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Puja a la nostra furgoneta, és l’hora de començar un viatge a través de 
gairebé cent cinquanta poblacions que et descobriran el nostre país com 
no l’has vist mai. Segur que pàgina a pàgina, et sentiràs si com cada dia 

fos un Divendres.  

‘Tasta’ les primeres pàgines del llibre a la web de Cossetània

Divendres per Catalunya
El testimoni i les curiositats del recorregut que ha fet  

el programa “Divendres” de TV3 per Catalunya

     Per a més informació: 
     93 362 10 45 / 620 43 07 18  

premsa@cossetania.com

http://www.cossetania.com/tasts/DIVENDRES.pdf


El llibre Divendres per Catalunya és el testimoni del  
recorregut que ha fet el programa “Divendres” de TV3 
durant les tres primeres temporades del programa 
per gairebé cent cinquanta poblacions catalanes. Una 
aventura única, ja que mai una televisió havia fet un 
programa que combinés plató i exteriors al llarg d’una 
setmana. 

El llibre recull els indrets que han aparegut en el pro-
grama, en destaca la història, el folklòre, posa en va-
lor els fets diferencials i n’explica les curiositats. Tam-
bé hi apareixen les “paraules en ruta” una mostra de 
la riquesa dialectal del català elaborada per Màrius 
Serra i que posa de relleu la gran diversitat de vocabulari entre les poblacions, encara que siguin veï-
nes. 

Sabeu que a Reus es fixa el preu dels ous per a tot l’Estat? Quantes maneres diferents hi ha d’anome-
nar les roselles? Quins són els plats més sans i més bons de la nostra gastronomia? Quin va ser el 
bressol de l’esquí a Catalunya? Tot això i molt més és el que hem descobert fent Divendres per tot el 
país.

«Sempre penso i pateixo perquè la memòria no em falli mai i a la llarga pugui recordar tots els dies, 
els moments i les històries úniques que hem viscut durant aquests quatre anys de programa. Són les 
ganes que el xip de memòria imaginari que tenim dins el cap, amb totes les coses que hem après en 
aquest llarg viatge que avui encara dura, no s’espatlli mai. Perquè si pots conservar-lo, és un tresor 
dels grans.» Espartac Peran

«Aquest llibre només és una mostra de moltes petites coses que, juntes, fan gran el nostre país.  
Gaudiu-les i valoreu-les. Nosaltres ho continuarem fent des de “Divendres”.» Xavi Coral
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L’OU A LA BAIXA
Sabíeu que a la llotja de Reus es fixa 

el preu de referència dels ous per a tot 
l’Estat? Nosaltres vam estar presents 

a “la taula dels ous”, on els productors 
discuteixen sobre l’estat del mercat fins que es posen d’acord. Aquell 
dia l’ou anava a la baixa 
i nosaltres vam mostrar 
per primera vegada en 
directe com marcaven 
el preu. I en directe 
també, vam veure néi-
xer pollets! Concreta-
ment, eren de pollastre 
de pota negra, una raça 
típica del sud de Cata-
lunya que es va deixar 
de criar perquè era de 
producció lenta, però 
que ara s’ha recuperat 
per la seva gran qua-
litat. 

DIR-SE MISERICÒRDIA I ANAR A L’ANTIGA
Cada estiu se celebra l’Anada a l’Antiga Reus-Salou, una festa on ho-
mes, dones i nens rememoren com es vestien de bany els reusencs i 
les reusenques a principis del segle XIX. 
Per cert, moltes d’aque-
lles dones que anaven 
a fer el bany a Salou, es 
deien Misericòrdia, o Cori, 
Missi, Coia o Còrdia, que 
és el mateix, de fet. Tot i 
que és un nom que amb el 
temps va caient en desús, 
actualment a Reus encara 
se’n comptabilitzen més 
de 600. I segur que mol-
tes saben fer la famosa 
coca amb cireres. Si aneu 
a Reus per Corpus, tas-
teu-la, que és ben bona. 

LA MÀGIA DEL CIRC
De vegades ens agrada fer una mica el pallasso. Potser és per això que 
vam voler ser a Reus coincidint amb la Fira del Circ de Catalunya, el 
Trapezi. Cada any, durant un cap de setmana del mes de maig, la ciutat 
es converteix en una gran carpa. Espectacles de tot tipus per a totes 
les edats, com les acrobàcies que, tot i la pluja, vam veure i viure en 
directe. Anoteu-la a l’agenda! 

Reus
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Comarca
Baix Camp
Poblacions
Reus, Cambrils,Mont-roig del Camp

Paraules en ruta

Amolla en banda: A Cambrils vol dir ‘deixem-ho estar’.

Anar a buscar congre: Vol dir anar a buscar noies per lligar. Si a una 
discoteca no hi ha bon congre, amolla en banda. 

Camí: A més del lloc pel qual es camina, aquí té el sentit de ‘vegada’. 

Cosí, xica: Noi, noia. 

Despús-ahir: A Mont-roig, abans-d’ahir. 

Ganxets: És com se’n diu dels naturals de Reus. Ells diuen que és una 
metàfora ferroviària, perquè “A Tarragona manxen i a Reus engan-
xen”, però també pot tenir un rerefons sexual.

Fer lo gegant indi: A Reus és sinònim d’anar a parar la mà fent el plori-
có, a veure si cau alguna cosa.

Mariners i vileros: A Cambrils, són els que viuen a la part més pròxima 
a la costa i els que viuen a l’interior, respectivament.

Menjafestucs: A Mont-roig els hi diuen als llepafils o als que no mengen 
gaire, però després dels festucs en diuen pistatxos.

Narro, pixo i cago: És la manera amb què a Mont-roig li diuen al joc del 
tres en ratlla. A Olesa en diuen, simplement, jugar a narro. 

Palatreca: A Mont-roig, si en tens molta, és que xerres molt.

Plegar: És l’acció de collir una cosa de terra. 

Rebordonit: És com hauríeu de demanar un bròquil als mercats de 
Cam brils. 

Xoxo, norris: Persona malgirbada i bruta (potser ben a punt d’anar-se’n 
en orris). 

Xut: És la manera reusenca d’anomenar el dolç fregit i farcit de crema 
que a d’altres indrets es coneix amb el nom de xuixo, a banda de 
designar un bon cop de pilota i un ocell nocturn.

Baix
Camp
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