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Aquests darrers mesos han estat plens d’efervescència
participativa. Els nostres pobles són, ens complau constatar-ho, vius i amarats de bones idees. Només han calgut
el temps i el clima propicis perquè afloressin un munt de
noves iniciatives en forma de cursos, tallers i actes diversos
amb el motor dinamitzador de la nova Associació Cultural
Camatorta com a pal de paller. La inauguració el passat
mes d’abril del nou centre cultural municipal punt de trobada, “La Caseta”, ha permès disposar d’un espai adaptat
per dur-les a terme.
Som de poble i n’estem contents. Dins un món global, ens
agrada tot allò que té gust de local i això no vol dir que
no mirem al nostre voltant, és impossible viure’n al marge
però, ser de poble, és gairebé una declaració de principis,
una actitud davant la vida, una mirada diferent. La visió de
prop no exclou la de lluny, sinó que prioritza la proximitat
amb el que tenim a tocar: les persones, el pa¡satge, la
natura que ens regala tots els colors del món. Crisi, problemes econòmics, dificultats de tota mena; sí, és cert,
només cal escoltar els informatius perquè ens ho recordin
a cada instant; però, atureu-vos un moment: això passarà,
sempre passa, trigarà més o menys però segur que viurem
dies millors. Entretant, gaudim de tot allò que la velocitat d’aquesta singular muntanya russa ens impedia. Ara
podem fer-ho, frenem una mica i busquem la felicitat, la
tenim a l’abast i té un nom: vida.
CONSELL DE REDACCIÓ

Vols participar?
Envia les teves col·laboracions a

cultura@la-tallada.net
o porta-les a l’Ajuntament

(Baix Empordà)

Serveis i telèfons d’interès.............. 2

D

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

Continguts

eixem enrere l’hivern i, amb ell, les llargues estones dins a casa. Hem passat uns dies de fred viu i
pluges abundants sempre benvingudes. La tebiesa
del sol ja omple aquesta primavera que ben aviat donarà
pas a l’estiu, aquell període fantàstic on els dies semblen
eterns i plens de llum. Alguns gaudiran d’unes jornades de
descans, tot intentant deixar enrere les tensions del dia a
dia, però segur que tots trobarem espai per a alguna activitat a l’aire lliure, excusa perfecta per al retrobament i la
conversa.

Et necessitem!
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Activitats
Concert de Tardor

Concert de Tardor

Concert de Nadal
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Concert de Nadal
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Quina de Tor

Nit de Nadal

Quina de Tor

Reis
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Reis

(Baix Empordà)
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Actualitat

Activitats del
Organitzades pel Servei de Català del Consell Comarcal del Baix Empordà,
s’han dut a terme dues visites culturals:
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(Baix Empordà)

El dissabte 31 de gener vàrem visitar el Museu Dalí
de Figueres, amb una visita guiada que va coincidir
amb l’exposició temporal del quadre “La persistència de la memòria”, una de les obres més famoses
del pintor empordanès, habitualment exposada al
Moma de Nova York.
I de l’Alt al Baix Empordà, el passat 13 de març va
tenir lloc una sortida amb la proposta: PASSEJADA
LITERÀRIA A PEU PLA, A L’ENTORN DE L’OBRA AIGUA DE MAR.
Des de l’església de Calella fins a Llafranc, passant
pel camí de ronda, vàrem conèixer diversos llocs
relacionats amb la vida i l’obra de Josep Pla, en un
recorregut d’un parell d’hores.
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Cursos d’anglès al Centre Cultural La Caseta

Des del mes d’octubre de 2008 l’Ajuntament orga-

de complementaris (activitats extra per reforçar

nitza cursos d’anglès per a adults. Hi ha dos grups

la pràctica d’audicions i llengua oral) i addicionals

de diferent nivell amb onze persones en total. Els

com cançons angleses i vídeos que reflecteixen la

cursos són oberts a tothom i actualment hi assis-

realitat social i cultural dels països angloparlants.

teixen gent de la Tallada, Jafre i l’Escala. En el curs
inicial hi ha persones que tot just s’acaben d’iniciar

u A partir del setembre continuaran els dos nivells

en la llengua anglesa i en el curs elemental hi ha

actuals ( Inicial i Mitjà ) i amb el mateix horari de di-

gent amb un coneixement d’anglès més avançat.

marts i dijous de 19:45 – 20:45 i de 20:45 – 21:45 a

L’objectiu d’aquests cursos és facilitar i augmentar

l’espai multimèdia de “La Caseta”. Les classes són

el coneixement de la llengua anglesa, tant a nivell

impartides per la professora Olga Ctvrtnickova. El

oral, com escrit. Es treballen les habilitats d’enten-

preu del curs serà de 24’00 € per mes o 70’00 € per

dre, parlar i escriure l’anglès en aquelles situacions

trimestre si el pagament es fa al començament del

comunicatives més freqüents i quotidianes.

curs. Els cursos seguiran el mateix període lectiu

L’aprenentatge es du a terme mitjançant un mè-

que l’any escolar.Les persones interessades poden

tode interactiu, tot utilitzant tant els materials

adreçar-se a l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà

principals (llibres d’ aprenentatge), com d’altres

per a formalitzar la inscripció.
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Els veïns de Canet anem de Carnaval a l’Escala

Carnaval de l’Escala 2009

Mig en broma, l’any 2007 va sorgir la idea de participar al Carnaval de l’Escala. Al principi, va semblar
una proposició poc seriosa, però mentre uns s’ho van
prendre rient, d’altres van dir: “NO N’HI HA PROU!
Doncs, ja sigui pel desafiament o per les ganes d’iniciar una aventura nova, es va decidir de participar-hi
i, no us ho perdeu, amb carrossa i tot!
Una vegada presa la decisió, la pregunta següent
va ser: i, de què ens disfressarem? Doncs bé, donat
que som un poble petit que creiem fermament en
els valors democràtics, vam decidir posar en pràctica
això que es coneix com a pluja d’idees. És a dir, vam
iniciar una sessió on cadascun dels veïns hi va aportar totes aquelles idees que se li van ocórrer. Aquell
mateix dia, es va decidir que hi aniríem disfressats
d’abelles i, com no podia ser d’una altra manera, vam
batejar la nostra carrossa com la de “LES ABELLES
DE CANET”. Tot seguit, vam contactar amb la comissió de carnaval de l’Escala, la qual ens va donar
tot tipus de facilitats perquè hi poguéssim anar i ens
van fer arribar la informació referent al funcionament
del seu carnaval. Així, el dia 18 de febrer de 2007,
“les abelles de Canet” se’n van anar de Carnaval.
L’experiència va ser tot un èxit i ens ho vam passar
d’allò més bé, tant durant l’etapa de preparació de la
carrossa com el mateix dia del carnaval.

Dues o tres setmanes després, ens vàrem tornar a
reunir per sopar i parlar de la nostra nova experiència. Amb un projector i un ordinador vam mirar les
fotos (que van ser moltes!), i vam recordar les anècdotes associades a cadascuna d’elles. Tot seguit, la
pregunta de si repetiríem o no ja va quedar contestada unànimement: l’any vinent repetirem!
Una altra vegada calia decidir el tema de la carrossa. Amb l’experiència adquirida en la primera participació vam ser una mica més atrevits i, fins i
tot, ens vam atrevir a desafiar a la gent de l’Escala.
Si a l’Escala hi tenen anxoves, a Canet arengades!
Doncs bé, ja teniu que l’any 2008 les ‘Arengades
de Canet’ se’n van de Carnaval a l’Escala. La nostra
segona participació va ser encara més reeixida que
la primera. Vam rebre un premi especial “PER SER
UNA DISFRESSA ORIGINAL”. Imagineu-vos la nostra satisfacció.
Encoratjats amb el premi, el repte d’aquest any 2009
el vam afrontar com a cavallers medievals “ELS CAVALLERS DE CANETLOT”. Una vegada més ens ho
hem passat molt bé tots plegats i ens hem adonat
que amb el Carnaval tenim un motiu per trobar-nos i
fer del nostre petit poble un poble gran.
Ara ja frisem per retrobar-nos de nou i preparar la campanya 2010!
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Carnaval de l’Escala 2008

(Baix Empordà)

Cada any, el cap de setmana després de la Festa de Sant Mateu,
els veïns de Canet fem un dinar per celebrar la nostra festa.
Entre altres coses, aprofitem aquesta trobada per felicitar-nos
i començar a preparar la campanya següent. A més, des de fa tres anys,
aquest dinar representa l’inici de la nostra activitat veïnal d’hivern.
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Dinar de les dones i dels homes de Tor per la Candelera
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(Baix Empordà)

Les dones de Tor celebren la diada de la Candelera fent la visita a Romanyà seguint les passes de Mercè Rodoreda.
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L’Amandi, un artista de l’all i oli, per acompanyar la
tradicional olla de peix dels homes de Tor.
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Un equip mític: l’Empordanet (1978-79 a 1981-82)
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vist més des que jugàvem junts. Quins canvis en 30
anys! N’hi havia que costava de reconèixer!
Va ser un èxit d’assistència: de 50 jugadors, n’hi
van assistir 35. I de 12 directius i col·laboradors en
van venir 8, més tots els acompanyants que van voler. Vam passar diapositives i vam poder veure els
articles de Los Sitios i del Punt que anunciaven les
sancions que ens posaven, els resultats esportius,
els torneig guanyats...
Hi havia moltes fotografies dels primers equips, del
públic que ens animava, dels col·laboradors preparant els dinars per als jugadors i de partits en
camps de terra i pedra.
Al final, els parlaments del nostre primer president,
en Joan Figueras, van arrencar els aplaudiments de
tots i van fer que tots plegats ens adonéssim que
havíem omplert un petit capítol, però gloriós, del
nostre municipi.
Joan Maria Pareta

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

Una colla d’amics que tots havíem participat d’alguna
manera en l’equip de futbol l’Empordanet ens vam trobar per organitzar un sopar amb tots els companys.
La feina va ser llarga però molt agradable. Recollir
totes les fotografies perdudes en l’oblit i començar a
fer una llista dels jugadors, directius i col·laboradors,
ens va motivar d’allò més i amb poques reunions ja
ho vam tenir tot a punt.
L’Empordanet, per als qui ho vam viure, és un mite.
Curt però intens. Quatre temporades, algunes més
glorioses que d’altres, van ser suficients per tal que
tota una colla de nois dels pobles d’aquest racó
d’Empordà ho portem ara al cor.
Era la primera vegada que es feia un equip amb
jugadors de diversos pobles i estem molt orgullosos que ara, després de molts anys d’inactivitat, un
altre Empordanet ens hagi pres el relleu i torni a
agrupar nois dels pobles veïns.
Al sopar ens hi vam aplegar gent que no ens havíem

(Baix Empordà)

Sopar de rememoració del 25 de març de 2009

9
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Calçotada popular
La comissió de festes de la Tallada – Marenyà fa honor al seu nom i el que li agrada és organitzar festes.
En aquest cas va ser el 15 de març i va preparar una
calçotada popular. Més d’un centenar de persones,
algunes ja expertes en menjar calçots i d’altres més
novelles, s’ho van passar molt bé sucant el calçot a
la salsa, despullant-lo del seu vestit i cap a dins. A
més dels calçots també hi havia una graellada de
carn. Quan va acabar el dinar, la comissió va sortejar un pernil i una caixa de vi, però d’una manera
diferent, es va fer una quina al revés. La comissió
agraeix l’acceptació i participació de tothom en els
actes que organitza.

Inauguració del Centre Cultural “La Caseta”

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

El 4 d'Abril es va dur a terme la inauguració del nou centre cultural
municipal punt de trobada "La Caseta" amb una nombrosa assistència
de veïns del municipi. El grup "Acció Festiva" va posar-hi la banda sonora.
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Activitats 2009 dels joves de la Tallada

També hem creat un Facebook que s’anomena “Joves
de la Tallada”, on hi podem proposar coses, penjar
fotos, anunciar esdeveniments...
Fins i tot, el 28 d’abril vàrem fer un sopar a la Caseta amb motiu d’un partit del Barça, però vàrem
tenir un petit problema tècnic (no ens funcionava la
televisió) i ens vàrem quedar sense poder veure el
partit, però el sopar va estar molt bé!
De moment, estem suggerint moltes activitats per
fer els propers mesos, no en tenim cap de confirmada, però ja s’acaba el curs i queda molt poc perquè arribin les vacances, per tant, tindrem molt de
temps per poder fer tot això que estem planejant
(concerts, excursions, tallers...). Segurament moltes d’aquestes activitats seran per a tot el poble, així
que quan les tinguem preparades ja us avisarem!

El Xai Pascual a Tor

Caminada Popular

La cerimònia es repeteix un any i altre. En Josep
Maria Pareta prepara el xai amb una tècnica que
només ell sap, mentrestant, cal fer un bon caliu. El
xai comença a donar voltes des de les 6 de la tarda
fins a l’hora de menjar, després de la celebració de
la vetlla Pasqual. Sempre s’acaba amb una cantada
d’havaneres per part de tots els participants.

La comissió d’esports va organitzar el dissabte 18
d’abril una caminada d’uns set kilòmetres. El recorregut d’aquesta edició va ser sortida de la Tallada,
Marenyà, Tor i tornada al punt de sortida. Just abans
de començar a caminar ens van donar un tríptic amb una
breu explicació de l’església de cada poble. A Marenyà
vàrem fer una parada tècnica per fer un bon esmorzar
i la caminada va acabar cap a les dotze del migdia.
Tot el recorregut va ser molt bonic per l’esperit de
germanor i la bellesa del paisatge. Ja tothom espera
la caminada de l’any que ve.
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Segurament, el canvi més destacat ha estat canviar
la tècnica de joventut, abans era la Mar Batallé, però
va plegar, així que actualment és la Marta Lucero.
A la Marta la vàrem conèixer el divendres 17 d’abril,
en una xerrada sobre drogues, però només hi van
assistir tres persones. La majoria de joves no hi
van poder assistir perquè en ser un divendres a les
18:00 h, tenien activitats extrascolars.
El dia de la xerrada sobre drogues es va decidir que
els dilluns ens trobaríem per organitzar activitats,
comentar alguns temes...
Al principi les trobades les fèiem a l’Empordanet, però
una de les activitats que hem fet aquest any, juntament amb la resta del poble, ha estat inaugurar “la
Caseta”, que és el lloc on ens trobem actualment.
La inauguració de la caseta va estar molt bé, en Jordi i l’Aleix, dos dels joves de la Tallada, hi van fer un
petit concert amb el seu grup, Acció Festiva.

(Baix Empordà)

En el que portem d’any, els joves de la Tallada
hem fet alguns canvis, a causa d’això no hem pogut
fer gaires activitats, però no ens podem queixar!
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Taller de cuina

El passat 17 de maig com cada any es va celebrar la festa per homenatjar la nostra gent gran.
La festa va començar a les 12 del migdia amb
un ofici solemne a l’església de La Tallada amb
l’acompanyament dels cants del cor de la mateixa església., dirigit per Rosa Amorós i Ultano
Gómez al piano.
Tot seguit va tenir lloc el dinar de germanor amb
una gran fideuà, pollastre i conill rostit i una gran
sobretaula acompanyada de cafè, gotes...
La sobretaula va ser amenitzada per la lectura
d’uns textos dirigits a la gent gran i el regal
d’un àlbum de fotos editat per l’Ajuntament,
que cada un dels presents majors de 65 anys
va rebre.
Per acabar la festa el casal de la gent gran de
l’Escala que tenen com a nom artístic ‘Segona
Joventut’ ens van fer un repertori de cançons
en playback.
Durant tota la vetllada varem poder admirar
l’exposició de fotos de comunió que la ‘Colla del
Sinofós’ havia recopilat i amb molt de gust preparat perquè tothom pogués comparar i recordar altres temps.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

El dia 15 de maig va tenir lloc el
1r Taller de cuina organitzat per
la Dolors Tarrats i l’Ignasi Vila,
“Natxo”, que per motius de feina
no va poder assistir-hi.
El taller va començar puntual a dos quarts de vuit
amb molt bona assistència. Mirsad Ajanovic (Chiva) va ser el “Xef”, va cuinar pita d’espinacs i pita
de carn plats típics de Bòsnia molt senzills, però
molt bons. De postres la Dolors va fer pastís de
formatge.
Tot seguit, tots els participants vàrem fer un tastet
i una mica de sobretaula.
La intenció del organitzadors del taller és fer-lo cada
3r divendres de cada mes i, més endavant, fer un
recull amb totes les receptes.
El taller està obert a qualsevol persona que vulgui participar, sigui cuinant alguna recepta o per aprendre.

Festa d’homenatge
a la Gent Gran
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Concert de Primavera

Una festa que es feia tradicionalment a Tor s’ha
obert a tot el municipi. Els homes són els cuiners i les mares són obsequiades com es mereixen. Un bon dinar, un bon caliu i un regalet
per portar a casa.
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Comissió de Música de l’Ajuntament de la Tallada

Taller de costura
El taller de costura continua treballant des de fa 2 anys per poder organitzar, rebre i fer
una ben vistosa acollida als Tres Reis d’Orient. Ens
consta que aquest any els Tres Reis Mags van estar
molt contents i ja tenen ganes de tornar l’any que ve
per descobrir les novetats que les dones del Taller de
Costura els han preparat.Cada tercer diumenge de mes
les voluntàries del Taller queden al Punt de Trobada”La
Caseta” per posar fil a la agulla, arreglar i fer els vestits necessaris pel gran dia. Si tens habilitats i t’agrada cosir o vols aprendre’n i vols passar bones estones
apunta-t’hi i col·labora. El Taller és obert a tothom.

(Baix Empordà)

Dinar del dia de la mare

L’èxit del concert ens anima a continuar, malgrat
tots els problemes conjunturals i, des d’aquesta
Comissió de Música us emplacem per al proper
Concert d’Estiu que tindrà lloc a Canet de la Tallada
el proper dia 25 de juliol, a les 10 del vespre, amb
el nom de “jazz a la fresca”.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

Un any més, la Comissió de Música de l’Ajuntament de la Tallada s’ha esforçat per organitzar el
cicle de concerts iniciats l’any passat amb el nom
genèric de “Quatre Pobles, Quatre Estacions Musicals”. Així, el passat dia 3 de maig, i coincidint
amb la celebració del dia de la Mare, va tenir lloc,
a l’església de Tor, el Concert de Primavera.
Sota el títol de “La música del segle XX, del clàssic a
Broadway”, la Montserrat Cristal, soprano amb una
excel·lent qualitat tècnica i interpretativa, acompanyada de les genials mans del pianista Jesús Frigola, ens van oferir un recital de temes i cançons que,
des dels clàssics catalans com Montsalvatge i Toldrà, passant per l’havanera i la sarsuela, arribà fins
als grans musicals de Broadway i Times Square..
El repertori resultà molt entranyable, fresc i modern alhora, i va ser acollit pel públic assistent
amb gran entusiasme, fet que va obligar els intèrprets a fer diversos visos.
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Programa d’activitats d’estiu a la Tallada 2009
Pugem al Canigó:
col·laborem amb la Flama!
Per primera vegada, el poble de la Tallada organitza una sortida cap al cim del Canigó per
tal de seguir una de les tradicions catalanes
més simbòliques que podem trobar avui als
Països Catalans.
L’objectiu és ben clar, que la Tallada amb la seva
llenya pugui contribuir a mantenir la flama de la
catalanitat gaudint de la natura i compartint tots
junts un cap de setmana acampant al Refugi de
Cortalets.

Revetlla de Sant Joan
a la Tallada
Com cada any, la revetlla de Sant Joan es converteix en un esdeveniment a la Tallada. La
programació s’inicia al matí del dimarts 23 de
juny amb la recollida de trastos vells per poder
fer una gran foguera.
Continuant amb la tradició, al capvespre arribarà la Flama del Canigó per donar peu a l’encesa
de la foguera. Hi haurà refresc, cava i coca per a
tothom.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

Casal d’Estiu de la Tallada
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u PROGRAMA
La sortida amb autocar serà el dissabte dia 20
a les 10 del matí de l’Empordanet, des d’on
ens dirigirem cap a Cornellà de Conflent per,
després, anar cap al Refugi de Cortalets, on hi
pararem les tendes per passar-hi la nit. L’endemà pujarem cap al cim, una travessia de
dues hores assequible a totes les edats, sempre que agradi caminar! Allí hi deixarem el feix
de llenya procedent de la Tallada, com a símbol d’unió dels Països Catalans, col·laborant
així a encendre la gran foguera al Canigó. A
continuació, descendirem del cim cap a Cornellà de Conflent i allà agafarem l’autobús que
ens retornarà a la Tallada, on arribarem cap a
les 7 de la tarda.
u SORTIDA
Dissabte 20 de juny a les 10 hores a l’Empordanet.
u ARRIBADA
Diumenge 21 de juny a les 19 hores a l’Empordanet.
u PREU
35 € i 30 € per als menors de 20 anys (el preu
inclou el trajecte d’anada i tornada i el transport
en 4x4 fins al Refugi de Cortalets).
u INSCRIPCIONS
Fins al 12 de juny a l’Empordanet.
u REUNIÓ
El diumenge dia 14 de juny a les 7 de la tarda
es farà una reunió al local social “La Caseta” per
organitzar els menjars i les tendes.

Davant la positiva experiència que va tenir
l’any passat, el casal d’estiu de la Tallada torna ampliant la seva oferta. Enguany el casal
ofereix horaris de matí i de tarda, amb una
programació d’activitats que tindrà un caire
més esportiu i lúdic, fent gaudir els infants
de 4 a 12 anys d’un estiu ben divertit.
Aquest casal que es gestiona de forma mancomunada amb els municipis d’Albons i Bellcaire d’Empordà estarà dirigit per dues directores titulades
de lleure, dos monitors titulats de lleure només per
la Tallada i la tècnica de joventut compartida entre aquests municipis. La mancomunitat del casal
permet oferir una programació d’activitats i una
assegurança conjunta. Per altra banda, tot i que
cada casal farà les activitats al seu municipi, també
es preveu realitzar alguna activitat i sortida conjuntament entre els 3 casals per oferir als infants
un espai participatiu on puguin fer coneixença de
noves amistats.
u LLOC
Local Social Empordanet
u DATES
De l’1 de juliol al 28 d’agost
u horaris
De 9 a 13 hores (grup matins)
De 16 a 20 hores (grup tardes)
u INSCRIPCIONS
Obertes a l’Ajuntament

Aspre i Pla
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Programa d’activitats d’estiu a la Tallada 2009
Cinema a la Fresca
“Mamma Mia!” (2008)
Dissabte 1 d’agost a les 22 hores.
A la pista de l’Empordanet.
Organitzen: Grup de Joves i Associació Camatorta.

Piscina municipal de la Tallada

Curs d’iniciació a la natació
Activitat dirigida a infants de 3 a 7 anys.
Cada tarda de juliol de 15:30 a 16:30 hores.

Aquagym
Dimarts i dijous del mes de juliol, de 18:30 a 19:30
hores (horari a convenir en el moment de la iniciació).

La temporada de piscina d’enguany comença el proper 24 de juny i dura fins al 6 de setembre.
Horari (ininterromput):
de 10 del matí a 8 del vespre.

Del 29 de juny al 2 d’agost. Inscripcions a l’Empordanet.

Jazz BECH JAZZ TRIO

Havaneres i Sardinada popular

Dissabte 25 de Juliol a les 10 del vespre, davant
l’esglèsia de Canet organitzat per la Comissió de
Música: Concert de Jazz BECH JAZZ TRIO amb
Carles Bech, guitarra David Montero, saxo i David
Bayés, contrabaix.

15 d’Agost a l’Empordanet a 2 quarts de 9 del vespre.

7è Open de tennis Marenyà

Torneig de petanca

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

22 d’agost de 2009. Inscripcions a l’Empordanet.
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La Colla del Sinofós

Benvolguts amics i amigues!
Fa més d’un any que vàrem triar el nostre
nom “La Colla del Sinofós”. Aquest any ens
hem assabentat molt bé del seu significat
(Colla: conjunt, grup, equip…), però nosaltres som molt més que això. Som la força
de l’amistat, amb tots els seus vessants, i
superant-los amb escreix. Tots tenim molta
feina a fer: treballar el camp, l’hort, les feines de casa, ajudar els fills i, el més agradable, tenir cura dels nostres néts, però,
tot i així, sempre trobem una estona per
organitzar activitats o tallers i passar una
bona estona tots plegats i, com no, participar-hi. Per això us volem explicar una mica
a tots el que hem fet últimament. També
aprofitem per convidar-vos a què continueu participant amb la mateixa alegria com
ho heu fet fins ara. I sobre tot, volem agrair a tothom la seva col·laboració, que ens
ajuda a què tot vagi sobre rodes!

Berenar de dijous gras
Tots coincidim en què és el berenar de l’amistat.
Tothom va col·laborar aportant “la teca” o fent-nos
companyia (que sempre és d’agrair).

Xerrada dels Bombers de la Pera
Va ser una molt bona experiència de la qual, a més
a més, potser algun dia podrem treure’n profit! El
més espectacular va ser la demostració de com
apagar una ampolla de gas butà.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

Salut a tots i totes!
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“La Marató”
Vàrem recollir 640,31 € Gràcies a tots!
Va ser una festa feta amb molta il·lusió, per a gent
molt estimada. Després del dinar hi va haver un espectacle de Country-dance. Tothom va col·laborar
sense pensar-s’ho gaire. Vàrem passar una estona
molt entranyable que va fer que ens sentíssim molt
orgullosos de la nostra aportació, ja que no sabem
el que ens depara el futur.
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La Colla del Sinofós

Taller de flors seques
Ha estat un taller molt interessant. Hem fet centres
molt bonics i també hem après a reciclar estris vells
que sempre podem fer servir per decorar les nostres llars o bé fer un regal ben original.

Activitats de tardor
2n Taller de memòria: octubre/novembre
Castanyada: 7 de novembre
Taller de centres de Nadal: novembre/desembre
Xerrada de Salut (Dra. Irene Falgàs): novembre
Dinar de “La Marató”: 6 de desembre.

Núm. 04
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Sortida al Museu Dalí
Una sortida feta amb molta alegria. El Museu és una
meravella que tenim molt a la vora nostra. Va ser una
tarda completa i ben aprofitada, ja que vàrem poder
gaudir del quadre “La persistència de la memòria”.
Es va fer un berenar de campions i campiones!

Diada de la gent gran
Que bonic que sonen aquestes paraules “Diada de
la gent gran”, ens sentim orgullosos de poder assistir a aquest reconeixement per part del nostre
municipi. Tot va ser molt emotiu, la missa, el dinar,
l’exposició de fotos de comunió i l’espectacle que
ens van oferir els nostres amics de la Llar de jubilats
de l’Escala. L’obsequi de l’àlbum de fotos va ser un
magnífic record per a tots nosaltres.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

Taller de memòria
Encara que va ser molt curtet, l’experiència va ser
molt positiva i una ajuda per a la gent gran, molt
ben aprofitada per tots nosaltres. A l’octubre tornarem a fer-lo, us esperem a tots/totes.
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ACM Camatorta

Associació Cultural “Camatorta”

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

L’Associació Cultural “Camatorta” ja fa més d’un any que funciona a ple
rendiment. El dia 13 de febrer ens vàrem reunir un grup de membres de
l’associació i representants de cada comissió o taller per fer el primer balanç.
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El que semblava un projecte difícil d’engegar ha
estat un gran èxit, tant pel que fa a l’organització
d’activitats com pel que fa a la participació.
Dins de l’associació s’han format diversos tallers,
cada un dedicat a tasques diferents. Tenim la
“Colla del Sinofós” que organitza, prepara i anima
diades, cursets, xerrades... adreçades a la gent
gran. La Comissió de Festes de la Tallada – Marenyà organitza les festes majors d’aquests dos
pobles, una calçotada i la Quina de Nadal. La Comissió d’Esports se’n cuida de preparar la caminada, la bicicletada, l’open de tenis, el torneig de
tennis taula... La Comissió de música organitza
els quatre concerts, un per a cada estació de l’any
i que es fan a cada un dels pobles del nostre municipi. Els Tallers de cuina i costura es troben un
cop al mes i ensenyen i elaboren tècniques culinàries i de costura. El Grup de Joves, que amb les
seves trobades aprenen, es diverteixen i preparen
les seves pròpies propostes adequades a la seva
edat. El Casal de Tor, que tot i tenir una trajectòria consolidada des de fa molts anys, també forma
part d’aquesta associació i segueix la seva línea
amb propostes de caire familiar. L’associació de
Veïns de Canet organitza la festa major del poble
i la participació en el Carnaval amb l’elaboració
d’una carrossa cada any. “Empord’Art” aporta a
l’associació l’amor per la pintura i després de tants

TALLER
MECÀNIC

anys s’ha consolidat com un punt important dins
del cercle de gran exposicions d’art de les nostres contrades. I per últim, la publicació d’aquesta
revista “Aspre i Pla”, que serveix de punt d’unió
de tots els habitants dels nostres quatre pobles,
amb els relats i opinions de tothom que hi vol col·
laborar i resumeix tot el que entre tots fem.
L’Associació Cultural “Camatorta”, com diuen els
seus estatuts, vol fomentar la cultura al municipi,
organitzar activitats de lleure i esport, participar
en els actes culturals municipals, fomentar la participació ciutadana de totes les persones d’edats
diferents i fomentar l’associacionisme. Poden formar part de l’associació totes les persones que
així ho desitgin i en queda exclòs qualsevol ànim
de lucre.
Així doncs, si no has participat mai en cap de les
activitats, voldries organitzar-ne alguna de nova
o ajudar en algun dels tallers, no ho dubtis, totes
les propostes són ben rebudes.
L’Associació Cultural “Camatorta” vol agrair a
l’Ajuntament tot el seu suport i la cessió del Punt
de Trobada “La Caseta” com a seu per poder realitzar gran part de les activitats programades.
A continuació presentem el calendari d’activitats
de l’Associació Cultural Municipal “Camatorta” per
als propers mesos de juny d’enguany fins a gener
de 2010.

Joan
Figueras
Reparació d’Automòbils
i Maquinària

Ctra. de Figueres, s/n
17134 LA TALLADA D’EMPORDÀ (Girona)
Tel. i Fax. 972 78 00 67

MACFONT, S.A.
Recursos del Mar per l’Industria Alimentària
17002 GIRONA. 972-218825
WWW.IBERLAND.COM
info@macfont.es
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ACM Camatorta

DIA

ACTIVITAT

ORGANITZEN

JUNY

Dimarts 23

Revetlla de St. Joan

Ajuntament, Grup de joves

Dv 26, ds 27

Festa Major la Tallada

Comissió festes

Dissabte 4

Sortida Aiguamolls de l’Empordà

Associació

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

GENER

Ds 11, dg 12

Festa Major Tor

Casal de Tor

Divendres 17

3r curs de cuina

Taller de cuina

Dissabte 18

Sortida Aiguamolls de l’Empordà

Associació

Dissabte 25

Concert de jazz a Canet

Comissió de música

29 de juny a 2 d’agost

7è Open tenis Marenyà

Comissió d’esports

Ds 1

Cinema a la fresca

Grup de joves

Ds 8, dg 9

Festa Major Marenyà

Comissió de festes

Dissabte 15

Sardinada, havaneres

Ajuntament

Divendres 21

4t curs de cuina

Taller de cuina

Als vespres

Petanca

Taller d’esport

Dv 11, ds 12, dg 13

Exposició Art

Empord’Art

Taller de Graffitis

Grup de joves

Divendres 18

5è curs de cuina

Taller de cuina

Diumenge 20

Trobada costura

Taller de costura

Diumenge 27

Festa Major Canet

Associació Veïns de Canet

Diumenge 4

Bicicletada

Comissió d’esports

Divendres 16

6è curs de cuina

Taller de cuina

Diumenge 18

St. Galderic

Ajuntament

Concert música tradicional

Comissió de música

Diumenge 25

Trobada costura

Taller de costura

Dissabte 31

Castanyada

Casal de Tor

Tot el mes*

Taller de memòria

Colla Sinofós

Dissabte 7

Castanyada

Colla Sinofós

Diumenge 15

Trobada costura

Taller de costura

Divendres 20

7è curs de cuina

Taller de cuina

Tot el mes*

Taller de centres de Nadal

Colla Sinofós

Dia a concretar

Xerrada salut

Colla Sinofós

Diumenge 6

Dinar Marató TV3

Colla Sinofós

Divendres 18

8è curs de cuina

Taller de cuina

Diumenge 20

Concert de Nadal la Tallada

Comissió de música

Quina Tor

Casal de Tor

Dijous 24

Missa del Gall

Casal de Tor

Divendres 25

Quina la Tallada

Comissió festes

Diumenge 27

Trobada costura

Taller de costura

Diumenge 3

Trobada costura

Taller de costura

Dimarts 5

Cavalcada de Reis

Associació

Divendres 15

9è curs de cuina

Taller de cuina

* Dies a concretar
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Calendari d’activitats de l’Associació Cultural Municipal “Camatorta”
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Festes Majors

E s tiu D E 2 0 0 9
FESTA MAJOR DE
LA TALLADA D’EMPORDÀ

FESTA MAJOR DE MARENYÀ
8 i 9 d’agost

26 i 27 de juny

DISSABTE 8 D’AGOST
DIVENDRES 26 DE JUNY
20.15 h PARTIT de FUTBOL
casats vs solters al C.E.M. L’Empordanet
22.00 h ORQUESTA de CAMBRA de L’EMPORDÀ
a l’església de La Tallada

18.00 h SARDANES
amb la Cobla Empordanesa
20.00 h JOCS DE CUCANYA
21.30 h SOPAR POPULAR
I tot seguit… Ball a la plaça President Macià
amb el conjunt Latin Swing

DISSABTE 27 DE JUNY
DIUMENGE 9 D’AGOST
12.00 h MISSA Solemne
amb el Cor de l’església de La Tallada
17.30 h ESPECTACLE INFANTIL
“Un tren de cançons” a càrrec de Jordi Tonietti.
I tot seguit… SARDANES
amb l’Orquesta Emporium de Girona.
23.30 h Concert i ball
amb l’Orquesta Emporium de Girona.
I tot seguit… DJ!!!!! a la plaça de la Generalitat

12.00 h MISSA Solemne
amb el Cor de l’església de la Tallada

Festa major de
Canet de la Tallada
27 de setembre - Festa de Sant Mateu

Diumenge, 27 de Setembre

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Festa Major de Tor
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11 i 12 de juliol

Dissabte 11 de Juliol
12.00 h Missa Solemne
19.00 h audició de sardanes
a càrrec de la “Cobla Cervianenca”
A la mitja part... pregó de festa major
a càrrec de Núria Esponellà, escriptora
24.00 h ball de festa major
amenitzat pel grup “Xarop de nit”

12.00 h MISSA solemne
I tot seguit... concert
amb La Coral Vergelitana
14.00 h Dinar de germanor
als coberts de Can Vila
Menú:
Fideuà, pollastre, aigua, pa, vi, postres, cafè i copa.
Tiquets:
Es poden comprar fins el 15 de Setembre a:
FLECA SUNYER - CAN VIDAL
Cal portar:
Taula, cadires, coberts i cava

Diumenge, 12 de Juliol
18.30 h cercavila amb els “Grallers del Montgrí”
I tot seguit... xocolatada al casal
19.45 h espectacle infantil a la plaça
amb en Jordi Patxeco

17.00 h Animació infantil
a càrrec de “Fefe i Companyia”
I tot seguit... ball de fi de festa
a càrrec dels veïns de Canet
amb Discomòbil CRAC.K-net  

Les Comissions de Festes es reserven el dret de modificar el programa
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Hem anat a ...

Castell de Sant Ferran de Figueres
La capital de la comarca veïna compta amb una interessant proposta
cultural per conèixer el monument de més grans dimensions de Catalunya
i l’únic a Espanya que pot competir amb les fortaleses d’estat d’Europa.
Des del juliol de 1997 fou obert al públic de manera regular.
Història

Aquesta circumstància va convertir l’Empordà en
camp de batalla obert al llarg de tota la sèrie de
conflictes que varen enfrontar les monarquies veïnes fins ben entrat el s. XVIII.
Gairebé amb cent anys de retard, es va posar
remei a la situació en portar a la pràctica el projecte d’aixecar una fortalesa que no tan sols fos
un obstacle logístic sinó que també fos capaç de
donar allotjament a una divisió de maniobra suficient –infanteria, cavalleria i artilleria– com per
aturar, o almenys dificultar, els intents d’invasió
del país. Aquest fou el motiu de la construcció de
la Real Plaza de Guerra de San Fernando de Figueras que, seguint el costum de l’època, rebé el

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Una de les conseqüències de la Guerra dels Trenta
Anys fou la variació dels límits orientals entre les
monarquies francesa i espanyola. La nova frontera,
fruit del Tractat dels Pirineus (1659), reculava cap al
Sud, amb la qual cosa deixava sota la sobirania del
rei francès els territoris catalans situats al nord de
la serralada pirinenca i, amb aquests, tot el seu sistema defensiu fortificat. Les freqüents entrades de
tropes franceses durant la segona meitat del segle
XVII i primers anys del XVIII van posar de manifest
la necessitat de disposar, en aquest territori fronterer, d’una instal·lació militar destinada a evitar les
continues invasions dels exèrcits del país veí.
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Hem anat a ...
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nom patronímic del monarca aleshores regnant,
Ferran VI.
Les obres foren iniciades el dia 4 de setembre de
1753, tot seguint el projecte realitzat per l’enginyer
general Juan Martín Zermeño. Per aixecar les seves
grans muralles i construir el seu increïble sistema
defensiu exterior, fou menester el treball diari de
prop de quatre mil obrers al llarg de gairebé 13 anys.
Les obres dels edificis interiors es perllongaren fins
a la fi del segle i algunes no s’arribaren a acabar.
Fins al 1792 no va estar dotat de guarnició.
L’anomenat Castell de Sant Ferran de Figueres té
un perímetre exterior, mesurat sobre el parapet del
camí cobert, de 3.125 m, i un altre d’interior, mesurat sobre el cordó de la muralla, de 2.100 m.
Entre el camí cobert, dotat de travesses i espaioses
places d’armes, i la pròpia muralla de la fortalesa,
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“Durant la Guerra del Francès (1808-14)
i com d’altres places fortes espanyoles,
Sant Ferran fou ocupat per les tropes
napoleòniques”
s’estén el fossat que, amb una superfície propera
a les 10 ha, dóna espai a les obres defensives exteriors conservades intactes i en la seva totalitat.
El recinte interior està format per sis baluards de
diferents mides, units per sengles panys de muralla.
Al nivell del fossat del front est hi ha les cavallerisses, impressionant nau de doble crugia i factura
perfecta, capaç d’allotjar al seu dia 3 esquadrons de
cavalleria (450 places).
L’espai intern del recinte està ocupat per nou grans
edificis, destinats a l’allotjament dels comandaments
i oficials amb les seves famílies i a diversos serveis.
Finalment, sota el pati d’armes de 12.000 m2 de superfície, es troba situada la reserva principal d’aigua
potable de la fortalesa. Aquesta meravella de l’enginyeria hidràulica és a una profunditat de 8 m sota el
pis del pati. Consta d’un circuit per omplir-se, quatre
grans dipòsits amb una capacitat conjunta de 9.000
m3 i un sistema de buidat a prova de sabotatges.
La superfície total de la fortalesa de Sant Ferran és
de 320.000 m2, o de 550.000 m2 si hi afegim l’espai
dels seus glacis. A les troneres s’hi podia instal·lar
fins a 230 canons, i comptava amb emplaçaments
per a morters i obusos.
La guarnició per mantenir la fortalesa en condicions
de defensa operativa era de quatre mil homes, amb
possibilitat d’emmagatzemar subministraments per
suportar un setge d’un any.

E.S. VERGES
Pedro Carvalho

Tel. 972 78 01 34
Ctra. 31 p. Km 357,8

17142 - VERGES (Girona)
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De l’1 de juliol al 15 de setembre
i Setmana Santa
10:30 h a 20:00 h
La resta de l’any
10:30 h a 15 h
obert tots els dies de l’any
Excepte l’1 de gener i el 25 de desembre
Es permet l’entrada al monument
fins 1 hora abans del tancament

INFORMACIÓ I RESERVES:
972.50.60.94

OPCIONS I PREUS
VISITA AUTOGUIADA: 3’00 €
Visita individual amb el suport d’una Audioguia-sonora
tot seguint un itinerari degudament senyalitzat estructurat en catorze punts d’interès (durada: de 45 m a 1 h)

VISITA CONVENCIONAL: 2’50 €
(Mínim 35 persones)
Recorregut comentat per l’interior de la fortalesa a
càrrec d’un guia monitor (durada: d’1 h 30 m)

NOSTÀLGIC SANT FERRAN: 10’00 €
Recorregut comentat pel fossat de la fortalesa (2,5 km)
a bord d’un vehicle tot terreny (durada 1 h)

LA CATEDRAL DE L’AIGUA: 15’00 €
Visita activa en la qual es fa un recorregut comentat
pel fossat de la fortalesa (2,5 km) a bord d’un vehicle
tot terreny i una visita a les seves galeries subterrànies
de contramina. Sota el pati d’armes, de 12.000 m2, es
troben les 4 grans cisternes de la Fortalesa, a una profunditat de 8 m, per una de les quals, es realitza una
silenciosa navegació a bord d’una embarcació Zodiac
(durada de la visita: 2 h aprox.)

Més informació a:
www.lesfortalesescatalanes.info

(Baix Empordà)

La malaurada entrada en servei actiu de Sant Ferran amb motiu de la Guerra Gran (1793-95), amb
la seva polèmica capitulació en 1794, va difondre
l’apel·latiu de “la Belle Inutile”, amb el qual la va
rebatejar l’exèrcit francès, origen aquest d’una no
merescuda “llegenda negra” que ha acompanyat la
fortalesa fins als nostres dies.
Durant la Guerra del Francès (1808-14) i com d’altres places fortes espanyoles, Sant Ferran fou ocupat per les tropes napoleòniques. En aquest període
es va produir dins els seus murs la mort del general
Álvarez de Castro, defensor de la ciutat de Girona
durant el terrible setge de 1809, fet aquest que,
emmarcat per la llegenda, ha passat a formar part
de la memòria popular de la comarca.
Poc després de la mort del general, l’abril de 1811,
Sant Ferran és recuperat per les tropes de la Junta
Superior del Principat, per mitjà d’un audaç cop de
mà digne del millor film d’aventures i va romandre
en el seu poder per espai de cinc mesos. Aquesta
circumstància donà lloc al primer i únic setge formal
patit per la fortalesa.
Al llarg del segle XIX Sant Ferran va seguir els esdeveniments polítics i socials del país des del seu
paper de petita guarnició de província.
Als darrers moments de la Guerra Civil a Catalunya,
Sant Ferran va ser seu del Govern de la República
espanyola.
L’1 febrer de 1939 va tenir lloc a la fortalesa la darrera reunió en territori espanyol de les Corts republicanes.
Finalitzada la Guerra es convertí en gran aquarterament i posteriorment en presó militar.
En l’aspecte anecdòtic, cal esmentar l’estada com a
recluta de Salvador Dalí el 1925 i l’empresonament
d’Antonio Tejero, un dels responsables de l’intent
de cop d’estat del 23 de febrer de 1981. Les darreres notícies parlen del trasllat dels fons del Museu
del Castell de Montjuïc de Barcelona pel seu tancament, a fi de crear un nou museu a la ciutat de
Figueres.

ELS HORARIS
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“En l’aspecte anecdòtic, cal esmentar
l’estada com a recluta de Salvador Dalí el
1925 i l’empresonament d’Antonio Tejero,
un dels responsables de l’intent de cop
d’estat del 23 de febrer de 1981”
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Volta el món...
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(Baix Empordà)

Unes vacances de talla XXL
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Quan se’m demana que expliqui algun dels meus viatges, sempre li dic a la gent si sap el que és un viatge, o
millor dit, si sap diferenciar entre un viatge i un trasllat.
Jo, sempre els dic que un viatge és una experiència,
és un recull, un viure sense recança, un aprofitar
tots els moments, els instants, gaudir-los, fruir-los,
emportar-se cap a casa un trosset, un boci del lloc
on hem anat, de la gent, dels seus costums, les seves olors, imatges, llums..., gaudir amb la màxima
intensitat... un Carpe Diem total.
L’altra història, que quan passa el temps pràcticament ni te’n recordes del que vas veure, viure, sentir, tastar, escoltar... és senzillament un trasllat.
Quan no t’emportes res cap a casa, és un trasllat, i això,
voleu que us digui, és simplement una altra història.
I d’una historia, la meva història de l’estiu passat,
és del que us vull parlar...
Un dia de primavera el meu pare em va deixar triar
per anar a l’estiu de vacances a Brasil o a Egipte i jo
vaig triar la terra dels faraons i les mòmies.
Ens situem al dia 8 d’agost de l’any 2008. Ja havíem
anat a facturar les maletes i al cap de 2 hores havíem d’entrar a l’avió. El vol durava 5 hores, cosa que
a mi m’agradava.
Quan vam arribar de nit, el primer que ens van preguntar va ser si portàvem càmera de vídeo i ens ho
van anotar al passaport.

Vam passar 3 dies al creuer del Nil on vam fer uns
quants amics i després vam anar a l’aeroport de
camí cap a El Caire.
Quan vam arribar ens vam trobar que ens havien
rebentat la maleta com a moltes altres persones,
així que vam pensar de comprar-ne una al Kalili,
el mercat més famós d’El Caire, i així va ser. Vam
comprar una maleta per 15 €.
Quan vam anar a l’aeroport per tornar a Barcelona
ens vam trobar a tota la gent del vol d’anada.
No cal dir que quan vam arribar a Barcelona ens van
tornar a rebentar la maleta.
Espero tornar a viure unes vacances com aquestes!
Judit Alonso
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Ja fa calor. El guia s’encarrega de les entrades per
accedir a la zona dels temples i desprès d’unes
petites explicacions ens acompanya fins al lloc.
Aquí tothom campa per lliure. Un cop a dins has
d’anar amb el pitet a sobre per tal que no acabis
moll, perquè a tots se’ns cau la baba. A més, a
dintre s’està fresquet i això sempre s’agraeix. Un
cop vistos els dos temples hi ha la corresponent
sessió de fotos per al record. Sort que hem vingut
aviat, ja que hi ha més gent que a les Rambles de
Barcelona.
Un cop acabada la visita ens col·loquem en el nostre hotel per anar a dormir una mica, ja que a
l’autocar ha estat força difícil.
Després, cap a la nit, tornem a l’esplanada dels
temples on anem a veure un espectacle de llums
i sons, que realment és la cirereta del pastís. Recomanable 100%, llàstima que els bancs de pedra
on sèiem estaven que cremaven, del sol acumulat
del dia... Vàrem quedar amb el... ben escaldat...
Però va valer la pena!
Amandi Alonso
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No podíem acabar aquest article sense parlar del
millor del viatge.
Quan arribes a Egipte, tot et sembla un somni, un
conte d’aventures, tot és espectacular..., el seu riu
Nil, els seus temples, els seus mercats populars
(basars), la ciutat d’El Caire, les seves Piràmides...
impressionants, però si hi ha una cosa que destacaria per sobre de totes és la visita al Temple d’Abu
Simbel, és senzillament una meravella.
Imaginar-te, veure que aquelles dues moles les van
treure peça a peça del seu lloc original i les muntaven més amunt, exactament igual de com estaven,
construint uns turons artificials per acollir aquestes
obres mestres de l’arquitectura egípcia, és per quedar bocabadat, però bé, deixeu-me que us faci cinc
cèntims de com va anar això ...
Bé, per anar-hi ens van fer aixecar de matinada per
agafar conjuntament amb altres autocars la ruta de
Assuan cap a Abu Simbel. Havíem d’anar tots junts
amb comboi militar, pel que va succeir fa uns anys
per aquells voltants.
Viatgem de nit i quan ja clareja, tenim desert davant. Quan són cap a les 9 arribem a la destinació.

(Baix Empordà)

El millor del viatge
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L’església de Marenyà
L’església de Sant Esteve de Marenyà és l’edifici religiós més notable
del terme municipal de la Tallada d’Empordà i n’és, sens dubte,
l’església més antiga.
Davant la porta d’entrada de l’església encara es conserva el pedró. Es tracta d’una taula rectangular de pedra amb una creu de ferro al mig, mutilada. En aquesta
pedra, en els laterals, hi ha inscrits en llatí els quatre
punts cardinals: Ad Aquilonem (nord), Ad meridiem
(sud), Ad orientem (est), Ad occidentem (oest).
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(Baix Empordà)

Les pintures murals
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Façana principal de l’església en la que s’observa la porta d’entrada i la pedra del pedró

Descripció de l’església i el seu entorn
L’església consta d’una sola nau amb absis de mig cercle. La nau està coberta amb volta de canó. A l’exterior, l’absis està decorat amb arcuacions llombardes.
La resta dels murs del temple són llisos. La decoració
llombarda i el tipus de parament dels murs laterals i de
la capçalera suggereixen que es tracta d’una construcció típica del segle XI. La façana està feta amb grans
carreus ben escairats i carejats amb una porta de dos
arcs de mig punt, adovellats i en gradació, amb llinda
i timpà llis. L’arc extern està envoltat per una arquivolta amb doble motllura. Aquesta façana sembla que
correspon a una reforma de finals del segle XII o inicis
del segle XIII. Sobre dels murs romànics en època baix
medieval fou aixecada una obra de fortificació que dobla l’alçada de l’edifici original.

A l’interior de l’església, a la zona de l’absis, s’hi conserva un conjunt de frescos romànics de finals del segle XI o inicis del segle XII, atribuïts al Mestre d’Osormort. El tema més important és el martiri i lapidació
de Sant Esteve. També hi apareix la crucifixió i la visita de les tres Maries al sant sepulcre. Aquestes pintures foren restaurades durant la dècada dels anys 90
del segle XX. Actualment presenten un aspecte molt
deteriorat, ja que hi ha hagut alteracions en els pigments i pèrdues de morter a causa de les humitats
dels paraments i especialment de la coberta de l’edifici. Entenem que la consolidació i sanejament dels
murs i la restauració de la coberta haurien d’ésser les
actuacions principals que s’haurien de realitzar en el
cas que en el futur s’hi desenvolupés un projecte de
restauració integral del temple. D’aquesta forma es
reforçaria l’estructura de l’edifici i es posaria fre a la
degradació de les pintures murals.

Pintures murals de l’absis, concretament es tracta de
l’escena de la lapidació de Sant Esteve.
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Així, segons el conveni signat per ambdues institucions,
s’invertirà en dues accions paral·leles: una dirigida a la
restauració i millora de monuments i elements romànics, i l’altra, a la difusió d’aquests béns patrimonials.
Cal destacar l’important inversió que rebrà l’església de
Sant Esteve de Marenyà, ja que s’ha previst una dotació econòmica de 245.000 €. El període previst d’execució és 2008-2013, i s’intervindrà en 74 monuments
romànics emblemàtics d’arreu de Catalunya.
Joan Andreu i Ferran Codina
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Menjar casolà i especialitat en caça, Menú diari

(Baix Empordà)

El present i el futur del conjunt
Aquests enterraments antics han estat fruït d’excavació arqueològica durant el mes de juny, especialment per posar fre a la degradació que estaven
patint i per poder protegir les sepultures de lloses,
que eren visibles. Esperem que amb la seva excavació i posterior estudi puguin aportar més informació
sobre els seus orígens. En un proper article n’exposarem els resultats.
Per altra banda, i fent justícia a la importància d’aquest
temple romànic, el Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i l’Obra
Social “la Caixa” han inclòs l’església de Sant Esteve
de Marenyà en un programa de millora de monuments
romànics, anomenat Romànic Obert. Aquest programa té com a objectiu “donar un impuls renovat a la
posada en valor, revisió, millora i prevenció d’aquest
important llegat patrimonial”.

Absis de l’església on es pot apreciar la decoració llombarda i l’aixecament i fortificació del pis superior.
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A l’exterior del temple, als peus de l’absis, es conserven dues sepultures de lloses escapçades. La datació d’aquestes tombes sembla situar-se dins el segle
XI. Amb la degradació del sòl a causa dels fenòmens
atmosfèrics han aparegut dos enterraments més, intercalats entre les altres dues tombes, però que no
estan coberts amb lloses. Aquests enterraments són
el testimoni de l’ús dels voltants de l’església com a
cementiri des d’èpoques reculades i que els treballs
de remodelació de l’entorn han malmenat de manera irreversible. Actualment presenten un aspecte de
degradació important, ja que es troben situades al
marge de sobre la roca natural i l’efecte de l’erosió ha
anat extraient totes les terres sobreposades. Aquest
fenomen provoca l’aparició d’ossos solts i destrueix
les estructures funeràries.
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 Vé de la revista anterior.

Memòria històrica recent
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(Baix Empordà)

Quants més papers remeno més en trobo de nous.
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Es veu que l’avi Estrada tenia la dèria d’arreplegar-ho tot i guardar-ho tot. Avui us parlaré d’un
llibret molt curiós que es va fer a l’escola de la
Tallada l’any 1933 i que es titulava: “Monografia
de la Tallada y su término municipal”. Està escrit a
mà –per cert amb una lletra fantàstica de tots els
alumnes– i del que es tractava és que cada alumne expliqués com veia el municipi. El primer a signar era en Miquel Ferrer Font, que per cert ens fa
pensar que vam encertar en el nom de la nostra
revista, ja que diu que “el término de la Tallada
es casi una mitad llano y otra mitad montañosa”.
La Clara Vila parlava de les torres, de l’església de
la Tallada, de Tor i de la de Marenyà. D’aquesta
última escrivia: “El ábside de la de Mareñá es el
más bonito y hermoso, con unas pinturas murales
en su parte interior, que vienen a ver personas forasteras alguna vez”. En Josep Blanch Arada parla
dels cereals que es cullen en el terme i també dels
ramats d’ovelles, mentre que la Dolors Ferrer Puig
parla dels oficis i botigues i de les festes majors
i altres festes que se celebraven en aquells moments. En Josep Tarrats Bonay parla de les aus
de corral i dels ramats i en Jaume Ferrer Blanch
ens diu que al municipi hi ha 556 habitants amb

unes 120 cases i fa una descripció detallada dels
carrers i dels pous. Finalment, la Pietat Coll Lladó
parla de les comunicacions viàries, del correu i
dels serveis d’autobús.

Un projecte de local social
De ben segur que molta gent no sap que l’any 1968
mossèn Josep Collell, que feia poc que era rector
del poble, havia encarregat, gratis, per descomptat,
a en Salvador Falgàs un projecte per fer un local
social al que ara és la Plaça de mossèn Llorenç. A
Tor tenien ja el seu centre social i a la Tallada no
hi havia cap local suficient per fer actes públics. La
gent es trobava a la Carpa, el bar de la Maria, però
era molt petit. Es disposava de l’hort de la rectoria, per tant no hauria afectat a l’absis de l’església.
L’any 1970 en Salvador va fer un nou projecte, amb
planta baixa i pis. El rector se’n va anar a fer la
mili a Barcelona i el projecte es va quedar al calaix
del substitut. Per sort, després de buscar molt hem
trobat els dos projectes, dels qual us n’oferim unes
imatges del que hagués pogut ser però no va ser.
Això també és història.
El del caliquenyo
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Hola, em dic Cristina. L’Alan i jo vam venir a viure
a la Tallada a finals de l’any passat. Jo sóc de Sant
Adrià del Besòs i ell de Bristol. La meva família, els
meus pares, la meva germana Judit i jo vam començar a venir al poble als anys setanta, primer a
estiuejar-hi i després també els caps de setmana.
L’Alan hi va venir per primer cop l’any 97, a l’abril,
i el camp del costat de casa estava atapeït de roselles.
Crec que va ser cap a finals dels 70 quan els meus
pares van comprar el camp de les Comes a l’Ernesto, ell ja hi havia plantat els pins que encara hi ha
a la banda del davant del pati, i després s’hi van
començar a fer la casa. La Joana i en Mario us podrien explicar moltes de les seves peripècies d’aquí
a l’aspre: van fer-hi arribar la llum, es van fer pujar
l’aigua, que llavors venia del dipòsit que encara és
al davant del Mas Jordi. Venint de ciutat, tot això
era una aventura interessant per a nosaltres. Tenien un hort, el treballaven un cop la setmana amb
les eines del meu avi que també havia tingut hort
molts més anys enrere.
Van començar les obres, va néixer l’Anna, la meva
germana petita, van plantar-hi arbres i fruiters, alguns els han plantat els ocells, o potser el vent… La
història de la meva família esta lligada a la Tallada
des de fa més de 30 anys, que no són gaires segles, però déu n’hi do, oi? Els meus primers records
del poble són dels gronxadors al pati que ara és de
l’Ajuntament i de passejades amb bicicleta, que en
aquells temps havien de ser BH, la meva era de color verd i la de la Judit de color vermell. Pedalàvem
pel pla, amb la Maria Àngels i la Nuri, recordo els

estius que no volíem que s’acabessin mai i la tramuntana... També el Teleclub, el Foc Nou, la Colla
dels 50, en Pep i l’Esteva, les festes majors, el pis de
l’edifici de les Escoles, dinars de germanor, en Damià
que em va ensenyar a conduir amb el seu tractor
quan jo tenia 13 anys, les sargantanes prenent el
sol enfilades a la paret, les orenetes assegudes a la
finestra i els dragons que s’acostaven a sopar a la
vora els llums.
El 2008 va començar una nova etapa. L’Alan i jo ens
hem instal·lat a Ca la Joana i en Mario, tenim dos
gossos, la Yelka i el Foc, hem tingut l’hivern més fred
que jo recordo i hi ha hagut dies que semblava que la
tramuntana no hagués de parar mai. Hem fet algun
canvi a la casa i al pati perquè a tothom ens agrada
posar-hi la nostra empremta, ens agrada molt viure aquí i l’estil de vida al qual ens estem adaptant.
Només hi ha una cosa que m’emprenya, la gent que
passeja els seus gossos sense lligar, si no els poden
controlar no els haurien de deixar sortir de casa, em
refereixo tant els gossos com als amos..., però crec
que això pertany a una altra secció de la revista.
L’Alan també vol aprofitar per fer-vos saber que fa
anys que estudia català i el parla molt bé.
Saludem cordialment tothom i especialment la Míriam per haver pensat en nosaltres.

(Baix Empordà)

Cristina Colominas i Alan
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L’Oreneta
Ja ha arribat la primavera,
Surten les primeres roses
De tots colors, entre ells ja el blanc,
Que és el meu preferit.
Oh què veig! Un vol d’orenetes
Ben agermanades,
S’han posat damunt de la rosa blanca.
És la mateixa de cada any.

Dónes voltes, i més voltes al jardí cada dia,
No t’entenen,
Però amb la mà al cor
Et comprenem.
Poses alegria, on hi ha tristesa,
I tendresa on hi duresa.
Que bonica ets oreneta!
Gràcies amiga, veïna, juganera oreneta.
Maria Ruscalleda
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(Baix Empordà)

Bonica oreneta,
que em fas companyia al matí, i
una estoneta abans d’anar a dormir.
Tu has viatjat a molts països,

Has patit fred i molta calor,
Però fidel sempre tornes a casa.
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veïns; la de Santa Maria a la Tallada, sempre tan
ben guarnida de flors.
Però la més petita, la de Sant Esteve, a Marenyà, és
per a mi com un petit tresor. No és solament pel seu
valor arquitectònic i la seva antiguitat, sinó també
per la senzillesa amb la qual es fan els oficis, per la
festa major i el dia de Sant Esteve.
I és això el que us vull explicar. La primera vegada
que hi vaig anar, com que és tan petita, amb prou
feines hi cabíem. Estàvem tots com una gran família, ben juntets, ben a la vora de mossèn Josep
Riera. Com si anéssim a compartir el millor del món.
Jo, mentre, anava escoltant l’ofici, només tenia un
pensament i que sempre es repeteix...
“Això sembla un bocinet de cel”
FJC

MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
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Mòbil 687 488 696
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He voltat pel món, potser massa, potser poc, però
un bon dia vaig arribar a aquest petit municipi, “petit” vist des de fora, però quan hi ets..., sorprèn la
grandesa de la gent, la seva hospitalitat i l’acolliment
de tots; tothom saluda, i això fa que no et sentis
estrany, amb el temps, els agradables però senzills:
“bon dia/bones...” passen a ésser xerrades i es gaudeix de compartir les experiències i l’alegria.
És un municipi amb tradicions que ara costen de trobar. A mi m’agradaria parlar d’una, com és la d’anar
a missa; no fa falta que sigui cap festa ni que hi
hagi cap esdeveniment especial perquè la gent canti
a l’ofici, això sí, per les festes, hi ha “El Coro”, que reuneix tots els de municipi que poden venir a cantar.
Totes les esglésies del municipi tenen el seu encant:
la de Sant Climent de Tor, tan acollidora; la de Sant
Mateu de Canet, restaurada amb l’esforç de tots els

(Baix Empordà)

Un bocinet de cel
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Trilogia Millenium - Stieg Larsson
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(Baix Empordà)

Els homes que no estimaven les dones
La noia que somiava un llumí i un bidó de gasolina
La reina al palau dels corrents d’aire
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Gairebé 13 milions de lectors
arreu del món, estrena de les 3
pel·lícules amb el mateix títol,
sèrie de televisió... Sens dubte
podem parlar de fenomen. L’autor, el periodista suec Stieg Larsson, va morir el 2004 d’una crisi
cardíaca als 50 anys, pocs mesos després de lliurar la trilogia
a la seva editora. No va poder
veure l’enorme èxit aconseguit
per la seva obra; des d’allà on
sigui segur que assisteix fascinat
a l’interès que ha despertat amb
el seu extens treball –entre 600
i 800 planes de mitjana per cada
volum–, un negre i vibrant retrat
de la Suècia contemporània amb
uns personatges que ja s’han
guanyat per mèrits propis un lloc
a l’olimp de la ficció literària.
Barreja del millor estil de novel·
la negra molt ben amanida amb
acció, reflexió, denúncia social i,
sobretot, uns magnífics personatges encapçalats per la hacker
informàtica Lisbeth Salander, de
passat incert i fosc, a cavall de la
violència que l’envolta i un intens
magnetisme difícil de classificar.

ROURA
TALLER MECANIC ROURA
SERVEI TÈCNIC

L’argument del primer títol
En Mikael Blomkvist, periodista i fundador de la prestigiosa revista econòmica sueca Millennium, és acusat i condemnat per difamació pels tribunals d’Estocolm. El seu delicte ha estat fer públiques una sèrie
de greus acusacions contra un dels empresaris més
importants del país. Abans d’entrar a la presó, però,
rep una curiosa trucada: en Henrik Vanger, patriarca
d’una altra de les sagues escandinaves més poderoses, li demana que investigui la desaparició quaranta
anys enrere de la seva neboda Harriet. Amb l’inestimable ajut de Lisbeth Salander, una jove pertorbadora i socialment inadaptada, carregada de tatuatges
i pírcings, i amb memòria fotogràfica i unes habilitats
com a hacker insuperables, formarà un tàndem perfecte i junts es veuran arrossegats dins una espiral
de secrets i mentides que no s’haurien imaginat mai.
Corrupció política, espionatge industrial, intrigues
familiars, protagonistes inquietants, amor al límit...
tots aquests són només alguns dels ingredients que
fan que aquesta apassionant obra hagi estat batejada per mitjans de tot el món com la novel·la negra
de la dècada.
Dels altres dos volums, no us en desvetllem res,
descobriu-ho vosaltres mateixos... segur que no us
decebran.
Més informació a:
www.columnaedicions.cat
www.loshombresquenoamabanalasmujeres.es

OFICINA DE VERGES
Plaça Onze de Setembre,10
T 972 78 08 08 F 972 78 05 42
17142 VERGES
Email: mustel@mapfre.com
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L’Escala des de l’empostissat.
Història de La Principal de l’Escala i les altres cobles locals
de Jordi Gallegos i Córdoba

Margarita Vidal

Núm. 04
J uny

2009

Aspre i Pla

(Baix Empordà)

“llicenciat en Història i president
de l’Agrupació Sardanista Escalenca,
l’Avi Xaxu, Jordi Gallegos,
és activista cultural i motor
de mil i una activitats”

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

I ara, de Suècia a l’Escala. El llicenciat en Història i
president de l’Agrupació Sardanista Escalenca Avi
Xaxu, Jordi Gallegos, activista cultural i motor de mil
i una activitats , ha publicat “L’Escala des de l’empostissat. Història de La Principal de l’Escala i les altres
cobles locals”. És un estudi exhaustiu i rigorós, resultat de dos anys d’intens treball, tot i que l’embrió ja es
troba en un article en el llibret de l’Aplec de la Sardana
de l’Escala de l’any 2004. Amb les pàgines del llibre
es poden rescatar de l’oblit el nom de molts músics
escalencs, avui perduts en la memòria, però també es
pot resseguir la trajectòria de les primeres formacions
musicals escalenques, de L’Aliança (1888-1912) i, sobretot, de La Principal de l’Escala (1906-1929, 19391957 i 2004-), sense desvincular-les, però, de la seva
història global. Gran quantitat de dades i documents
gràfics (unes 200 il·lustracions) es combinen amb fets
tràgics, tocs d’humor, curiositats i anècdotes, detalls
que sabran copsar l’atenció del lector que tingui a les
seves mans la citada edició i vulgui gaudir llegint-la.
L’obra, a més, permet fer un tastet previ als afeccionats desprès que s’hagi confirmat recentment la
notícia que la vila marinera ha estat triada com a
Ciutat Pubilla del 2010. S’ha complert així un somni
esperat des de fa molt de temps. La notícia ha vingut acompanyada de la decisió de La Federació Sardanista de Catalunya de distingir la vila escalenca
amb el títol vitalici de Meritíssima en la Sardana.
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Medicina i salut

Alimentació saludable
Quan parlem d’una alimentació saludable cal que, en primer lloc,
definim i deixem clar uns quants conceptes que resulten imprescindibles
per entendre el com, quan i per què de l’alimentació.
u Els hidrats de carboni són el que coneixem
com a “sucres” i hem de diferenciar aquells que
són d’absorció ràpida o simples –com ara el sucre–, dels compostos d’absorció lenta, com ara el
midó que es troba a les pastes de sopa, l’arròs, la
sèmola.
u Les proteïnes també tenen un doble origen
i poden ser d’origen animal com les que tenen
la carn, el peix i els ous, amb alt valor biològic,
i d’origen vegetal com les que es troben a les
verdures, les hortalisses i els llegums.
u Els greixos també poden ser saturats d’origen animal, procedents sobre tot de la carn
vermella (vedella, porc, xai, etc.) i poc recomanables, o insaturats, procedents del peix i de
vegetals, amb efecte cardioprotector, tot destacant el paper de l’oli d’oliva.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

Així, hem de diferenciar els aliments, que són aquells
compostos naturals o transformats, que contenen,
com a mínim, una substància nutritiva, dels nutrients, que són elements continguts en els aliments
que són imprescindibles per a la vida. Els aliments,
en general, són prou coneguts per tothom i no és més
que tot allò que utilitzem normalment per alimentarnos, és a dir, per menjar. Els nutrients que contenen
aquests aliments ja no són tan coneguts per tothom,
però són molt importants per al repartiment i ús que
n’hem de fer. Així, els nutrients es reparteixen en
hidrats de carboni, greixos i proteïnes que constitueixen la font de calories necessàries, i els minerals i les vitamines que, sense aportar calories, són
imprescindibles per a un bon funcionament i equilibri
del cos. A més, hi ha l’aigua que contenen els aliments i que és imprescindible per a la vida.
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Les proporcions adequades de cada un dels nutrients principals en una dieta saludable haurien de
ser les següents:
• Hidrats de carboni 50-60%
• Greixos 30-35%
• Proteïnes 10-15%
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Verdures i fruites
200-400 gr. de verdures (2 racions)
i tres peces de fruita/dia.

Llegums
2-4 racions/setmana (60-80 gr. en cru per ració)

Cereals

Carn, peix i ous
3-4 racions/setmana de cadascun, alternant
100-125 gr. carn/ració
i 150-200 gr. peix/ració

Làctics
2-4 racions/dia
Per acabar, penso que és molt important assenyalar
que l’alimentació de la zona mediterrània coneguda com a dieta mediterrània constitueix un model
alimentari que recull totes les característiques de
l’alimentació saludable i és reconeguda científicament com una de les formes més bones d’alimentació. Nosaltres que tenim la gran sort de viure en
aquest territori i tenir a l’abast tots els aliments que
aquesta dieta ens proposa hauríem d’aprofitar-ho i
menjar saludablement.
Dr. Emili Nicolau i Martí
Barcelona / Tor, maig 2009

(Baix Empordà)

Pa a diari (80-120 gr.)
i arròs o pasta 2 cops /setmana (80-100 gr. cru)
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Una bona alimentació saludable ha de complir els
següents requisits: ha de ser variada, tant en els
aliments que conté com en la seva preparació; ha
de ser moderada, adequant la quantitat de menjar a les necessitats i edat de cada persona; ha de
ser equilibrada, és a dir, amb una proporció adequada d’aliments d’origen animal i vegetal que ens
aportin la quantitat correcta de nutrients i calories
i, finalment, ha de ser satisfactòria, combinant el
caràcter saludable de l’alimentació amb el plaer de
menjar. És important tenir en compte tots i cadascun d’aquests conceptes, ja que el menjar no deixa
de ser un acte social molt arrelat a la nostra forma
de vida i hem d’entendre que el fet d’una bona taula
d’amics o família no està renyida amb una alimentació saludable, equilibrada i que, alhora, ens proporciona plaer.
En relació amb les calories, hem de saber que per al
bon funcionament del nostre cos i per a la realització de les activitats diàries necessitem una aportació continuada d’energia que ens és proporcionada
pels aliments i que el valor energètic o calòric d’un
aliment correspon a la quantitat d’energia que s’obté d’aquest aliment un cop metabolitzat i oxidat, és
a dir, un cop digerit. En aquest sentit, val a dir que
cada gram d’hidrat de carboni proporciona 4 calories, cada gram de greix en dóna 9 i cada gram de
proteïna n’aporta 4.
El repartiment correcte de la quantitat total de menjar en un dia ha de ser proporcional a l’activitat física de la persona i s’ha d’adaptar en el possible
als horaris laborals o feiners. De manera genèrica
direm que un bon repartiment de l’alimentació diària seria el següent: 25% en l’esmorzar, 35% en el
dinar, 15% en el berenar i 25% en el sopar.
Finalment, a l’hora de fer el repartiment saludable
de tots els aliments de forma que ens proporcionin
la quantitat d’energia i de nutrients necessaris, val
a dir que el repartiment diari, segons la piràmide de
l’alimentació, hauria de ser el següent:
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L’Olga i en David de la Tallada
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(Baix Empordà)

A la vida hi ha moltes coses que no es poden preveure. Com podien preveure en David i l’Olga que s’instal·larien un bon dia a la Tallada i que s’hi
quedarien si no sabien ni que existia aquest poble? I no venien pas de
prop, no, sinó de Txèquia, on en David hi va anar a aprendre txec i es va
trobar amb l’Olga, filla del país, es van enamorar i es van casar. Hi ha gent
que viu intensament en poc temps i aquesta parella en són un testimoni.
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En David, a més, a la universitat de Brno hi va trobar l’Olga, una noia que estudiava a
la mateixa universitat que el
noi de la Llagosta, es van conèixer i es van enamorar. Durant cinc anys van viure en la
mateixa universitat i un bon
dia van decidir casar-se. En
aquest cas no hi havia problema de llengua, els dos sabien
perfectament el txec i encara
avui, la seva llengua d’ús diari
és el txec.
Quan ella va quedar embarassada es varen replantejar
venir a viure a Catalunya.
Però on? Els dos coneixien
La Klaudie amb el seu pare, en David, a Portlligat l’any passat.
aquest sector de la Costa
Brava i concretament l’Escala.
I
tenien
clar
que
havien
de buscar el seu niu,
Estava intrigat. Un noi de la Llagosta i una noia de
enriquit amb el proper naixement de la Klaudie,
Txèquia, en David Utrera i l’Olga Ctvrtnickova, véprop del mar. Van voltar per l’Escala, van consultar
nen a parar a la Tallada i hi viuen amb la seva filla
preus i mirar cases –com fem tots en aquests caKlaudie. És una llarga història que ens comença a
sos– i van veure una oferta d’una casa a la Tallada.
explicar en David: “Jo estudiava filologia anglesa a
No hi havien estat mai ni sabien on era: “Recordem
Barcelona i el 1994 vaig anar a estudiar txec a la
que feia una tramuntana molt forta. Vam buscar la
universitat de Brno. L’any següent hi vaig tornar.
casa, antigament Can Nitus, i en aquell moment
El 1997 pràcticament vivia tot el curs en aquesta
habitada per uns suïssos. Va ser un amor a primera
ciutat txeca i només venia a Barcelona per examivista, ens va agradar, estava ben restaurada, era
nar-me”. Es veu que la llengua d’aquell país el va
gran. I ens la vam quedar”.
enganxar o bé tenia molta força de voluntat, fins al
L’avantatge d’en David és que per treballar només
punt que a la mateixa universitat li van donar feina
necessita una comunicació amb internet, res més.
de professor de txec per a estrangers i s’hi va queFa de traductor del txec a l’espanyol o viceversa.
dar. De fet, ell hi va anar per primera vegada com
Per tant, no s’ha ni de moure de casa. Ell creu que
a turista i el país el va fascinar com em sembla que
no són més de mitja dotzena els que fan aquesta
ens ha passat a tots els que hem anat alguna vegafeina en tot l’Estat. Per tant, no hi ha massa comda a Praga i hem recorregut més o menys al país. Hi
petència. I sempre té el recurs d’acudir a la seva
vaig estar pocs dies, però és potser el lloc que més
dona quan té algun dubte, que deu ser poques
recordo dels que he recorregut al llarg dels anys.
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“Actualment ja no li cal
agafar el cotxe per anar a
fer classes d’anglès, ja que
s’han format dos grups a la
Tallada, un per a principiants i l’altre per a alumnes
més avançats”

L’Olga, amb la seva filla, a la Tallada el 2005.

La família completa a França el 2002.
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vegades perquè el txec, segons diuen, el parla i
l’escriu com el català.
En arribar a la Tallada, l’Olga es va dedicar a fer
bàsicament de mare i a anar-se situant en un nou
indret, sens dubte força diferent del que vivia
abans de conèixer en David. Per tant, treballava
amb les feines de la casa, que és molta feina, ho
sabem tots. Quan la nena ja va començar a ser
gran i anava a l’escola va arribar el moment que
l’Olga busqués feina. Coneix molt bé l’anglès i es
va dedicar a fer classes. Va ensenyar anglès a Torroella de Montgrí i l’han vingut a buscar els de la
universitat de Cambrige per fer els exàmens dos
cops a l’any a Girona.
Actualment ja no li cal agafar el cotxe per anar a fer
classes d’anglès, ja que s’han format dos grups a la
Tallada, un per a principiants i l’altre per a alumnes
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més avançats. Els dimarts i
dijous, doncs, ensenya l’anglès a gent del municipi i també de fora que vol aprendre o
millorar aquesta llengua, avui
dia tan útil i per a alguns fins
i tot necessària.
En David i l’Olga s’hi troben
bé a la Tallada, ho diuen i se’ls
hi veu. Tenien molt clar, quan
van venir, que no volien viure
en un lloc com la Llagosta, per
exemple, on hi ha grans blocs
de pisos i molta gent. Estimen
la natura i els agrada sortir al
camp o passejar per la platja.
I tot això no ho haurien trobat
enlloc millor que aquí. I que
sigui per a molts anys.
Pep Collelldemont
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La Klaudie amb un ninot de neu a la República Txeca l’any 2006.
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Per passar l’estona

(i, opcionalment, bolets)

Ingredients
•
•
•
•
•

Peixet de vedella
Ceba (al gust)
Oli
Sal i pebre
1 pot de barreja
de bolets (opcional)

Preparació
Agafem una cassola que
tapi molt bé.
Posem una mica d’oli, fem
un llit de ceba tallada a
juliana ben fina.
Posem la vedella a la qual
em posat una mica de sal i
pebre.
Tornem a posar ceba per
sobre la vedella.
Tapem la cassola i la
posem al foc ben baix
durant 2 o 2 ½ hores.

Diuen que tots els dies hem de menjar una poma pel ferro i un plàtan pel potassi,
també una taronja, per la vitamina C i una tassa de té verd sense sucre, per prevenir
la diabetis.
Tots els dies s’han de beure 2 litres d’aigua (sí, i desprès pixar-los, que et porta el
doble de temps que et va portar prendre-te’ls).
Tots els dies s’ha de prendre un Actimel per tenir “L. Cassei Inmunitas”, que ningú no
sap el que és, però sembla que si no te’n fiques un milió i mig tots els dies, comences
a veure tothom borrós.
Cada dia prens una aspirina per prevenir els infarts, més un got de vi negre, pel mateix, i un altre de vi blanc, pel sistema nerviós, i un altre de cervesa, que ja ni me’n
recordo per a què era.
Si t’ho prens tot junt, guarda el “Red Bull” per al dia següent, tret que et doni un
vessament cerebral allà mateix, si és així, ni te n’assabentes.
Tots els dies s’ha de menjar fibra, molta, moltíssima fibra, fins que caguis un jersei.
S’ha de fer entre quatre i sis àpats al dia, lleugers, hipocalòrics, sense oblidar-te’n de
mastegar cent vegades cada queixalada.
Fent un petit càlcul, només en menjar se te’n van cinc hores.
Ah, desprès de cada àpat t’has de rentar les dents (desprès de l’Actimel i la fibra, les
dents; desprès de la poma, les dents; desprès del plàtan, les dents... i així fins que
tinguis dents, sense oblidar-se’n del fil dental, els col·lutoris i glopejar.
Millor fes la cambra de bany més gran, i posa-hi l’equip de música, ja que, entre
l’aigua, la fibra i les dents, t’hi passaràs unes quantes hores al dia tancat a dintre.
S’ha de dormir vuit hores i treballar-ne vuit, més cinc que fem servir amb els àpats,
vint-i-una.
Te’n queden tres, sempre que no hagis perdut el temps amb un embossament de
trànsit.
Segons les estadístiques, mirem tres hores diàries de televisió... i no hem parlem
de l’ordinador!
Bé, ja no pots, perquè tots els dies s’ha de caminar al menys mitja hora (per experiència: als quinze minuts comença a tornar, sinó la mitja hora es fa una).
I s’han de cuidar els amics, perquè són com una planta: s’ha de regar a diari, i quan
estàs de vacances, també, si és que pots anar de vacances...
A més, has d’estar ben informat, has de llegir al menys dos diaris i algun article de
revista, per contrastar la informació.
Et recordo que desprès de cada àpat t’has de rentar les dents.
També has de tenir temps per escombrar, posar la rentadora, rentar els plats, i ja no
t’explico si tens gos o mascota... fills?!
Bé, a mi em surten vint-i-nou hores diàries.

Opcions

Una mica abans d’acabar
la cocció hi podem tirar els
bolets.
També es pot fer amb carn
de porc.

L’única possibilitat que hi ha és fer diverses coses a l’hora.
Per exemple, et dutxes amb aigua freda i amb la boca oberta i així et beus els dos
litres d’aigua, quan surtis del bany, amb el raspall de dents a la boca, vas mirant la
tele mentre vas escombrant.
Et queda una mà lliure?
Truca els amics! I els teus pares! pren-te el vi (desprès de parlar amb els teus pares
et farà falta).
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Vedella
amb ceba

Consells per tornar-se boig

Això és per a tots els adults intelecto-neuro-hipocondríacs
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Gastronomia
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