató i la caverna i el
relat d’aquells pobres presoners
lligats de peus i mans que, quan
observaven les ombres de figures
humanes projectades sobre la paret, creien que estaven contemplant
la realitat. I això em fa pensar en la
meva padrina Antònia, que tenia
una parada de fruita i verdura al
mercat de la plaça de Balaguer i
els dissabtes es quedava a dinar a
casa nostra. A l’hora del cafè ens
assèiem al sofà i compartíem la pellícula, generalment de pistolers. La
meva padrina vivia la història com
si allò estigués passant de veritat i,
quan un vaquer estava a punt de
ser atacat pels dolents, cridava i
l’advertia de la imminència de l’atac.
La meva padrina Antònia, nascuda
a Preixens i amb uns ulls blaus esplèndids, vivia la ficció com si fos
realitat, com els pobres presoners
del mite de la caverna. I, ara que
parlo de presoners, evoco el meu
padrí Josep que, potser sense vocació d’heroi, va lluitar a la guerra
civil i la va perdre i va patir camp de
concentració i garjoles successives
mentre la padrina Antònia s’havia

de buscar la vida per tirar endavant la casa, movent fils invisibles,
heroicament. Els meus padrins van
viure aquella realitat com si fos un
malson projectat sobre les parets
de la caverna, però allò no era cap
mite sinó que era veritat veritable.
Una veritat cavernícola i antiheroica en la qual van créixer els meus
pares, als quals els van distreure
amb els herois monocroms i censurats del Hollywood daurat, que
tenien noms difícils de pronunciar:
Clark Gable, Katharine Hepburn,
Kirk Douglas, Humphrey Bogart,
Gene Kelly, Ginger Rogers, Cary
Grant, Lauren Bacall, John Wayne...
i que, juntament amb la música de
Glenn Miller i de Xavier Cugat, els

alimentaren l’imaginari en la travessa d’aquell desert implacable que
conduïa cap a la ignota transició.
En aquells dies grisos no n’hi havia
gaires d’herois autòctons, sobretot
perquè els jugadors de futbol encara eren simples persones. Però hi
havia antiherois que, soterradament
i en veu baixa, aconseguien mantenir l’esperit heroic i el foc col·lectiu
que il·luminava la caverna mítica.
Van ser protoherois resistents i
anònims, dels quals avui gairebé
ningú no es recorda. En aquell
moment vam aparèixer en escena
els de la meva generació. Corrien
els anys seixanta de la nostra era,
un decenni en què es van trencar
molts mites i van caure algunes
estàtues dels seus pedestals públics. Els primers herois oficials van
sortir a la conquesta de l’espai: Yuri
Gagarin, Alan Shepard, Valentina
Tereshkova, Neil Armstrong, Buzz
Aldrin, Michael Collins... I aquí baix
ens vam quedar encantats mirant
la lluna, mentre anaven arribant tot
de superherois des de l’altra banda de l’Atlàntic, l’oceà que segons
algunes fonts amaga l’Atlàntida,
el continent mític per excel·lència,
del qual parlen entre molts altres
Jules Verne, Jacint Verdaguer i el
mateix Plató.
Després d’aquest recorregut circular que no condueix enlloc, m’adono que realment la meva mitologia
privada no és molt extensa, potser
perquè no he sigut mai d’anar a
demanar autògrafs als cantants de
moda, ni signatures als escriptors
de guàrdia el dia de sant Jordi,
cavaller llegendari que, ara que ho
penso, no tinc molt clar si és un
mite, un heroi o bé un simple pretext
comercial.
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Amor sincer
de Wislawa Szymborska
Traducció de Montserrat Aloy i Roca, 19 de març de 2011

Carícies
d’amor
Flavià Mateu

Amor sincer. És normal,
és seriós, és pràctic?
Què en treu el món de 2 persones
que viuen en un món propi?
Col·locats al mateix pedestal sense cap raó aparent,
triats a l’atzar entre milions però convençuts
que havia de ser així – com a premi de què?
De res.
La llum prové d’enlloc.
Per què damunt d’aquests i no en d’altres?
No insulta la justícia? Oi tant!
No desbarata els nostres principis, bastits
amb penes i treballs, i fa caure la moral des del seu cim?
Sí, en ambdós casos.
Guaiteu la parella feliç.
Almenys podrien amagar-s’ho,
fingir tristesa i mostrar respecte cap als amics.
Escolteu com riuen – és insultant.
Les seves paraules - falsament entenedores.
i les seves celebracions banals, rituals,
les rutines mútues tan elaborades.
És una conspiració a esquenes de la raça humana!

Ella, em va agradar tant!
jo la recordo encara;
junts no vam travessar
una porta tancada.
Ella, com us ho podré dir
del “Vallet” era el meu món llavors,
quan a Verdú cremàvem
només carícies d’amor.
Carícies d’amor senzilles i tendres
no en sabíem gens, teníem dotze anys;
-Provem ajaguts, d’això n’hem d’aprendre;
tot just despertàvem, sols érem infants.
En teníem prou amb joc de manetes
que havíem après d’antics refugiats
ni somnis d’amor, ni res de poetes,
no en sabíem gens, teníem dotze anys.
Ella sí que sé on és;
jo, la recordo encara;
es va casar i mai més
vaig tornar a trobar-la

Fins i tot és difícil de preveure com acabarien
les coses si tothom seguís el seu exemple.
La religió i la poesia, amb què confiarien?
Què es recordaria? A què renunciaríem?
Qui voldria romandre dins d’aquests límits?
Amor sincer. És realment necessari?
El tacte i el sentit comú ens recomanen passar-hi pel damunt
en silenci, com un escàndol en els cercles més alts de la Vida.
Els nens perfectament sans neixen sense el seu ajut.
No podria augmentar la població del planeta en milions d’anys,
és tan insòlit el seu progrés.

Però sovint en fer-se fosc
quan ella senti la cançó
se’n riurà un altre cop
en no trencar plat ni tassó.
Carícies d’amor calentes i tendres,
i en confessar-m’ho amb mossèn Rafel
em preguntava: -Hi va haver derrama?
Explica-m’ho tot si vols anar al cel.
En teníem prou amb quatre manetes
que havíem après d’antics refugiats;
ni somnis d’amor, ni res de poetes,
no en sabíem gens, teníem dotze anys

Deixeu cantar als que no han trobat mai
l’amor sincer: “Això no existeix!”
La seva esperança els ajudarà a viure i a morir.
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Qualitat de vida

“Il·lusió desbocada”
Montserrat Aloy i Roca.
http://cantireta.blogspot.com

Benvolguts lectors del Màrius Serra
i consumidors de blocs,
S’acosta una nova era. Una en què
el sentit comú predominarà per damunt dels nostres caps, i s’olorarà
l’ozó de l’atmosfera sense por als
elements químics que faran dels
futurs pobladors del planeta éssers
trastornats per la culpa, el progrés
i l’avarícia. Una era en què ningú
tremolarà de temor a pesar de les
sotragades tel·lúriques, en què la
gent es banyarà dins dels mars
dels quals vam sortir i s’endurà el
moviment amb ells cap a casa, i
tindran els quadres del Katsushika Hokusai penjats al menjador,
sense remordiments de cap mena.
Una era en què les mentides i les
mitges veritats seran abolides per
llei de tots els parlaments i estats
del món, i es podrà beure aigua de
l’aixeta cada dia, tants cops com
es desitgi.
Una era en què l’integrisme només
estarà relacionat amb anar vestit del
mateix color del coll fins als talons,
i la paraula “heretge” esdevindrà
“té metge”, perquè tothom tindrà
accés a la sanitat pública i gratuïta.
Un temps en què la plaça Tahrir sortirà fotografiada a tots els àlbums
dels turistes amb seny del món,
juntament amb la de Tiananmen i la
plaza de las Madres de Mayo. Una
època durant la qual els homes no
mataran les dones, ni es venjaran
d’elles per cremar el dinar, anar
(massa) escotades o negar-se al
sexe preceptiu de cada setmana.
Un temps en què nosaltres, les
dones, cobrarem el 80% del sou
durant la maternitat del primer
any i se’ns respectarà el lloc de

treball; farem la mateixa feina que
els homes i la cobrarem per igual,
ningú ens assetjarà i ens farà sentir
malament perquè l’altre sexe se
senti superior en força i nombre; no
haurem de donar explicacions del
perquè portem DIU o volem prendre
la píndola anticonceptiva, ni perquè
desitgem a altres que no siguin de
sexe diferent al nostre.
Una era en la qual el senyor Camps
posarà Clicks de Playmobil com a
quota lúdica en el seu govern, els
portadors d’iPods escoltaran cants
d’alliberament en forma d’himnes i
rapsòdies dins de pantalons molt
amples i dessuadores amb caputxa; les hipoteques no satisfetes
degut a problemes econòmics molt
greus seran tornades als bancs
corresponents sense càrrecs de
consciència per part dels honestos
pagadors, i el Govern sabrà per fi
com esborrar la llei que diu que si jo
hereto alguna cosa, el més probable és que acabi maleint el difunt en
aquesta vida i li faci vudú en l’altra.
Un temps en què els botiguers ens
trauran del cap la idea de fer graons
d’accés als seus establiments per
les quatre gotes que cauen aquí a
l’Urgell quan (diuen que) plou. Els
governs assenyats sabran com
convèncer la sinyora Sin-de-fecto
perquè tragui l’impost sobre la cultura, i tothom podrà escampar la
música arreu perquè se’n faci l’ús
més adient que vulgui.
Un temps en què els poetes anirem
pel carrer ensenyant el nostre noble art a tothom amb ulls a la cara,
i no ens amagarem en bars de
mala mort, confegint sonets cutrepútrids i hendecasíl·labs súper25

mega-avorrits als nostres il·lustres
conciutadans...
Però espereu... Ai, si em sembla
que fa estona que parlo sola! Deu
ser que l’altre dia va ser el dia
mundial de la POEsia, i que m’ha
posseït l’esperit del Màrius Torres...
Sí, teniu raó, matem els poetes. Són
uns pesats!!

Caramelles
Verdú 1954
Musica: De l’himne Nacional de
Colòmbia.
Lletra: Original de Mn. Josep Cases
i Gener
Adaptació al cant de Caramelles
de Verdú any 1954, en la celebració
del III Centenari de la mort de Sant
Pere Claver.

Celebrem verdunins la victòria
del triomf de sant Pere Claver,
celebrant sa entrada en la Gloria
en aquest Centenari tercer (bis).
Verdú, vila ditxosa,
Xavier dels catalans,
la fita gloriosa
de tots els cristians.
Som els hereus del poble,
heralds d’aquest Centenari,
que amb les cançons de Pasqua
avui fem el pregó:
Tots els carrers i places
és ample Santuari
pel Fill i Compatrici
no hi ha Palau millor.

creació

El conte de la vaca
Josep M. Sanfeliu i Sambola
Verdú–Tàrrega, març 2011

Socialisme: Tu tens dues vaques.
L’estat t’obliga a donar-ne una al
teu veí.

negoci els voltors oportunistes
de sempre…

Comunisme: Tu tens dues vaques. L’estat se les queda i et
dóna la llet.
Feixisme: Tu tens dues vaques.
L’estat te les pren i et ven la llet
a tu.
Burocratisme: Tu tens dues vaques. L’estat en perd una, muny
l’altra i se li vessa la llet per terra.
Economia iraquiana: Tu no tens
dues vaques. Ningú creu que no
tinguis vaques, et bombardegen
i t’envaeixen el país. Tu encara no
tens vaques.
Economia suïssa: Hi ha
5.000.000.000 de vaques. És
obvi que tenen amo però ningú
sap qui és.
Economia espanyola: Tu tens
dues vaques, però no saps on
són. Com que és divendres, baixes a esmorzar al bar que tenen
l’Sport. Ja et posaràs a buscar-les
dimecres després del pont de
Sant Josep.
Economia catalana: Tu tens dues
vaques i l’estat s’encarrega de
repartir tal riquesa entre les autonomies més pobres. Per això,
l’estat et lliura un cartró de llet del
“Dia” i si protestes et diuen insolidari. Mentrestant, les autonomies
pobres es mengen a la brasa
les vaques i després protesten
perquè no tenen llet i necessiten
tenir vaques, perquè els catalans
ho volen tot per a ells…
S’han acabat els temps de les
vaques “grasses”. Ara és el temps

de les “famèliques”… Per això,
hem de fer com el ratolí de la fotografia: Plantar cara a la més que
evident derrota. Però no morir de
genolls, sinó amb el cap ben dret
i amb l’orgull propi del que no té
altra sortida, si no vol fugir i caure
com un covard.
Amb dur esforç, els nostres pares
i avis, varen guanyar-se la vaca.
Ara ens la van prenent; primer, la
llet. Després aconseguiran també,
la vaca. Sols ens deixaran la cua,
per fer memòria que, un dia teníem dignitat… Ja em direu què en
farem de la cua, sinó que, fer-la
servir de fuet i empaitar els espavilats ”responsables” del 80%
d’aquesta maleïda crisi que ara
volen que pagui la majoria, amb
silenciós sacrifici i resignació.
És trist que torni a renéixer el feudalisme… Crec que mai s’havia
extingit del tot i la prova més real
són els temps que corren.
La revolta per la justícia social
no pot ser mai per la força de
les guerres… Exemples: països
àrabs i altres.
La guerra és sempre per motius
econòmics i de poder. Hi moren
innocents. És esgarrifosa. Demostra la vertadera naturalesa
de l’esser humà. I sols hi fan
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Jo proposaria una guerra de
veritable democràcia. Com, per
exemple, la que està tenint lloc
a Islàndia i de la que ningú en
parla, perquè no interessa, ja
que demostra un fet irrefutable:
“El poble també és intel·ligent”…
Com veiem avui, s’ha fet realitat el
que van dir dels “Srs. Banquers”,
fa més de dos-cents anys, el llavors, president dels Estats Units
Thomas Jefferson.
Els mercats monetaris són ara el
monopoli dels que mouen el diner
a nivell mundial. Van jugar amb la
creació de l’euro. Després amb el
crèdit hipotecari i ara els guanys
estan amb el crèdit als països.
Tenim una crisi orquestrada per
fer negoci a gran escala. Esperem
amb ganes que no tardi massa
temps en caure aquesta piràmide
diabòlica.
La política és l’eina que el poder
veritable utilitza segons els convé. Un govern farà la feina bruta
de l’altre i, així, anar canviant
sense canviar res. Sempre hi
guanyen els mateixos. És molt
trist que els interessos de pocs
collin tan fort la majoria. Que
l’economia faci rutllar el món
diu molt poc a favor de la raça
humana. Els politics construeixen
molts cops ponts on no toca. Si
volen fer teatre, que el facin als
escenaris…
Breus apunts per “reflexionar”…
Cada espanyol ha col·laborat
(sense ser consultat) amb

creació
5.000,00 euros que ha posat
l’estat, en nom seu, per a “rescatar” la Banca. Suma que equival
al 20 % del PIB anual o el doble
que aquest mateix estat destina
a pensions. Cada dia que passa
ens gastem 50 mil euros en estructura militar (em sembla que
en són més), quatre vegades
més que el que dediquem a desenvolupament… En la guerra de
Líbia, per exemple, els aliats, els
quatre primers dies han llençat
162 míssils tomahawk a un milió
de dòlars cada un. Hem venut
armes al dictador i ara els venem
als revolucionaris. El negoci és
el negoci.

L’energia nuclear és també una
bona inversió. L’os dels residus és
passa a l’administració. Resumint:
Privatització de beneficis – Socialització de problemes. Nosaltres no
podem preveure la caiguda d’un
meteorit de l’espai, però sí els riscs
de l’energia nuclear. “La ciència
ens ha fet déus fins i tot abans de
merèixer ser homes.” Jean Rostand, historiador francès.
La mare terra demostra de tant en
tant qui mana aquí. L’home sols és
un aprenent de màgic, capaç de
dominar parcialment els elements
al seu favor per explotar-los per el
seu benefici, sacrificant seguretat
i futur. I deixar una herència de

prosperitat vinculada a una dependència total als seus invents i
les seves contradiccions.
Tornem a les vaques?...
Capitalisme tradicional: Tu tens
dues vaques. En vens una i et
compres un brau. Fas més vaques. Vens les vaques i guanyes
diners…
Si us plau, no us quedeu sols amb
la cua. Diu una molt antiga dita
catalana: “Si caus set vegades,
aixeca-te’n vuit”.

educació

Trobada de Zer: Jocs de pati
Alumnes de l’Escola Jardí de Verdú.

El dia 23 de març tots els alumnes de l’Escola Jardí de Verdú
vam anar a Ciutadilla a celebrar
“Jocs de pati” amb tota la Zer
GuiCiVerVi. Ens vam trobar amb
les escoles de Ciutadilla, Guimerà
i Vilagrassa i vam relacionar-nos
amb tots els nens i nenes.
En arrribar vam gravar una part
del Lip dup, un vídeo amb la

cançó “Qualsevol nit pot sortir el
sol” d’en Jaume Sisa i interpretada pels Manolos. Després vam
anar a la plaça del poble a fer els
“Jocs de Pati” que aquest any
estan relacionats amb el cinema,
ja que el projecte d’aquest curs
s’anomena Z3r, 2, 1...Acció. Vam
jugar al joc de les pel·lícules, al joc
dels autos bojos, al joc del cau, al
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joc del bombardeig, no em cridis
que no et veig i la fotografia. A la
tarda, un dissenyador gràfic que
treballa al Club Super 3 ens va
explicar coses sobre els dibuixos
animats i les pel·lícules. Va estar
genial, esperem que l’any que ve
sigui així!

art

L’article de Cal Talaveró
Laura Zubiaur

sobre tela, normalment acompanyat d’una acció performance sobre la idea que ha treballat. Segons
Carles Hac Mor i Ester Xargall: “La
Dolors malda per aconseguir l’obra
inacabada, que, per incompleta,
reté l’alè insalubre del sentit amb
estirabots sublims.”

Una exuberant primavera ha esclatat a Catalunya. La calor omple els
dies de Verdú convidant els vilatans a viure a l’exterior: passejant
pels carrers, ocupant les places,
compartint estones agradables,
respirant aires de renovada vida.
Ja sabem que “la primavera la sang
altera” per tant... deixem-nos portar
pel bon temps!.
Per això a Cal Talaveró us convidem
a gaudir de l’Art Contemporani:
Fins el 21 de maig podeu venir a
Cal Talaveró de Verdú per assaborir una bona exposició d’AGUSTÍ
PENADÈS. La llarga trajectòria
d’aquest artista avala més de 40
anys d’experimentació en l’Art
contemporani.

profund subconscient amb tota la
càrrega mental, emotiva i sensitiva, donen com a resultat les seves
obres. Buscar noves possibilitats,
experimentar amb els materials
aconseguint tot el seu potencial,
són les constants preocupacions
de Penadès.
A Verdú trobareu una excel·lent
sèrie d’obres pictòriques amb què
podreu gaudir de la potència creativa i l’entusiasme que traspuen.

Força, passió, seguretat, autenticitat... són alguns dels adjectius que
et vénen al cap quan veus l’obra
de Penadès, en la qual preval la
llibertat en el gest, de traç segur, on
el protagonisme de la matèria queda al servei de subtils sentiments
expressats amb valentia.

Del 4 de juny al 23 de juliol: DOLORS BOSCH, amb aquesta artista
polifacètica participem a la Fira de
la Ceràmica. La Dolors fa que en
moltes de les seves exposicions
s’englobin tota un sèrie de diferents
disciplines: ceràmica, escultura,
pintura sobre seda, gravat i pintura

D’abstracció pura i sense concessions, per l’artista tot el procés de
realització és el que dóna sentit a
les obres, és a dir: els moments
íntims, efímers i inexplicables verbalment que ell viu al crear; la concentració màxima a la qual arriba
en el moment de l’execució; la compenetració intensa entre persona,
materials i resultat que surt del més

NÚRIA GUINOVART ens presenta
les seves obres de “silencis”, com
un dia va dir Raimond Maragall,
galerista amb qui col·laborem en
moltes ocasions i amb qui treballem
estretament promocionant l’obra
d’aquesta artista. L’observació de
les composicions de la Núria ens
transmet una gran sensació de
poesia. Nues de superficialitat, són
sòbries i austeres, sense espai per
floritures inútils. El missatge és tan
personal, subtil, sensible i emotiu

que l’artista voluntàriament fuig de
tòpics, utilitzant ciment i quitrà com
materials creatius. Sobre fons de
ciment, on respiren diferents matisos de grisos, realitzarà traços de
quitrà negre i contundent amb els
quals deixa la petjada reveladora.
Lirisme fet imatge o imatge lírica,
com vulgueu, Núria Guinovart sap
expressar-se íntimament a través
de la plàstica.
Un recull d’art de gran qualitat a
Verdú que no podeu deixar de
visitar.
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societat

Lip Dup
Els caps i capes de l’AEIG Marinada

Un Lip Dub, en català: doblatge
labial, és un tipus de video musical
que combina sincronització labial i
doblatge de so.

separar per grups per descobrir
l’entorn de la casa, agafar idees pel
video i escollir les localitzacions de
la gravació.

de l’enregistrament per la cançó
original. D’aquesta manera, els nois
i noies van poder veure el resultat
abans d’anar a dormir.

Per fer-ho es filma una successió
continua d’una persona o grup de
persones que vocalitzen la lletra de
la cançó de manera que en sobreposar-hi el so original sembla que la
persona gravada canti la cançó.

Després de fer la posada en comú
i escollir les millors idees pel Lip
Dup vam assajar per saber quin
era la part on apareixeria cadascú.
Finalment, després de molta coordinació, una mica de nervis i una
bona dosi d’humor ens vam atrevir
a gravar.

El diumenge després de fer els
jocs amb els pares i mares i fer la
imposició de fulards, abans de dinar i anar a veure el FC Verdú Vall
del Corb jugant contra l’Angulària,
vam passar el Lip Dup als pares i
mares.

Per fer-ho cal espontaneïtat, versemblança, humor i participació. I
sobretot cal una cançó força animada que ajudi al procés creatiu del
projecte. I això va ser el que vam
fer el dissabte 26 de març a la casa
de colònies Cal Petit de Vilanova
de Meià.
El dissabte al matí, un cop vam
ser a la casa de colònies, ens vam

Per sort, ni la falta de llum, ni l’escàs
nivell de bateries van ser obstacle
per poder fer la gravació d’una sola
vegada.
Com que tots teníem moltes ganes
de veure el resultat final, dos caps
van baixar fins a Tàrrega per editar
el video i substituir el canal de so
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Si voleu veure el resultat d’aquest
projecte, podeu fer-ho visitant el
nostre blog: www.aeigmarinada.
blogspot.com

des de cal Jan

L’Espai Tallers finalitza les ampliacions
del Museu de Joguets de Verdú
Museu de Joguets i Autòmats de Verdú.

La inauguració de l’Espai
Tallers culmina el projecte
d’ampliació que, a més,
incorpora una nova Botiga Màgica i un nou espai
temporal, on actualment
s’exposa la mostra “De
Barceló a Sixeart”.
El nou Espai Tallers es converteix en un espai polivalent on les escoles realitzen
tallers didàctics, el públic
familiar pot realitzar activitats participatives i es fan
també activitats per a grups
d’adults com per exemple,
cates de vins dels Costers
del Segre.
El Museu de Joguets i Autòmats
de Verdú ha inaugurat el projecte
d’ampliació dels nous espais ideats

pels arquitectes Joan Sibina i Armand Solà. L’objectiu principal de
l’ampliació és dotar el Museu de
més serveis per a complementar
l’experiència dels visitants. Així, el
centre turístic i cultural passarà a
tenir 700 m2 més, on els nens i els
més grans podran participar, mitjançant jocs i activitats didàctiques. A
més, en un ambient absolutament
màgic, es podrà trobar productes
de primera qualitat del territori i
regals a la nova Jugorium Botiga
Màgica.
En paraules de Manel Mayoral,
“Estem molt satisfets de les obres
d’ampliació que fan que el Museu
de Joguets de Verdú faci un gran
salt en serveis i qualitat de cara als
milers de visitants que anualment
gaudeixen del nostre centre turístic.
Estem davant d’un nou punt d’inflexió en la història de l’equipament i
esperem que contribueixi a la dinamització de Verdú i del territori”.
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El Museu de Joguets de Verdú, que
ha rebut 144.000 visitants al llarg
dels 6 anys i mig des de la seva
inauguració, s’ha consolidat com
un dels museus més destacats en
la seva temàtica.
Les xifres de les ampliacions
Ampliació: 700 m2
Formigó: 340 m3
Pedra: 320 m2
Acer laminat: 26.370 Kg.
Acer corrugat: 38.100 Kg.

cultura

VIII Festival Intercultural Terralada
Ramon Cardona i Xavi Ramell

El dissabte dia 9 d’abril al
vespre el Castell de Verdú
es va omplir de sons i danses, des de la Mediterrània
a Ucraïna, des de València
al país dels hel·lens, tot en
el marc incomparable de
les sales gòtiques de la que
va ser durant molts anys
residència dels abats de
Poblet. L’edició d’enguany
del festival ha sabut barrejar
de nou fang i folk, tal com
molt bé recull la nota d’enderrock.cat sobre el festival,
una combinació de cultura
local i folk de qualitat.
El desig de l’Associació Cultural
Xercavins és que la primavera sigui
sinònim a Verdú de música d’arrel
tradicional. Aquest és l’objectiu
que mou a organitzar ja per vuitena
vegada un festival que vol ser punt
de trobada de músiques i folklore
d’aquí i d’arreu. Per primera vegada
el festival s’ha celebrat al Castell,
adquirint així el segell de qualitat
que donen les pedres quan s’han
tornat patrimoni. Patrimoni és també la música i la dansa que hem

heretat dels nostres avantpassats,
però no perquè la repetim una i altra
vegada tal com abans la gaudien,
sinó per extreure’n l’essència i
adaptar-la als nous temps. La millor
metàfora del que estem dient la
representa el nou espectacle dels
grups valencians que van actuar a
Verdú, Aljub i Krama, titulat Aixadar, és a dir cavar o fer anar l’aixada, removent la terra i airejant-la als
nous vents com el Terralada.
El treball d’Aljub i Krama traça
ponts de diàleg entre les músiques
d’arrel valenciana i grega, tal com
ja es va poder evidenciar en el seu
primer treball en comú Afluències
(Picap, 2009, Premi Ovidi Montllor
al millor disc de l’any). Ara el seu
segon treball junts, Aixadar, segueix
capitanejat pel guitarrista grec
Spyros Kaniaris i el percussionista
valencià Joansa Maravilla.
Abans del recital d’Aljub i Krama,
però, van haver-hi les actuacions
del Grup d’Ucraïnesos de la Segarra, amb un petit tast de les melodies
i danses del seu país, i l’espectacle
Almogàvers, protagonitzat per
l’Esbart Sant Martí de Torrelles de
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Llobregat. L’espectacle Almogàvers
va constar de deu balls, que volen
representar en un ordre cronològic
els fets més destacats d’aquests
personatges que van recórrer la
Mediterrània en època dels reis
catalanoaragonesos, segons ho
narra Ramon Muntaner, cronista
de l’època.
El primer ball ens introduí a Muntaner com a fil conductor de tot
l’espectacle, ens ensenya com ell,
ja gran, intenta fer memòria i recordar totes les vivències passades. El
cos de l’espectacle ens va acostar,
per una banda, als personatges
dels almogàvers: camperols, pastors amb molt pocs recursos econòmics que acaben lluitant a les
ordres dels nobles per poder-se alimentar ells i llurs famílies. Gent més
aviat salvatge i sense escrúpols;
per altra banda, ens van explicar
diferents fets i batalles relacionades amb ells. A l’últim ball es van
poder veure les disputes internes i
la dissolució de la companyia. Tots
els balls van anar precedits d’uns
petita introducció on es narraven
diferents fragments de La Crònica.

música

Els drames litúrgicomusicals
medievals a l’antiga Corona d’Aragó:
les representacions assumpcionistes (II)
Josep M. Salisi i Clos

En el passat número de Xercavins,
amb el Cant de la Sibil·la vaig encetar un ampli tema que s’anirà
desgranant en diversos números
de la revista. En el present número,
i essent fidel al títol que encapçala
aquestes ratlles, esmentaré una
de les altres representacions medievals que, com el cant sibíl·lic,
ha perdurat en el temps. Es tracta
dels drames litúrgicomusicals que
s’anomenen “assumpcionistes” i
que representen el moment de la
“dormició” i el “trànsit” o “assumpció” de la Mare de Déu.
A dia d’avui encara podem gaudir
de la representació de dos dels diversos drames assumpcionistes que
havien existit: els que es coneixen
com a “Misteri d’Elx” -que pràcticament no s’ha deixat de representar
en el decurs dels segles- i el “Misteri de la Selva”, recuperat fa una
trentena d’anys i que es representa
anyalment a la tarragonina població
de la Selva del Camp.

Fig. 1. Misteri d’Elx. Descens de la “magrana”.

De drames assumpcionistes medievals a l‘antiga Corona d’Aragó
se’n coneixen d’altres a més del
de la Selva del Camp -el segle XIV- i
del d’Elx -de mitjans de segle XV-:
és el cas del “misteri” de València
-de primers de segle XV-; i el més
antic: el de Santa Maria de l’Estany
-de principis del segle XIV-. Aquest
darrer escrit en llatí, mentre que
els altres tres estan en català, els
més puristes dirien que els drames
valencians estan escrits en llemosí,
fet que aquí no discutirem.
Què és, doncs, un drama assumpcionista? Tal com he dit abans és
la representació de la “dormició”
-no entesa com a mort- de Maria
acompanyada pels apòstols i
els àngels, i el “trànsit” o trasllat
per part dels àngels o del mateix
Jesús de l’ànima de Maria cap al
cel, deixant el cos mortal a la terra.
Les dues representacions s’inicien
amb la intenció que té Maria -veient
propera l’hora de la seva mort- de
reunir-se amb el seu fill al cel; se
segueix amb l’aparició de l’àngel
anunciant-li la complaença de Jesús envers el desig de la seva mare,
i al final Maria mor i la seva ànima
és conduïda cap a la “glòria”. La
idea del drama està extreta de la
Llegenda Àuria, una compilació de
relats hagiogràfics -de la vida dels
sants- escrits per Iacopo de Varazze
el 1260 i que, en l’època medieval
gaudí d’una gran difusió arreu del
món catòlic.
A la representació d’Elx, els personatges que s’hi troben són: Maria,
Maria Salomé, Maria Jacobé, àn32

Fig. 2. Misteri d’Elx. Ascensió de l’ànima de Maria.

gels, apòstols i un col·lectiu de jueus que acaben passant-se al cristianisme. En aquesta representació
el text s’inicia recitat i gradualment
passa a ser tot cantat. Al Misteri de
la Selva hi apareixen com a personatges: Jesucrist, Maria, els apòstols, patriarques, profetes, àngels
i arcàngels, un grup de jueus que
volen avortar l’enterrament de Maria
-que també acaben convertint-se- i
un estol de dimonis que amb males
intencions volen apoderar-se del
cos de Maria. El text del “Misteri”
de la Selva alterna el recitat amb
el cant.
Així com a les consuetes d’Elx es
troba la música escrita en partitures, a la consueta de la Selva no hi
apareix ni una sola nota musical, en
canvi la major part de l’obra és cantada. Això és degut a les didascàlies que s’hi troben inserides i que

música
diuen en quin “to” s’ha de cantar
la lletra. És a dir, que la didascàlia
especifica quina melodia de cant
pla o gregorià s’ha d’usar per a
cantar el text: “cantis en to de Vexilla
Regis” (o de “Pange lingua”, o de
“Veni creator”...). Aquesta forma de
cantar un text sobre una melodia
coneguda es diu “contrafacta”, i
permetia, i encara permet -i això
és el més important-, que el text del
drama selvatà es pugui cantar amb
la música original que es cantava al
segle XIV, per tant, aquest fet permet
aproximar-nos en gran mesura a la
representació primigènia i al seu
sentit artístic i musical. Justament
sobre el “Misteri de la Selva” puc
parlar amb suficient coneixement
de causa, ja que fa uns pocs anys
vaig dur a terme un estudi musicològic sobre el drama i el manuscrit
–consueta- que es conserva a l’Arxiu Arxidiocesà de Tarragona.

Fig. 3. Moment del traspàs de l’ànima de Maria a
les mans de Jesús (retaule de Santa Maria d’Arties,
s. XV).

La representació de la Selva no té
ni de bon tros la magnificència ni la
posada en escena de la representació d’Elx (polifonia, durada, atrezzo,
tramoia, ornats...) però justament,
com que està interpretada amb un
criteri històric i musical rigorós es pot
gaudir de la representació tal i com
es feia fa set-cents anys. En canvi,
a Elx, el fet d’haver-se representat
pràcticament de manera ininterrompuda des de segles, amb el pas
del temps s’ha anat “adulterant” el
que era en un principi. S’ha refet la
consueta (la primigènia del segle XV

ha desaparegut) i la música original
s’ha anat modificant segons els
gustos, les modes i les estètiques
de cada moment. Per reafirmar el
que dic, només cal escoltar les gravacions de la representació actual
i comparar-les amb les gravacions
que s’han fet partint de la consueta
més antiga conservada (de 1709),
la diferència és considerable. Això
no vol dir que el que actualment
s’interpreta sigui ni millor ni pitjor,
senzillament que és una realitat
musical que s’ha anat modificant en
funció de les preferències artístiques
de cada moment.
Possiblement, els dos moments
més esperats i espectaculars del
drama de la ciutat alacantina es representen a l’aire: quan de la cúpula
de la basílica de Santa Maria baixa
la “magrana” -una esfera daurada
que s’obre a mig aire en forma de
gallons- i de la qual en surt l’àngel
que anuncia un missatge a Maria; i
el segon, quan “l’Araceli” -un grup
d’àngels tocant instruments musicals- baixen de la cúpula per d’endur-se l’ànima de Maria cap al cel.
Ambdues representacions se celebren cada any els dies 14 i 15
d’agost, per la festivitat de l’Assumpció. A la Selva es fan dues
representacions i a Elx el drama es
divideix en dues parts, a la vigila es
fa la “Vesprà” i l’endemà la “Festa”.
Cal dir que aquest drama litúrgicomusical alacantí va ser declarat
-igual que el Cant de la Sibil·la- Patrimoni Immaterial de la Humanitat
per la UNESCO l’any 2001.
Del tercer drama, el de Santa Maria
de l’Estany és, com ja he dit, el més
antic dels drames conservats (d’inicis del segle XIV). De fet, el drama
assumpcionista de Santa Maria de
l’Estany no tenia les dimensions
textuals ni musicals dels dos altres
drames. S’iniciava la representació
amb una processó pel claustre del
monestir de la localitat per passar a
l’interior del temple monacal i seguir
amb la representació, usant tota la
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nau com a l’espai escènic, des del
cor alt fins al presbiteri. Durant l’acció, els personatges recitaven breus
frases i cantaven diverses antífones,
introits, himnes responsoris, trops i
salmòdies totes elles relacionades
amb la festivitat mariana en curs.
En aquesta petita població de la
comarca del Bages, a més del
drama assumpcionista, també
s’hi representava el drama de la
“Visitatio Sepulchri” (drama de les
“Tres Maries” o de la resurrecció de
Crist) i el de “l’Officium Pastorum”
(drama nadalenc o de l’adoració
dels pastors), tots de la mateixa
època. Per tant, veiem que en alguns dels moments forts de la vida
de Maria (nativitat, resurrecció i el
trànsit de la seva ànima) es creaven
representacions escèniques per tal
que esdevingués un clar i expressiu
missatge catequètic de cara als
fidels de les poblacions. Unes representacions que posteriorment,
com va passat també amb el Cant
de la Sibil·la, foren expurgades de
les esglésies a mitjans del segle XVI,
sota les imposicions dels decrets
que el concili de Trento (1545-1563)
dictà en aquest sentit. Una molt
bona notícia al respecte és l’interès i
l’esforç que actualment s’està duent
a terme per tornar a representar la
terna dels drames litúrgicomusicals medievals de Santa Maria de
l’Estany.

Fig. 4. Fragment de la consueta de la Selva del
Camp (s. XV).

literatura

El paper de la dona a la literatura
Àngels Escolà

Part de la conferència en motiu de la
festa de Santa Àgueda.
INTRODUCCIÓ
Tradicionalment, la dona ha estat discriminada en totes i cadascuna de les
disciplines artístiques i, lamentablement, la literatura, en aquest aspecte
no és una excepció significativa de les
altres belles arts. Les escriptores, les
que són un referent dins la història de
la literatura, les que han aconseguit
situar-se a l’Olimp dels grans creadors
han estat escasses i poc valorades
(excepte honroses excepcions).
A la ficció, pel·lícules, novel·les...
els personatges femenins s’han vist
majoritàriament reduïts a comparses
i acompanyants dels protagonistes,
que eren habitualment masculins.
Per fer-nos idea què passa fora de
casa nostra podem fer agafar d’exemple el Premi Nobel. Aquest premi, el
de literatura, és un dels cinc premis
que va marcar al testament el milionari
suec Alfred Nobel i va dir que havia de
premiar “a qui hagi produït en el camp
de la literatura l’obra més destacada,
en la direcció ideal”.
Fins ara, tan sols onze han estat les
dones guardonades amb aquest premi que s’atorga des de l’any 1909. O
sigui que en 100 anys d’història només
un 10% de les persones premiades
són dones.
A propòsit de la història de la literatura
escrita per dones hi ha tres factors que
hi han anat en contra:
1. La manca d’atenció per part de
la crítica. Cosa que fa que no es
parli d’una obra i per tant que passi
sense pena i glòria. La crítica és
important perquè serveix per promocionar qualsevol obra artística i
de vegades al contrari. Però la indiferència dels qui mouen els mitjans
de difusió culturals acaba silenciant
qualsevol producció encara que
sigui valuosa.
2. La dificultat de transmissió dels
textos femenins. Estava bé que
les dones fossin grans lectores i
consumidores de literatura però no

se’ls hi obria fàcilment la possibilitat
d’editar textos propis, ja que era
un món tancat al gènere masculí.
No existien figures femenines que
tinguessin la capacitat i el poder
de decidir l’edició d’un text que
hagués escrit una dona. Els premis
també tenien la majoria de jurats
masculins. Tot el poder era, i de
vegades encara ho és, darrere un
sostre de vidre que era insalvable.
Moltes vegades només alguna
franctiradora ho aconseguia, ja que
el talent no té límits.
3. El reconeixement social de la figura
de la dona escriptora. Si no hi ha
models de referència sempre és
molt més difícil justificar el fet de
dedicar-se a una tasca en la qual
no hi ha una tradició de dones intellectuals de pes.
Pel que fa a les diferents històries
de la literatura les autores apareixen
presentades com a casos excepcionals, fora dels corrents i moviments
literaris. Una història de la literatura
que inclogui les escriptores no hauria
de plantejar-se en termes de sexegènere, sinó com un problema de
cultura silenciada. La cultura femenina, pertanyent a un grup de població
fora del poder a causa del seu sexe,
és una cultura subalterna, que ha dialogat, però també polemitzat, amb la
cultura dominant. Les escriptores són
les primeres que han entès i practicat
el que ara s’anomena interculturalitat,
perquè han hagut de manejar-se entre
dos codis, dos llenguatges i dos móns
diferents que separaven el privat del
públic, la vida de l’art, la tradició oral
de la escrita.
La situació va quedant enrere, ja no
ens sentim culpables de res de res. Ni
del fet de ser dones i com Maria-Mercè
Marçal mirem al futur amb força:
“A l’atzar agraeixo tres dons: haver
nascut dona, de classe baixa, i nació
oprimida. I el tèrbol atzur de ser tres
voltes rebel”. Per això avui parlarem
d’una escriptora que ha fet sentir la
veu a nivell internacional superant la
guerra civil i el franquisme posterior:
Àngels Anglada.
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LA MARIA ÀNGELS QUE RECORDO
Vaig tenir la sort de conèixer aquesta
dona escriptora. Va ser al moment de
presentar-me a les oposicions a educació, l’any 1986, que eren a Figueres.
I la família Geli em va acollir a casa
seva. La meva amistat era amb Rosa
Geli, qui em va presentar a la seva
mare que era Maria Àngels Anglada.
Jo no coneixia res de l’obra d’aquella
senyora tan amable i tranquil·la. La
veritat és que la prova ja donava prou
neguit com per estar alerta a altres
qüestions. En un poble anomenat
Vilamacolum en una masia enorme
hi vivia Maria Àngels, vídua des del
gener de 1986. Era una casa pairal
molt important, un casalot amb tots
els ets i uts. I allí amb la família de la
Rosa, el seu marit Paco i les filles Clara
i Núria hi vaig tenir estada.
A finals de l’estiu de 1986, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de Catalunya
va emetre un informe desolador: a les
comarques gironines hi havia hagut
129 focs i s’havien cremat 26.000
hectàrees. Recordo aquesta notícia
ja que amb l’escriptora vam pujar al
mirador de la casa i es veia foc per
tot arreu. Tot cremava a l’Empordà.
Sobretot cap a l’Albera. I aquella dona,
Maria Àngels Anglada em va dir que
eren incendis provocats pels pastors
i els especuladors urbanístics, per tal
de guanyar terreny pels seus negocis
i fer disminuir la superfície de boscos.
Ho deia amb molta llàstima. I em va
preguntar si sabia quan es tardava en
fer una alzina surera. I si sabia que hi
havia arbres que després d’un incendi
tornaven a rebrotar, no com els pins
que cremaven i prou. Aquests arbres
tan vitals eren les alzines, els roures
i l’olivera. Ho deia amb tan d’amor a
la vida d’algú que s’estima la terra,
els boscos i el paisatge natural. No
hi estava gens d’acord amb aquestes
agressions al territori. I aquella nit la
tramuntana bufava fort.
Després d’aquella nit de foc, l’endemà
em va ensenyar el forn de pa que tenia
la casa. Quan a les masies es feia el
pa. Em va ensenyar la col·lecció de

literatura
baralles de cartes del seu marit. Tant
ella com el seu marit treballaven molt
a casa tenien una vida molt unida. Ell
col·leccionava segells i jocs de cartes
que tenia de totes classes. Crec que
es troben al Museu de la Joguina de
Figueres. També recordo que va tocar
el piano negre que hi havia al menjador. Em va mostrar tota una colla de
documents antics que hi havia a la
casa, ja que un dels avantpassats era
notari i havia guardat tota la documentació relacionada amb la família, les
propietats i la casa.
Però el detall més emotiu de l’estada a
can Geli va ser passejant fora la finca
on hi havia tot un jardí, un bosquet
proper i una ermita. En una part del
passeig em va mostrar una heura
enorme que hi havia darrere la casa.
I em va dir que eren dos plantes que
havien plantat ella i el seu marit per tal
de simbolitzar la seva unió. Era una
planta ufanosa que omplia bona part
de la façana de la masia. Aquell record
de l’espòs va propiciar un silenci entre
nosaltres.
I també em va mostrar dues obres
que havia publicat en aquella època

conjuntament amb el seu marit Jordi
Geli va editar les Memòries d’un pagès del segle XVIII (1978), escrites
per Sebastià Casanovas i Canut. Era
pagès i va deixar una crònica escrita
pels voltants de 1751, on relata les
dissorts de la seva família. Important
document social, històric i literari de
l’època. L’obra, escrita a les nits, després de llargues jornades de treball
als camps, ens ha arribat incompleta i
amb nombroses llacunes. Casanovas
hi narra la sagnia a què van sotmetre
la casa pairal la seva àvia, els oncles i,
sobretot, el pare, fins a arribar quasi a
arruïnar-la, i de quina manera ell, amb
el seu esforç i fent front a múltiples
plets i baralles, havia aconseguit recuperar part de les terres perdudes. Volia
deixar-ho escrit per tal que els seus
descendents sabessin en qui podien
confiar i en qui no, i per advertir-los
de les enveges i els conflictes que
circulaven pel poble.
L’altre llibre que havia publicat Les
Closes amb el qual guanya el premi
Josep Pla 1978. Explica l’assassinat
de Tomàs Moragues. D’aquesta manera se’ns introdueixen esdeveniments

històrics com les guerres carlines o
l’arribada de la fil·loxera. No obstant
la novel·la també ens apropa a altres
esdeveniments històrics com podrien
ser el despoblament rural, la situació
de les dones vídues i el paper dels
homes i les dones en aquella societat, entre d’altres. Em va dir que la
protagonista havia estat injustament
acusada d’assassinat.
Només una reflexió final, la Maria
Àngels era una persona molt sàvia. D’aquella saviesa humana que
s’acompanya de generositat i de
compassió. Virtuts tan nobles que
poca gent posseeix. La seva obra
literària, els temes i les veus que va
triar són les dels vençuts per la injustícia i la guerra. En elles hi ha la llum
que reflecteix Atenes o que el pastor
David va emprar en la batalla contra
el gegant. La llum de la Mediterrània i
de la civilització quan s’allunyen de la
barbàrie. Per sort avui admirem Atenes
i el David és el símbol de la bellesa
masculina. I qui es recorda d’Esparta
o de Goliat?

entreteniments

Sopa
de lletres
Beatriu Foguet i Vidal

Busqueu 20 estris de cuina
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turisme

Esclata la primavera a la Vall del Corb
Elisa Ferrer Elies, tècnica de turisme del Consell Comarcal de l’Urgell

Diversitat de colors i
contrastos
La Vall del Corb comprèn una vintena de pobles de les comarques
de l’Urgell i la Conca de Barberà, i
deu el seu nom al riu que travessa
la vall, entremig d’oliveres, horts,
vinyes, ametllers i sembrats. El riu
Corb neix a la població de Rauric i
ressegueix els pobles i municipis
del territori lleidatà fins arribar al
riu Segre.
Aquesta època de l’any és ideal per
gaudir d’un paisatge florit i ple de
vida, quan les roselles i els rosers
floreixen, els ametllers mostren tota
la seva esplendor, la verdor dels
camps de blat que onegen amb
el vent, l’arribada de la marinada
de la tarda ...el temps s’atura , i
els nostres sentits s’impregnen de
les olors i les sensacions que ens
regala la Vall.

Omells de na Gaia o Rocafort de
Vallbona, tot descobrint la història
i els records que encara conserven
els edificis i les cases.
Gaudir del magnífic paisatge que
ofereixen els espais més alts, com el
Santuari de la Bovera de Guimerà o
el Santuari del Tallat de Rocallaura,
des d’on es divisa una meravellosa
panoràmica del territori Cister.
La Vall del Corb forma part de La
Ruta del Cister i ha estat testimoni
del pas del temps, de la transformació del paisatge, de la història i
dels seus habitants.
El Camí de St. Jaume català també
travessa la vall per algunes poblacions com Bellpuig, Belianes, Maldà o Sant Martí de Maldà.
Propostes per gaudir
d’una bona estona
a la Vall del Corb
Relaxar-se i deixar-se mimar a les
aigües termals dels Balnearis de
Rocallaura i Vallfogona de Riucorb.
Admirar el llegat artístic i cultural
que ens han deixat els nostres
avantpassats amb obres tan importants com el Monestir de Vallbona
de les Monges o el Convent de St.
Bartomeu de Bellpuig.

Passejar per la Vall del Corb és un
autèntic plaer. Perdre’s pels carrers
estrets i costeruts de Nalec, els

Assaborir els productes gastronòmics de la zona. L’oli d’oliva amb
Denominació d’Origen Protegida
les Garrigues, els vins amb DO Costers del Segre i acompanyar un bon
àpat amb els embotits i formatges
casolans, els fruits secs o el pa de
pagès cuit al forn de llenya... Un
plaer pels sentits.

Treure el nen que portem dins visitant el Museu de Joguets i Autòmats
de Verdú o practicant el Golf Pitch
& Putt a Bellpuig.
Viatjar a l’Edat Mitjana per saber
com vivien els cavallers, els barons
o les comtesses als castells de
Ciutadilla, Verdú o Sta. Coloma de
Queralt.
Conèixer el patrimoni de l’arquitectura popular amb les cabanes de
volta de Vallbona i els Omells de na
Gaia o els molins fariners de Maldà
o Ciutadilla.
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Fer memòria històrica, descobrint la
ruta de la L2, de la línia republicana
de defensa, al terme de Vallbona de
les Monges, caminant entre nius
fusellers i observatoris d’artilleria.
Gaudir de la festa, la tradició i la
cultura popular a les fires i activitats
que es realitzen a la vall, la Festivitat
dels Dolors de Bellpuig, la Trobada
de Grups de Recreació Medieval
de Ciutadilla, la Festa del Silló i
la Ceràmica de Verdú o el Mercat
Medieval de Guimerà.
La Vall del Corb ofereix al visitant
un gran ventall de possibilitats per
passar una bona estona i gaudir del
paisatge, la cultura, l’art i la tradició.
El visitant que hi arriba hi descobrirà
un espai tranquil, autèntic i únic, on
es trobarà com a casa.

el racó del temps

El racó del temps
Montse Pont i Huguet

ELS REFRANYS

RESUMS FINS EL 31 DE MARÇ DEL 2011

U Escorpins i esmolets, plourà.

ESTAT DELS EMBASSAMENTS DE LLEIDA (dades del 4-4-11)

U El temps, la dona i la fortuna,
muden com la lluna.
U Per Sant Marc, posa la cuca a
remullar.
U Per Santa Catarina el molí no fa
farina.
U Maig núvol i juny clar, pa per tot
l’any.
U Pel maig a caçar aloses per vora
els sembrats.
U Moltes relles i sembrar a fi d’any,
el foment a les sales fan créixer
un pam.
U Quan l’anyada és bona el pagès
encara remuga.
U Anem anant, uns darrere i altres
davant.

ESTAT ACTUAL
%

ESTAT DE FA UN ANY
(HM³)

163,4
679,3
16,1
152,3
101,1
403,6
236,6
226,7
33,2

141
386
13
112
75
315
130
158
33

86,29
56,82
81
73,53
74,18
78,06
54,96
69,68
99,43

85
184
15
114
83
250
125
171
32

TEMPERATURES (registre estació de Tàrrega i Sant Martí de Maldà)
TÀRREGA

SANT MARTÍ

Temp. màx

Temp. mín.

Temp. màx

Temp. mín.

OCTUBRE 2010

26,9 °C
Dia 6

2,3 °C
Dia 19

26,5 °C
Dia 6

2,4 °C
Dia 27

NOVEMBRE 2010

20,9 °C
Dia 5

-3,2 °C
Dia 28

20 °C
Dia 5

-3,8 °C
Dia 29

DESEMBRE 2010

17,5 °C
Dia 8

-6,7 °C
Dia 16

17,8 °C
Dia 8

-5,5 °C
Dia 16

GENER 2011

17,9 °C
Dia 7

-7,3 °C
Dia 23

18,1 °C
Dia 7

-8,1 °C
Dia 24

FEBRER 2011

17,3 °C
Dia 26

-2,9 °C
Dia 1

17,8 °C
Dia 26

-2,6 °C
Dia 3

MARÇ 2011

22,4 °C
Dia 31

-1,6 °C
Dia 1

21,2 °C
Dia 31

-1,1 °C
Dia 1

(Dates pels pròxims mesos)

NOVA: 3 de maig, 1 de juy, 1 de
juliol i 30 de juliol. CREIXENT: 10
de maig, 9 de juny, 8 de juliol, 6
d’agost. PLENA: 17 de maig, 15
de juny, 15 de juliol, 13 d’agost.
MINVANT: 24 de maig, 23 de juny,
23 de juliol, 21 d’agost.

ESTAT ACTUAL
(HM³)

CAMARASA
CANELLES
CAVALLERS
ESCALES
OLIANA
RIALB
SANTA ANNA
TALARN
TERRADETS

U Vora el riu no hi facis niu.

LA LLUNA

CAPACITAT MAX.
(HM³)

PLUGES A L’URGELL
OCTUBRE 2010
NOVEMBRE 2010
DESEMBRE 2010
GENER 2011
FEBRER 2011
MARÇ 2011

VERDÚ

TÀRREGA

SANT MARTÍ

62,5
11,3
9
2
9,5
58

38,9
13,8
12
4,7
11,6
47,5

60,6
10
9,7
5
9
53,3

Butlleta de Subscripció
Tots els subscriptors de Xercavins són socis de l’Associació Cultural Xercavins.
Preu: 15 EUR/any. Si s’ha d’enviar la revista fora de Verdú: 20 EUR/any.
Forma de pagament: rebut bancari
Nom i cognoms:
Adreça:
CP:
DNI:

Població:

Telèfon:
Data naixement:

Entitat bancària:
Signatura:

Núm. compte: _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (20 dígits)
Data
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de fa algun temps...

Homenatge a Jaume Miró i Verdaguer
Manuel Pont i Solsona

Felicitació que repartia per
Nadal a totes les cases.

El dia 15 de gener de 1967, Verdú feia un merescut homenatge a Jaume
Miró i Verdaguer (de cal Chisto) com a sereno i fidel servidor del poble,
acompanyat per les autoritats de l’època, a la sortida de missa del Santuari
de Sant Pere Claver, i dirigint-se a la sala del cine Esplai, per fer-li entrega
de una placa commemorativa.
D’això fa 44 anys.
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Fotos Xavier Ramell

L’any de l’ascens

