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L’EQUIP DE  

J A  H I  S O M  T O T S !     

De nuevo otra vez sale a la luz una nueva revista 

Ja hi som tots, de la Residencia de Llorenç, la 

número nueve. 

Después del último coletazo de frío llegó la 

magnífica Primavera con su flor de ginesta, con 

sus almendros y cerezos ya desde hace semanas, 

en flor, y que con su baile en nuestra residencia, 

sus fuegos de artificio y su coca dió paso al verano 

con sus verbenas de San Juan, San Pedro, etc. 

Por nuestra parte, además de la Editorial hemos 

ofrecido una vez más El racó de l’artista, con 

nuevas incorporaciones al mismo, y nuevas 

entrevistas, además de las actividades en el 

centro. 

En el apartado Per saber-ne més esta vez hemos 

explicado la historia de la coral del pueblo Els 

Gotims. Y en cuanto a la receta de cocina 

hemos pedido a la cocinera el  Pato a la 

naranja. 

Hemos puesto todo el cariño en esta 

revista número nueve, espero que os 

guste! 

CARME PUJOL 
RESIDENT DEL CENTRE 
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EL RACÓ 
DE  

L’ARTISTA 
 
 

IMMA COSTA 

n Gó-
mez 
María Garcí  
En aquest apartat de la revista podreu gaudir de 
les obres dels nostres artistes. 
 
L’IMMA COSTA ens regala dos dels seus         
poemes: 

POEMA DEL CERVELL HUMÀ 
 

No és més que aigua i carboni, no obstant 
pensem, recordem, i maquinem, aprenem.  
Oh, quina meravella la facultat de recordar, de 
portar-nos enrere en el temps i veure el 
passat dins nostre com si l’estiguéssim vivint 
ara!  
 
I la meravella dels nostres somnis? Tant si 
somiem desperts com si somiem al llit els 
veiem com si els estiguéssim vivint també. 
 
I la imaginació? És una font de creativitat que 
sorgeix d’un dels lòbuls del cervell. Un misteri, 
però del cervell ha sorgit lo que ha creat 
l’home des de que existeix. 
Sembla mentida, però d’uns grams de carboni 
i aigua n’han sorgit els satèl·lits, els vehicles i 
tots els altres invents que coneixem 
 
I la facultat d’aprendre i emmagatzemar 
dades i coneixements que després utilitzarem 
per crear tot des del nostre cervell? 

 
IMMA COSTA 
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POEMA DE L’AVIÓ QUAN S’ENLAIRA 
 

Mireu-lo com puja, ... S’enlaira!, ... S’enlaira!  
Res no el detura. 

Miracle de l’enginy humà. 
Per ell, no existeix altra força que la del seu impuls; 

va a la seva fita.  
Ja travessa els núvols! Que majestuós! 

 
Ocell gegantí, d’ales de plata. A on vas? 

Quina és la teva fita? 
Allí arribaràs sense errar-te ni una polzada  

i a temps precís amb tones de càrrega. 
 

A on vas? A on portes la teva càrrega? 
 

Surques els cels a centenars cada dia. 
Quina meravella! 

És poesia pura! És pura perfecció! 
 

És un goig veure com s’enlaira i aterra. 
Aquella mola immensa 

comandada per humans, 
dominada per ells. 

 
Que ve d’un lloc llunyà 
fa la seva ruta pels cels 
i per sobre els núvols  

semblant a una estrella de plata  
que travessa la llum i la foscor. 

 
Junt amb els coets i satèl·lits 
són miracles i pura perfecció  

increïblement creades per l’home,  
Producte  de la intel·ligència humana  

que corprenen i impressionen. 
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La senyora CARME PUJOL ens ha regalat 

aquest escrit:UIP DE  

 ENCUENTRO (1964) 

 

En mi pensamiento un libro amigo, el “aire” 

de una canción, espigas de trigo meciéndose al 

viento y dorándose al sol. Luz, color… Sí; 

blanco y negro matizado de amarillo: el teclado 

de un piano acariciado por el sol. Celosa, coloco 

una nube rosa, ya sólo mis manos le acarician 

con amor… 

Zumo de lima fresco en un vaso 

intensamente azul —tan azul como la mar— 

ofrecería a un gitanillo, y es que ¡pobrecillo! por 

caminos polvorientos tantas veces le vi andar… 

Hace ya tiempo, sí, —¿cuánto tiempo?—  No 

sé, pero el tiempo, ¡qué más da! Si las ilusiones 

de los niños dicen que van al mar, ¿por qué 

entonces cuando elévanse en el cielo no 

vuelven en forma de lluvia a bajar? El gitanillo 

miraba el cielo, más ¡qué triste su mirar! Un 

zumo de lima fresco en un vaso de cristal        

—muy azul, tan azul como la mar— podría 

alegrarle, quizás... 

 
CARME PUJOL 
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El senyor ANTONIO PAREDES ha volgut fer 

un homenatge a la Primavera amb aquest  

escrit:  

J A  H I  S O M  T O T S !     

LA PRIMAVERA       

 

Hoy me siento más feliz y más alegre 

porqué es primavera. Mi cabeza, no sé si 

tengo problemas de oído, pero siento como 

unos pajaritos cantando. Son como unos 

ruidos muy bonitos, estoy alegre como la 

primavera.  

Como se dice aquí, está la primavera y 

sabe cómo ha llegado, y está jugando con 

mis compañeros de residencia y están 

todos muy alegres y las auxiliares están 

haciendo todo lo posible para hacernos la 

vida más alegre y ponen toda su energía 

para hacernos la vida lo más alegre posible 

que se pueda pero nosotros estamos muy 

felices.  

Es un día más en nuestra vida.  

 

ANTONIO PAREDES 
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LA VIDA  
AL  

CENTRE 
 

REDACCIÓ: 
 
 

IMMA COSTA 
MERCÈ MORGADES 

CARME PUJOL 
 

EL CARNAVAL 
 
Aquest any el Carnaval a la Residència de 
Llorenç  ha estat molt animat; ens van portar 
diverses caixes amb disfresses i va quedar tot 
molt lluït: tant les disfresses com el ball. 
El dia del Dijous Gras vam sortir a recórrer totes 
les plantes ben disfressats, llegint el pregó del 
Carnestoltes i menjant truita, donant per 
començades les festes de Carnaval. Vam 
acabar el Carnaval quan el Rei Carnestoltes i el 
seu seguici de poca-soltes van enterrar la 
sardina. 
Una vegada finalitzat el Carnaval va aparèixer la 
Vella Quaresma, que la vam penjar a la paret, 
calçada amb 7 sabates i cada divendres se’n 
deixava tallar una.  
La Quaresma és el període litúrgic de quaranta-
sis dies en el que els cristians es preparen per 
la Pasqua.  

CARME PUJOL 
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El dia 18 de febrer la MARIA PALAU va 

fer 105 anys i ho vam celebrar! 

LA VIDA  
AL  
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CARME PUJOL 
 



J A  H I  S O M  T O T S !     

09 

 

LA MONA          
 
El dia 10 d’Abril vam anar a celebrar el dia de 
la mona al parc de les piscines. Vam menjar 
mona amb xocolata i vam beure most.  
Vam passar un matí molt agradable i divertit! 

 
SANT JORDI         

 
Hoy es lunes 24 de Abril de 
2017 y hemos ido a la 
Rambla de Llorenç a regalar 
la Rosa de Sant Jordi. Ya 
llevamos muchos días 
haciendo las rosas; cada 
año las hacemos con todo 
nuestro cariño. 
Este año el dinero 
recaudado es para los niños 

y niñas “Els Petits Valents”, del Hospital de 
Sant Joan de Déu. Finalmente pudimos 
recaudar 110 €. Desde aquí queremos 
agradecer vuestra solidaridad. 
 

ANTONIO PAREDES 
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SETMANA CULTURAL      
 
És Primavera, però per les temperatures 
sembla que sigui ple estiu; surts a fora i 
veus una gran varietat de flors i els 
sembrats els estan a punt de segar. Aquí a 
la residència durant la setmana del 29 de 
maig al 3 de juny estem de festa, celebrant 
la Setmana Cultural. 
 
El dilluns vam anar al poble a la terrassa de 
la Cumprativa a prendre un refresc. Van fer 
tres viatges amb la furgoneta per portar a la 
gent, i hi vam estar molt bé, vam passar el 
matí allí molt frescos. 
El dimarts havíem de fer un torneig de 
petanca, però el temps estava insegur i vam 
jugar al bingo, amb premis per qui guanyés. 
El dimecres vam anar tot passejant al Parc 
dels pins del costat de la piscina, i vam 
estar-hi molt bé. 
Els nens i nenes de l’Escola Les Cometes 
van venir dijous al matí, que ens van dir 
algunes endevinalles i ens van cantar 
cançons. Nosaltres els vam obsequiar amb 
xocolata desfeta i melindros i van marxar 
molt contents. Nosaltres vam passar un 
matí molt divertit i, de part de tots els 
residents, volem donar les gràcies a qui va 
organitzar aquestes festes! 

LA VIDA  
AL  

CENTRE 
 
 

IMMA COSTA 
MERCÈ MORGADES 

ANTONIO PAREDES 
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El divendres al matí vam representar l’obra 
de teatre de ROMEU I JULIETA, que tant 
l’Alba com la Núria van tenir la paciència 
d’ensenyar-la  durant mesos perquè pogués 
sortir el més bé possible. Després hi va 
haver un bon vermut! 
 

 
El dissabte a la tarda es va celebrar la Festa 
Familiar. S’havia de fer al jardí, però el 
temps no ho va permetre i es va fer al 
menjador de totes les plantes. 
Van venir els familiars i vam gaudir tots 
plegats d’un suculent berenar i d’una sangria 
molt fresca. 
 
Moltes gràcies a tothom! 
 
 
 

MERCÈ MORGADES 
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L’EQUIP DE  
REDACCIÓ 

Anton Gómez 
María García 
Imma  

J A  H I  S O M  T O T S !     

CORAL ROSSINYOL       

Com cada any, la Coral Rossinyol va venir a 

celebrar el seu final de curs cantant-nos unes 

cançons a la residència. 

Van venir el dijous 15 de juny a la tarda i ens 

ho vam passar estupendament.  

Aquests nens i nenes canten d’allò més bé! 

 

PISCINA          

Un any més, cada dilluns al matí fem la 

sortida a la piscina. 

Aquest estiu hi ha uns quants residents que 

gaudeixen de l’aigua! 

 LA VIDA  
AL  

CENTRE 
 

REDACCIÓ: 
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SANT JOAN        
 

Aquest any la vigília de Sant 

Joan es va fer coincidir amb 

la festa d’aniversaris del mes 

de juny. 

Al matí va haver-hi ball i pastís per tothom; 

tots els residents es van reunir al menjador 

de la primera planta.  

Després de felicitar els que feien anys, se’ls 

va donar un petit obsequi i un tros de pastís 

amb una espelma, que van bufar després 

d’haver demanat un desig. Seguidament, 

va  començar un ball molt animat. 

A l’hora de dinar hi va haver un menú 

extraordinari de Revetlla: de 1er plat ens 

van donar còctel de marisc i de 2on plat 

carn rostida molt gustosa.  

El dia de Sant Joan també hi va haver 

menú especial, i a l’acabar, un bon tros de 

coca. 

Ens ho vam passar d’allò més bé!   

 
IMMA COSTA 
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J A  H I  S O M  T O T S !     

MARIA SOLÉ SONET  

-Resident del centre- 

15 de Gener de 1936, 81 ANYS 

 

On vas néixer? On vas viure? Què t’agradava 

del teu poble? 

Vaig néixer a Sant Marçal. Quan vaig ser més 

gran vaig viure a Castellví de la Marca. 

M’agradava tot del poble, els veïns i estar amb el 

pare. 

 

Estàs soltera o casada? T’has enamorat mai? 

Has tingut gaires pretendents? 

Estic soltera, i alguna vegada m’he enamorat. No 

tenia gaires pretendents; en vaig tenir un, però va 

durar poc. 

 

Quants germans sou? 

Tenia una germana que es deia Carme. Va morir 

aquí a la residència. 

 

De què treballaves? 

Era pagesa. Teníem terres: vinyes, oliveres, 

ametllers... I teníem molta feina d’esporgar, collir 

raïms, collir olives... I també la feina de la casa. 

CONEIXENT 
LES 

PERSONES 
DEL  

CENTRE 
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Vas tenir una bona infància? Què recordes? 

Molt bona! Crec que era una mica trapella. Reia 

molt, i encara ric ara!  

Entre tota la colla de jovent fèiem enrabiar una 

mica quan anàvem al col·legi. Quan anàvem a 

l’escola, aixafàvem els camps i els pagesos 

s’enfadaven. O li tiràvem pedres al pagès quan 

treballava... Però mai el tocàvem eh! 

 

Vas viure la Guerra Civil? Com la vas viure? 

No recordo res perquè era petita, però ja era al 

món. 

 

T’agrada ballar? 

Sí! Mai havia ballat, només mirava... I ara ballo 

molt! He començat a ballar aquí a la residència. 

 

T’agrada anar a missa? 

I tant! Encara hi vaig ara, si m’hi porten. 

 

Què prefereixes, el mar o la muntanya? 

Tot m’agrada. I també m’agrada molt anar a 

buscar bolets. 

 

Quines aficions tens? 

Pintar, ballar, passejar, viatjar, anar per la 

muntanya a buscar bolets i espàrrecs. 

Pàg.  15 

CONEIXENT 
LES 

PERSONES 
DEL  

CENTRE 
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IP 

J A  H I  S O M  T O T S !     

T’agrada viatjar i fer excursions? Ho fas? 

I tant! M’agrada molt! Ara no ho faig... Només 

vaig a algun aplec, o en alguna excursió amb 

autobús, però poc. Abans feia moltes excursions: 

a Perpinyà, Port Aventura, Roses, Figueres, 

Ripoll, Vic, Montserrat, Penyíscola, Castellar de 

N’Hug, les Fonts del Llobregat, València, 

Albufera, Rupit... I les que no recordo! També he 

anat amb barco per dins el mar a Palamós i 

Blanes. 

 

Quin poble o ciutat que no coneixes 

t’agradaria visitar? 

Algun lloc ben lluny que no hi hagi estat mai. 

Mallorca m’agradaria! 

 

Quant de temps fa que vius a la residència? Hi 

estàs a gust? Has estat mai en alguna altra 

residència? Per què hi vas venir? 

Ara al juliol farà 7 anys. De moment sí que hi 

estic a gust. 

No he estat mai en cap altra residència, aquesta 

és la primera. Vaig venir perquè faltaven els 

principals. La meva germana i jo estàvem soles, 

ella no hi veia, i per viure soles a la masia vam 

decidir venir totes dues a la residència.  

Ara per mi, la residència ja és casa meva. 

CONEIXENT 
LES 

PERSONES 
DEL  

CENTRE 
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Què és el que més t’agrada de la residència? 

I el que menys? 

El que més m’agrada són les activitats: la 

petanca, la gimnàstica, el teatre.  

El que menys m’agrada és quan vosaltres: la 

Núria, la Saray, la Paula, l’Alba, la Clàudia... 

(No sé si me’n deixo alguna!)  no hi sou, perquè 

no fem tantes coses. Amb vosaltres m’ho passo 

bé! 

 

Què és el que més t’agrada de la revista de 

la residència? 

Les fotos que hi ha, de les activitats que es fan. 

 

Què t’agrada fer aquí a la residència? 

La gimnàstica, entrevistar a la gent per la 

revista, les sortides i passejar a l’Estrella. 

També m’agrada molt fer d’escolana i donar de 

menjar i beure a l’Estrella, que m’encarrego jo. 

 

T’agrada el menjar que fan? Quin és el 

menjar que més t’agrada? 

Hi ha de tot! El menjar fred no m’agrada gaire 

(com el gaspatxo, o les amanides de 

mongetes). 

El que més m’agrada és la paella de peix. 

Pàg.  17 
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L’EQUIP DE  
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Anton Gómez 
María García 
Imma  
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Com t’agrada vestir-te, amb faldilles o 

pantalons? 

De pantalons mai me n’he posat i no hi estic 

acostumada. Sempre vaig amb faldilles i 

brusa, o bé amb vestit. 

 

De jove, de quin color tenies el cabell? El 

duies llarg o curt? 

De jove era morena, tenia el cabell ben negre. 

Duia el cabell llarg i de joveneta anava amb 

trenes. De més gran portava la permanent. Ara 

el tinc blanc i el porto curtet. 

 

Què és el que més t’agrada del poble de 

Llorenç? 

Tot m’agrada. El que més, potser el mercat, 

anar a veure les paradetes. 

 
 

CONEIXENT 
LES 

PERSONES 
DEL  

CENTRE 
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Pàg.  19 

JAVIER COLLADO 
- Manteniment del centre - 

 
On vas néixer? On vius? T’agrada el poble 
on vius? 
Vaig néixer a Manresa. Visc a Roda de Berà i 
m’agrada molt. 
 
Estàs solter o casat?  
Estic divorciat. 
 
Quina feina fas a la residència? T’agrada? 
Estic fent el manteniment de la residència. 
M’agrada molt la feina i és el que he fet tota la 
vida. 
 
Què és el que més t’agrada de la feina? I  el 
que menys? 
M’agrada tota la feina, ja que cada dia he de fer 
treballs diferents. 
 
Quant fa que treballes a la residència? 
Fa un any i mig. 
 
Treballes en algun altre lloc a part de la 
residència? 
Sí, treballo pel meu compte, reparant 
electrodomèstics, calderes, etc. 
 
Si no treballessis a la residència, de què 
t’agradaria treballar? 
De lampista i de frigorista. 

CONEIXENT 
LES 

PERSONES 
DEL  

CENTRE 
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L’EQUIP DE  
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Has d’estar de guàrdia per si s’espatlla 
alguna cosa quan no estàs aquí? 
No he d’estar de guàrdia, però si algun dia hi ha 
una averia important llavors he de venir per 
poder-la solucionar. 
 
Quina és l’averia més difícil que has 
arreglat? 
La gotera que hi havia a la fossa de l’ascensor 
gran. 
 
T’agrada viatjar? Has viatjat gaire?On has 
estat? Quin és el lloc que més t’ha agradat? 
Sí que m’agrada viatjar. He estat a França, 
Bèlgica, Holanda, Suïssa, Alemanya, Canàries, 
Galícia, Navarra, Andorra, Madrid, València, 
Alacant, Benidorm. 
El que m’ha agradat molt és Benidorm. 
 
T’agrada ballar? 
No . 
 
Quines aficions tens en el teu temps lliure? 
Faig barcos de marqueteria, i també m’agrada 
caminar per la muntanya amb el meu galgo. 
 
Què prefereixes, el mar o la muntanya? 
Les dues coses. 
 
Què prefereixes, el cotxe o la moto? 
Tot. 

CONEIXENT 
LES 

PERSONES 
DEL  
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J A  H I  S O M  T O T S !     

09 

 

Pàg.  21 

T’agrada el cine? Quin tipus de pel·lícules 
t’agraden? 
Sí que m’agrada el cine. M’agraden les 
pel·lícules d’aventures i les de ciència ficció. 
 
T’agrada l’esport? En practiques algun? 
Sí que m’agrada, sobretot el futbol. No 
practico cap esport. 
 
T’agrada el futbol? De quin equip ets? 
Sí que m’agrada, sóc del Barça. 
 
T’agrada cuinar? Cuines gaire? Quin és el 
teu plat preferit? 
Sí que m’agrada cuinar i ho faig gairebé cada 
dia. El plat que més m’agrada és la paella feta 
per mi. 

CONEIXENT 
LES 

PERSONES 
DEL  

CENTRE 
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L’EQUIP DE  
REDACCIÓ 

Anton Gómez 
María García 
Imma  

J A  H I  S O M  T O T S !     

PEP PALAU 
- Perruquer de Llorenç del Penedès - 

 

Quants anys tens? 
Sóc de l’agost del 1963. 
 
Tens parella? Com us vau conèixer? 
Sí. Ella era de Barcelona i tenia una casa al Priorat 
per estiuejar; ens vam veure i allò que passa. 
 
Tens fills/es? Quants? 
Sí, tinc una filla de 30 anys que es diu Gal·la. 
 
D’on ets? 
Sóc d’aquí de Llorenç, de Cal Estudiant. 
 
De què treballes? Quant de temps fa? 
Sóc perruquer i fa 33 anys que hi treballo. 
 
Et va bé el negoci? A la botiga què hi vens? Què 
és el que més es ven? 
Com que hi ha molta crisi, la gent no té gaires diners 
i no compra tant com abans. Es venen revistes, 
diaris i coses de papereria. 
 
Com et compagines tantes professions? Què és 
el que més t’agrada? 
Delegant. A les tardes sóc perruquer. Als matins vaig 
al Vendrell. I la llibreria la porta la meva dona.  
Cada segon del dia m’encanta! M’agrada molt tot el 
que faig. 
 
T’hauria agradat dedicar-te a una altra 
professió? 
Sempre! Sempre m’agrada fer coses noves, el que 
passa que no tinc temps. 

CONEIXENT 
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Per què casa teva es diu Ca l’Estudiant?  

Segons m’han dit, temps enrere hi havia un senyor 

que estudiava per capellà i donava repàs als nens 

de Llorenç, els deien: ves a estudiar a Cal 

Estudiant! Mai es va fer capellà perquè sortint a 

caçar la pólvora li va entrar a l’ull i es va quedar 

sense ull. 

 

On has après perruqueria? 

Fa anys d’això! Primer vaig fer un curset bàsic, i 

després un de perfeccionament a Barcelona. 

 

On es fa més safareig: a la perruqueria o a la 

llibreria? I qui creus que són més xafarders, els 

homes o les dones? 

A totes dues bandes. A la llibreria és dir algo i 

marxar. A la perruqueria es cou més tot plegat. 

A les dones els agrada molt saber coses, però 

l’home que és xafarder ho és molt. 

 

Com és la relació que tens amb els clients? 

Cada client que ve a la perruqueria primer de tot li 

faig una abraçada. I si són les 18:15h o 18:30h, els 

trec una torradeta amb xocolata per a cadascú. 

 

T’agrada llegir? Quin tipus de lectura o autors 

t’agraden? 

No llegeixo gaire perquè sóc dislèxic. Però la meva 

dona llegeix molt i cada dia sortim a caminar i 

llavors m’explica el que ha llegit el dia anterior. 
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T’agrada escriure? T’agradaria escriure un llibre? 

Sí que m’agradaria molt! De moment ja he plantat 

uns quants arbres, ara em falta el llibre! 

 

Creus que a Llorenç la gent llegeix gaire? 

Jo crec que sí. 

 

Quines aficions tens? 

M’agrada molt viatjar, caminar, cuinar, treballar 

també. M’agrada tot el que faig! 

 

T’agrada viatjar? A quin país o països t’agradaria 

viatjar? 

Molt! A la meva dona li agradava molt viatjar i 

anàvem per Espanya i Europa, però ho vaig trobar 

avorrit. I des de l’any 93 que només viatgem al 3er 

món; hem estat a la Índia, a l’Àfrica, a Sud Amèrica, 

Àsia. A Etiòpia i el Iemen són els últims llocs on hem 

estat.  

M’agradaria anar a Uganda a veure els goril·les. 

 

Com t’agrada més desplaçar-te: avió, cotxe, 

vaixell, tren...  Tens cotxe? 

Tot és una il·lusió. Inclús en bicicleta!  

Sí que tinc cotxe. 

 

T’agrada l’esport? Prefereixes veure’l o    

practicar-lo? 

M’agrada molt el futbol. Totes dues coses m’agraden. 

No practico esport, però m’agradaria; quan som 

grans ho deixem bastant aparcat. 
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De quin equip de futbol ets? 

Del Barça. Però quan van jugar el Nàstic de 

Tarragona contra el Barça preferia que guanyés el 

Nàstic! Llavors potser sóc del Nàstic. 

 

Quina relació tens amb la residència? Com és 

el tracte? Com la veus? 

Hi tinc relació perquè hi vivia la meva sogra. Des 

del principi, ja que va ser de les primeres d’entrar. 

Amb la Susana de recepció ja li he dit que em 

guardin una habitació! La veig bé la residència. 

El tracte que tinc és cordial, bé. 

 

Què és el que més t’agrada del poble de 

Llorenç? 

La gent. 
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En aquesta edició hem volgut conèixer la història de la Coral 

Els Gotims i els hem fet una entrevista.  
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Quan temps fa que canteu?  
Tot va començar el gener del 2014, fa quatre anys. Ja hem 
sortit quatre anys per Caramelles. 
 
Com va començar la coral i com va sorgir la idea? 
D’una conversa de bar d’aquelles que penses que no van 
enlloc, en va sortir el primer assaig i les ganes de provar-ho. 
Volíem recuperar l’esperit del Cor El Raïm i valorar si 
podíem fer quelcom similar. Fer bons tiberis assíduament 
era l’ham.  
Teníem el més important: algú que ens dirigís. Sort de la 
nostra directora, la Roser Esteban! S’ha de ser valenta per 
enfrontar-se a una colla d’arreplegats com nosaltres.  
 
Per què es diu Coral Els Gotims? Qui va escollir el nom? 
De fet ens fem dir “Societat Coral El Gotim”, que queda més 
pompós. No recordem gaires debats ni propostes 
alternatives, amb això del nom. Ens vam posar d’acord de 
seguida. El Gotim? Hi ha una línia de continuïtat evident 
amb el Raïm, sense ser la mateixa cosa. I com que som tots 
els coristes del Penedès, ens semblava prou escaient. 
 
A quins llocs aneu a cantar? Heu anat a l’estranger? 
Bàsicament cantem a algunes festes locals, com les 
Caramelles, el ViGralla o la Festa de l’Oli. Sí que ja hem fet 
alguna escapada internacional: vam anar a la Setmana Gran 
de Bilbao fa un parell d’estius. Una experiència inoblidable. 
Tampoc és que vulguem ampliar gaire el nostre calendari de 
bolos: un parell o tres d’actuacions l’any és molt adequat.  
 
Quina edat teniu? 
De vint-i-pocs a quaranta-pocs! Per baix, segurament 
intentarem arreplegar cantaires més joves, per dalt… hi ha 
un cantaire que ens fa de sostre: cada any que suma, 
s’amplia la bossa d’edats que acceptem.  

PER  
SABER-NE 
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Quants membres hi ha a la coral? 
A finals del curs 2016-2017, podem dir que sobre uns 35.  
 
Són tots del poble o hi ha persones de fora? 
Ve gent de l’Arboç, del Vendrell, de Santa Oliva, de Sant 
Jaume, d’Albinyana… segurament, que ens en deixem 
algun! Boi de tota la comarca.  
 
Tenim entès que només s’accepten homes, és així? Per 
què? 
De la mateixa manera que hi ha corals femenines, hem 
volgut provar de fer-ne una només d’homes. No ens 
inventem res, recollim el llegat dels Cors de Clavé. És una 
cosa que vam establir des de la mateixa fundació. De 
moment, tothom ho entén amb total naturalitat i sense 
polèmiques.  
 
Per què canteu? Us agrada? 
Es fa difícil parlar per tothom. Suposo que cada corista 
tindrà la seva opinió al respecte. El que està clar és que per 
molts era un món desconegut o si més no, oblidat. I gràcies 
al Gotim ens ho hem tornat a passar bé cantant.  
 
Assageu molt sovint? Quan feu els assajos? 
Assagem cada divendres a 2/4 de 8 a un garatge dels pares 
de la directora, amb més regularitat, sobretot, els mesos 
abans de Caramelles.  
 

Com aneu vestits? Per què us vestiu així? 

Anem vestits amb barretina musca, la més genuïna del 

Penedès, camisa, armilla brodada amb l’escut, pantalons de 

pana i espardenyes de betes. Tota aquesta posada en 

escena és part de l’invent. Sense reproduir aquesta 

estampa, segurament no ens hi haguéssim posat. Una 

estètica tronada, fora d’època, no volíem ser una coral 

convencional. Forma part de la broma. Ah! I amb un 

estendard bastant imponent que també carreguem a les 

actuacions.  

PER  
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Quines cançons canteu? Són vostres? En traieu de 

noves? (Si són cançons vostres, qui composa la lletra i la 

música?) 

Estem molt abonats a la sardana que ja practicava El Cor El 

Raïm i per tant, la majoria de cançons ja estan escrites i 

harmonitzades. L’Empordà, la Llevantina, La Moreneta, La 

Puntaire...  Sí que hem fet alguns encàrrecs, fins i tot d’alguna 

cançó moderna, a gent que sap música, però no és el més 

habitual. 

 

Quins projectes de futur teniu?  

Pel cinquè aniversari fotrem el poble del revés. No us en 

podem donar detalls perquè encara no hi ha res parlat, però 

ja us avisem! No, el cert és que si simplement seguim 

mantenint el clima que hi ha, la cosa continuarà. Hi ha molta 

sintonia entre tots els coristes davant el projecte: entenem la 

seriositat que exigeix un cor d’aquest tipus, però també tenim 

el punt de rauxa i transgressió que fan falta per seguir rient i 

gaudint-ne. I fent equilibris entre aquestes dues pulsions, la 

veritat és que ens ho passem molt bé. Que aquest és sempre 

l’objectiu final i la manera que la tradició continuï.  
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INGREDIENTS: 

4 Cuixes d’ànec   
1/2 litre de suc de taronja 
100 grams de sucre 
1/2 litre de brou d’ànec o de pollastre 
Vinagre 
Sal 

 

ELABORACIÓ: 

Posem durant 15’ a 180º les 4 cuixes d’ànec al forn 

sense oli i salades. Quan estiguin ben rostides les traiem. 

Per fer la salsa, poseu una mica de sucre a la paella i 

espereu que estigui al punt de caramel; hi tirem el suc de 

taronja i ho anem remenant fins que es redueixi a la 

meitat. Un cop reduït, hi tirem el vinagre i el brou, i 

esperem que torni a reduir. Hi incorporem les cuixes 

d’ànec i a foc lent ho anem cuinant uns 10’ 

aproximadament. Ho retireu del foc i ho poseu al forn 5’ 

perquè s’acabi de fer. 

Si voleu confitar la taronja, li traieu la pell i la talleu ben 

fineta. Prepareu una paella amb sucre i una mica d’aigua, 

i li tireu la taronja. Deixeu-la coure 5’ a foc lent. 

Acabeu de muntar el plat d’ànec amb la taronja confitada. 

ESPEREM QUE US HAGI AGRADAT! 

 

 

LA  
RECEPTA 

DE CUINA 
 
 

MARINA 
PULIDO 

(CUINERA DE  
LA RESIDÈNCIA) 
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Aprofitem per donar la benvinguda als residents que han 
arribat al centre entre els mesos de GENER-JUNY: 

TERESA RAFECAS 
FRANCISCO PASTOR 

VIDAL MEDIÉ 
MONTSERRAT ARANS 

CONRAD TALLADA 
LEOCADIA ILARI 

FRANCISCA BERNAL 
ÀNGELA MIRÓ 

JOAQUINA BERMEJO 
ROSA SORIA 

FRANCISCO GIMÉNEZ 
GUMERSINDO CAÑAVERAS 

MARIA VIVES 
ROSA ROIG 

JUAN ANTONIO LARA 
DOLORS PITARCH 

VICENÇ IBÁÑEZ 
FRANCISCO GARCÍA 

JOSEFA MARTÍNEZ SALCEDO 
 

Desitjar bona sort a aquells que han canviat de residència: 
MARIA LUNA DE HARO 

ADELINA AUGE 
TERESA MAS 

MERCÈ MORGADES 
 

Així mateix, també volem recordar als residents que ens 
han deixat: 

RAFAELA ÁLVAREZ 
JUANA RUANO 

ROSARIO VALLA 
MONTSERRAT BONFILL 

ROSA NOGUÉS 
JOSEP Mª DOMINGO JULIVERT 

ROSA GALIMANY 
TERESA FLOREJACHS 

MERCÈ SANAHUJA 
MANUELA CEBALLOS 
MARIA FONTANALS 
NEMESSIO MILLÁN 

ÀNGELA RODRÍGUEZ 
NÚRIA GALOFRÉ 

ESTEFANIA SEGARRA 
DOLORS BATLLE 

LES  
PERSONES 

DEL  
CENTRE 
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El Josep Prades, marit de l’Anna Sadurní (resident 

del centre que viu a P2), ens ha volgut regalar 

aquestes dites populars: 

LES 
FAMÍLIES  

 
 
 

JOSEP PRADES 
(MARIT DE 
L’ANNA 

SADURNÍ) 



  
 
 
 
 

09 

Pàg.  32 

L’ 

J A  H I  S O M  T O T S !     

En aquesta sopa de lletres hi has de trobar les paraules 
amagades. Són paraules relacionades amb les festes i 
activitats celebrades a la residència: 

FESTA FAMILIAR 

MERCAT 

CARNAVAL 

PASQUA 

SANT JORDI 

PISCINA 

SANT JOAN 

TEATRE 

 
PASSATEMPS 

 


