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orna Nadal, tornen aquells dies freds, curts, però plens
de vida i il·lusió. Cada època fa sa guerra, diu l’adagi,
i els més grans saben que no té res a veure el Nadal
d’avui amb el de 50 anys enrere. Potser hi ha una cosa que
no ha canviat, és el dinar del dia de Nadal amb tota la família.
Són moltíssimes les famílies que aquest dia miren de reunir-se com més millor per compartir la taula, que tampoc no
s’assembla gaire amb el menjar d’èpoques pretèrites.
En el nostre municipi les festes nadalenques se celebren
amb molta il·lusió. A Tor, des de fa anys s’ha celebrat la
Missa del gall, amb piscolabis posterior al Casal. I també
des de fa anys tenen lloc les quines, que ja formen part del
programa nadalenc. L’arribada del patge del Rei i també
dels Tres Reis d’Orient, tant a Tor com a la Tallada, fa anys
que és esperada amb il·lusió per petits i grans. Ara, a més,
la sortida del Reis és més propera, amb l’organització de la
cavalcada per la mateixa gent del municipi. Són hores de
feina i treball, ben recompensades en una nit màgica.
Poc a poc, la nostra societat va posant les coses al seu lloc.
Vam viure una època que tot girava entorn a l’església i la gent
gairebé havia de ser creient i practicant per decret. Ara, però,
sembla que el seny s’imposa i podem conviure perfectament els
creients, els practicants, els agnòstics i els ateus. Tots plegats,
però, tenim clar que per damunt de creences i opinions cal
preservar les tradicions, que formen part de la nostra cultura.
Així, enguany, sota la direcció d’un grup de gent del municipi,
s’ha posat en marxa la representació dels Pastorets per part de
la mainada, una obra que feia molt de temps que no s’havia fet.
Quan surti la revista, l’obra ja s’haurà representat i esperem
que amb molt d’èxit. També haurà tingut lloc el dinar de la
Marató, una activitat solidària que estem segurs que haurà
estat molt participativa.
Us deixem, doncs, perquè llegiu el contingut d’aquest nou
número de l’Aspre i pla, confeccionat amb la participació de
molta gent, que hi ha dedicat temps i esforç per millorarlo cada vegada més. Ja sabeu que la revista és oberta a
tothom que tingui alguna cosa a dir. No és la revista de
l’Ajuntament, és la revista de tot el municipi.
Que passeu, doncs, un Bon Nadal i que l’Any Nou ens porti
sobretot salut i si pot ser que la crisi passi ja a la història
dels mals moments.
Bon Nadal i Feliç Any Nou.
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Editorial
Aspre i Pla s’adhereix a l’editorial que van publicar, de manera conjunta, els diaris:
La Vanguardia, Avui, El Punt, Diari de Girona, Diari de Tarragona, Segre, La Mañana, Regió 7,
El 9 Nou, Diari de Sabadell i Diari de Terrassa el passat Dijous, 26 de novembre del 2009

La dignitat de Catalunya
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(Baix Empordà)
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Un cor amb les vàlvules obturades, ja que noesprés de gairebé tres anys de lenta delimés la meitat dels seus integrants estan avui
beració i de contínues maniobres tàctiques
lliures de contratemps o de pròrroga. Aquesta
que han malmès la seva cohesió i han erosioés la cort de cassació que està a punt de decinat el seu prestigi, el Tribunal Constitucional
dir sobre l’Estatut de Catalunya. Per respecte
pot estar a punt d’emetre sentència sobre l’Esal tribunal –un respecte sens dubte superior
tatut de Catalunya, promulgat el 20 de juliol
al que en diverses ocasions aquest s’ha mosdel 2006 pel cap de l’Estat, el rei Joan Carles,
trat a ell mateix– no farem més al . lusió a les
amb el següent encapçalament: “Sapigueu: que
causes del retard en la sentència.
les Corts Generals han aprovat, els ciutadans
de Catalunya han ratificat en referèndum i
La definició de Catalunya com a nació al prejo vinc a sancionar la llei orgànica següent”.
àmbul de l’Estatut, amb la consegüent emanaSerà la primera vegada des de la restauració
ció de “símbols nacionals” (¿que
democràtica de 1977 que l’alt tripotser no reconeix la Constitució,
bunal es pronuncia sobre una llei
al seu article 2, una Espanya intefonamental ratificada pels electors.
grada per regions i nacionalitats?);
L’expectació és alta.
No ens confonguem,
el dret i el deure de conèixer la
el dilema real
llengua catalana; l’articulació del
L’expectació és alta i la inquietud no és avanç o retrocés;
Poder Judicial a Catalunya, i les reés escassa davant l’evidència que acceptació
lacions entre l’Estat i la Generalitat
el Tribunal Constitucional ha estat de la maduresa
són, entre altres, els punts de fricempès pels esdeveniments a actuar democràtica
ció més evidents del debat, d’acord
com una quarta cambra, confronta- d’una Espanya plural,
amb les seves versions, ja que una
da amb el Parlament de Catalunya, o el seu bloqueig.
part significativa del tribunal semles Corts Generals i la voluntat ciubla que està optant per posicions irreductibles.
tadana lliurement expressada a les urnes.
Hi ha qui torna a somiar amb cirurgies de ferro que tallin de soca-rel la complexitat espaRepetim, es tracta d’una situació inèdita en
nyola. Aquesta podria ser, lamentablement, la
democràcia. Hi ha, no obstant, més motius de
pedra de toc de la sentència.
preocupació. Dels dotze magistrats que componen el tribunal, només deu podran emetre
No ens confonguem, el dilema real és avanç o
sentència, ja que un (Pablo Pérez Tremps)
retrocés; acceptació de la maduresa democràestà recusat després d’una tèrbola maniobra
tica d’una Espanya plural, o el seu bloqueig.
clarament orientada a modificar els equiliNo només estan en joc aquest o aquell artibris del debat, i un altre (Roberto García-Calcle, està en joc la mateixa dinàmica constituvo) ha mort. Dels deu jutges amb dret a vot,
cional: l’esperit de 1977, que va fer possible
quatre continuen en el càrrec després del venla pacífica Transició. Hi ha motius seriosos
ciment del seu mandat, com a conseqüència
per a la preocupació, ja que podria estar
del sòrdid desacord entre el govern central
madurant una maniobra per transformar la
i l’oposició sobre la renovació d’un organissentència sobre l’Estatut en un verdader tanme definit recentment per José Luis Rodrícament amb pany i forrellat institucional.
guez Zapatero com el “cor de la democràcia”.
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més pes demogràfic que el de diversos idiomes
Un enroc contrari a la virtut màxima de la
oficials a la Unió Europea, una llengua que en
Constitució, que no és altra que el seu caràcter
lloc de ser estimada, resulta sotmesa tantes veobert i integrador. El Tribunal Constitucional,
gades a l’obsessiu escrutini de l’espanyolisme
per tant, no decidirà únicament sobre el plet
oficial. I acaten les lleis, per descomptat, sense
interposat pel Partit Popular contra una llei
renunciar a la seva pacífica i provada capaorgànica de l’Estat (un PP que ara es reaproxicitat d’aguant cívic. Aquests dies, els catalans
ma a la societat catalana amb discursos conspensen, sobretot, en la seva dignitat; convé que
tructius i actituds afalagadores). L’alt tribunal
se sàpiga.
decidirà sobre la dimensió real del marc de
convivència espanyol, és a dir, sobre el més imEstem en vigílies d’una resolució molt imporportant llegat que els ciutadans que van viure
tant. Esperem que el Constitucional decideixi
i van protagonitzar el canvi de règim a finals
atenent les circumstàncies especídels anys setanta transmetran a les
fiques de l’assumpte que té entre
joves generacions, educades en llimans –que no és sinó la demanda
bertat, plenament inserides en la
complexa supranacionalitat euroNo som davant de millora de l’autogovern d’un vell
pea i confrontades als reptes d’una
d’una societat feble, poble europeu–, recordant que no
globalització que relativitza les cosprostrada i disposada existeix la justícia absoluta, sinó
tures més rígides del vell Estat naa assistir impassible només la justícia del cas concret,
ció. Estan en joc els pactes profunds
al menyscapte de raó per la qual la virtut jurídica
que han fet possible els trenta anys
la seva dignitat per excel.lència és la prudència.
Tornem a recordar-ho: l’Estatut és
més virtuosos de la història d’Espafruit d’un doble pacte polític sotmès a referènnya. I arribats a aquest punt és imprescindidum. Que ningú es confongui, ni malinterpreti
ble recordar un dels principis vertebradors del
les inevitables contradiccions de la Catalunya
nostre sistema jurídic, d’arrel romana: Pacta
actual. Que ningú erri el diagnòstic, per molts
sunt servanda, els pactes s’han de complir.
que siguin els problemes, les desafeccions i les
contrarietats. No som davant d’una societat
Hi ha preocupació a Catalunya i cal que tot Esfeble, postrada i disposada a assistir impaspanya ho sàpiga. Hi ha alguna cosa més que
sible al deteriorament de la seva dignitat. No
preocupació. Hi ha un creixent atipament per
desitgem pressuposar un desenllaç negatiu i
haver de suportar la mirada irada dels que conconfiem en la probitat dels jutges, però ningú
tinuen percebent la identitat catalana (instituque conegui Catalunya posarà en dubte que
cions, estructura econòmica, idioma i tradició
el reconeixement de la identitat, la millora de
cultural) com el defecte de fabricació que impel’autogovern, l’obtenció d’un finançament just
deix a Espanya assolir una somiada i impossible
i un salt qualitatiu en la gestió de les infraesuniformitat. Els catalans paguen els seus impostructures són i continuaran sent reclamacions
tos (sense privilegi foral); contribueixen amb el
tenaçment plantejades amb un amplíssim suseu esforç a la transferència de rendes a l’Espaport polític i social. Si és necessari, la solidanya més pobra; afronten la internacionalitzaritat catalana tornarà a articular la legítima
ció econòmica sense els quantiosos beneficis de
resposta d’una societat responsable. 
la capitalitat de l’Estat; parlen una llengua amb

(Baix Empordà)

Editorial
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Festa Major de la Tallada 2009
A la tarda hi va haver animació infantil a càrrec del
conegut Jordi Tonieti, que va deixar els nens embadalits, semblava que estiguessin hipnotitzats. Tot
seguit, les sardanes, que no poden faltar en qualsevol festa major d’un poble català.
A la nit hi va haver concert i ball a càrrec de l’orquestra Emporium i fi de festa amb un Dj. Durant
les sardanes de la tarda i el ball de nit es van sortejar les dues magnífiques paneres que gràcies a
la col·laboració de tothom es van poder elaborar.
Aquest any el poble lluïa molt, ja que moltes cases
van engalanar els balcons amb les senyeres, aquest
petit gest sembla que fa més festa.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

La nostra festa major ja ha passat. Després d’estar
tants i tants dies que la comissió de festes hi va estat treballant, preparant, fent reunions, sembla que
els dos dies de festa van passat volant. Per sort, el
temps ens va acompanyar i tothom va quedat molt
satisfet, tant petits com grans. Aquest any igual que
l’any passat la festa va començar el divendres amb
el partit de solters contra casats, amb la victòria
dels solters i tot seguit a l’església va tenir lloc un
concert de música clàssica amb l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, que tot s’ha de dir, va ser impressionant. Altra vegada s’ha constatat que la sonoritat
de l’església de la Tallada és excepcional.
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Festa Major de Tor 2009
Enguany, el bon temps va ser protagonista de la
nostra Festa Major, celebrada a principis de juliol.
Cada any, el pregó és esperat per la gent del poble i
els amics, ja que sempre ens desitja bona festa una
persona destacada del món cultural. Aquest any ens
va fer una obra d’art la Núria Esponellà, una escriptora empordanesa que viu a Ventalló. Es notava
que l’havia treballat amb estimació i semblava que
l’havia fet una persona del poble. En la revista Tor
de dret, que surt per la propera festa major, podreu
llegir el text complet.
La resta dels actes van ser molt participats, les sardanes, el cercavila, el ball, i va acabar la festa amb
el sopar popular a la Plaça.
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La Festa Major de Marenyà va ser els dies 8 i 9
d’aquest agost passat. Tot i tenir por de pluja, tots
els actes es van poder celebrar tranquil·lament, i a
més sense passar calor. A les 6 de la tarda la Cobla
Empordanesa va fer-nos una audició de sardanes
que va tenir un final molt original, ja que la cobla es
va posar al mig de la rotllana per tocar la repetició
de l’última sardana.
Tot seguit van començar els Jocs de Cucanya per als
més petits que els membres de la pròpia comissió
havien preparat, la veritat és que van tenir molt
d’èxit i acceptació i tots els nens i nenes (i fins i tot
els grans) s’ho van passar molt bé. Tots els petits
van tenir un obsequi per la seva participació.
Cap a les 10 del vespre va començar el ja tradicional
sopar popular que com cada any consistia en una
fideuà. I per acabar la festa el conjunt Latin Swing
va fer aixecar tothom de la cadira per ballar el seu
repertori de balls molt animats.
La Comissió de festes de la Tallada – Marenyà agraeix la col·laboració, participació i bon acolliment que
estan tenint les festes.

(Baix Empordà)

Festa Major de Marenyà 2009

7

Actualitat

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

Festa de Sant Mateu 2009 a Canet
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Com cada any hem celebrat Sant Mateu, una festa per
als de Canet, però també per a tota aquella gent dels
pobles veïns que ens vulguin venir a fer companyia.
La festa no comença el diumenge 27 de setembre,
sinó que ho fa molt abans, quan tothom ajuda en les
diferents tasques, neteja dels coberts de Can Vila,
posar taules i cadires, penjar banderetes, distribuir i vendre tiquets, demanar i recollir les diferents
col·laboracions, dissenyar la camiseta de l’any..., i
moltes altres coses.
Aquest any, però, sí hem fet algunes coses diferents, com una bicicletada el dissabte 26, vam sortir dels coberts de Can Vila, cap al mas Badia, per
damunt la mota fins al mas d’en Mach, on es va fer
una parada per realitzar una visita no guiada al refugi de la guerra, on hi viuen molts ratpenats que es
van enfadar un xic en sentir-se envaïts. Després, un
glop d’aigua i retornem al camí, fins a la sortida, on
ens trobem tots plegats, petits, joves i grans, per
fer un bon esmorzar, per no dir quasi dinar.
Al capvespre ens tornem a trobar tots junts per sopar, cantar i ballar una estoneta amb la disco-mòbil
“Crac.k-net”.
El diumenge comença com cada any amb l’ofici solemne acompanyat per la música del grup Samara i,
en acabar, concert. Fantàstic.
A les dues tothom a dinar, aquest any s’han apuntat
a la festa i al dinar unes 260 persones, a les quals
els agraïm la seva assistència i col·laboració.
El menú ha canviat, en comptes d’arròs a la cassola,
hem provat la fideuà, acompanyada de botifarra,
per postres sares, cafè i gotes per qui en vol. Sembla que tothom ha quedat content i satisfet.

Per acabar la festa, animació infantil, perquè els peques i els que no ho som tant, ens ho passem d’allò
més bé. Tot seguit, ball de fi de festa a càrrec dels
veïns de Canet amb la disco-mòbil “Crac.k-net”. Va
ser tot un descobriment, però encara ens queda molt
camí per arribar a ésser uns cracs en aquest àmbit.
Tot ok, però aquest any cal destacar l’excel·lent
acollida que han tingut les samarretes del poble i
allò que diu, que mostra com som la gent d’aquí :
“Els de Canet som i serem
Catalans, trempats i collonuts,
joves, grans, petits, divertits i ben parits”
Que per molts anys ho puguem anar celebrant juntament amb tots vosaltres.
Salut!
“ELS DE CANET”

Aspre i Pla
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Mulla’t per l’esclerosi

Aquest any, com
tots els anteriors,
es va celebrar a la
Piscina Municipal de
la Tallada “El dia de
l’esclerosi múltiple”
conegut per tothom
per “Mulla’t”. Hi
va haver una molt
bona participació
per part de tots els
usuaris d’aquell dia.

Taller de Cuina

La nit del 23
de Juny vàrem
reviure la
tradició amb
l’encesa del foc
i la flama del
Canigó

Núm. 05
DESEMBRE 2009

Aspre i Pla

El taller de cuina que va començar el passat mes de
maig està tirant endavant amb molt d’èxit. Cada tercer divendres de mes es reuneixen a La Caseta tots
els interessats en la cuina i la gastronomia, local i
internacional, ja que des que s’ha iniciat hem après,
a part de cuina de casa nostra, cuina de Bòsnia, del
Marroc i francesa. Alguns dels cuiners fins ara han
estat en Chiva, en Nacho Vila, en Miquel Simón, la
Pilar Mateu, en Jordi Bonet, la Dolors Maurici, amb
l’organització i col·laboració de Dolors Tarrats.
Encoratgem a tots a prendre-hi part, s’aprèn molt i
les degustacions són exquisides.
Endavant Taller de Cuina!

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Revetlla de Sant Joan
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7è Open Tennis Marenyà

Jazz Canet 2009
La nit del 25 de Juliol va omplir de música l’aire de
Canet amb una bona vetllada del millor jazz.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

Durant el mes de Juliol es va celebrar la 7a edició de l’Open Tennis Marenyà. El guanyador va
esser en Toni Chicot i el finalista l’Agustí Cansell.
Tots els participants varen rebre una medalla i
ho van celebrar amb un sopar.
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Cinema a la fresca

Cada any amb més assistència, el 15 d’Agost va acollir
la sardinada seguida d’un bon repertori d’havaneres.

MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
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La tramuntana no va espatllar la sessió de cinema a
la fresca del 1r d’Agost i més d’un va sortir cantant.

Sardinada Agost 2009
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Actualitat

Empord’art 2009
Va fer la inauguració oficial de la mostra l’alcaldessa Roser Bagué amb unes reflexions sobre les
qualitats de les persones que realitzen activitats
artístiques i va agrair la col·laboració, tant dels
participants com dels visitants.
El nombre d’artistes que van presentar obres en
aquesta nova edició va ser de 28, amb la qual
cosa s’ha establert un nou rècord de participació.
Val la pena deixar constància del seus noms:
Maria Alemany
Jordi Bofill
Dolors Bosch
Rubèn Collelldemont
Cristina Colominas
Antoni Del Val
Rosa Ferrer
Remei Gasull
Coloma Graells
Julia Hernández
Isabel Jurado
Didier Lourenço
Juli Mallol
Elvira Martí
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(Baix Empordà)

El passat dia 11 de setembre es va celebrar per 8a vegada l’EMPORD’ART
i també la 2a Trobada Infantil de Pintura i Dibuix.
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En conjunt es van presentar un centenar d’obres,
amb aportacions de pintura, dibuix, fotografia,
escultura, composicions florals i tapís.
L’Ajuntament va cedir-nos per a l’exposició la Sala
Polivalent de l’Empordanet, la qual cosa va anar
molt bé davant el notable augment de la participació. Això va comportar un xic més de feina en
el muntatge, però es va guanyar força en espai
expositiu que va ser molt favorable a facilitar la
percepció de les obres per part dels visitants. Esperem que les properes mostres puguin continuar celebrant-se en aquest mateix lloc.
L’exposició es va poder perllongar durant els dies
12 i 13, i es va permetre, així, augmentar el nombre de visitants que, en conjunt, es pot considerar molt satisfactori.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

Pilar Mateu
Dolors Maurici
Karina Mundo
Marita de Orbaneja
Rosendo Pérez
Montse Quintà
Jaume Riu
Ana Rodríguez
Joan Sagué
Miquel Simon
Dolors Tarrats
Eric Thibout
Xavi Thibout
Als quals hem d’afegir l’Àngel Bellapart, com a
autor del disseny dels cartells impresos que es
van posar als taulells informatius.

(Baix Empordà)

Actualitat
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Actualitat
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La trobada infantil, que va fer-se el dia 11 al matí,
va tenir també una bona participació de nens i nenes. L’exposició dels treballs es va poder fer molt
adequadament al local social també fins al dia 13.
A la tarda del dia 11, amb l’ajut d’un grup de pares i
avis, es van organitzar diversos jocs per a la mainada i la festa es va acabar amb una bona xocolatada
preparada per la Dolors Tarrats i la Lola Clavaguera.
Des d’aquí volem donar les gràcies a tots els que
d’una manera o altra han col·laborat amb l’èxit
d’aquesta celebració.

Comentarem per acabar que, durant els mesos
de juliol i agost, es va realitzar a la caseta un taller lliure de pintura. Aquesta iniciativa ha donat
l’oportunitat de treballar en comú persones que
comparteixen de les mateixes afeccions i s’ha demostrat molt positiva.
Esperem que aquesta experiència serveixi de
punt de partida per a futures activitats d’aquest
tipus.
JULI MALLOL I VIADER

ROURA
TALLER MECANIC ROURA
SERVEI TÈCNIC
LA TALLADA D’EMPORDA - 17134

TEL. 972 78 05 65 FAX. 972 78 04 43
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Actualitat

1r Torneig de Petanca

La bicicletada

Organitzat pel Grup de Joves, es va dur a terme el
primer taller de Grafits amb un resultat espectacular.

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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La bicicletada popular d’aquest any, dissabte
11 d’octubre, va tenir un recorregut diferent de
la de l’any passat i el nombre de participants
va ser molt superior, unes 75 persones. El dia
també ens va acompanyar, ja que feia un sol
radiant.
La sortida va ser a la Caseta i vàrem agafar el
camí vell d’anar a Verges, d’allà vàrem anar cap
a Canet, on ens vàrem aturar a fer un bon esmorzar a base de pa amb tomata, pernil, formatge aigua i vi. Un cop refets de l’esforç vàrem tirar en direcció a Ullà, Bellcaire d’Empordà
i altre cop la Tallada. En total 20 km. Hi havia
l’opció de fer un recorregut més curt que quasi
ningú va escollir.
Per tancar la comitiva ciclista ens seguia de prop
el cotxe escombra per ajudar en cas de necessitat o per si algú no podia més, com va ser el cas.
A alguns ens falta pràctica amb la bici.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

Tallers de Grafits

(Baix Empordà)

La primera edició del torneig de petanca va tenir
com a guanyador en Desiderio Ruiz.
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Actualitat

Festa de Sant Galderic 2009
Clau de lluna va posar
ritme a la sobretaula
amb postres de música
tradicional

Cada any som més colla!

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

Amb la Fina,
la Maria de Canet
i la col·laboració
dels més petits,
vam tenir una rifa
ben divertida
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La Castanyada de la Tallada (Colla del Sinofós)

La castanyada organitzada per la Colla del Sinofós va
tenir molt bona acollida entre la gent que hi va venir i
va ser tot un èxit en molts aspectes.
La representació de l’obra de teatre “L’Avar” de Moliére va fer gaudir els presents i la recollida solidària de
menjar per al Banc d’Aliments impulsat per Càritas va
ser considerable.

Un any més, la tarda-nit del 31 de novembre, és a
dir, la nit de Tots Sants, el poble de Tor va celebrar
la típica castanyada.
A les 7 del capvespre, mentre els homes preparaven les castanyes, la mainada de Tor amb amics
que també van voler participar en la festa es varen disfressar i anaven a les cases del poble porta
per porta, a cantar cançons tradicionals de tardor
(la Castanyera, Marrameu...). La gent de Tor, els
nouvinguts (i persones de cap de setmana) als
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quals especialment els hem d’estar agraïts, varen
col·laborar i participar a què els nens omplissin
el cistell que portaven per recollir llaminadures,
galetes,...
Quan els nens varen acabar de fer el recorregut pel
poble, tothom es va reunir al casal de Tor, per menjar
les castanyes, les coques i galetes, que varen portar
les famílies, acompanyades per moscatell i vi dolç.
Els nens es varen repartir els caramels i “xuxes”
que varen recollir.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

La Castanyada de Tor
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Actualitat

Taller de costura
Les dones que formen part i es troben un cop
al mes en el taller de costura conviden a
tothom qui vulgui a unir-se al grup.
Les activitats estan destinades a preparar la benvinguda als Reis Mags.

Tant si ets gran com petit, home o
dona, si hi vols prendre part, acosta’t a La Caseta el tercer diumenge
de cada mes a partir de les 4 de la
tarda.

Activitats del
d’un o de l’altre per fer degustacions del menjar
típic del país... Algunes d’aquestes activitats són
proposades pel Consorci per a la Normalització Lingüística i d’altres són activitats proposades espontàniament pels propis membres del voluntariat. Fins
i tot aquest estiu dues participants en el programa,
la Montse i la Míriam, varen viatjar a Praga, República Txeca, per conèixer el país, costums, menjar...
d’on és filla una de les persones que participa en el
voluntariat i que des de fa uns anys viu a la Tallada,
l’Olga.
Des de l’experiència podem afirmar que ser voluntari lingüístic és molt interessant i engrescador. Per
això et diem, APUNTA-T’HI.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

Participar en el programa de voluntariat per la llengua promogut pel Consorci per a la Normalització
Lingüística és una experiència molt enriquidora per
a tots els participants. En el nostre municipi ja són
més de cinc les parelles que en formen part.
Què en treiem de les trobades? A part d’ajudar una
persona no catalanoparlant a millorar en l’ús de la
nostra llengua en tots els casos ha estat el punt
d’inici de grans amistats, tots els participants coincidim quan ara diem que no solament quedem amb
un estranger per parlar en català, sinó que quedem
amb un amic/ga.
Aquesta amistat ens porta a fer sopars, excursions,
trobades comarcals de voluntaris, trobades a casa
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Moviment demogràfic 2009
Total habitants: 438
Número d’empadronaments: 37
Defuncions: Francisco Bagudà Guillaumes
Lluís Soler Garcia

Joan Tarradas Costa
Alsan Jawo
Naixements: Alan Gordon Piqué
Valeria Guzmàn Luna
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ACM Camatorta

Associació Cultural Municipal “Camatorta”
Gràcies a la participació i voluntat dels organitzadors i participants en les activitats proposades
hem comprovat que el nostre municipi està format per quatre pobles plens de vida i amb moltes
inquietuds.
És per això que animem tothom a continuar amb la
feina ben feta i a participar en totes les activitats,
que són moltes i variades.
Però en manca alguna cosa. La nostra associació té
nom però no té un “logo” que la representi. És per això
que se’ns ha acudit la idea d’organitzar un concurs
obert a tothom per buscar i trobar el nostre “logo”.
Tothom hi pot participar.

DISSENYA EL TEU LOGO

Data límit de recepció de dissenys: 30 d’abril 2010.
S’accepta qualsevol format.
Recepció: a l’Ajuntament o cultura@la-tallada.net
JUNTA DIRECTIVA

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

ASSOCIACIÓ CULTURAL MUNICIPAL “CAMATORTA”
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El racó del Sinofós

benvolguts amics i amigues,
Hem deixat enrere un estiu llarg i calorós,
amb l’arribada de la tardor ens hem posat
les piles i hem començat molt il·lusionats
a fer i organitzar activitats. Tot i que la
majoria de nosaltres fa temps que hem
deixat enrere la joventut encara tenim
molta corda. I si no hi arribem, com a mínim
ho intentem! En aquest número us en
fem una mica de recull. També trobareu
unes anècdotes de quan érem petits o
que n’havíem sentit parlar a casa.
Esperem que tot plegat us faci passar una
bona estona.
Salut a tots i totes!!!

El dia que vàrem anar al Museu Dalí, es va decidir
d’anar a Púbol. I així ho vàrem fer.
Un dissabte a la tarda uns quants cotxes carregats
amb gent de Canet, Tor i la Tallada, ja ens teniu cap
a Púbol que hi falta gent!
Va ser una tarda molt maca i la visita al Castell molt

cAStANyADA
Estem molt agraïts a tota la gent que ens fa costat i va
voler compartir amb nosaltres aquesta tarda. I a les
persones que van col·laborar fent la feina més fàcil.
El berenar ens va sortit rodó i la representació de l’obra
de teatre “L’avar” va ser molt ben acollida per tothom.
Es va fer una bona recollida de queviures per al
“Banc d’aliments”. Mossèn Vicenç es va encarregar
de portar-la a Càritas i ens ha transmès en nom
seu l’agraïment a tothom que hi va col·laborar per
aquest gest tan generós i solidari.
Les felicitacions rebudes fan que puguem dir que va
ser tot un èxit!

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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SoRtiDA Al cAStEll DE púBol

ben aprofitada. Gràcies a les indicacions de “la nostra guia” ningú no va perdre detall de les diferents
sales i habitacions, dels quadres i la decoració, sobre tot el cavall i el Cadillac. Tan sols per veure els
vestits de la Gala valia la pena visitar-lo.
Qui hagués dit que, algun dia, aquells estables on hi
havia vaques i xais seria un lloc tan privilegiat, on
es fan festes i concerts i xefles! El seu hort és ara un
meravellós jardí dalinià.
Va ser una tarda molt completa, plena de rialles de
gent ben avinguda. I per acabar de arrodonir-la vàrem anar a Can Bosch, que està regentat pels que
foren masovers del Castell, a fer un generós berenar.
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tAllER DE MEMòRiA

tAllER DE cENtRES DE NADAl

Ens fa molta il·lusió. Sembla que tornem a anar a l’escola. Les activitats són senzilles i fàcils de fer. Mentre
fem el taller surten tot d’anècdotes i comentaris que
fan que ens ho passem d’allò més bé. Tots coincidim
que és molt apropiat per exercitar la nostra memòria
i passar una bona estona amb els amics. Una activitat
proposada al taller va ser la d’escriure un conte. Per
tal que pugueu veure la nostra creativitat, podeu llegir-ne un a la secció “Sinofós” pels contes.

Les dones han treballat de valent fent centres per
poder-los sortejar el dia del “Dinar de la Marató” i
així recaptar més fons per aquesta causa.

“DiNAR DE lA MARAtó”

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

Aquest any s’han recaptat 811’38 € per ajudar en
investigació de les malalties minoritàries. Del dinar i
del taller de centres de Nadal uns en parlarem més
extensament en el proper número.

(Baix Empordà)

El racó del Sinofós
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El racó del Sinofós
ANècDotES DEl “colE”
•

•

•

Quan era petita vaig fer alguna cosa malament a
classe, la senyoreta em va castigar tot el mes sense
pati! Quan els meus companys varen sortir, jo em
vaig quedar ben murri, tot un mes sense pati!!! En
veure la meva cara “la senyoreta” se’m va acostar i
em va dir: no pateixis maca, que avui és dia 30!!!
El primer dia que vaig anar a l’escola jo tenia 3 anys.
La senyoreta anava demanant a tos els nens el seu
nom i cognoms. Jo sabia el meu nom, però no els
meus cognoms, vaig creure que era una cosa molt
important, ja que tots els deien, així és que, quan
em va tocar a mi, vaig dir el meu nom i de cognoms
se’m va ocórrer dir que em deia: Ari Arara!!!
La senyoreta ens va demanar que aixequéssim la
mà els que sabéssim què era el “terciopelo”, ningú
no deia res. Carai, és ben fàcil vaig pensar jo, això
voldrà dir “el tercer pèl” i vaig aixecar la mà!!!

“El RAcó DElS NoStRES poEtES”

(Baix Empordà)

“SiNofóS” pElS coNtES...
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Ànima meva
Ocellet que tu voles tan lluny com pots volar
Enlaira’t a veure què veus
Si veus alguna cosa que et faci mirar
Ves i digues-li que m’ajudi a enlairar-me
Serà una cosa meva, que he perdut al més enllà
I no la retrobaré si no em dones ales per poder volar

Hi havia una gallina de l’època dels anys 1950 que
va sentir curiositat per saber com era la vida de les
gallines dels anys 2000. Així que va decidir visitar
aquest món. Va anar a un poble i a un altre. Enlloc
trobava gallines per informar-la.
Quin món tan estrany, pensava!
De sobte, va sentir moltes veus de gallines i s’hi
acostà. Va picar la porta. Quan l’obriren va quedar
plenament sorpresa.
Va veure que totes estaven tancades en petits departaments d’una gran gàbia. Els digué: però què feu
aquí? Elles li varen contestar; és la nostra casa.
Però, que trista deu ser la vostra vida! Al meu món
nosaltres teníem tot un pati per passejar i gratar la
terra, visitàvem les vaques, els cavalls i els porcs de
casa nostra i ens divertíem molt.

22

PCD

La gallina curiosa

I els vostres fillets, on els teniu? Què vols dir? D’això, nosaltres no en tenim!
Oh! Quina pena! A nosaltres, dels nostres ous naixien
pollets! Els estimàvem molt. Quan feia fred els escalfàvem sota les nostres ales i quan feia sol sortíem al
pati a passejar, volar... i jugàvem. Érem molt felices.
Les gallines del anys 2000 varen quedar totes molt
sorpreses i entristides.
Ella es retirà en el seu món de records, trista, pensant
en la vida que tenien aquelles malaurades companyes.

AgENDA DE pRopERES ActivitAtS
Xerrada sobre el bon ús dels medicaments
S’ha de concretar data
Xerrada de salut a càrrec de la Dra. Irene Falgàs
S’ha de concretar data
Servei de pedicura
Cada 3 setmanes
Inscripcions:
A la botiga de La Dolors
o al tel. 610 521 327
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Sumar és Créixer

L’Ale i en Xavi de la Tallada

Doncs tot va començar amb les costellades a Can
Falgàs, on ens reunim anualment una colla d’amics
de Barcelona per celebrar el dia de la Mona en terres empordaneses. Així, vam quedar captivats
d’aquesta zona.
Som en Xavi i l’Ale i fa un parell d’anys vam decidir fer un canvi en la nostra vida. Volíem dirigir el
nostre futur i no deixar-nos portar per la inèrcia i
el ritme frenètic de Barcelona. Ens vam cansar de
les multituds, el tràfic, les tensions i l’aparador en
el qual s’ha convertit la nostra ciutat en els darrers
anys. Hem gaudit de la ciutat, ens hem divertit i
l’hem expremut, però ara teníem ganes de provar
quelcom diferent, un altre estil de vida més tranquil
i de més qualitat.

L’un estava opositant, han sigut dos anys molt durs,
amb entrenaments extenuants i hores d’estudi i
preparació per arribar a ser bomber de Barcelona.
L’altra, també estudiant per obtenir una desitjada
plaça de ginecòloga a l’Hospital Dr. Josep Trueta de
Girona. Per sort, tot l’esforç s’ha vist recompensat
amb l’assoliment del nostre objectiu: poder viure
allà on volíem fent la feina que volíem.
Un cop instal·lats i plens d’il·lusió, ens ha sorprès la
quantitat d’activitats que es fan a la Tallada i hem
intentat participar en unes quantes, com la Festa
Major, la gran foguera de Sant Joan amb l’arribada de la flama del Canigó, sardinades, havaneres i
castanyades. Hem conegut la famosa tramuntana (i
això que hi ha gent que ens diu que encara no n’hem
viscut cap de debò!), nedat a les petites cales de la
Costa Brava, passejat amb bici i a peu pels voltants
del poble i descobert els tranquils
carrers del centre de Girona.
Tot i que tenim moments de soledat pel
fet de tenir tota la família i els amics a
Barcelona, cada dia que passa estem
més contents d’haver pres la decisió
de venir a viure a la Tallada. Ens agraden els seus paisatges, el seu silenci i
la sensació de viure envoltats de mar,
muntanya, i aire pur (excepte quan tiren purins, digueu-nos “pixapins”).
Estem especialment agraïts a tota la
gent que ens ha ajudat a integrarnos al poble fent-nos sentir com a
casa, com són en Josep M. i la Roser, la Irene, en Joan i la Margarita,
la Dolors de la botiga, el Marc dels
“Senglars”, la gent de l’Empordanet
i els nostres veïns de les cases “Tutti Frutti”. D’aquesta manera ens
presentem i esperem que tota la
gent del poble compti amb nosaltres
sempre que ho necessiti!
ALE AzkARGORTA AMENAbAR
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I com és que hem vingut a parar
a aquest poble?

(Baix Empordà)

“La Tallada? No voldràs dir Peratallada? No, no, la Tallada! la Tallada d’Empordà”.
Aquestes preguntes les hem sentit unes quantes vegades en els darrers 6 mesos.

XAVIER MOyA MESEGUER
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Hem anat a ...
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(Baix Empordà)

Museu Pau Casals
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Si hagués de recomanar fer un viatge exprés per
visitar un museu sense cap mena de dubte diria que
anéssiu a la platja de Sant Salvador, al Vendrell,
per fruir descobrint o redescobrint el català universal que va ser Pau Casals. I ja que estarem al Baix
Penedès podríem aprofitar per visitar un santuari
modernista, a Montferri, dedicat a la Mare de
Déu de Montserrat i estrenat fa poc temps,
situat ja a l’Alt Camp, però molt proper
-uns 25 quilòmetres- del Vendrell.
Quan has estat una hora i mitja
passejant per les diverses sales de la casa que Pau Casals
va fer construir a la platja de
Sant Salvador i en la qual hi
passava els estius, ara convertida en Museu, te n’adones que els catalans, que
som tractats tan sovint de
xovinistes, coneixem ben
poc i valorem ben poc els
grans mestres que hem tingut en les arts, les ciències i
les lletres.
Havia estat a la Vil·la Casals fa
una colla d’anys, quan el museu no era res més que unes habitacions amb uns quants objectes més o menys ben posats, però
que tenia encara l’escalf de l’Enric
Casals, el seu germà, amb qui vaig tenir la sort de visitar la casa. Ara, s’ha convertit en un museu autèntic, molt ben treballat,
que aconsegueix fer entrar al visitant en l’ànima del
gran violoncel·lista i descobrir els valors humans i
musicals de Pau Casals.
Durant tot el recorregut ens acompanya la música
del Mestre. Un audiovisual ens introdueix en la persona de Casals i ens obre les portes a les diferents
sales de la casa, en cadascuna de les quals podem
descobrir una faceta concreta del músic. Mentre
aprenem coses de la seva infantesa, joventut, formació musical, triomf internacional, fidelitat a la
seva terra tenim a l’abast objectes, instruments,
partitures, quadres que eren propietat del Mestre i
fins i tot els mateixos mobles antics que hi havia a la

casa. La mateixa casa, reformada amb seny i gust,
era una d’aquelles típiques cases de pescadors que
hem vist en molts indrets de la costa catalana. Pau
Casals, que havia nascut al Vendrell, on encara hi
ha la seva casa natal, va voler fer-se una vil·la on
pogués estar tranquil durant les vacances, passejar-se per la sorra del mar i jugar a tennis, que
era la seva gran afició. I de ben segur que
somniaria moltes vegades jubilar-se a
la seva terra. Però ell havia perjurat
que no tornaria a Catalunya mentre hi hagués dictadura i la llengua catalana fos discriminada i,
amb gran dolor del seu cor, ho
va complir. Pau Casals moriria a San Juan de Puerto Rico
el 1973, dos anys abans que
morís el dictador, als 96 anys.
Amb tot, el 10 de novembre
de 1979, les restes mortals
del Mestre eren traslladades
al cementiri del Vendrell, podent descansar finalment a la
seva terra estimada.
L’impacte més fort que em va
produir la visita al museu fou,
al final, quan a la pantalla veiem la figura digna del Mestre, als
seus 94 anys, dirigint un concert a
l’ONU, el seu darrer. Mig assegut, primer, veus com es transforma poc a poc i
acaba dirigint dret, amb energia, com si es
tractés d’un jove. Quan acaba el concert, s’acosta
al micròfon i emocionat pronuncia aquelles paraules
que va sentir tot el món: “I am catalan”, per afegir
després que Catalunya va tenir el primer Parlament
democràtic d’Europa i les primeres nacions unides,
a Toluges.
Quan sortim del museu pot ser bo passejar-se una
mica per la platja per, després, si en tenim ganes,
anar al Vendrell a visitar el museu Deu, situat al
centre de la vila, que té una de les col·leccions d’art
més importants del país: pintura, escultura, talles,
orfebreria, vidre, ivori, catifes...
PEP COLLELLDEMONT
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Sant Petersburg-Petrograd-Leningrad-Sant Petersburg
Un viatge de 300 anys en el temps sense moure’ns de lloc

les nostres samarretes
dels Pastorets de Figueres,
ens feien passar per
nostàlgics de l’antic
règim.
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imperial de la seva història fins al 1918. Admirador
de les realitzacions urbanístiques d’Amsterdam, el
tsar va fer viatjar des d’Holanda artesans de totes les arts i tècnics i artistes europeus, en especial d’Itàlia, considerats els millors constructors de
l’època.
Un dels primers edificis que visitem és la fortalesa de Sant Pere i Sant Pau: la catedral-mausoleu
dels emperadors russos que acull també les restes de Nicolau II i la seva família, els darrers tsars
pertanyents a la dinastia dels Romanov. Ens crida
l’atenció la cobertura amb agulla, signe de modernitat en el moment de la construcció perquè trencava amb la tradició russa
de les cúpules en forma de
bulb i enllaçava amb les
característiques arquitectòniques europees. Posteriorment, l’emperadriu Elisabet Petrovna va encarregar
a Rastrelli el projecte de
construcció de molts habitatges destinats a la noblesa i més tard Caterina II va
demanar a Antonio Rimaldi
el palau Orlov, més conegut
per “Palau de Marbre”.
Emmirallats en el riu Neva,
els palaus que formen el
museu de l’Ermitage són
l’embolcall perfecte per
l’enorme col·lecció d’art que
hi contenen. Més de 3 milions de peces, abraça des
d’antiguitats romanes i gre-
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En arribar a l’esplèndida ciutat russa de Sant Petersburg, a l’extrem oriental del golf de Finlàndia,
al mar Bàltic, quedem bocabadats per la seva bellesa des del primer moment, per aquesta raó us
volem transmetre les nostres impressions.
Per conèixer les raons de la seva grandesa arquitectònica hem de fer referència a la seva història:
El naixement de Sant Petersburg va unit tant a raons de tipus militar, és a dir, la construcció d’una
base naval contra el poder suec, com a raons comercials. El tsar Pere el Gran la fundà el 1702 com
la “finestra d’Occident” per tenir accés al mar i va
funcionar com a capital del país durant el període

(Baix Empordà)

L’Ermitage, museu entre els museus
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Un creuer tradicional pel
riu Neva amb tots els
ingredients
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gues fins a quadres i escultures de l’Europa Occidental, art rus, art oriental, peces arqueològiques, i
també joies o armes. La seva pinacoteca està considerada, juntament amb la del Museu del Prado, com
la més completa del món. Com a detall, es diu que
si dediquéssim un minut a cada peça farien falta 6
anys complets per veure-les totes. La col·lecció de
pintura impressionista i d’art d’avantguarda conté
més de 1.000 obres. “La dansa” de Matisse ens captiva amb la seva explosió de color.
L’església de la Resurrecció és un exemple perfecte d’arquitectura religiosa tradicional russa. Actualment és un museu dedicat als excel·lents mosaics de
colors molt vius. Com a anècdota, cal esmentar que

durant el període posterior a la Revolució d’Octubre
la majoria de llocs de culte varen ésser dinamitats;
la proximitat d’aquesta església a zones d’habitatges va impedir-ho, però es va conservar amb un ús
radicalment diferent: magatzem de patates!
La ciutat està situada sobre terreny pantanós,
per la qual cosa durant la construcció de la catedral de Sant Isaac (1818) va ésser necessari
constituir una plataforma de 11.000 pilones de
suport per aguantar les seves 300.000 tones de
pes. La cúpula central és impressionant, com tot
el que ens envolta, bellament decorat amb marbres de color i pedres semiprecioses, bronze i
fustes nobles.

E.S. VERGES
Pedro Carvalho

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

17142 - VERGES (Girona)
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més elementals. Es calcula que durant aquest llarg
període de patiment, 1.500.000 de persones varen
perdre la vida. El dictador no havia previst aquest
escenari, perquè fins i tot ja tenia pensat el lloc per
celebrar el sopar de la victòria, convençut que ocupar-la seria un passeig. No va comptar amb l’heroica resistència dels seus habitants i de les tropes
russes.
Ens queden moltíssims llocs per visitar, però el
temps se’ns acaba. El dia cau sobre la ciutat i les
notes tristes d’una balalaika ens omplen d’enyor per
tornar-hi.
JOAN, SANTI I MARGARITA DE CAL CUbANO (TOR)
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Passegem per la Perspectiva Nevski, quatre quilòmetres i mig d’avinguda, centre de la vida social
i cultural de la ciutat. Per tot arreu hi ha botigues
per a turistes, cafès literaris, palaus i una explosió
de vitalitat. Des dels nombrosos canals d’aigua que
travessen la ciutat, amb 300 ponts, un creuer pel
riu Neva amb música i ball tradicional inclosos, ens
permet admirar tot l’entorn.
Un dels fets més dramàtics de la seva curta història,
no oblidem que la ciutat tot just té 300 anys, va ésser el setge de Leningrad durant la Segona Guerra
Mundial. Durant 900 dies les tropes nazis, que rebien ordres directes d’Adolf Hitler, van bombardejar
constantment la ciutat privant-la dels subministres

(Baix Empordà)

sant salvador de la sang Vessada:
d’esglèsia a magatzem de patates
i, avui, museu.
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Matemàtica bàsica

Taula per a dos
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Dijous, arròs, com sempre
i desprès
que voldràs ?
pollastre, és clar,
semblo tonta
sempre et pregunto el mateix.
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En el principi fou el zero
que ho és tot i res alhora.
Després l’u.
I un dia
a mig camí
te n’adones que la primera lliçó
és aprendre a conviure amb l’u
conèixer-lo a fons
dormir-hi
barallar-s’hi.
i
Després d’una llarga conversa en solitud
entendre’l
i potser fins i tot
acceptar-lo.
Més tard
-a voltesarriba el dos
que s’alimenta en la suma i pren força
comunió de dos uns
que creix i fa créixer.
Després vénen les fraccions
equacions
problemes.
Solucions.
Fins que arriba
enlluernador
el vuit
tant ple d’infinit
que t’atrapa per sempre.
I recomences.

Com ahir
els teus ulls
del menú a la cambrera
i jo
com avui
com sempre
somric
per aquest joc de mirades còmplices.
Tovalles blanques i llises
mirall del temps.
Coberts muts
i un got buit
notari d’aquest llarg camí.
Fa anys que ja no hi ets
però jo
encara
demano sempre
taula per a dos.
text: JOAN LORENzO
il·lustracions: EULàLIA RODRíGUEz

text: JOAN LORENzO
il·lustracions: EULàLIA RODRíGUEz
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Més de 100 dites populars de pagès
1.

Per Sant Antoni de gener mitja palla i mig graner.

44. Diu el juny al jornaler: ja dormiràs pel gener.

2.

Cava al gener i hauràs d’engrandir el graner.

45. D’alzina que floreix pel juny tot l’any el porc en gruny.

3.

Si vols viure sa, menja poc i sopa aviat.

46. Si plou a primers de juny el bon temps és lluny.

4.

Si vols veure la lluna bé, mira-la pel gener.

47. Quan el blat rosseja, la dalla neteja.

5.

L’aigua pel gener, posa l’oli a l’olier, el vi al celler i el

48. Pel juny fruites madures i bones migdiades.

gra al graner.

49. Juny assolellat i ben torrat, any de bon vi i de bon blat.

6.

De l’aigua del gener, ni una gota se’n fa malbé.

50. Pel juny, la nit s’esmuny.

7.

Gener sec i abril mullat, molta palla i poc blat.

51. Pel juny, la pluja de lluny en lluny.

8.

Després del gener poda l’arbre fruiter.

52. Del juny enllà, el dia es comença a escurçar.

9.

Per la lluna nova de febrer esporga l’oliver.

53. Si plou per Sant Pere, plourà un mes enrere.

10. Per Sant Maties, de les ovelles fes les tries.

54. De prop o de lluny, corpus de juny.

11. El dia de la Candelera, l’hivern enrere, però si neva o vol

55. La vinya pel juliol no vol beure aigua sinó prendre el sol.

nevar, l’hivern encara ha de començar.

56. Pel juliol cull el fesol i pel gener menja’l bé.

12. De porc o de senyor se n’ha de venir de mena.

57. Si plou per Santa Anna, agua per a una setmana.

13. Per Sant Blai sembra l’all, i si vols que cabeci bé sembra’l

58. Vianda d’estiu vol regadiu.

al gener.

59. Si no regues pel juliol, tot l’any el camp se’n dol.
60. Raïms de Sant Jaume, raïms aigualits, raïms de setembre
te’n llepes els dits.

16. Any de neu, any de bé de Déu.

61. El bon nap per Sant Jaume ha de set nat.

17. De ponent, ni vent ni gent.

62. Juliolet porta l’allet.

18. Si no treballes la vinya al març, poc vi beuràs.

63. Bona col ha de ser feta al juliol.

19. Per març la verdor, per l’abril la flor.

64. Per Sant Anna sembra la pastanaga.

20. Les gelades de març són pedregades de maig.

65. El gram es mor sol si es llaura per la lluna vella de juliol.

21. Aigües de març, herba als sembrats.

66. Vinet, qui et va batejar? L’agost que em va remullar.

22. Fins que el març sigui passat, no donis parer del teu sembrat.

67. Per l’agost, a sol post, de seguida és fosc.

23. L’euga ben criada, pel març aparellada.

68. Pluges fortes per l’agost, bolets per l’octubre.

24. Si trona a l’abril, ve bon estiu.

69. Xàfecs d’agost, bolets en abundor.

25. Tard s’ho va pensar el qui per l’abril va podar.

70. L’agost dolent per al blat i bo per al bosc.

26. Per Sant Jordi espiga d’ordi, per Sant Marc espiga de blat.

71. L’agost és aquí? L’ametlla a collir.

27. D’abril que no hagi pedregat ningú no en recorda cap.

72. Cada cosa al seu temps i les fiques per a l’agost.

28. D’abrils i de senyors n’hi ha pocs que no siguin traïdors.

73. El sol d’agost fa oli i fa most.

29. Bons Sant Jordi i Santa Creu, hi haurà vi per tot arreu.

74. Per l’agost, el bestiar de llana es mor de gana.

30. Si pel maig el fred és viu espera un bon estiu.

75. Pluges d’agost, boires d’octubre.

31. L’ordi per Sant Jordi és espigat, per Sant Joan és madurat.

76. Si per l’agost se senten trons, els raïms seran bons.

32. Abril plujós i maig ventós fan el pagès orgullós.

77. La bona fusta per obrar, pel setembre l’has de treballar.

33. Abril mullat, mal per al bestiar i bo per al blat.

78. Pel setembre cull les pomes abans no vinguin bromes.

34. Pel maig, festes a raig.

79. Setembre molt humit molt bé però aigualit.

35. Sembra el julivert pel maig i tot l’any en tindràs.

80. Setembre assolellat bon vi assegurat.

36. Març ventós i abril plujós porten a maig florit i formós.

81. Bon temps pel setembre, millor pel desembre.

37. Quan el maig se’n va tira l’ovella al marrà.

82. Setembre s’endu els ponts i eixuga les fonts.

38. Mongetes tendres amb lluna nova de maig no en colliràs.

83. Per Sant Miquel, la migdiada se’n va al cel.

39. Si plou pel maig cargols a raig.

84. La fruita que no es cull per Sant Miquel se la menja el cel.

40. Trons de maig vents a raig.

85. Raves i espinacs al setembre plantats.

41. Bledes, si les fas pel maig, tot l’any en menjaràs.

86. Per Sant Privat sembra el nap.

42. Maig ventós i juny calent fan el bon vi i bon ferment.

87. Per Sant Miquel el raïm té gust de mel.

43. El juny, la falç al puny.

88. Quan l’octubre es finit, mor la mosca i el mosquit.
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15. En temps de belluga, campi qui puga.
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14. El mes de febrer tota pluja cau bé.
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89. Quan cau la fulla la terra cria llavor.

103. Desembre mullat, gener gelat.

90. El bolet i el moixernó a l’octubre es fan millor.

104. Hivern plujós, pagès joiós.

91. Octubre tronat, hivern nevat.

105. Per Nadal el porc amb sal, la gallina a la pastera i el capó

92. Si vols tenir un bon favó, sembra’l per la mare de Déu del Pilar.

dins el cassó.

93. Per Sant Martí mata el porc i enceta el vi.

106. El sol de desembre i de gener porta gelades pel febrer.

94. L’olivera plantada per Sant Martí és la que fa l’oli més fi.

107. El dia s’allarga:Per Santa Llúcia un pas de puça, per Nadal

95. Per Sant Martí la pinya cau del pi.

un pas de pardal i per Sant Esteve un pas de llebre.

96. Novembre tronat mal per al pastor i pitjor per al ramat.

108. Per Any Nou un pas de bou.

97. De Tots Sants a Sant Andreu vent o pluja o fred o neu.

109. Per Sant Vicenç el sol toca pels torrents.

98. Pel novembre cull el nap qui pel juliol l’ha sembrat.

110. Pel febrer ja és jornaler.

99. Novembre humit et farà ric.

111. Desembre nevat bon any de blat.

100. Si pel desembre neva bé eixampla el paller i el graner.

112. Per Nadal cada ovella al seu corral.

101. Pel desembre gelades i sopes escaldades.

113. A l’hivern bona sopa i vi calent.

102. Si al desembre plou, bon any nou.

Recollides per: PERE PAGèS
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Un pec que no té preu
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Una vegada era un noi, més negat que la non-non,
que vivia en un poblet petit. La seva mare un dia va
haver d’anar a ciutat i, com que tenien una lloca posada, va encomanar molt al noi que li donés menjar
i que tingués molt compte que els ous no es refredessin mentre la lloca menjaria. Marxà, de bon matí,
la mare, i el noi es disposà a complir l’encàrrec que
havia rebut. Pujà a la golfa, on hi havia la lloca, i li
portà menjar. I en veure que la lloca sortia a menjar,
ell que sí, es desfà els pantalons i es posa a covar com
si fos la lloca.
Arriba la seva mare i comença a cridar-lo; però només sent una veu pregona que li respon, sense que
ella sàpiga d’on ve.
Cerca que cercaràs, i guiant-se per la veu, arriba a
la golfa, i se’l troba arrupidet damunt el cove dels
ous. Tota astorada, li pregunta:
— Què fas, aquí?
I ell, creient-se haver complert d’allò més bé l’encàrrec, contesta, tot tranquil:
— Covo, perquè no es refredin els ous.
***
L’endemà, a l’hora d’esmorzar, volia pa sucat amb oli,
i, com que al setrill no n’hi havia, la seva mare li va dir:
— Vés a la botiga i porta el setrill ple: aquí tens els
diners.
El noi marxà tot xiulant de content, però en ser al
carrer tenia fred als dits; i, quina en fa?: es treu un
cordill que portava enrotllat a la cintura per aguantar
els pantalons, lliga un cap a l’ansa del setrill i l’altre al

braç, es posa les mans a la butxaca, i cap a la tenda
falta gent, tot arrossegant el setrill per terra.
Arribà a la botiga i demanà l’oli que la seva mare li
havia manat anar a cercar. Quan fou mesurat l’oli,
anava estirant el cordill; i quina no fou la seva sorpresa en veure que el setrill s’havia trencat i no en
quedava sinó l’ansa!
La botiguera li digué:
— Doncs, on te’l posaràs l’oli?
Ell fa veure que rumia una mica, i, traient- se la
gorra, diu:
— Poseu-me’l aquí dins.
La botiguera ho fa; però, com que no hi cabia, li
torna a preguntar:
— I el que sobra?
Ell que sí, gira la gorra damunt davall, i li respon:
— Poseu-lo aquí!
I, és clar, va llençar tot el que hi havia dins.
Tornà cap a casa i explicà a la seva mare com se li
havia trencat el setrill, i li digué que s’havia fet posar
l’oli a la gorra.
Però la mare, en veure’n tan poc, li va dir:
— I on és, l’oli que falta?
— Mireu, aquí –va fer ell tranquil·lament girant la
gorra de l’altre cantó, amb la qual cosa es quedaren
sense gens d’oli.
Podeu comptar, com va quedar, de contenta, la
seva mare, amb l’encàrrec tan ben fet!
Rondalla extreta del llibre: “Terra i Ànima, lectures sobre coses de Catalunya”
Catalunya”’, Editat l’any 1935
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s’enfadà, i donà al pobre xicot unes quantes bufetades que deixen record per a tota la vida.
El noi li preguntà:
—Doncs, com he de dir?
I el pagès li respongué:
—Després de l’un l’altre.
I vet aquí que, tot dient això, trobà un borni que,
pensant en l’ull que li restava, cregué que el noi li
desitjava que el perdés i, tot enfadat, li engegà unes
bones plantofades.
El pobre noi ja no sabia què dir ni què fer. Arribà al
molí, i no es recordava del que li havia dit la seva
mare. Li costà d’allò més de fer-se entendre: però
a la fi ho aconseguí, i el moliner li donà el sac de la
farina.
En tornar cap a casa, com que li venia de baixada,
pensà:
—Que sóc ruc d’anar tan carregat.
I, ell que sí?, engega el sac a rodolons costa avall,
convençut que arribaria a casa primer que ell.
En ésser a casa, la seva mare que li pregunta:
—On és la farina?
I ell respon:
—Que no ha arribat, ja? Si l’he enviada sola fa molta estona, i amb aquest vent que fa he pensat que
arribaria primer que jo.
I llavors, la seva mare aprengué que és perillós refiar-se
d’un ximple, perquè es poden perdre bous i esquelles.
Rondalla extreta del llibre: “Terra i Ànima, lectures sobre coses de Catalunya”’, Editat l’any 1935
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Una vegada era un mare que tenia un fill molt beneit, del qual no es podia refiar per a res. Un dia tenia el blat al molí: i, com que necessitava una mica
de farina, hi envià el seu fill a buscar-la. Perquè es
recordés del que havia de demanar li va dir que
repetís, tot el camí: Tres quartans, tres quartans,
tres quartans...
Quan feia poc que caminava trobà uns pagesos que
segaven, els quals, en sentir-li dir: -Tres quartans,
tres quartans...-, van creure que volia dir que només havien de collir tres quartans de blat. Li van
dir que callés; però ell va seguir dient el mateix.
Llavors, prenent-lo com a burla, li van donar una
pallissa que el van deixar tou.
El noi, esparverat, va preguntar:
—Doncs com havia de dir?
I ells li respongueren:
—En aquesta casa cada any mil.
El pobre beneit se n’anà repetint: —En aquesta casa
cada any mil, cada any mil...
Al cap d’una estona trobà una casa d’on treien un
mort i aquella gent, creien que anava per ells, el
volgueren fer callar; però en veure que no podien
l’estomacaren de debò, i li van dir que repetís això:
—Ni un ni cap.
Ell, tot atordit, anava dient:
—Ni un ni cap, ni un ni cap...; fins que va trobar un
pagès que feia mil esforços per treure d’un fangar
uns porcs que s’havien ensorrat. El pagès, que ja
estava prou amoïnat, en sentir que deia: -Ni un ni
cap-, creient que volia dir que no trauria cap porc,

(Baix Empordà)

El beneit
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Llibres a escena

El jardí dels cinc arbres,
adaptació d’Iban Beltran i Joan Ollé sobre textos de Salvador Espriu
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(Baix Empordà)

paper que interpreta Joan Anguera. D’altres grans
actors i actrius de l’escena catalana donen vida a
personatges com la Laia, la Tereseta, la Trinquis,
el trapero; destaquem la presència de Montserrat
Carulla i Enric Majó, d’entre els més coneguts, així
com Paula Blanco, amb grans dots d’acrobàcia a
l’escena de circ, i Sílvia Pérez Cruz, que canta amb
una dolça veu les cançons populars.
En conclusió, s’aconsegueix un espectacle de gran
format que vol evocar el món particular i íntim
d’aquest artesà de la llengua, que després de Girona
s’ha pogut veure a Reus i a Barcelona, on el TNC va
acollir la representació del 19 al 25 de novembre.
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Aquesta tardor, concretament el 2 d’octubre,
s’ha estrenat al Teatre Municipal de Girona,
dins del programa del Festival de Temporada
Alta, una adaptació escènica de textos narratius i
poètics de Salvador Espriu (1913-1985), considerat
un dels renovadors de la prosa catalana. El muntatge porta per títol El jardí dels cinc arbres, que
és com el poeta anomenava el petit pati de la casa
dels seus primers estiueigs a Arenys, població que,
escrita a l’inrevés, dóna Sinera, única pàtria ideal i
perduda d’Espriu.
Es tracta d’una obra musical que ens acosta a un
autor difícil, però que a través dels textos triats es
fa fàcil d’entendre; el “record de la infantesa” és
sempre present i passejaran per l’escenari la gent
de Sinera i el propi Espriu, disfressat de Salom,

Si voleu trobar més informació podeu consultar el
vídeo i la web del Teatre Nacional de Catalunya:

http://www.vilaweb.tv/?video=5889
http://serveieducatiu.tnc.cat/ca/jardi_cinc_arbres
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Llibres a escena

Rere els murs,
de Núria Esponellà

Diccionari biogràfic
de l’Alt Empordà,
d’Inés Padrosa

Els protagonistes d´aquest
còmic són Astèrix i Obèlix, que aquest mes d´octubre estan d’aniversari
celebren 50 anys!!!
Els seus autors Goscinny
i Uderzo els varen crear
l’any 1959, i des d’aleshores, l’Astèrix i el seu amic
Obèlix han passat mil i una
aventures, són coneguts
internacionalment per petits i grans, i s´han traduit
a quasi tots els idiomes.

El podeu trobar publicat per l’editorial Columna

http://www.asterix.com/

(Col·lecció Clàssica):

index.html.es

http://www.columnaedicions.cat/ca/llibre/rere-elsmurs_11413.html
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50 anys d’Astèrix
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Amb aquesta novel·la, l’escriptora i professora
Núria Esponellà ha guanyat aquest any el Premi Nèstor Luján de Novel·la Històrica. ‘Rere els
murs’ relata un dels moments de major esplendor
del monestir de Sant Pere de Rodes, quan el gran
escultor del romànic, el Mestre de Cabestany, va
crear una portada de marbre per al Jubileu de
l’any 1163.
La història tracta la llibertat en el sentit més ampli, a través de l’experiència d’un noi orfe, en
Blai, que viu i serveix al monestir i en el procés
d’alliberament i maduració descobrirà els plaers
de l’amor.
També es relata la història de l’abat Berenguer, un
home sever i autoritari, que haurà de defensar les
propietats i els privilegis del monestir davant les
pretensions del comte d’Empúries i el vescomte de
Peralada. Amb tot això s’ofereix una visió particular
de l’Edat Mitjana, fugint de simplicitats, i es descobreixen alguns episodis poc coneguts, com l’origen
dels marbres del portal o el misteri de les relíquies
de Sant Pere.
Resulta interessant la descripció del paisatge de
l’ Empordà en aquell temps, molt diferent de l’actual, en què els aiguamolls s’estenien molt més
enllà dels límits actuals i la Muga era un riu navegable.

L’obra consta de 907 pàgines que aplega petites
biografies de més de dos
mil personatges nascuts o
vinculats a la comarca, de
totes les èpoques, classes, oficis i condicions.
Inés Padrosa, l’autora
d’aquest llibre editat per la Diputació de Girona, ha
intentat reflectir la societat empordanesa en tota la
seva complexitat. Inclou personatges
com Salvador Dalí, Narcís Monturiol i Pep Ventura, però
també «molta altra gent que ha aportat coses i que
forma part de la microhistòria empordanesa». Les referències més antigues corresponen a alguns membres
de la nissaga del comtat d’Empúries, del segle IX, però
la major part dels biografiats són del XIX i el XX.
Un bon entreteniment per conèixer millor els empordanesos.

MARGARITA VIDAL
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Resultats preliminars de les excavacions efectuades
a l’antic cementiri de Sant Esteve de Marenyà

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

enterraments del segle Xi
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A l’anterior número d’Aspre i Pla amb en Joan Andreu vàrem publicar un article referent a l’església
de Sant Esteve de Marenyà. En aquell text informàvem que a inicis d’estiu s’efectuarien unes excavacions d’urgència per documentar les restes de diversos enterraments medievals que afloraven a prop
de l’absis. Aquests treballs arqueològics, impulsats
des de l’Ajuntament de la Tallada, es varen dur a
terme entre els dies 8 i 21 de juny de 2009. Tot i
que els treballs d’estudi de post-excavació encara
no han finalitzat i no disposem de les dades de l’estudi antropològic, creiem convenient fer una breu
explicació dels resultats més immediats que s’han
obtingut amb l’excavació.
Els primers treballs varen consistir a fer una neteja
d’herbes i terra solta que hi havia a la zona que es volia excavar. Tot seguit es va procedir a identificar els
diferents enterraments que es conservaven. En total,
es varen documentar onze enterraments, d’aquests,
quatre eren infantils i set adults. Cal dir que l’estat de
conservació d’aquestes restes era molt precari perquè alguns afloraven i gairebé no tenien terra que els
cobria, i d’altres havien estat afectats per les obres
d’obertura del camí de darrere de l’església.
Els enterraments més antics estaven efectuats
dins una caixa de lloses de pedra local amb forma antropomorfa encaixades dins la roca mare.

enterrament amb caixa de llosa antropomorfa
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sembla bastant versemblant datar aquest grup
dins el segle XI. Suposem, doncs, que serien els
primers enterraments efectuats immediatament
després de la construcció i consagració de l’església. Hem de recordar que la fase més antiga
de l’església es data estilísticament dins d’aquest
mateix segle. El grup més modern estaria format
pels cinc enterraments restants; quatre disposats directament sobre la roca mare i un altre
dins una caixa de fusta. Tot i que podem assegurar que són posteriors a l’altre grup, no tenim
cap element que ens permeti proposar una data i
poder-los atorgar una cronologia.
L’estudi antropològic, que l’està fent l’arqueòloga/antropòloga Neus Coromines, permetrà definir
l’edat de la mort, el sexe, les malalties, la causa de
la mort etc. dels individus exhumats.
Finalment, vull agrair a la família Cufí Batlle, a en
Joan Andreu, a la Rosa Serra, a la Delphine Labedan, a la Raquel Antoner, a en Gerard Cruset, a
la Neus Coromines i a la Fina Simon la seva collaboració en aquesta excavació.

(Baix Empordà)

Enterraments infantils

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

Es tractava de dos individus adults. Un d’ells es
conservava pràcticament
sencer i l’altre només la
meitat superior. Al voltat d’aquestes tombes
hi havia cinc enterraments infantils (1 un
fetus, 2 nadons i 2 infants). Quatre d’aquests
enterraments eren fets
en fosses i un altre estava disposat directament
sobre la roca. A la banda
sud de la zona excavada
varen aparèixer quatre
enterraments fragmentats
d’individus adults disposats
directament sobre la roca
mare.
Finalment, sobre una de
les tombes fetes amb
lloses va aparèixer un
individu adult sencer que amb tota seguretat
es tracta de l’enterrament més modern documentat en aquesta excavació. D’aquest enterrament es va poder recuperar els claus del taüt
de fusta i una medalla de bronze situada sobre
del pit. Aquesta medalla està dedicada a Sant
Josep. A l’anvers hi ha la figura del Sant amb
l’infant als braços i una llegenda que hi diu en
castellà “Oh glorioso San José esposo de María
protegednos”. Al revers hi ha el símbol papal
amb les claus i la tiara envoltades per la llegenda “Protege la Iglesia y su ---- visible”.
Tipològicament podem establir cinc tipus d’enterraments: caixa de lloses amb forma antropomorfa, fossa antropomorfa, fossa simple, disposició
directa sobre la roca mare i enterrament amb caixa de fusta. Pel que fa a la cronologia d’aquests
enterraments podem establir 2 grups. El grup
més antic estaria format pels enterraments fets
amb caixes de lloses amb forma antropomorfa i
els fets en fosses. Aquests sis enterraments estan situats a tocar de la banqueta de fonamentació de l’església, fins i tot un dels enterraments
amb lloses s’adossa a aquesta banqueta. Tant
per la ubicació com per la tipologia de les tombes

FERRAN CODINA I FALGàS
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GUBA, més de 30 anys criant porcs

Mentre uns socis van aportar a la societat les granges i el bestiar, altres hi van posar diners. El local
social des del primer dia ha estat a Tor, arran de
carretera, a l’entrada del poble.
El creixement de l’empresa ha estat constant, tot i que
s’han passat moments força difícils, com la pesta porcina, que va obligar a mitjans anys 80 a matar tot el
bestiar, fer net i tornar a començar com aquell qui res.
Només la moral dels socis, el seu esperit emprenedor
i la confiança han permès superar etapes difícils, com
quan fa poc hi va haver una forta especulació en el
preu dels cereals i les pèrdues eren importants.
Amb uns 10 treballadors, GUBA, que va començar amb 163 truges i amb 780 porcs d’engreix, en
aquests moments té 1700 truges i 13.000 porcs.

L’any passat es van portar a l’escorxador una mitjana de 750 porcs a la setmana.
L’empresa porta a terme tot el procés del porc, des
d’extreure el semen dels mascles fins arribar a l’escorxador. Amb el temps, GUBA ha entrat en una
cooperativa de pinsos, La Gironina, i també forma
part d’una societat, ubicada a Celrà, Uniprog, que
comercialitza els animals.
El mercat del porc ha estat sempre oscil·lant, d’acord
amb l’oferta i la demanda. Els preus es mouen ja a
nivell europeu, que els recull i els marca aquí Mercolleida. El problema de veritat rau en el procés
que s’ha de seguir fins arribar a l’escorxador. Si
una fàbrica veu que baixa la venda del seu producte, para la producció i almenys no té massa estoc.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

L’any 1974, cinc ramaders de Tor, Verges i banyoles van decidir unir esforços i formar una agrupació
per treballar conjuntament en el ram del porcí. Eren altres temps i el nom oficial era Grupo Sindical
de Colonización. Després es va convertir en Ganaderías Unidas bajo Ampurdán (GUbA), i actualment
el seu nom oficial és Grangers Units bA, SL, nom que permet continuar mantenint les inicials GUbA.
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La crisi també s’ha notat en aquest sector. Així, enguany, s’han sacrificat un 5% menys de porcs que
en el mateix període de l’any passat, mentre que
el consum ha baixat un 10%. Confiem que la situació es normalitzi aviat. En els preus agrícoles en
general, el problema més seriós és que tot depèn
de l’oferta i la demanda i, per tant, moltes vegades
s’ha de vendre a preus inferiors al cost, el que vol
dir pèrdues. Seria convenient, no solament en el
porc sinó també en els productes agrícoles en general, que hi hagués un preu mínim, que hauria de ser
el cost més un petit benefici. Vendre duros a quatre
peles és un mal negoci.
JOSEP MARIA GüELL

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

Però això és impossible en el món del porcs, ja que
des que es prenya una truja fins que el porc va a
l’escorxador passa gairebé un any. La gestació de la
truja dura 114 dies, els garrins estan amb la mare 21
dies i l’engreix sol durar 6 mesos. És impossible, per
tant, preveure quins preus correran al cap d’un any.
No hem d’oblidar que les nostres granges compleixen amb la normativa mediambiental vigent i per
això han estat auditades per una entitat de control
autoritzada (ECA), per obtenir l’avaluació ambiental
corresponent.
L’empresa gaudeix d’una certificació de qualitat i
traçabilitat (CALITAX) per garantir en tot moment
la seguretat alimentària i poder complir amb l’exigència de tots el nostres clients.

(Baix Empordà)
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Dolors Gasull, de Canet
Deu ser de les poques persones que pràcticament no s’han mogut mai del municipi. Va viure a Tor fins
que es va casar amb en Josep Maria Guardia, i llavors es va traslladar a Canet de la Tallada, d’una punta a
l’altra del municipi. Ha viscut sempre a pagès i hi continua vivint, plenament feliç i contenta. I ha treballat
de pagès fins fa poc, a més de pujar cinc fills, que encara avui cada dissabte van a dinar a la casa pairal.
Ningú no negarà que la Dolors és una marassa. Els ulls li brillen quan parla dels fills. I dels néts, és clar.
A l’hivern, a més de caminar teníem una obligació
afegida, els de Tor i de Marenyà havíem de portar
llenya per a la estufa de la classe. En aquell temps hi
havia arbres a cada costat de la carretera i sempre
queien branques, que nosaltres amb tota la bona fe
recollíem. El problema era que no servia per a gaire
res, ja que l’estufa feia fum i llavors havíem d’obrir
totes les finestres i feia un fred que pelava”.
Als 14 anys, la Dolors ja havia complert amb l’ensenyament obligatori i es va quedar a casa a treballar, de pagès, que ha estat sempre la seva feina,
ajudant a les tasques de la casa, la neteja, l’hort,
les vaques... Una imatge, que ara semblaria esperpèntica, i que jo he vist amb els meus ulls –ai,
això de ser gran– era la feina d’anar a pasturar els
ànecs i les oques: “Ho vaig fer moltes vegades.
Com aquell qui portava una ramat de xais o de
vaques, agafàvem els ànecs i les oques i travessàvem la carretera fins als camps de l’altre costat.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Si parlem de Can Martí, la gent de Tor de ben segur que saben on era i alguns de la Tallada també. Però si parlem de La Devesa ja no hi ha dubte,
ho coneix tothom. Doncs sí, la Dolors va néixer en
aquella casa, que la veritat no s’assembla gaire per
no dir res del que era quan hi vivien la Dolors i el
seu germà en Joan amb els pares. Era una casa de
pagès, ells eren arrendataris i els amos feien les
obres més indispensables per tal que la casa no caigués. Els pares van anar aixecant una casa nova als
afores, en direcció cap Albons i arran de carretera,
i quan va ser acabada s’hi van traslladar. Can Martí
va ser comprada i restaurada, fins que van arribar
en Santi i la Pilar i la van transformar en un bar de
nit, La Devesa.
De petita, la Dolors anava a l’escola a la Tallada:
“Fèiem quatre viatges a peu cada dia. Jo tenia sort
de tenir parents a la Tallada, a Can Moma, i si plovia
em podia quedar a dinar a casa seva.
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La Dolors i en Josep Maria amb tots els fills.
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Com la gran majoria de les noies d’aquests pobles
que no anaven a estudiar, a les tardes anaven a Verges a aprendre a cosir i a brodar. “Jo anava a cosir a
ca la Tarradellas i a brodar a ca la Maria Rodon. Tenia
una mobylette i es va acabar d’anar a peu. No tenia
cap títol de conduir ni em vaig haver d’examinar de
res. Tota la carretera era gairebé nostra”.

la foto típica de la primera comunió.

C/ La Bisbal a Figueres, s.n. (C/31, Km 359)
17134 La Tallada d’Empordà GIRONA

Shaun Jennings mobile: (0034) 629 743 327
director tel/fax: (0034) 972 780 638
email: info@icasl.net
Servei de bugaderia i Venda de mòduls
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Qui és pot imaginar un ramat d’animals de plomes
anant d’un costat a l’altre de la carretera sense
que acabessin tots aixafats? Doncs, no passava
res, i és que en aquell moment habitualment només circulaven tres cotxes, el d’en Pareta de Tor,
el d’en Masaguer d’Albons i em sembla que l’altre
deuria ser d’en Bonany de Viladamat. Ens podíem
permetre el luxe de caminar d’esquenes quan la
tramuntana bufava fort, no hi havia cap perill que
ens atropellessin”.

(Baix Empordà)

la dolors i en Joan, el seu germà, de ben petits.
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la dolors i en Josep Maria, el dia del seu casament a l’església de tor. de ben segur que coneixeu el capellà i l’escolà.
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Als 22 anys la Dolors es va casar i va anar a
viure a l’altre costat del municipi, a Canet de
la Tallada, a la casa pairal on havia nascut en
Josep Maria, el seu home, i on hi vivia la seva
sogra, la Quimeta, de qui la Dolors no en fa
més que elogis. Mentre anaven naixent els cinc
fills, la Dolors, l’Enric, en Quim, en Mia i en
Robert, la Dolors no deixava de munyir cada
matí i cada vespre. Tenien 10-12 vaques al començament i van arribar a 150 quan van plegar
de munyir. Tot estava ben mecanitzat i amb
menys de dues hores feien la feina. Viure a pagès té molts avantatges, sobretot vida sana,
però té l’inconvenient d’haver d’agafar el cotxe
per a qualsevol cosa. Els fills van estudiar als
“Hermanos” de Torroella. Després hi havia les
activitats extraescolars, l’esport, les aficions...
Calia fer un calendari molt concret per lligar
tots els caps, sense oblidar que a Canet no hi
ha hagut mai botigues i s’havia d’anar a comprar a fora per alimentar vuit boques, que no
són poques.
La Dolors és una persona optimista. La trobareu
a tot arreu, en les festes del poble, en l’arranjament de l’església parroquial i també en les activitats que ara organitza la colla del Sinofós al
municipi. Sempre fa per una.

Són un grup de dones de Canet que no fallen mai.
Els hi diuen les mateues, perquè sempre han tingut cura de la preparació de la festa major, que
és per Sant Mateu, el patró del poble. No l’ha espantada mai la feina. M’explicava que al començament que en Quim va posar la carnisseria a la
Bisbal, ella li donava un cop de mà fent botifarres
i canelons. Per la festa major de la Bisbal havia
arribat a fer fins a 500 canelons.
Fa un parell d’anys a la Dolors la van haver d’operar del cor, una operació difícil però que ella va
afrontar amb el seu habitual optimisme. Després
va tenir encara un altre problema de salut, però
ella, endavant.
Mentre fèiem petar la xerrada, un dissabte a la
tarda, els fills estaven treballant ja en la preparació de la carrossa que cada any treuen per
carnaval. S’ha de fer a estones perdudes i cal
agafar-s’ho amb temps.
S’ha fet fosc. S’estava bé a la vora del foc, que
no s’apaga mai ni de nit ni de dia. Com aquell qui
res, abans d’anar a dormir encara prepararà una
bon grapat de canelons. Són colla, així que sempre cal tenir reserves. A la Dolors no l’agafaran
mai desprevinguda.
PEP COLLELLDEMONT
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grans ciutats, on hem d’afegir la
desconfiança i la por cap als desconeguts.
Als pobles la realitat és ben diferent, en ser un entorn més petit,
les persones coincideixen al carrer, a les botigues, es parla del
temps, de la salut, les persones
s’interessen unes per les altres i
sempre hi pot haver un moment
per un somriure i un desig de
“Bon dia”, el contacte social i la
comunicació formen part de la realitat quotidiana i per tant quan vénen persones de fora
són rebudes d’una manera oberta, ja que es presenta
l’ocasió de conèixer diferents realitats i compartir experiències. El problema pot sorgir quan persones que
vénen de grans ciutats es troben en un lloc més petit
i sense adonar-se’n no canvien els costums que han
anat adquirint en la seva vida anònima, quan en entrar
en una botiga no saluden o demanen una consumició
en un bar sense mirar la persona que els atén. Aquestes diferències amb el contacte social poden donar la
sensació que els que vénen de fora consideren inferiors
i menyspreen les persones del lloc, és una creença que
fa sentir malament, però que no té un fonament lògic,
aquest comportament xocant que sortosament no tothom que ve de fora té, és fruit de la deshumanització
que patim a les grans ciutats, el risc de viure centrat en
un mateix i en els seus interessos sense veure en l’altra
persona una ocasió d`intercanviar opinions, o simplement un somriure. A la ciutat ja fa temps que s’ha perdut la sana costum de parlar del temps als ascensors,
el contacte social puntual amb persones desconegudes
és molt escàs. Les persones de municipis petits poden
ajudar a què no es perdi aquest hàbit que augmenta la
qualitat humana, ens poden demostrar que parlar del
temps o de qualsevol tema deixa sempre un bon gust
de boca, ja que permet compartir una opinió, posar-se
d’acord, desitjar coses bones i afegir una experiència
positiva a cada dia de la nostra vida.
ROSA SUáREz I VázqUEz

Psicòloga Clínica
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Hi havia una vegada... en un
temps no molt llunyà, que quan
pujàvem a un ascensor i coincidíem amb altres persones després
del “Bon dia”, sorgia espontàniament un comentari sobre el
temps: “Sembla que fa més fred
que ahir...” “Està ben núvol... pot
ser que plogui...” “Bon dia”, “Bon
dia”... Eren unes senzilles frases
que ajudaven a trencar la tensió
que provoca compartir un espai
molt petit i tancat amb desconeguts, una manera de contactar amb anònims companys d’un viatge que dura uns segons. El temps és
un tema de conversa en el qual tothom hi pot participar i en el qual tothom té una opinió per compartir.
És una forma de comunicació ràpida més enllà d’una
salutació breu i formal. Darrerament les coses han
anat canviant i quan s’obren les portes d’un ascensor entren un grup d’estranys consultant el rellotge
o parlant pel mòbil sense temps de dir “Bon dia” i
molt menys, d’alçar la vista per mirar les persones
amb les quals coincideixen, i parlar del temps... Si
pensem en espais més amplis on també coincideixen
desconeguts, la situació és molt similar, en les grans
superfícies comercials, és molt probable que els únics
empleats amb els qual coincidirem siguin els caixers o
caixeres. El contacte entre el venedor i el comprador,
també s’està perdent. Aquests canvis en les relacions
humanes entre persones que no es coneixen tenen
diverses explicacions, una és la pressa, la manca de
temps per compaginar les obligacions de la llar amb la
feina fora de casa. Una societat que es mou tan despresa es despersonalitza. A les botigues hi ha poques
persones que preguntin als clients si desitgen alguna
cosa o si els poden ajudar, el comprador pot escollir
el producte que desitja i pagar-lo sense necessitat de
parlar. Què comporta aquesta absència d’ocasions per
a la comunicació? Una pèrdua de costums que eren
molt saludables, una dificultat per veure en els qui no
coneixem, persones amb les quals podem compartir
moments agradables. Aquest problema de manca de
comunicació, de moment es pot veure... i patir a les

(Baix Empordà)

Per què les persones
ja no parlen del temps a l’ascensor?
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Jocs de paraules
1.
2.

Si la mare de la Maria és la mare del meu fill –diu en

seva gleva tenia dret a casar-se amb la germana de

Joan–, quin parentiu té en Joan amb la Maria?

la seva vídua?

D’alguna forma a la nit es va calar foc a la cuina. La

7.

Per què les tapes de les clavegueres són rodones?

casa no tenia alarma contra incendis i les flames avi-

8.

En el molí del poble hi viu un moliner que fa 2m d’al-

at van arribar a l’única escala de la casa, i la van fer

çada i calça un 50. Què pesa?

inservible. El pare, la mare i els quatre fills estaven

9.

dormint a les seves habitacions. Per sort, la dona, de

10. Quina cosa fa que no caigui més el cabell?

son difícil, es va despertar i s’aixecà d’una revolada.

11. Si un galant surt de dia de casa amb un ànim con-

En un minut tots eren fora sans i estalvis. Com es van

queridor, què ha de fer perquè totes les noies el se-

escapar d’una mort segura?
3.

4.

5.
6.

Què hi ha entre Barcelona i Madrid?

gueixin?

En un diari sensacionalista trobem aquesta notícia: ‘Una

12. Un home alt i prim, totalment vestit de negre, torna

persona ha mort ofegada en un pou molt estret. L’aigua

a casa després de prendre unes copes, camina pel

d’aquest pou li arribava només fins al genoll’.Com es pot

mig d’un carrer desert. Les faroles estan apagades.

ofegar aquesta persona en aquestes circumstàncies?

Un cotxe, amb les llums apagades, ve a tota velo-

Es trobaven soles la girafa i la seva petita cria: “Sóc fi-

citat pel darrere del caminant. En últim moment, el

lla d’aquesta girafa” va dir la girafa petita “però aques-

conductor aconsegueix esquivar el vianant i evita

ta girafa no és la meva mare”. Com pot ser això?

així un terrible accident. Com s’ho va fer el conduc-

Per què és impossible menjar-se dos pastissos en dejú?

tor per poder veure’l?

A Catalunya abans que Ramon Berenguer I impul-

13. Tres dones en bikini. Dues estan tristes però somriuen,

sés la redacció del codi dels Usatges, un servent de la

l’altra està molt contenta i plora. Com és possible això?

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

1. En Joan es el pare de la Maria 2. Les habitacions de la casa
són totes a la planta baixa 3. Si cau de cap, el cap està dins l’aigua... i s’ofega 4. La girafa gran és el pare de la girafa petita 5.
Si menges un pastís ja s’ha trencat el dejú 6. És impossible que
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un mort es pugui tornar a casar 7. Dues raons: a. No cauran
dins els forats per ésser rodones. b. El trasllat és més còmode,
poden rodar 8.Farina 9. La ‘i’ 10. El terra 11. Posar-s’hi al davant 12. Era de dia 13. Feien un concurs de bellesa

(Baix Empordà)

Respostes

Les ulleres de la meva xicota
Un amic meu se’n va anar a Barcelona per feina. Sabia que

Estimada meva:

la seva xicota necessitava unes ulleres per a la vista, va trobar l’ocasió de comprar-n’hi unes de molt boniques i bé de

Espero que t’agradi aquest regal, sobre tot per la falta

preu, així que va entrar en una òptica. Després de veure’n

que et fan, ja que fa molt de temps que portes les matei-

unes quantes, es va decidir per unes i les va comprar...

xes i aquestes coses s’han de canviar de tant en tant.

La dependenta les va embolicar, va pagar, però en mar-

Espero haver triat bé el model. La dependenta em va dir

xar, en comptes d’agafar el paquet amb les ulleres, en va

que eren l’última moda, de fet, em va ensenyar les seves

agafar un altre de molt semblant que hi havia al costat.

i eren iguals.

El paquet contenia unes calcetes-tanga que la dependen-

Jo, per comparar si eren lleugeres, les vaig agafar i me

ta s’acabava de comprar.

les vaig emprovar allà mateix. No saps com va riure la

El meu amic, no se’n va adonar i va anar directament a

dependenta, perquè aquests models femenins als homes

l’oficina de correus. Va enviar el paquet a la seva xicota,

els queden molt divertits, i més a mi, que ja saps que tinc

juntament amb una carta.

els trets molt prominents.

La xicota quan el va rebre va quedar molt sorpresa pel

Una noia que era allà em va ajudar a triar. Me les va de-

contingut, així que va obrir la carta i la va començar a

manar, es va treure les seves i se les va posar perquè jo

llegir...

pogués veure com et quedarien.
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Recepta de cuina

Pollastre farcit

Vé de la pàg. anterior 
A aquest noia no li quedaven tan bé com a la dependenta,
perquè el cabell li sortia pels costats, però, tot i així, em
varen agradar moltíssim.
Finalment, em vaig decidir i te les vaig comprar. Posa-teles i les ensenyes als teus pares, germans, i a tothom a
veure que et diuen.

Ingredients

sobre tot, mira que no et vagin petites, si no et deixaran
la marca quan te les treguis.
Ah, i vés en compte també que no et vagin grans, no sigui
que et caiguin quan vagis caminant.

3
3
3
3
3

1 pollastre sencer
Cebes
Sal i pebre
Conyac
Greix

3
3
3
3
3
3

Pinyons
Panses
Prunes seques
Préssec sec
Avellanes
Salsitxes

3
3
3
3
3
3

Poseu les fruites seques en remull.
Coeu les salsitxes.
Fregiu els pinyons.
Poseu sal i pebre al pollastre.
Unteu el pollastre amb greix.
Farciu el pollastre amb tots els ingredients del
farciment i tanqueu amb un escuradents.
Poseu el pollastre en una plata per anar al forn.
Tireu-li un got de conyac i poseu les cebes a
cada costat.
Tapeu amb paper d’alumini i poseu al forn més
o menys dues hores.

Perquè siguin més útils i boniques, m’han aconsellat que
les rentis sovint.
Igualment em varen recomanar que vagis amb compte
amb els fregaments, perquè s’acaben trencant.
Porta-les amb cura i, sobre tot, no te les deixis a qualsevol lloc o les perdis, que tu tens el costum de treure-te-les
a qualsevol lloc.
Bé, ja no et dic rés més, tu ja sabràs com portar-les...,
estic desitjant veure-te-les posades..,.crec que aquest és
el millor regal que et podria fer!!!
Un petó.

3
3
3

La Tallada (Girona) / Barcelona
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Mòbil 687 488 696
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Farciment

Preparació

(Baix Empordà)

portar les velles, i últimament a no portar-ne cap..., però

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

Al moment et sentiràs incòmoda..., acostumada sempre a
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Afers exteriors
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(Baix Empordà)

La Tallada: passat, present i futur
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La Tallada és el meu
passat, inesborrable i
ben viu. És on vaig néixer, és on vaig créixer,
és el punt de partida de
la meva manera de veure el món. És la forja.
Vaig néixer en una casa
amb molt de moviment.
La mare, quan es va casar, va haver de deixar
de treballar –coses de
l’època– i va tapar el
buit omplint la casa d’activitat. La meva infantesa a
casa són dones pentinant-se, dones comprant… en
definitiva, dones xerrant i xerrant. I els timbres. El
nyec insuportable del de la botiga nova et pot arribar
a fer parar boig. Però t’acostumes a tot. La meva infantesa a la Tallada són altres cases, també, a part de
la meva. En aquella època la mainada ens ficàvem a
tot arreu. Tot el poble era el nostre espai de joc, no
tenia limitacions. Aquella Tallada també són les jornades insuportables al camp. No ho eren, de jornades
senceres, però és la percepció que en tinc, de tan poc
que m’agradaven. El dia que tocava anar a collir patates, a l’estiu, era el pitjor de l’any. Ja es veia que jo no
estava fet per aquestes tasques tan dures. Érem poca
gent, aquella època, al poble. Potser massa pocs. I
t’acostumes a fer la teva, a entretenir-te en solitari,
amb el poder de la imaginació. La meva Tallada del
passat és un món ple de bons records, segurament
una mica mitificat. Però qui és que no la mitifica, la
infantesa? “Que feliç era, mare, que feliç era jo”.
La Tallada és el meu present, un present congelat, en stand by, en espera. Aquest món infantil de
múltiples possibilitats i de múltiples espais va arribar
un dia que es va revelar insuficient. Volia estudiar i
me’n vaig anar a Barcelona. El meu present, ara, en
realitat, és Barcelona. A Barcelona li vaig confiar la
meva formació i li dedico la meva vida professional.
Hi tinc casa meva, hi treballo. Hi tinc amics, hi tinc
el meu cercle, i lligams tan forts com els d’una família. I treballo a la tele, de lingüista, revisant i adaptant els guions que després es doblaran al català.

Pel·lícules, sèries, documentals… de tot. Westerns, dibuixos animats, la fauna de l’Amazònia… Negres del
Bronx, mangues japonesos, la flora de Madagascar…
Moltes vegades, des de casa, mirant la tele, i sense
saber-ho, gaudiu de l’esforç del nostre treball. I quan
sentiu en Shin-Chan que diu “culet, culet” o l’Scarlett Johansson i en George Clooney parlant en català,
penseu que probablement al darrere hi ha la mà d’un
talladenc. La meva Tallada del present és un referent
ineludible, però que l’observo des de lluny. Atentament, això sí. I orgullós. “This is my hometown”.
La Tallada és el meu futur, indubtablement, inexorablement. És el meu punt de retorn, és on es tancarà
el cercle. M’hi veig de gran, de vellet, quan ja m’hagi
passat la “dèria” de la gran ciutat. M’hi veig a la vora
del foc, a la cuina de casa, sentint de fons la remor
llunyana de les dones pentinant-se, del timbre de la
botiga, de les veus perdudes d’un passat llunyà. “Penso que tindré sort si puc tancar els meus ulls aquí”.
Però això és història que encara s’ha d’escriure.

IGNASI OLIVER TARRATS
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Opinió

Nadal 2009

•

La proximitat de Déu, del Déu que camina amb
els humans, que és un dels nostres, que lluita
amb nosaltres per fer un món diferent, és el
Déu amb qui volem entrar en unió i en comunió,
i així en copsem la seva infinita tendresa. La
persona humana és portadora d’un sentit d’infinit, d’eternitat, d’immortalitat.
Així com el Nadal de la tradició està tenyit de
superficialitat, el Nadal de la Fe és autènticament
revolucionari. Davant d’un Nadal, podrit pel capitalisme imperant, proclamem el Nadal que ens
porta a adonar-nos dels mals del nostre món:

Tel./Fax: 972 780 388 jpascual@sitelcon.com
C/ Major, 7 - 17134 - LA TALLADA D’EMPORDÀ (Girona)
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Caldria recuperar aquest Nadal de la Fe, ja que ens
projectaria cap a un cristianisme de compromís, de
lluita, d’esforç per construir el Regne de Jesús, Regne de veritat i de vida, de santedat i de gràcia, de
justícia, d’amor i de pau.
VICENç FIOL

MENjAR cASolà i ESpEciAlitAt EN cAçA, MENú DiARi

(Baix Empordà)

Nadal des d’una òptica de fe ens parla de:
•

•

fam, misèria, violència, menyspreu del drets humans, immediatesa, consumisme... i creure que
un altre món és possible, que amb lluita i esforç
anirem canviant les coses.
En l’escenari del Nadal hi ha uns personatges
que no són només figures del pessebre, sinó
que diuen moltes coses:
Maria: “conservava aquests records en el seu
cor” (Evangeli). És en l’interior de la persona on
ens treballem uns actituds i conviccions solides
que donen sentit a la nostra vida.
Mags: persones de bona voluntat, inquiets, tenaços, sentit de recerca. Si juguem net en la vida,
si tenim inquietuds, trobarem “l’estrella” que ens
porta a Jesús i vencerem el poder (per un altre
camí se’n tornaren al seu país” –Evangeli–).
Pastors: col·lectiu de pobres, menystinguts,
i són ells els que canten i ballen d’alegria, puix
han descobert el Jesús alliberador i que comuniquen la Bona Nova a tot el seu entorn.
Herodes: que simbolitza el poder corrupte i opressor, que no vol cap canvi, que ja li està bé el món
com està. En l’escenari del Nadal, l’únic dolent de
la pel·lícula, és el poder simbolitzat per Herodes.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

Venim d’un règim de cristiandat, en el qual la religió
ho impregnava tot i era omnipresent en tots els aspectes de la vida. Fruit d’aquesta religió imposada
el missatge cristià quedava arraconat i devaluat.
Sortosament el temps ha anat posant les coses al
seu lloc i poc a poc prenem consciència que estem
en una societat plural i diversa.
Per tant, el NADAL, té diverses lectures.
1. Per a un sector de la ciutadania Nadal ha deixat
de ser un festa religiosa i s’ha convertit en unes
dolces i agradables vacances hivernals.
Per a un altre sector són unes tradicions boniques
portades per la religió i que cal mantenir. Són festes
amb un referent religiós.
2. El fet esmentat en el paràgraf anterior fa possible que el Nadal recuperi el seu veritable sentit,
que s’havia difuminat en el mar de la religiositat
imperant.
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(Baix Empordà)

Que és enginyer vostè?
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En el mateix camp on jo estava treballant vàrem
tenir un petit canvi d’impressions amb un topògraf
sobre la construcció de la nova carretera C-31 al
seu pas per la Tallada d’Empordà.
Li vaig exposar la meva opinió sobre aquesta carretera, ja que crec que fer-la passar per aquest lloc és
un disbarat. La fan passar pels camps més fèrtils,
més flonjos i més inundables del nostre municipi, i
potser s’hauria pogut fer d’una altra manera. Una
opció seria primer intentar modificar la carretera vella, i en el cas que això no fos possible, el més lògic seria fer-la passar pel costat oest tot vorejant la
muntanya, fins arribar a Verges pel costat de ponent,
vorejant la mota fins al pont del riu Ter o allà on els
hagués convingut, tenint en compte que la carretera
ve per l’oest a l’alçada de Viladamat.
D’aquesta manera l’impacte ambiental hauria estat
molt inferior i tal vegada les obres molt més barates,
ja que no haurien hagut de fer aquests talussos, que
semblen muntanyes, enmig d’una zona de conreu i
regadiu on s’estant fent unes obres faraòniques amb
infinitat de ponts que destrossen tota la rica plana i la
meravellosa visibilitat dels nostres pobles.
Després de la conversa amb el senyor topògraf em
va dir: que és enginyer vostè? i li vaig respondre
que no, però que tinc ulls a la cara i veig les coses,
i dec ser molt “tonto”, que per més que hi penso i
li dono voltes al tema no puc entendre com uns senyors tan savis poden fer nyaps tan grossos.
Ara el mal ja està fet, era abans de començar que potser hagués estat bo que tots sortíssim a protestar i no
mostrar-nos impassibles, dient: també ho faran com
voldran. Segurament que sí, però almenys s’hauria

TALLER
MECÀNIC

vist algun gest per part dels veïns i principalment dels
pagesos, que la veritat sigui dita, no comptem per a
res, i a partir d’ara per anar als nostres camps haurem
de pujar per aquests passos tan elevats.
I si ara deien que els empordanesos estaven tocats
per la tramuntana, quan un de nosaltres vulgui anar
a passejar un dia de tramuntana i pugi en els nous
turons hi quedarem tocats i mig.
Ara ja no hi ha res a fer!
PERE PAGèS ISERN

Pagesos Intel·ligents
Seguint en la mateixa línia d’en Pere Pagès us explicaré un comentari que una “Senyora” feia al seu
marit el dia de la Festa de Tor.
Mentre feien el pregó de la Festa, al meu costat
hi havia un senyor que parlava amb un matrimoni
Aquest senyor és pagès i fa una agricultura molt
innovadora. Ho sé perquè l’he sentit parlar moltes
vegades per la radio. Quant es va acabar el pregó,
el pagès s’en va anar i la “Senyora” en questió li
va dir al seu marit:
—Fixa’t, hasta per ser pagès s’ha de ser intel·ligent.
Dolors, vaig pensar, més val lo que es calla que
pas lo que es diu.La mare sempre m’ho deia.
Per ser enginyer i per tenir una carrera com la de
la “Sra.” s’ha de haver anat a la Universitat, per
fer de pagès no, però això no vol dir que els pagesos siguin burros... Qui es que estima i respecta
més la terra que el que viu d’ella? .
M. DOLORS MAURICI (TOR)

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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PROGRAMA DE NADAL I REIS
D E L A TA LL A D À - TO R - M A R E NY À - C A N E T
DEL 27 DE NO
NOvEMBRE AL 18 DE DESEMBRE
TALLER DE CENTRES DE NADAL
Lloc: La Caseta.
Hora: de 16 a 19 h.
Inscripcions: a la Roser Roura, la Fina Juárez o a la botiga Ca la Dolors.
Organitza: Comissió “La colla del Si no fos”

DIUMENGE 6 DE DESEMBRE
DINAR A FAVOR DE LA MARATÓ DE TV3
Lloc: L’Empordanet

Hora: 14’00 h.
Menú: Entremès,
pollastre,
pa, aigua, vi
i cafè

CONCERT DE MúSICA CATALANA

DIUMENGE 27 DE DESEMBRE
QUINA DE NADAL “La Quina del pernil”
Lloc: Casal de Tor
Organitza: Casal de Tor

Hora: 18’00 h.

DEL 23 AL 30 DE DESEMBRE
CASALET DE TENNIS
Dies: 23, 28, 29 i 30 de desembre
Preu: 15 €
Lloc: L’Empordanet
Hora: de 15 a 17 h.
Inscripcions: A l’Ajuntament fins el dia 11 de desembre.

DEL 23 AL 31 DE DESEMBRE
CASAL DE NADAL

Hora: a les 17’00 h.
Organitza: Comissió Gent Gran “Colla del Sinofós”

Dies: 23, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre
Lloc: L’Empordanet
Hora: de 10 a 13 h.
Inscripcions: A l’Ajuntament fins al dia 11 de desembre
Preu: 6 € (empadronats a la Tallada)
15 € (infants de fora del municipi)

DIvENDRES 11 DE DESEMBRE
CINEFÒRUM amb la pel·lícula

DISSABTE 2 DE GENER
TORNEIG DE TENNIS TAULA

A càrrec de la Coral de l’Estartit “Els Passerells”

“LAS MUjERES DE VERDAD TIENEN CURVAS”

Lloc: La Caseta
Hora: 17’30 h.
Organitza:
Àrea de Joventut
i ACAS Baix Empordà

DISSABTE 12 DE DESEMBRE
REPRESENTACIÓ DELS PASTORETS
Lloc: L’Empordanet
Organitza: Comissió dels Pastorets

Hora: 17’00 h.

DIUMENGE 20 DE DESEMBRE
CONCERT DE NADAL amb la Coral el Recer
Lloc: Església de La Tallada
Organitza: Comissió de Música

Hora: 12’00 h.

DIJOUS, 24 DE DESEMBRE
MISSA DEL GALL
Lloc: Església de Tor

Hora: 22’00 h.

DIvENDRES 25 DE DESEMBRE
QUINA DE NADAL “La Quina Sorpresa”
Lloc: l’Empordanet
Organitza: Comissió de Festes

Hora: 18’00 h.

Lloc: L’Empordanet
Inscripcions: al Bar l’Empordanet
Organitza: Comissió d’Esports

Hora: A concretar

DIUMENGE 3 DE GENER
RECOLLIDA DE LES CARTES PELS REIS
Lloc: Tor
Lloc: La Tallada
Organitza: Comissió dels Reis

Hora: 12’00 h.
Hora: 12’30 h.

DIMARTS 5 DE GENER
CAVALCADA DELS TRES REIS D’ORIENT
Lloc: Casal de Tor
Lloc: L’Empordanet
Organitza: Comissió dels Reis

Hora: 18’30 h.
Hora: 20’00 h.

DIUMENGE 10 DE GENER
REPRESENTACIÓ DELS PASTORETS
Lloc: Empordanet
Organitza: Comissió dels Pastorets

Hora: 17’00 h.

Balls a La Tallada
Centre Social l’Empordanet

Data

Grup

13 Desembre ......... Camelot ............... 18’00
19 Desembre ......... Que tal ................. 17’30
26 Desembre ......... Paris la Nuit .......... 18’00
23’00
27 Desembre ......... Harmonia ............. 18’00
1 Gener................. Nit i Dia................ 18’00
3 Gener................. Ònice ................... 18’00

Horari
-

21’30
21’00
21’30
02’00
21’30
21’30
21’30

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

