
Marina Pérez Villa
Viu a Catalunya (Tivissa) des del juny de 2011 
Originària de Madrid
Bàsic 3 presencial

Origen del qualificatiu gilipolles

Existia en l’época del duc d’Osuna, pel segle XVI, un personatge de alta categoria 
anomenat Don Gil Imón. Uns diuen que era un destacat fiscal del Consell d’Hisenda de 
l’época de Felip III. Altres fonts diuen que aquest representant governamental era en 
realitat un insigne alcalde.

Don Gil Imón, pel seu càrrec devia tractar amb gents de altes esferes; acudia a reunions 
de boato on es debatia sobre assumptes d’estat de gran transcendència.

A aquests actes socials assistia sempre en companyia de les seves dues filles. A les 
noies, xavales o jovenetes en aquell temps se les denominava polles. Físicament no eren 
agraciades, i sembla que a aquesta mancança física se sumava una minva intel·lectual 
destacable. Per consens general la primera impressió era que les xavales o polles eren 
notablement lentes d’entesa, lerdas.

Els esdeveniments socials als que assistia Don Gil Imón eren freqüents. La seva 
presència en ceremònies, festes i compromisos no sorprenia a ningú, y menys que viniera 
sempre en companyia de les seves filles.

Quan aquest fiscal es trobava reunit, les seves filles suportaven aquelles dures hores de 
tedi sospirant perquè algun noi o pollastre se les aproximara per parlar-les. 

No obstant, els seus pretendents eren poc inclinats a la luxúria o el romanticisme, en quan 
comprobaban que, a part de adefesios, les polles eren a més bastant bobaliconas.

Així, de aquesta manera, quan apareixia Don Gil Imón en companyia de les seves filles, 
s’anunciava: “¡Aquí arriben Don Gil i les seves polles!”

La situació, una i altra vegada repetida, va a donar lloc a l’associació mental de 
tontuelidad amb Don Gil i les seves polles. I va estendre per tot Madrid, que va 
compondre una paraula especial, castissa, nascuda a Madrid.
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Olga Mikhaïlovna Trusova
Viu a Catalunya (Móra d'Ebre) des de l'octubre de 2010 
Originària de Rússia
Bàsic 3 presencial

Carnestoltes 
(Maslenitsa)

D’acord amb els cànons de l’Església Ortodoxa, aquesta setmana tenia la intenció de 
preparar els creients a dejunar quan cada un havia de sentir l’estat d’ànim, el moment 
rellevant, avançar restriccions físiques i la reflexió espiritual intesa. En la forma tradicional 
russa de la vida, aquesta setmana va ser la més viva, plena d’alegria, de vacances de 
viure. 

Anomenat Carnestoltes just, ampli, borratxo, obzhornoy, nazoritelnitsey, era una setmana 
on cantaven i ballaven, menjaven, bevien, un amic a l’amic solia anar a visitar.

Carnestoltes celebrat a tota Rússia, i als pobles i ciutats es va pensar en una celebració 
de tot el poble rus, una visita obligada.

Hi ha activitats complexes incloses, com l’esquí de les muntanyes, passejades en trineu i 
cerimònies diverses en honor dels recent casats, baralles a cops de puny, desfilades de 
màscares, jocs de guerra, com la presa de la fortalesa del nen, etc.

Un tret característic del carnaval estava menjant una gran quantitat d’aliments grassos i 
begudes alcohòliques. De la beguda, la cervesa era la beguda preferida, i dels aliments 
era la crema agra, el formatge cottage, ous, tot tipus de productes de faina (creps, 
pastissos de formatge, matolls, pastissos…). Els pancakes estaven banyats en oli. 

El predomini de la farina i de productes làctics va ser causada per la prohibició de 
l’església sobre l’ús de la carn en la setmana abans de la Quaresma.
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María Asunción Astigarraga Feltes
Viu a Catalunya (la Torre de l'Espanyol) des de l'octubre de 2009
Originària del Paraguai
Bàsic 3 presencial

Mitologia guaraní: 
el Pombero — Karai — Pyharé — señor de la noche — home de la nit

(follet guaraní)

Diu la legenda que es un hom robust i pelut, amb braços llargs que els arrosega per terra, 
mans grans, cames curtes amb peus groixuts mirant cap endarrera, no te articulaciones 
del colze i genoll, per aixó el seus moviments son toixarruts i grotesc, porta un barret de 
palla, i va sense roba, el seu membre viril gross es tapa per la espessa barba qui li arriba 
fins a terra.

Te cura del bosc i els animals salvatges. S’emprenya moltissim si algu caçador mate mes 
presa dels que s’ha de menjar. Si aixó passa es transforma en qualsevol animal o planta i 
amb enganys porta a l’infractor a internarse al bosc o es perdre.

Amenaça a les dones i viola a aquella que pùblicament posa en dubte la vitalitat del seu 
marit, també pot prenyar a les dones que no el convida a tabac, mel, aliment que hi 
l’agraden moltissim. 

Quand el Pombero es enemic, s’esta exposat al perril dins el bosc, perque sempre amb 
enganys intenta perdre’-le en l’espesura del bosc. Algunas vegadas provoca estranys 
accidents dins de les masias, com ara qui es tanque portes, qui caiguin estries de cuina, 
misteriosament. Ells que son enemistats am el en les nits, escueltan passos i veus al 
voltant de la masia com si algù camina pel pati en les nits. 

Per contra si es amic, tens avantatges, el de manera invisible guia al caçador fins al lloc 
on es troben les preses mes bones. Per guanyar-se la seva amistat, cal deixar-li, cada nit, 
durant 30 dies sense interrupciò, darrere de la masia els seus aliments que l’agraden. 

Mai s’ha de nominalo en veu alta dins de la casa, perque aixo ho fa empreñar i es pose 
molt neguitoso. 

I gos i gat, aixo s’ha acabat.
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Susana Bros Irigoyen
Miravet 
Suficiència 3 presencial

Recollida de la brossa porta a porta

Fa uns mesos que l’ajuntament va implantar aquest sistema de recollida, no sense reunir 
abans a tots els vilatans per a informar-nos de com es faria la recollida i quines serien les 
condicions. De la mateixa manera que ho va fer quan es va instaurar la fracció orgànica i 
la tria selectiva de les deixalles domèstiques amb la distribució de contenidors per tot el 
poble.

Per a començar, penso que gràcies a aquesta idea ens hem desfet dels contenidors, que, 
si bé, en un principi van estar una bona opció, a la llarga van resultar molt desagradables 
tant a efectes visuals com olfactius. Crec que, o no ens havíem après bé la lliçó en les 
reunions prèvies que havia fet l’ajuntament o tant ens feia. La qüestió és que els diferents 
contenidors de papers, vidre i plàstic es van convertir en mini abocadors de tota mena de 
brossa.

En segon terme, he de dir que aquest sistema de recollida ens ha facilitat molt la tasca de 
reciclar, especialment a la gent gran a qui probablement li resulta bastant incòmode anar 
fins els contenidors. Ara no tenim excuses per a no fer la feina tal com cal, malgrat que he 
de reconeixer que també té els seus inconvenients. 

El fet que alguns residus només es recullin un dia a la setmana implica d’una banda, 
haver de tenir a casa quatre o cinc cubells (un per a vidre, un per a paper…), i d’altra 
banda patir-ne les olors de la degradació. Jo proposo que la recollida de la fracció 
orgànica sigui diaria.

En resum, crec que tothom ens hem de conscienciar de l’importancia del reciclatge per a 
l’economia i per al medi ambient. Animo als vilatans a implicar-se de manera seriosa en 
aquest afer, ja sigui fent bé la tria selectiva, ja sigui evitant consumir productes que portin 
molt embalatge.
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Marta Fusté Borràs
Ginestar
Suficiència 3 presencial

El rei se’n va de cacera

Aquests dies en que la opinió pública no parla d’altra cosa i amb tot el rebombori que s’ha 
format, m’agradaria donar el meu punt de vista del comportament moral del rei en aquesta 
situació i de com es gestiona el nostre patrimoni.

En primer lloc, em sembla vergonyós e indignant que amb la situació actual que estem 
patint, degut a la crisi, el rei del que en diuen el meu país es dediqui ha anar de safari de 
luxe a Botswana (Àfrica) per simple caprici. Amb totes les despeses que això comporta.

Una afició, que segons diuen, no és gens barata sinó tot el contrari. Hem pogut saber que 
la llicència per caçar elefants en aquest indret val uns 37.000 euros. Quantitat que em 
sembla indecent de gastar i a la que s’ha de sumar les despeses del viatge, l’operació a la 
que s’ha tingut de sotmetre, etc…

I com es pagarà tot això, em pregunto. Doncs amb diners públics, és clar!

En segon lloc, crec que sent el cap de l’estat hauria d’evitar tenir aquestes aficions tan 
cares i cruels que, evidentment, paguem entre tots. I després diu que li treu el son la crisi 
actual i que hi hagi tanta gent a l’atur, passant-ho malament per arribar a final de mes. 
Quanta hipocresia!

Ara, que tot això ha sortit a la llum per l’accident que va patir. Sinó, hagués estat un dels 
tants viatges que deu fer i dels que no ens n’enterem. 

Però en aquesta ocasió el caçat ha estat ell.

En conclusió, que vivim en un país on els qui hauríen de donar exemple no ho fan i que 
demostren que la resta els importem ben poc. Ells segueixen amb la seva luxosa vida i 
nosaltres, a seguir lluitant dia a dia per intentar tenir una vida millor. Ja és ben trist que 
passin aquestes coses i que molts mitjans de comunicació només ens parlin de l’estat de 
salut del monarca i no del seu comportament gens exemplar ni de la situació actual del 
nostre patrimoni. Intentant mirar cap a un altre costat. 

I jo em pregunto, fins quan d’aquest color? 
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Xari Ramiro Villegas
Viu a Catalunya (Móra la Nova) des del maig de 2004
Originària de l'Aragó
Suficiència 3 presencial

Toros, roig o negre

Primer de tot em presentaré, sóc Xari i us escric per donar la meva opinió sobre la festa 
dels toros utilitzant per a això alguns tòpics sobre aquest tema.

D'un costat, trobem a el “matador”, el roig. Es juga la vida davant d'un toro, però és la 
seva elecció. Entrena i estudia, ja que és una ciència, la tauromàquia o com matar-ho. És 
un art, el de divertir-se amb un animal per portar-ho a la mort? A més, les temporades 
taurines, les escoles i les ramaderies es financen amb diners púbics. Igual que puc escollir 
donar diners a l'església a la meva declaració d'hisenda, també vull poder escollir no 
finançar projectes d'aquest tipus.

D'un altre costat, trobem al toro, el negre. Aquest animal no té elecció, lluita per salvar la 
seva vida. No sap d'estudis ni de ciències, solament es defensa d'un atac. La cria de toros 
també és una “ciència”, però per millorar l'espècie. Té una mort digna… el dolor sempre 
és dolor.

En conclusió, crec que aquesta tradició hauria de ser eradicada com qualsevol altre tipus 
de violència amb ànim de lucre. Roig, sang; negre, toro. Jo trio negre.
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Lluís Josa Anguera
Ascó
Nivell superior presencial

Olors de pólvora i romer

D’aquesta manera es referia el gran poeta Antonio Machado a les parts montanyoses de 
la Terra Alta, en concret a les serres de Pàndols i Cavalls, en uns versos dedicats al 
general republicà Enrique Líster Forján.

Machado era un dels grans intel·lectuals del seu temps, la veu del poble. Líster, era un 
picapedrer d’ofici i empunyà les armes per intentar que el futur fóra millor pels qui menys 
tenien. Enrique Líster i el seu V Cos d’Exèrcit de l’Ebre van creuar el gran Iber per 
Ginestar, aquella nit de juliol, nit sense lluna, fosca com una gola de llop. La “seva” 11 
divisió va ascendir de nit a les cotes de Pàndols i Cavalls, on van resistir heroicament i en 
total desaventatge fins al novembre del 1938. Van ser obsessivament artillats per terra i 
bombardejats per aire; l’alt comanament feixista els volia exterminar, eren les tropes més 
curtides i aguerrides que defensaven aquella república. Allà dalt també van ser 
bombardejades il·lusions i esperances. Il·lusions dels qui mai n’havien pogut tenir; 
esperances dels que no tenien res. 

Ahir vaig “perdre’m” per aquelles aspres serres, braves i indomables, reflex d’una terra on 
fins la seva sang, el vi, en recull una essència ruda, intensa i hermosa. Des d’allà dalt es 
veia el Delta de l’Ebre, Tortosa, Cardó, Els Ports, El Montsec, la plana de Lleida, el 
Pirineu, però també s’observen altres “totems” no tan naturals. M’apena molt copsar el 
monocultiu intensiu de parcs eòlics; entre Caseres i Vilalba, per les Gaetes i la Fatarella 
donava la sensació d’haver-hi més “molinets” que oliveres i vinyes, arbres molt nostres, 
fills del temps i de l’esforç. Ara toca produir kilowatts. I no és per donar llum als nostres 
pobles, ni per que els habitants de la comarca guanyem en nivell de vida. El que toca és 
abastir les grans ciutats i les seves industries.

Tot plegat em porta a recordar les epoques colonials. Fà molts anys uns senyors polítics, 
amb la complicitat i connivència de les oligarquies industrials benestants, van decidir que 
la Ribera d’Ebre i la Terra Alta s’havien de destinar a proporcionar agua, electricitat i mà 
d’obra a les parts del país que estaven “il·luminades” pel progrés i la bonança economica. 
Tocava renegar del riu, de les oliveres, del marge de pedra seca, dels nostres pobles 
costeruts. I tots junts caminar cap a un camí de progrés i modernitat.

Líster ja no hi és; Machado tampoc. Però el cerç i la garbinada m’han contat que la Batalla 
de l’Ebre no es va acabar el 16 de novembre de 1938. Pàndols i Cavalls encara 
resisteixen, serenes i altives, amb una intensa olor de pólvora i romer. 
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Josep Bordera Bordera
Tivissa
Nivell superior presencial

Xarxes de senders, fins on?

Catalunya ha sigut i és un referent en l’excursionisme peninsular. A finals del segle XIX ja 
existien importants associacions excursionistes a Barcelona i en altres ciutats del país. El 
que queda ben palès és la ubicació d’aquestes entitats pioneres. Totes elles nasqueren en 
zones urbanes on la vida quotidiana estava molt allunyada de les zones muntanyenques i 
els paratges més salvatges del nostre país. 

És per això que a les nostres terres on tothom tenia una relació molt directa amb la 
muntanya, qui no hi treballava o hi vivia de forma habitual hi tenia la seva segona activitat 
laboral, van trigar a aparèixer les primeres entitats. I no fou la ubicació de la gent el fet 
determinant sinó la manca de temps de lleure en una vida molt dura i amb molta 
dedicació, la qual cosa no succeïa a la burgesia de les zones urbanes. 

Aquesta aparició més tardana a les nostres zones rurals no fou impediment perquè al 
municipi de Tivissa s’hi pintès la primera marca de GR (Gran Recorregut) de tota la 
península fa exactament 50 anys. Aquest sender (GR-7) travessa tot Europa de nord a 
sud fins el nord d’Àfrica i fou impulsat per senderistes alemanys i belgues. Aquesta 
riquesa cultural ha estat ignorada o simplement desconeguda per molts veïns de les 
nostres terres. L’abandonament de la vida rural i l’adopció d’un estil de vida molt diferent, 
amb més temps de lleure, ha permès l’aparició de moltes entitats i una creixent presència 
de gent senderista a les nostres muntanyes.   

Avui aquestes entitats dediquen part del seu temps a mantenir les xarxes de senders 
abans utilitzades i mantingudes pels nostres avis. Aquest voluntariat s’enfronta a una dura 
realitat en el seu dia a dia.

En primer lloc, existeix una manca de coherència o sensibilitat de les administracions, les 
quals aporten importants subvencions però que alhora fan desapareixer trams de senders 
històrics amb l’argument d’un be comú. És que la riquesa del patrimoni cultural d’aquestes 
xarxes no és un bé comú? És que no és una font de recursos econòmics pels veïns amb 
la gestió turística?

En segon lloc hem de recordar que la nostra generació disposa d’un temps de lleure que 
mai cap generació havia gaudit la qual cosa fa augmentar la presència de persones a la 
muntanya amb aficions ben diverses i molts cops de difìcil convivència.

El patrimoni tant magnífic que tenim està afrontant una època molt difícil.

Així dons, ens hauríem de plantejar tots plegats quins són els límits del nostre dret de 
disfrutar de la natura sense destruir el nostre patrimoni, si aquets límits ja estan legislats o 
si hem de crear noves eines més eficaces perquè els nostres descendents puguin seguir 
gaudint d’un patrimoni heredat dels nostres ascendents.

Servei Comarcal de Català de la Ribera d'Ebre     8



Xics Vila Lorente
Viu a Catalunya (Móra d'Ebre) des del setembre de 2006
Originària del País Valencià
Nivell superior presencial

Estimem la llengua!

Darrerament el nostre patrimoni ha estat fortament atacat ja que, cada cop més, es posen 
entrebancs a l’ús de la nostra llengua: el català.

D’una banda, trobem que augmenta el nombre de famílies que demana l’escolarització 
dels seus fills en castellà. 

I d’altra banda, els diferents governs autonòmics cedeixen a aquestes demandes i 
obliguen a les escoles a impartir les classes en castellà, com és el cas de les Illes Balears; 
o no demanen com a requisit al professorat, per impartir les clases, el coneixement de la 
llengua catalana, com és el cas del País Valencià.

Així doncs, espero que a Catalunya es continuï fomentant l’ús del català a l’escola i no es 
cedeixi davant de les denúncies d’algunes famílies. A més a més, cada cop es realitzen 
menys activitats per donar a conèixer la llengua i per fomentar-ne el seu ús, cosa que 
deuria evitar-se perquè la llengua és la base de la nostra cultura i és la que ens uneix com 
a país.

Finalment, penso que cadascun de nosaltres deuria posar el seu granet de sorra per 
mantenir viva la llengua i per fer que els nens i les nenes l’estimin i no en deixin de fer ús.

Servei Comarcal de Català de la Ribera d'Ebre     9


