
copilatori més venut del rock en 

català. 

El 1999 apareix Sol, que seguint 

l'exitosa trajectòria del seu ante-

rior treball, supera les 60.000 

unitats venudes i proporciona a 

Els Pets el seu segon disc d'or 

consecutiu, i l'any següent, tot 

celebrant els 15 anys de carrera 

reben el prestigiós premi Puig-

porret, atorgat per votació entre 

tots els crítics musicals del país. 

A l’any 2001, al maig treuen el 

seu vuitè disc, el "Respira" i  fan 

un seguit de concerts durant tot 

l’any per presentar-lo. El disc 

arriba a ser el més venut a Cata-

lunya amb més de 40.000 còpies 

venudes i es col·loca entre els 50 

més venuts de l’estat espanyol!!  

Al 2002 veu la llum el seu novè 

disc, el "Malacara", que no dei-

xa de ser un recopilatori de les 

seves millors cançons i on també 

va incluit un DVD. 

Pels volts de Sant Jordi del 2003 

treuen el que és la seva biografia 

de la mà de Pep Blay i amb la 

col·laboració total d’en Lluís, 

Joan i Falin, a més de fans i 

amics d’aquests, que aporten 

tots junts detalls que configuren 

la història més exhaustiva i poli-

èdrica del grup. El llibre es titula 

"Cara a cara"  

Al febrer de 2004 treuen el seu 

desè disc "Agost".  

Durant aquest any 2007, els de 

Constantí estaran fent la gira 

"Com anar al cel i tornar", on 

presenten les cançons del darrer 

disc. La gira va començar el 

passat 20 d’abril a Pineda de 

Mar, i acabarà el 12 d’octubre a 

Bellcaire d’Urgell. 

Els Pets neixen la nit de Nadal 

de 1985 a Constantí, petit po-

ble del tarragonès on abans 

eren coneguts amb el suggestiu 

nom de "Condons adulterats". 

Lluís Gavaldà, veu i guitarra, 

Joan Reig, bateria i veu, i Falin 

Cáceres, baix, es reforcen ràpi-

dament amb dues veus femeni-

nes, Annabel Gavaldà i Maria 

Van Liew, Les Llufes, i co-

mencen a tocar per la seva 

comarca davant un públic in-

condicional i bulliciós que dis-

fruta amb la frescura i sentit de 

l'humor del grup. 

L’any  86 graven una maqueta 

a Tarragona amb 16 cançons. 

Les actuacions sovintegen cada 

cop mes  arreu de les comar-

ques tarragonines fins l’estiu 

del 87. Amb el seu primer disc 

Els Pets (Discmedi 1989) do-

nen a conèixer arreu del país la 

seva musica, dotada d’un gran 

eclecticisme, amb influències 

que van del "pop anglès" al 

"soul americà", i sobre tot les 

seves lletres compromeses, 

provocadores i dotades d’un 

gran sentit de l'humor. 

L’any 1992 consoliden el seu 

èxit amb l’àlbum Fruits Sex 

(Discmedi 1992) on incorporen 

Marc Grau a la guitarra i Toni 

Saigí, Chupi, als teclats. Durant 

l’estiu apleguen més de 

150.000 persones arreu del 

Països Catalans. 

Durant l’estiu del 1993 compo-

sen la sintonia de la campanya 

d’estiu de TV3 Munta-t’ho bé, 

i ho aprofiten per a enregistrar-

la en un mini CD Cap de Set-

mana (Discmedi 1993) 

L’any 1994 veu l’aparició el 

seu quart àlbum Brut Natural 

(Discmedi 1994) que represen-

ta la maduresa del grup i que 

esdevé el disc català més venut 

de l’any. 

L’any 1995 i coincidint amb el 

desè aniversari del grup, Els 

Pets decideixen enregistrar 18 

concerts de la gira "Gira Cua 

95" de cara a treure el seu pri-

mer disc en directe. El resultat 

és Vine a la festa (Discmedi 

1995). 

El 1997 Els Pets enregistren i 

publiquen el seu setè treball, 

Bondia, que bat tots els rècords 

de la carrera discogràfica del 

grup en vendre més de 75.000 

còpies, assolir el disc d’or i 

convertir-se en l’àlbum no re-
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P Á G I N A  2  

Entrevista a Sílvia Educadora del club social 

El Racó de  Poesia de Dani 

El grup de guitarra prepara “Camins” de Sopa de Cabra 
Camins, que ara s’esvaeixen  
Camins, que hem de fer sols  
Camins, vora les estrelles,  
Camins, ara no hi són  

 
Van deixar-ho tot,  
el cor encès pel mon  

Per les parets de la mort  
sobre la pell  

 
Eren dos ocells de foc  
sembrant tempestes  
Ara son dos fills del sol  
en aquest desert  

Mai no es massa tard per  

tornar a començar  
Per sortir a buscar el teu tresor  
Camins, somnis i promeses  
Camins, ja son nous.  

 
No es senzill saber  
cap on has de marxar  

Pren la direcció del teu cor  
Mai no es massa tard per  

tornar a començar  
Per sortir a buscar el teu tresor  

 
Camins, que ara s’esvaeixen  
Camins, que es fa fer sol  
Camins, vora les estrelles,  

 
Pronto tu te convertirás 

en mi cuñado, 
te llevas lo mas  grande, 
la joya del reinado, 
por eso te pido 

que la cuides mucho 
porque traerás 

el fruto del reinado 

satisfeta de tot el que m’ha 

fet aprendre la meva estada 

al  club. I bé, concretament 

us diria que m’emporto 

molts bons records i mo-

ments fantàstics . I per altra 

banda també reconec que  

hi han hagut moments una 

mica mes difícils  però se-

gurament també han om-

plert aquesta motxilla. 

 

3. Ens trobaràs a faltar,? 
Sincerament encara no em 

trobo amb aquesta sensa-

ció, penseu que estic molt a 

prop de vosaltres. D’aquí a 

uns mesos ja veureu com 

això canviarà encara que ja 

sabem on trobar-nos, a 

l’espai del club . 

 

4.Et va agradar la festa 
que et vam preparar? Què 
es el que més et va agra-
da? 
Je, je ....bé  tota una sorpre-

sa, em va agrada molt de 

debò sobretot l’àlbum que 

vareu preparar, encara 

l’estic digerint, em va com-

moure molt, estic esperant 

que arribi l’altre , bé no tin-

gueu pressa puc esperar. 

Autora: M Antonia Mari-

mon, Nuria Ribas 

ENTREVISTA SÍLVIA  
1. Quants anys has treba-
llat al Club Social Aidar? 
Doncs em  sembla que he 

estat aproximadament 3 

anys i mig, però cal dir 

que aquests han passat  

realment  molt ràpid. 

2. Que creus que 
t’emportes del Club  
Social? 
Realment emportar-me... 

tinc ara mateix la sensació 

de tenir la motxilla plena 

de experiències que  

m’han fel aturar-me per 

embarcar-me en una nova 

etapa, per tant estic molt 

B U T L L E T Í  D E L  C L U B  S O C I A L  

Tu eres para mi 
la luz de la luna 

que brilla en la oscuridad. 
Cuando tu no estas, 

le voy llorando al viento, 
quiero que Cupido 
me eche otra flecha 

por tener otra oportunidad. 
Si no estas no soy nadie sin ti 
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Quiero que me oigas sin juzgarme.Quiero que me oigas sin juzgarme.Quiero que me oigas sin juzgarme.Quiero que me oigas sin juzgarme.    
Quiero que opines sin aconsejarme.Quiero que opines sin aconsejarme.Quiero que opines sin aconsejarme.Quiero que opines sin aconsejarme.    

Quiero que confíes en mí sin exigirme.Quiero que confíes en mí sin exigirme.Quiero que confíes en mí sin exigirme.Quiero que confíes en mí sin exigirme.    
Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí.Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí.Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí.Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí.    

Quiero que me cuides sin anularme.Quiero que me cuides sin anularme.Quiero que me cuides sin anularme.Quiero que me cuides sin anularme.    
Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí.Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí.Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí.Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí.    

Quiero que me abraces sin asfixiarme.Quiero que me abraces sin asfixiarme.Quiero que me abraces sin asfixiarme.Quiero que me abraces sin asfixiarme.    
Quiero que me animes sin empujarme.Quiero que me animes sin empujarme.Quiero que me animes sin empujarme.Quiero que me animes sin empujarme.    

Quiero que me sostengas sin hacerme cargo de mí.Quiero que me sostengas sin hacerme cargo de mí.Quiero que me sostengas sin hacerme cargo de mí.Quiero que me sostengas sin hacerme cargo de mí.    
Quiero que me protejas sin mentiras.Quiero que me protejas sin mentiras.Quiero que me protejas sin mentiras.Quiero que me protejas sin mentiras.    
Quiero que te acerques sin invadirme.Quiero que te acerques sin invadirme.Quiero que te acerques sin invadirme.Quiero que te acerques sin invadirme.    

Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten.Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten.Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten.Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten.    
Que las aceptes y no pretendas cambiarlas.Que las aceptes y no pretendas cambiarlas.Que las aceptes y no pretendas cambiarlas.Que las aceptes y no pretendas cambiarlas.    

    
Quiero que sepas…Quiero que sepas…Quiero que sepas…Quiero que sepas…    

pezar el partido. Empezaron 

marcando ellos, su juego muy 

compaginado y con rachas de 

muy buen futbito (gente  nueva  

que aquí a igualada no habían 

venido) daba resultado. Noso-

tros íbamos justos de gente, yo 

por ejemplo que no iba a jugar, 

me tuve que poner de portero, 

así que ellos dominaron en el 

terreno de juego y eso se plas-

mo en un 11 a 1. Nosotros 

llenos de bajas y ellos con su 

pleno equipo. Después del 

partido fuimos a tomar un 

café y a esperar el autobús. 

Cogimos el autobús y llega-

mos aquí a igualada a las 

13:30h. 

 

Juan Carlos Gómez 

Tuvimos que salir temprano 

ya que jugábamos el partido 

en Barcelona y habíamos 

quedado en la parada de Ma-

ragall (a las 7:45h salimos de 

la parada de la hispano igua-

ladina). El viaje fue bien, 

salvo que a mi se me olvidó 

el canguro en el autobús. 

Llegamos y nos pusimos a 

almorzar para a las 10h em-

Jorge Bucay (Fragmento de “Cartas para Claudia”)Jorge Bucay (Fragmento de “Cartas para Claudia”)Jorge Bucay (Fragmento de “Cartas para Claudia”)Jorge Bucay (Fragmento de “Cartas para Claudia”)    

 

SORTIDA A CAN MACIÀ 

El dissabte dia 9 de juny, vam 
quedar els companys del Club 
Social Aidar, al bar Salus a las 
9 del mati. Vam prendre un 
cafè i ens vam posar en camí. 
Havíem d’arribar a la font de 
Can Macià. Feia molta calor, 
però per sort el camí era força 
pla. Passat el pont de Funosa, i 
seguint una mica per la carre-

tera de la Pobla, s’agafa un ca-
mí que hi ha a la dreta a uns 
850 metres de la  carretera. 
Vam seguir el camí i vam arri-
ba al camp d’aviació. Desprès 
del camp d’aviació es passa per 
sota un túnel, i sense deixar 
aquest mateix camí arribes a 
l’entrada del restaurant i les 
caves Boïgues. Desprès un tros 

més avall, a l’esquerra, trobem 
la font. Vam estar allà una mit-
ja hora menjant un entrepà i 
comentant la ruta. A la tornada 
vam desfer el camí que ja haví-
em fet, uns es quedaven endar-
rere ja que feia calor, i els altres 
avançaven més ràpid. Vam ar-
ribar a la estació i ens vam aco-
miadar. 



ELABORACIÓELABORACIÓELABORACIÓELABORACIÓ    
 
Col·loqueu la farina en forma de volcà 
sobre la taula. Al mig afegiu-hi el su-
cre, els ous, la sal, el llevat, les raspadu-
res de llimona i la mantega. 
Barregeu-ho be amb els dits diluint-ho 
tot, afegint-hi a poc a poc la llet o 
l’aigua i acabant-ho de pastar tot bé 
amb la farina, fins a formar una massa 
homogènia i que se’ns desenganxi de 

ADREÇA: C/TRINITAT 31, 

1ER-3A 

08700-IGUALADA 

TELEFON: 93.8019058 

MAIL– armpa2002@yahoo.es 

SI ESTAS INTERESSAT A PARTICIPAR EN 

LES PROXIMES EDICIONS TRUCA’ NS O 

ENVIA UN MAIL I L’ EQUIP DE  REDAC-

TORS ES POSARAN EN CONTACTE  

TANT AVIAT COM PUGUIN 

 

CLUB SOCIAL AIDAR 

COCA DE SANT JOANCOCA DE SANT JOANCOCA DE SANT JOANCOCA DE SANT JOAN    

ANIMA’ T I PARTICIPA 

c l u b

A IDAR

                 Ingredients:Ingredients:Ingredients:Ingredients: 
 Farina ½ kg                                     raspadures de llimona 
 Sucre 75 g                                        llet o aigua, la que admeti 
 Mantega 50 g                                  llevat premsat 50 g 
 Ous  3                                               fruites confitades 
 Sal  10 g                                            pinyons 

Deixeu-la reposar uns 20 minuts. Tot se-
guit amb el corro la lamineu donant-li 
forma ovalada de coca. Esteneu-la sobre 
una llauna greixada, amb un gruix d´1 cm, 
aproximadament. Col·loqueu al damunt 
les fruites confitades, tallades a trossos, o 
bé el pinyons i deixeu-ho fermentar a 
temperatura tèbia. 
Empolvoreu-ho amb sucre i coeu-la al 
forn a uns 160º, aproximadament, fins que 
s’espongi i es dauri de la superfície. 


