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Júlia Segarra
il·lustracions

 El racó de les expressions

Època   
Edat antiga. La 
Bíblia.

Significat 
Indret de la vall 
del Cedró com·
près entre la 
muralla de Jeru·
salem i la munta·
nya de les Olive·
res on, segons el 
profeta Joel, Déu 
pronunciarà el 
judici final.

origen
L’indret on, se·
gons el profeta 
Joel (4,2), tindrà 
lloc el judici fi·
nal. Diu Jahvè: 
“Reuniré totes 
les nacions i les 
conduiré a la vall 
de Josafat; allà les 
jutjaré”. Aquesta 
al·lusió fa refe·
rència a la fi del 
món, de vegades 
amb ressons apo·

calíptics, com re·
cullen els dos pas·
satges següents:
◗ El primer al·
ludeix a un vio·
lent terratrèmol 
a Mèxic el 1943 
◗ El segon, als es·
deveniments de 
la Setmana Trà·

gica a Barcelona 
(1909).
Joan Sales com·
para la Vall de 
Josafat amb la 
de Sant Daniel 
gironina: “… on, 
segons els giro·
nins, tindrà lloc 
el Judici final.”

Època  
Segle XIX.

Significat 
Extrem d’un pa 
de forma allarga·
da. Tros de pa o de 
formatge en què 
abunda la crosta.
Els crostons són 
trossos petits de 
pa fregit i crui·
xent. Es fan servir 
per acompanyar 
sopes, purés i el 
gaspatxo. També 
es poden utilitzar 
per fer amanides, 
com l’amanida 
Cèsar.

origen
Etimologia. De 
crosta, del llatí 
crŭsta, ‘escorça; 
crosta; closca’.
Altres significats 

en el diccionari 
Moll:
◗ Tros de carn de 
la part anterior i 
baixa de la cuixa 
a Manresa … 
◗ Grill d’anou, 
taronja, etc. a Pa·
lamós 
◗ Tros exterior 
d’una cosa dura 
en general

◗ Cop que es dona 
al cap amb els 
nuus del dit del 
mig, cloent el 
puny 
◗ ‘Beneitot, imbè·
cil’, a la Garrotxa.
Locució: Tocar es 
crostó a algú: tu·
par·lo, pegar·li, a 
Palma.
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No tocar quarts ni hores

Josep M. calbet
tEXt

el llibre recomanat

J
aufré consta de 10.956 
versos, probablement 
escrita entre 1272 i 1274 
i dedicada a Jaume I. 

Primera novel·la a la corona 
catalanoaragonesa, embolca·
llada de la lírica trobadoresca 
fins llavors.
És un luxe literari la traducció 
de l’occità al català, i l’estudi 
d’A. M. Espadaler, que ha fet 
una tasca ingent que acombo·
ia el lector vers nous conei·
xements d’una literatura a la 
qual potser no està habituat. I 
l’introdueix eb un lèxic desco·
negut. El prefaci, el postfaci, i 
de manera especial les notes, 
mostren la saviesa i la tasca 
aclaparadora que permeten 
entendre i admirar l’obra.
En desconeixem l’autoria, però 
en el text queda clar que un pri·
mer autor l’acaba i un segon la 
modifica.
Jaufré és una divertida novel·
la d’aventures cavalleresques, 
que mostra el coneixement que 
hi havia de la literatura artúri·
ca a les nostres terres. 
És, però, una història, irònica, 
paròdica, amb final feliç, pro·
pera a la comèdia. Aspectes que 
la poden fer atractiva per a un 
lector del s. XXI.
Ambientada a Carduel, la cort 
del rei Artús, Jaufré cercarà 
aventures, ens portarà a parat·

ges desconeguts, perillosos, a 
locus amoenus, on trobem fonts 
—de vegades màgiques—, ocells 
—de vegades estranys—, etc.
El protagonista, el cavaller Jau·
fré, fill de Doon, cavaller de la 
Taula Rodona, simbolitza els 
valors de la cavalleria i el bé, 
que s’enfronta a Taulat, imatge 
del mal, proper al Mordred de 
la mitologia bretona. La dama, 
Brunissenda, respondrà als 
cànons de la bellesa medieval 
(blancor, rosades galtes, bon·
dat...). L’amor d’ambdós serà 
més proper a l’amor cavalleresc 
que a l’amor cortès. No podem 
oblidar la presència dels epítets 
èpics que ens ajuden a perfilar 
els personatges principals Jau·
fré, el del coll gallard..., Brunis·
senda, la bella... 
La comicitat la trobarem en 
escenes com la del rei Artús 
penjat de les banyes d’un bou 
en un precipici i els seus nobles 

cavallers despullats perquè 
caigui en un tou de roba, o en 
els contrastos que recorren el 
relat.
Escrita en versos octosíl·labs 
de rima apariada, l’autor es 
dirigeix a un públic oïdor. Les 
repeticions volen ressituar i 
captar·ne l’atenció, com ho feia 
Ramon Muntaner amb l’emble·
màtic “Què us diré?”. Ho veiem 
en com el rei pregunta per Jau·
fré, o en les presentacions, o en 
algunes referències a Déu, amb 
un to de pregària, etc. I també 
cal destacar la comicitat que 
respira l’obra. 
Amb l’amor apareixen els tò·
pics trobadorescos: la dubita·
tio de Jaufré, l’alba, la presó 
d’amor, mort per amor...
L’exageració, de gestes i sen·
timents, ratlla la comicitat, i 
ens fa pensar que vol parodiar 
una literatura que no acaba 
d’atraure l’occitana com ara 
els soliloquis dels amants que 
respiren una certa ironia, lluny 
de la seriositat de la novel·la de 
Bretanya. En fi, una novel·la 
apassionant, poc coneguda, que 
heu de descobrir.
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I ara…a gaudir!

E
scric aquest article 
al Theatre Valley. 
Recordo quan mun·
taven el Melbourne. 

La façana, gairebé cega, amb 
només una finestra i la porta 
d’acer inoxidable com a única 
relació amb l’exterior. Crec 
que el va seguir l’Irrintzi, amb 
el disseny de la finestra i des·
prés jo, amb el meu disseny de 
la façana d’El Crce, que després 
va ser el Kalluha i ara el Nou 
Ritme. De moment el meu dis·

Puja el nivell
seny s’ha mantingut, suposo 
que la seva atemporalitat i la 
seva capacitat d’adaptació per 
a qualsevol ús interior el fan 
continuar. També reconec que 
era molt més ambiciós. Però 
per això de les retallades de 
pressupost es va quedar en una 
façana metàl·lica amb el vidre 
integrat i amb un gran gruix 
interior a manera d’ampit.
M’agrada el Theatre Valley 
perquè una vegada dins sem·
bla com si estiguessis a la 
terrassa de casa teva. La il·
luminació és l’adequada i la in·
sonorització et permet parlar 
amb enteniment. El cost d’una 
cola de 350 ml: 2,20 euros. Em 
sembla bé.
Quan es va obrir el Melbourne, 
el vaig considerar un canvi de 

félix Bello  
López
President del  
PP a Valls

nivell per a la ciutat. Sé que els 
van fer insofrible la vida amb 
el tema de la música, però en fi, 
això és Valls i el Vilar, la pre·
sumpta zona d’oci.
Avui el Theatre Valley, només 
amb aquest canvi ha tornat a 
pujar el nivell de Valls.
Vaig muntar el primer centre 
de negocis i dos més em van 
copiar: el Banc de Valls i la 
Magrana.
Vaig obrir un bar i cinc nous es·
tabliments van copiar la nostra 
manera d’anomenar el negoci: 
218, 343, copes i tapes, 3 copes, 
fins i tot la nostra manera de no 
amagar l’interior i que aquest 
sigui un aparador. En fi, pujar 
el nivell de Valls.
I per això el nostre programa 
de les 208 propostes per Valls 
proposarà rellançar el segell de 
qualitat Valls, com a imatge ex·
terna de la ciutat.


