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GUIA 31 -Salut. Primer cas positiu de corona.virus a 
Catalunya, una dona italiana de 36 anys. 

41 ;':,trlmonl. Giralt titila d"'escarni públic" el 
trasllat de l'art de Sixena. 
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TRADICIONS GASTRONOMIA 

Ranxo tres estrelles a Ponts 
Ponts va repartir fins a 12.000 racions d'aquest tradicional apat, al qual va assistir la xef Carme 
Ruscalleda 11 Festa de la Matanc;a del Porc a Artesa de Segre i multitudinaria Guixa a Isona 

Gent espera el se u torn davant els calders perque els omplln les olles 1 els tapers que van portar de casa amb el tradicional ranxo. 

M. CODINAS 

1 PONTS 1 Com cada dimarts de 
Carnaval, els ve'ins de la loca· 
lita! de Ponts es van ajunta r a 
primera hora del moti per pre· 
parar el classic ranxo, una Ira· 
dici6 que es remunta ahnenys 
al1875 i que scrvcix pcrquc la 
gcnt es prcpari pc r a la Qua· 
resma. Uns seixanta calders de 
coure es van omplir a mb m~s 
de 900 lil res de caldo i 1.000 
quilograms d'alímenls, entre 
els quals cansalada, botifarra 
negra, llegums, arras, ossos de 
pernil i d'espinada, cordcr, ve· 
della, fideus i verdures. 

En total, van ser unes 12.000 
les racions que es van repartir 
entre tots cls que es van atansar 
a la cuina a l'aire lliure dirigi· 
da per Rosa Boix, que vo coor· 
dinar pcr nove any consecutiu 
l'equip de voluntaris responsa· 
ble d'aqu~st ilpat. "Eis ingredi· 
cnts sccrcts pcr a aquesta rcccp· 
ta s6n la paciencia, el foc fet amb 
!len ya i els calders decoure, que 

són el que d6na al plat et sabor 
particular", vn explicar Boix 
minuts abans de servir la pri
mera raci6. 

Una vegada elscalders es van 
trcurc del foc,la gent va comen· 
~ara formar cues perq\tC els om
plissin les ollcs i els tiipers que 
v:m portar de casa a fi de poder 
gaudir el menjar a l'ombra d'un 

SEIXANTA CALDEAS 

Ponts va repartir fins a 
12.000 racions de ranxo, 
cuinades en 60 calders de 
coure i amb foc amb llenya 

arbre o en la lranquiHitat de les 
seues llars. ~s llavors quan el 
ca pello va bencir el mcnjara la 
pla~a de I'Ajunta ment davant 
les di ferents autoritnls que van 
assistir n la festa, entre les quals 
van destacar la cuinera Carme 
Rusca lleda, convidada d'honm· Crespln, Carme Ruscalleda, al costat de l'artlfex del fes ti, Rosa Bohc, el conseller Calve! IJoan Talarn. 
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a aquesta edició de l'esdeveni
ment, i el conseller de Terrilo
ri, Damia Calvel, que va venir 
acompanyat pe! president de 
la Diputació, Joan Talarn, i el 
subdelegat del Govern, José 
Crespín, entre d'nlt rcs. S'hn 
de recordar que antigament, la 
nit abnns de la fesla, un g rup 
de gcnl recorría cls carrcrs de 
Ponts al ritme d'una can~ó ano
menada Lali-lali pcrrecollir els 
ingrcdicnts necessnl"is por ela
borar el mnxo. Ara In tradició 
s'ha modernitzat i, en comptes 
de mcnjar, qui vol hi fa una 
aportnció economica. 

També al nucli de Gualter, a 
la Baronía de Ría lb, uns dos-

Mts DE 1.200 ENTREPANS 

Artesa de Segre va repartir 
ahir més de 1.200 racions 
del tradicional mondongo 
que elaboren els ve"ins 

cents comensals es van retmir a 
la pln~a del Poble pcr degustar 
aquest famós apnt de Carnaval, 
elabora! pels mateixos ve"lns de 
la població. 

ParaJ.Ielament al ranxo,la lo
calitat ve·ma d'Artesa de Segre 
va celebrar la Matan~a del Porc, 
una Cesta gastronomica quo en 
la 41a edicióva reunir una tren
tena de ve'ins i voluntao·is des de 
primera horn del matí a .fi d'ela
borar el tradicional mondongo, 
peral qual aquest any es van 
sacrificar quatre porcs amb que 
es van fabrica r més de tres-cen
tes quilos de llonganissa i tres
cents de botiforra negra, deis 
quals es van arribar a repartir 
més de 1.200 entrepans durant 
el berenar popular de la tarda. 

SOCIETAT 

Els ve'ins d'lsona van d egustu aquest plat tra dicional ala pla~a de I'Ajuntament. 

Prop de 400 persones gaudeixen de la guixa a lsona 
• El dimarts de Carnaval és 
sinonim d'ñpnts de cuina tra
dicional a tots els racons de la 
província. A Isona i Conca De-
11ñ, al voltant de quat re-cents 
vcú1s es van congregar a la plo
~~~ de l'Ajuntament pera gaudir 
de la guixa, un plata base de 
carn, carabasses, cigrons, fi
deus i pata tes. 

Es tracia d'una de les cele
bracions més antigues del Piii
neu,ja que es crcu que podría 
remuntar-se a l'edat mitjana, 
quan els senyors feudals ofe
ricn als vo'ins un apat calcnt 
abans del comen~ament de la 
Quaresma. Els més petits van 

ser dissabteels encarregats de 
recollir els ingredients casa per 
casa durant la concguda com 
la Plega. 

També van rcco11ir els cal
ders per cuinar el menjar, la 
majoria cedits per particulars. 
Encara que deseoes de volunln
ris ja van comco~ar a preparar 

TRADICIONS 

ts la festa de Carnaval 
més antiga del Pirineu 
al remuntar-se a 
l'edat mitjana 

tots els ingredients de la guha 
di11uns,la cocció va comenc;a r 
ah ir a les sct delmatí. 

Durant prop de sis hores, els 
cuiners van remoure vint-i-tres 
calders de sopa sota !'atonta 
mirada del Reí Carnestoltes, 
l'encaro·egat de supervisar tot 
el procés. Després del dinar 
popular a la pla~a, que va tn
cloure aman ida i 11onganissa 
elaborada n lsona, petits i grans 
s'ho van passar en gran en un 
ball de Carnaval al qua! van 
assistir disfressats. El colofó 
do l'actc, com és tradició, el va 
posar la crema del rei d'aques
tes festes. 

GUIA 33 1 

Critiques d'lsrael 
per ''banalitzar'' 
I'Holocaust 
• L'actuació d'una com
parsa de Carnaval a Cam
po de Cripta na (Ciudad 
Real) ha dcsencadenat la 
polemica amb un polemic 
homenfllge a les vfcti mes 
de I'Holocaust en el qual 
van bailar disfrcssats de 
generals nazis i jueus. Des 
de l'nmbaixada d'lsrael a 
Espnnya van condemnar 
" la vi l i repugnan! repre
sentació en que es ba na
litza l'Holocnust". 

A través d'un missntgc 
a les xarxes socials, el por
taveu, Yoav Kntz, va dc
mmciar quo es faci "burla 
deis sis milions de jueus 
que van morir assassinats 
pels nazis". 

AGENDA 

Lleída, avui 

• 

1 19.30: Enterrament de la 
sardina amb el segulci fúne
bre de Pau Pí que sortír~ des 
de la pl~a de la Sal. 

Les Borges, dissabte 
1 18.00: Rua de Carnaval de 
les Borges dlssabte vlnent. 
Sortirá des de la pla~a 
Europa. 

Alcarras, dissabte 
1 16.00: la pla~a del Mer
cal acolll rll aquest dossabte 
l'lnld de la rua de carrosses 1 
comparses i també la crema 
del Rei Camestoltes. 
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