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L'ANÈCDOTA

LES
RECEPTES
Avorrida de menjar sempre el mateix?
Et donem les millor idees!

Coneix les artistes de
primera mà i reviu
amb elles aventures
inoblidables.

DE TURISME

Perquè quan puguem voltar, ja
tinguem idees d'on anar!

I MOLT MÉS!

Obre les pàgines i descobreix el
que amaga el primer número
d'una revista que no et deixarà
indiferent.

BINGO, L'ÚNICA REVISTA DEL
MÓN ESCRITA PER TELÈFON

BINGO

BINGO, L'ÚNICA REVISTA DEL
MÓN ESCRITA PER TELÈFON

LES
RECEPTES

Ous farcits de bacallà
Arròs caldós de llamantol
Llomillo amb verduretes
Albergínia amb salsa d'ametlles
Pastís de carabassa
Taronges a la xocolata

OUS FARCITS
DE BACALLÀ
UNA RECEPTA DE FRANCISCA RAMIREZ

Ingredients:
6 ous
300 grams de bacallà dessalat
4 pebrots del piquillo
Opcional:
Formatge ratllat

Es bullen els ous. Ja durs, es pelen i es parteixen per la
meitat, a lo llarg.
Es retira el rovell.
Es tritura el bacallà i els pebrots i es barregen amb els
rovells d’ous.
S’incorpora la barreja als ous.
S'hi pot afegir una mica de formatge i gratinar-ho.
Fàcil i bo!

ARRÒS CALDÓS
DE LLAMANTOL
UNA RECEPTA DE MAITE GATELL

Ingredients:
3 llamàntols trossejats.
2 cebes trinxades
1 porro trinxat
2 grans grossos d’all
5 o 6 cullerades de tomàquet
triturat
Oli d’oliva
Sal
Pebre vermell dolç
Una mica de pebrot verd picat
Julivert
Entre 800 grams i 1 quilo d’arròs
1,5 litres de fumet o caldo de peix

Enrossir els llamàntols amb oli a la paella, quan estan rossos
retirar-los i guardar-los en un plat a part. Amb el mateix oli
es sofregeix la ceba i el porro, després l’all, el pebrot i el
julivert. S’hi afegeix una mica de pebre vermell i el
tomàquet. Ja sofregit s’hi afegeix l’arròs, es remena, i s’hi
llença el fumet de peix ja calent i de mica en mica. Posar-ho
al punt de sal al gust. S’hi afegeixen els llamàntols durant 12
minuts a foc mig i es tapa amb un drap o un diari 2 minuts
més.
De luxe!

LLOMILLO AMB
VERDURETES
UNA RECEPTA D' ÀNGELS AUBIA

Ingredients:
Llomillo, verdures i/o bolets al gust,
puré de patates, llet, oli i sal.

Es fregeix el llomillo, poc fet, que no es ressequi.
A part se sofregeixen trossets petits d’albergínia, pebrot,
ceba, xampinyons, etc. el que es desitgi.
També a part, es fa puré de patates, amb una mica de llet i sal.
Es serveix el plat col·locant primer el llomillo, al damunt les
verdures, un raig de tomàquet fregit i al capdamunt de tot, el
puré de patatges.
Per llepar-se'n els dits!

ALBERGÍNIA
AMB SALSA
D’AMETLLES
UNA RECEPTA DE DOLORS GASSÓ

Ingredients:
8 albergínies
1 ceba
100 grams de farina
50 grams d’ametlles torrades
1 culleradeta de sucre
1 tomàquet

Les albergínies es tallen a tires llargues d’un centímetre
d'ample aproximadament, i es posen amb una mica de sal a
l’escorredor, per treure'n l’aigua. Es deixen reposar durant
una hora. S'enfarinen i es fregeixen una mica, no gaire.
En una cassola amb oli s'ha de sofregir la ceba picada; quan
està daurada s'hi afegeix el tomàquet pelat i picat, i després
un got d’aigua. Finalment, s’afegeixen les ametlles torrades
picades i les albergínies. Es tapa i es deixa coure mitja hora a
foc suau.
Ho pots combinar amb magre, llonganissa o
el que et vingui de gust!
Bon profit!

PASTÍS DE CARABASSA
UNA RECEPTA DE ROSA MARI CABEDO

Ingredients:
550 grams de carabassa
3 ous
250 grams de farina
1 sobre de llevat en pols
250 grams de sucre
1 cullerada de canyella mòlta
100 ml d’oli de gira-sol.

Escalfa el forn a 180 graus. Pela i trosseja la carabassa i posala al forn durant 40 minuts o fins que estigui tendra. Deixa-la
refredar i treu-ne la polpa.
Bat els ous amb 200 grams de sucre, fins que la barregi quedi
cremosa i blanca. Segueix batent mentre afegeixes l'oli de
mica en mica, Afegeix el puré de carabassa i segueix batent
fins que s’ajunti la mescla.
Afegeix la farina i el llevat, tamisats, i barreja'ls amb
l’espàtula fins que quedi una massa uniforme. Posa la massa
en un motlle de pastís prèviament engreixat amb mantega o
oli. Afegeix 50 grams de sucre i la canyella, pel damunt del
pastís i amb un colador.
Tot al forn 35 o 40 minuts a 180 graus i ja tenim el pastís!
Deliciós!

TARONGES A LA XOCOLATA
UNA RECEPTA D' ANTONIA MORENO

Ingredients: Taronges, sucre i xocolata negra
Opcional: Avellanes o ametlles torrades

Es tallen les taronges en forma de lluna i es posen en una
cassola amb aigua (no massa aigua, suficient per cobrir-les).
S'afegeix tres cullerades de sucre per cada taronja i s'escalfa
fins que el sucre s'hagi dissolt.
Es deixa en un plat fins que es refredi. Es desfà la xocolata al
bany maria.
S'agafa, una per una, cada lluna de taronja i s'enfonsa a la
xocolata, excepte la punta per on agafem la taronja, que
quedarà sense cobrir.
Es col·loquen les llunes ja banyades en una plata amb paper
d'alumini i es deixen al congelador 5 minuts.
Si sobra xocolata, s'hi poden afegir ametlles o avellanes
torrades i se'n fa un torró.
De gourmet!

DE TURISME
La ruta del Cister

Barcelona

La Alberca

Boí Taüll

Disneyland Paris
Noruega

Sant Petersburg

La ruta del Cister

UNA PROPOSTA DE MAITE GATELL

"Recomano fer la Ruta del Cister, nosaltres la vam
fer amb la Xiruca foradada. Val molt la pena visitar
els diferents monestirs. El de Poblet és molt maco.
També el de Santes Creus i el Vallbona de les
monges." Aneu ben calçats!

Arquitectura i història

LES PROPOSTES DE L'ÀNGELS AUBIA

"M’agraden les coses antigues: castells, aqüeductes,
muralles, figures, etc. Fa temps que no hi he anat i
m’agradaria tornar al Montestir de Santes Creus i
al Montestir de Poblet. Trobo molt interessants les
les tombes dels comptes.
També proposo una ruta pels diferents edificis de
Gaudí, és molt interessant tota l'arquitectura."

Boí Taüll

UNA PROPOSTA D'ANTONIA MORENO

"Pescar, senderismo, esquiar o hacer raquetas, son
algunas de las actividades que puedes realitzar en
Boí Taüll o cerca, dependiendo de la estación del
año en que vayas. Hay apartamentos y bungalows
de madera, a muy buen precio, y con piscina y
barbacoa."
"De camino también
podéis parar a Ponts,
donde se come muy
bien, y también hay
un buen río."

La Alberca

UNA PROPOSTA DE FRANCISCA RAMIREZ

"La Alberca es un pueblo de Salamanca, pequeño
pero bonito, todo de piedra. Allí rodaron algunas
escenas de la película Marcelino, pan y vino. Tiene
una plaza preciosa y esta llena de porches. En la
visita fuimos a una cena medieval, iban vestidos de
época, nos vinieron a buscar con candelabros. Su
gente es muy amable.
Aprovechad la visita para
probar los embutidos
de Salamanca."

Disneyland Paris
UNA PROPOSTA DE DOLORS GASSÓ

Vaig anar a Disneyland Paris, hi tornaria a anar, perquè et
surt la nena que portes dins. L’alegria que veia en la canalla
i els grans, de veure les atraccions, les carrosses, la il·lusió,
em sentia com un crio. Em va impactar en aquest sentit. Em
sentia com una nena. Quan érem petits tot això no hi era.
Però al veure les disfresses i tot tan maco, em va encantar.
No em faria res de repetir-ho. Els altres deien que se’m veia
una xispa a la vista. Em sentia feliç, no tenia problemes.
L’atracció de les nines és una passada, guapíssima. Una
altra que es diu la dels pirates, em vaig acollonir, passàvem
per dins unes coves, i si miraves a baix no veies el fons,
tenies por i a la vegada m’agradava. En vam veure moltes
més. I quan ja vam entrar a l’hotel, que hi havia unes
carrosses, ho vaig dir: avui soc una nena. Encara quan miro
les fotos ho recordo com una experiència molt maca, ho
recomano.

Els fiords de Noruega i
l'estació de Sant Petersburg
DUES PROPOSTES DE LA ROSA MARI CABEDO

"Hi

tornaria.

Els

fiords

de

Noruega em van agradar molt. Hi
passes amb un vaixell; des del
balcó, veus els saltants d’aigua;
els llocs són tan estrets que
sembla que no puguis passar,
però

sí.

maquíssima.

La

vegetació,

Geiranger

és

el

fiord més gran, imponent. Les
cascades de les Set germanes
també són increïbles.
"A Noruega tot impacta: el com treballen, com vivien abans
els pescadors en cases de fusta, com assecaven el bacallà a
les illes. I al Camp nord no es pon el sol, sempre és de dia.

També és preciosa l'estació de tren de Sant Petersburg:,
Hi entres i és com un museu, com un palau, ple de
columnes i pintures impressionants!

L'ANÈCDOTA

El Tió!
L'ANÈCDOTA DE
L'ÀNGELS AUBIA I LA SEVA NETA LUCIA

Per Nadal vam tenir a la neta a dinar, cantava cançons de
col·legi i deia: El caga Tió, el caga Tió! Cada dia li posàvem
una pera, una taronja, o una patata al Tió, i cada dia, al
vespre, ja s'ho "havia menjat".
Per Nadal la nena el va fer cagar. Va estar ben contenta de
tants dolços i joguines i detalls.
Però després, cada dia, ens demanava de fer-lo cagar. Li
dèiem que no, que el Tió ja estava a la muntanya descansant.
Ella ho entenia, però l'endemà ho tornava a preguntar.
I cada dia així, cada dia igual, demanava quin dia tornaria a
cagar. Es van acabar les vacances de Nadal, i cada dia que la
portava al col·legi em demanava pel Tió. D’aquí sortien
converses diferents cada dia. A la seva manera es feia
entendre. Així que gràcies al fet que el Tió descansa a la
muntanya, la Lucia i jo xarrem de tot i més de camí al
col·legi!

La neu!
L'ANÈCDOTA DE LA ROSA MARI CABEDO

Vam anar a passar un dia a Andorra, mentre dinàvem va
començar a nevar: oh que bonic! Sí, que bonic, sí. Ja no vam
poder treure el cotxe! No vam poder sortir d’Andorra. No es
veien les voreres de tanta neu. Només podíem buscar
restaurant per anar a sopar. No hi havia hotels ni hostals, tot
ple, que era el pont de la Puríssima. Vam buscar mantes per
passar la nit a la furgoneta, i només en vam trobar dues! Les
altres les havien venut ja. Tots dins la furgoneta, van passar
uns amb motos de neu i ens van avisar que no passéssim la
nit allí que ens congelaríem. Vam acabar a una església de
Caritas, amb un mut de gent i amb matalassos a terra!
L’endemà al matí, uns voluntaris ens van portar entrepans
de

pernil.

Oh

que

bons!

Però

havíem

de

marxar

i

necessitàvem comprar menjar per la tornada. Vam agafar pa,
xoriços… Havien passat les màquines i els cotxes encara
estaven més plens de neu. No portàvem cadenes, en vam
haver d’anar a buscar, i també una pala per treure la neu.
Ens van dir que per Lleida estava tot col·lapsat. Els qui
treballaven van haver d’avisar a les empreses que no podien
anar a treballar.
Al final, dues nits allí, a l’església. Havíem de marxar pel Pas
de la casa, per Barcelona. Però la neu havia trencat el
parabrises, i quan ja marxàvem va començar a nevar
de nou!

¡La fiesta!
LA ANÉCDOTA DE ANTONIA MORENO

Para mi cumpleaños normalmente nos juntamos unos quince
en mi terraza, pero este 25 de julio cumplí 70 años, dijimos
de ir a Salou, al sitio de los bocadillos. Me dijeron que me
llevara unas bambas por si íbamos por la arena. Mi marido
dijo: vamos a buscar a la Sabina (Sabina es nuestra hija) que
no le va la furgoneta. Ella vive en una masia en Vallmoll. Yo,
confiada que íbamos a Salou. Y me dice: bájate del coche que
Sabina no está arreglada. Bajo yo del coche, con la mascarilla
y el vestido muy chulos. Me dice: ven pa atrás.
¡Voy, y me encontré una cosa hermosa! Carpas blancas,
césped artificial, luces... y hasta los consuegros, la sobrina y
más família. ¡Qué sorpresa! También celebramos los 69 de
Fernando, mi marido. No me enteré de nada. Fue precioso.

El carnet!
L'ANÈCDOTA DE LA MAITE GATELL

Quan em volia treure el carnet de conduir, als disset anys no
podia, però vaig anar a fer serveis socials a l’Ajuntament,
que necessitaves tenir-lo per treure’t el carnet. Quan el vaig
tenir fet, em faltaven pocs mesos pels divuit anys. Vaig dir a
casa que volia el carnet, però no podia fins els 21 a no ser
que els pares et firmessin el permís. Vaig arribar a casa amb
el paper, i que no, que les dones no el necessiten! No van
voler firmar. Em vaig enfadar molt. Al cap de dos anys al
meu germà sí que li van deixar, perquè era un xiquet. Encara
em vaig enfadar més. Llavors festejava ja amb el seu home,
amb el Pere. Ell va anar a la mili i al tornar ens vam voler
casar al juny de l’any següent. Ja casada, treballava a la
biblioteca, no tenia temps pel carnet. Ho vaig deixar córrer.
Al cap de tres anys, que ja tenia el xiquet gran, el Pere Joan,
llavors em vaig voler treure el carnet; vaig estudiar a
l’autoescola, vaig fer les pràctiques i quan em va tocar
examinar, anàvem dos cotxes plens. Quan estava a la
carretera de Tarragona, a mig examinar, dic, ui, paro que
estic marejada. Vaig vomitar i abans d’arribar a Tarragona
una altra vegada. El Mario pare em va dir: Maria Teresa,
estàs embarassada! I dic: que no! I que sí, sí que estava
embarassada, de l’Arnau! I ja tenia el carnet! El tercer fill, el
Rubén, ja va néixer que era una experta conduint!

¡El aeropuerto!
LA ANÉCDOTA DE FRANCISCA RAMIREZ

Hace cuatro años nos fuimos a Menorca, nos invitaron la hija
de una señora con la que vamos a hacer punto. Un verano
fuimos, en su casa, con piscina, muy bonita. Fuimos ocho.
Nos lo pasamos muy bien. Aquellas vacaciones no se
olvidarán nunca. Por las noches estábamos de broma, nos
reíamos mucho. Pero en el aeropuerto, de vuelta, era para
filmarnos: una llevaba un plato y no sabíamos de qué.
Le preguntábamos: que portes? Ja ho veureu.
Cuando faltaba un rato para subir al avión, sacó el plato. ¡Era
de higos! Y venga a reírnos. La gente pensaría que estábamos
locas perdidas. Nos comimos los higos en el aeropuerto. Y
luego otra amiga llevaba secallona para llevarle a su hija, y
venga a comer hijos y secallona, todas.
¡Que caras la de la gente!
Nos lo pasamos bomba.

TELEVISIÓ

El Gran Dictat
Saber y ganar
Cennet
Mujer
Com si fos ahir

El Gran Dictat
EL CONCURS QUE SEGUEIX LA MAITE GATELL

Un concurs del Canal 33 al vespre: El Gran Dictat. El
presentador es diu Òscar Dalmau. Diuen una paraula i
l’han d’escriure amb les lletres correctes, ben escrites,
amb accents, dièresi, tot. Hi ha dos concursants. Hi ha
diferents proves, va augmentant el que guanyen per
cada paraula. L’última és una paraula sola, i val 250
euros si l’escriuen bé. Si un les encerta totes, totes,
s’emporta el pot, això no passa gaire. Ara acumulat hi
ha més de trenta mil euros, dins un porquet vermell,
que és una guardiola. Està gravat de fa temps, ara els
repeteixen.

FOTO DE https://www.ccma.cat/

Saber y ganar
EL CONCURSO QUE SIGUE ANTONIA MORENO

FOTO DE http://www.saberyganar.org//

Hay un concurso que lleva veinticuatro años y
que lo veo cada día: SABER Y GANAR, lo hacen en
la 2.
Me encanta, me lo paso bien, me relaja, es
educativo, me gusta mucho. No miro nada más en
la televisión.
El presentador se llama Jordi Hurtado. La prueba
en la que ponen letras cambiadas y tienes que
adivinarla, me gusta mucho. Por ejemplo: Roma,
al revés es amor. Es muy entretenido. Cada año
van los magníficos del año y compiten entre ellos
en la final.

Cennet
LA TELENOVELA QUE SIGUE FRANCISCA RAMÍREZ

FOTO DE https://seriesynovelas.org//

Veo una serie que es turca, una telenovela
llamada CENNET.
Va de una mujer que la madre no la quiere
cuando nace, porque el padre abusa de la madre.
Desprecia a la hija, y esta se queda con una
señora mayor que la cría como si fuese su abuela.
Con el tiempo la madre se casa con un hombre
rico, y se cambia el nombre. El padre lo meten a
la cárcel y cuando sale va a buscar a la madre. Y a
la hija la madre la mete en la cárcel por ladrona,
y es mentida que haya robado. El padre la va a
buscar a la cárcel y se presenta como su padre. Se
queda sorprendida.

Mujer
LA TELENOVEL·LA QUE SEGUEIX L'ÀNGELS AUBIA

FOTO DE https://www.atresplayer.com//

MUJER es una novel·la que fan a Antena 3, als vespres dels
dilluns, dimecres i divendres. Es molt sentimental i una mica
enredada. Ve a explicar que pares poden ser molts, però
mare només n’hi ha una. Jo no me l’ha deixo perdre mai.
Comença amb la història de tres germans de pares diferents.
Una de les filles, Bahar, té una germana que és desconeguda,
Sirin, de pares diferents.
Passen les seves dificultats, enamoraments, el pare era
sastre, la mare treballava en un hotel, tota anava bé fins que
es complica.

La Sirin era orgullosa i embustera i li tenia enveja a la Bahar.
Sarp i Bahar es casen i tenen a la Nisan, i viuen sols a un pis.
Sarp marxa amb barco a un país i els envia cèntims. Amb el
temps els va a veure, i una de les vegades que ve queda
embarassada i tenen un nen. Un dia al barco, per provocar,
Sirin li posa la mà a la cuixa, i ell li respon que està casat i té
una filla, i la Sirin s’escandalitza i de nit el tira per l’aigua.
Els tripulants del barco no el van trobar.

Les coses es

compliquen molt. I la filla preguntava pel pare, i la Bahar
deia que ja vindrà, i viuen de la il·lusió veient fotos. Van al
bar d’un amic. Aquest s’enamora de la Bahar i dels fills.
Coneixen dues o tres amigues que ara venen i ara marxen, hi
ha una amistat, una és d’un cabaret. La Bahar necessitava
treballar, va a un taller de confecció, fins que es troba
malament de tant treballar. Va al metge, necessita un
transplantament de medul·la, però ella això no ho volia.
Volia treballar pels seus fills. Els pares se n’adonen.
Investiguen la família, i troben una noia, però es nega a la
petició. Ha de ser Sirin qui li doni.

FOTO DE https://www.antena3.com//

Com si fos ahir
LA TELENOVEL·LA QUE SEGUEIX LA ROSA MARI CABEDO

FOTO DE https://www.ccma.cat/

Miro una sèrie a TV3, es diu COM SI FOS AHIR.
Són una colla d’amics, que d’ençà que eren joves
han mantingut l’amistat, És la vida d’ells: les
separacions, els treballs, els fills... Coses que
passen

i

que

poden

ser

reals.

Un

té

una

assessoria, l’altre una botiga de mobles...
Hi ha molts personatges: els Vilella, els Quílez, els
Ramis, els Muñoz, les Codina i els de Cuevas
Consultors.

POPURRI

Acudits
Cançons
Endevinalles
Poemes

El lladre de cabres
L'acudit de la Rosa Mari
Un home va anar a confessar
i va dir que havia robat
quatre cabres. El capellà li
va

donar

per

penitència

resar quatre pare nostres.
L’home va marxar, però al
cap d’una estona va tornar i
va dir que en resaria sis. Per
què?

Li

va

preguntar

el

capellà. Perquè queden dues
cabres més i les vaig a
buscar.

Debajo de un botón
La cançó que l'Àngels Aubia
canta a la seva neta Lucia
Debajo un botón, tón, tón
que encontró Martín, tín, tín
había un ratón, tón, tón
ai, que chiquitín, tín, tín.
Ai, que chiquitín, tín, tín
era aquel ratón, tón, tón
que encontró Martín, tín, tín
debajo un botón, tón, tón.

Una señorita
La adivinanza de
Parlen les dones

Francisca Ramírez

El poema de
Montserrat Abelló
que proposa la
Rosa Mari Cabedo

Una señorita muy señoreada
que siempre va en coche y
siempre va mojada.

La lengua
Las adivinanzas de
Antonia Moreno
Soy bonito por delante, algo
feo por detrás, me

Ben pocs s'aturen
a escoltar aquestes veus,

Soy una cajita blanca, como
la cal, todos pueden abrirme
pero nadie cerrar.

que, trasbalsades,
un nou llenguatge diuen
nascut al fons dels segles.

Doce señoras, todas con
medias, y sin zapatos. ¿De
qué hablamos?

Las horas

tendra i forta.

El huevo

la seva poesia

ya que imito a los demás.

El espejo

Parlen les dones,

transformo a cada instante,

MOTS ENCREUATS

Horitzontals
3. Com el picotí i la quartera, són mides que feien servir els
pagesos per mesurar els productes agrícoles.
5. Líquid que bull a poquet a poquet.
6. Como un bambi, animal parecido, de color amarillo pálido.
Verticals
1. Dícese del animal cebado.
2. Moviment a dreta i a esquerra imitant el dibuix d’una zeta.
4. Dolç de sucre o assumpte que et surt malament.

LES ARTISTES
REDACTORES

Àngels Aubia
Rosa Mari Cabedo.
Dolors Gassó
Maite Gatell
Antonia Moreno
Francisca Ramírez

CREATIVA

Ester Enrich Coma
(idea del projecte i
editora de la revista)

COL·LABORADORS

Centre Cívic de Valls

BINGO
UN PROJECTE
COL·LABORATIU
Fa un any que ens truquem. Som la Paqui, l'Antonia, la
Maite, la Dolors, la Rosa Mari, l'Àngels, la Josefina i
servidora, l'Ester. Cada setmana xarrem una miqueta.
Com estem? I la salut? La família, bé? Ens coneixem,
de cada dijous o cada divendres a la tarda, de cada
conversa amena que trenca amb una rutina confinada
que hem decidit confitar per sentir-nos més a prop,
més unides, més a tocar, com quan jugàvem al bingo,
activitat que bateja aquesta revista. Som més les que
juguem al bingo, hem arribat a ser vora vint dones que
cantem números entre rialles i confidències, al Centre
Cívic de Valls. Tornarem a ajuntar-nos i cantarem amb
més força que mai. Mentrestant, no perdem el temps;
per què no crear un projecte entre totes?
Amb afecte i sororitat, amb enyorança també, amb un
sabor agredolç perquè la situació en la qual ens
trobem no ens agrada, però en sabem treure suc, us
presentem Bingo. El treball de tres mesos.
L'única revista del món escrita per telèfon.

