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Serveis i telèfons d’interès
Ajuntament
Tel.........................................................................972 78 00 95
Fax .......................................................................972 78 02 38
A/e Secretaria.................................ajuntament@la-tallada.net
A/e Alcaldia...........................................alcaldia@la-tallada.net
A/e Cultura..............................................cultura@la-tallada.net
Plana web........................................................www.la-tallada.net
Horaris de l’Ajuntament

Servei 		
Dies
Horari
Administració .................Cada dia ....................................De 10 a 13 h
......................................Dimecres ...................................De 17 a 19 h
Secretaria . .....................Dilluns i Dimecres ......................De 10 a 13 h
......................................Dimecres ...................................De 17 a 19 h
Arquitecta ......................Dilluns .......................................De 11 a 13 h
Alcaldia ..........................Dilluns, Dimarts i Divendres . ...... De 11 a 13 h
......................................Dimecres ...................................De 17 a 19 h

Salut

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

Consultoris
La Tallada...............................................................972 78 05 60
.......................................................... dijous de 4 a 7 de la tarda
Servei de Pedicura (Fina).......................................676 29 42 90
Verges...................................................................972 78 04 94
..........................dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 1 h
CAP de Torroella.....................................................972 76 11 01
Hospital de Palamós...............................................972 60 01 60
Hospital Josep Trueta..............................................972 94 02 00
Farmàcies
Verges...................................................................972 78 00 34
Bellcaire.................................................................972 78 84 71
Albons...................................................................972 76 51 06
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Assistència social
Verges...................................................................972 78 00 07
.................................................................... dimarts de 9 a 14 h
Torroella................................................................972 76 00 29
Educació
Escola Verges.........................................................972 78 01 41
Llar d’Infants de Verges..........................................972 78 05 82
IES Montgrí.............................................................972 75 92 42

Altres serveis
Correus.............................................................. de 12 a 12:30 h
Parròquia...............................................................972 78 82 01
Horari de misses:
Dissabtes i vigílies............................................. Tor a les 20.00 h
Diumenges i festius...................................La Tallada a les 9.00 h
Local social Empordanet.........................................972 78 03 02
Perruqueria.......................dimecres i divendres de 15.00 a 19.00 h
RECOLLIDA DE DEIXALLES
SERSALL
Contenidors no selectius.........................dilluns, dimecres i divendres
Els contenidors es netegen un cop al mes i dos cops a l’estiu
Trastos vells.....................................................el primer dijous de cada mes
Consell Comarcal del Baix empordà
Deixalles selectives
Vidre.......................................................................................un cop al mes
Plàstic i paper.......................................................................... cada dimarts

Deixaleria Mòbil..........................A l’aparcament de davant l’Empordanet
Dies...........................9 d’octubre, 11 de desembre de les 11 a les 14’30 h

Seguretat i emergències
Mossos d’Esquadra...............................................................088
Bombers...............................................................................085
Emergències en general........................................................112
Transports
RENFE Informació...................................................902 24 02 02
SARFA Informació...........................902 30 20 25 i 972 30 12 93
TAXI ......................................................................619 76 81 45
Proveïdors
FECSA - Endesa Avaries.........................................902 53 65 36
Aigues - Sorea. Primer truqueu a Lluís Serra..........678 87 99 17
Si no el trobeu truqueu a SOREA ............................972 75 84 83
SOREA Urgències....................................................902 25 03 70
Universal Gas......................................................972 40 21 86
Emergències..........................................................661 86 16 73
Xarxa Wimax (Internet)
Megatró ..............................................................972 59 43 25

L’Ajuntament informa que l’horari d’atenció al públic
per a tràmits administratius durant el mes d’agost de 2010 serà:
Els dilluns de 10.00h a 13.00h del matí. Resta de dies (del 1 al 31 d’agost) tancat per vacances
Edita: Ajuntament de La Tallada d’Empordà

Amb col·laboració de:
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Sí, ja hi som de nou, dotze mesos consumits en un
obrir i tancar d’ulls per tornar a gaudir ara de les
nostres festes majors i de tot el que el bon temps
convida a compartir.
Vivim temps de llums i ombres, com la portada de
l’exemplar que teniu a les mans. La incertesa econòmica i laboral forma part del nostre escenari quotidià i tots tenim, al nostre entorn, algú que pateix
les conseqüències del moment. Com l’endemà d’un
vespre d’excessos, la ressaca de l’eufòria d’aquell
període produeix més d’un maldecap, però, com
sempre, la vida continua.
Enrere deixem un hivern amb estrena de carretera,
amb neu –trigarem a oblidar el 8 de març passat– i
molta, molta aigua, vegeu sinó les dades que ens
facilita el Mas Badia en un nou apartat que estrenem en aquest número.
Us convidem a llegir i rellegir la vostra revista, la
dels quatre pobles que formen el nostre municipi
perquè estem convençuts que, a hores d’ara, ja la
sentiu ben vostra. Gaudireu de molt bones estones
amb l’excel·lent relat de viatge d’en Jordi Margarit
i família a Costa Rica, de les impressions de la Fina
Vilavella des de Roma, en aquesta secció que vàrem engegar el darrer desembre i que anomenen
“Afers exteriors”, que vol donar veu a la gent del
nostre municipi que viu en altres llocs; veureu el
dibuix que l’Oriol Garcia Quera ha dedicat a tots els
lectors d’Aspre i Pla, el logotip de Camatorta i, és
clar, repassarem tot el que ha passat els darrers sis
mesos als nostres pobles.
L’estiu és per a tots. “Aspre i Pla”, també.
Consell de Redacció

Vols participar?
Envia les teves col·laboracions a

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

(Baix Empordà)

JUNY

stiu! Calor, dies llarguíssims, migdiada i remullades per fugir de l’estuba... programa
complet!
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Núm. 06

Et necessitem!
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Actualitat

PISCINA MUNICIPAL
TEMPORADA ESTIU 2010
Entrades individuals

Fins a 3 anys d’edat.................................Gratuïta
De 3 a 12 anys........................................ 3 euros
Adults ..................................................... 5 euros
Jubilats (més de 65 anys)...........................3 euros
Per a casals i entitats esportives, per cada persona
............................................................. 2 euros
Abonaments mensuals

Individual ............................................. 65 euros
Menors de 12 anys i jubilats (més de 65 anys)
........................................................... 50 euros
Menors fins a 3 anys d’edat.................. Gratuïta
Familiar (4 persones)............................. 125 euros
Abonaments de temporada

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

Individual........................................... 100 euros
Menors de 12 anys i jubilats (més de 65 anys)
......................................................... 65 euros
Menors fins a 3 anys d’edat..................... Gratuïta
Familiar (4 persones) .......................... 200 euros
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Les persones empadronades al municipi de la
Tallada d’Empordà gaudiran d’abonaments de
temporada subvencionats fins un màxim del
30% per l’Ajuntament.

Cinema a la fresca

ELS ABONAMENTS ES PODRAN FER EFECTIUS:
A L’AJUNTAMENT
( A PARTIR DEL DIJOUS 10 DE JUNY)
u

u A LA GUIXETA DE LA PISCINA MUNICIPAL
(A PARTIR DEL 24 DE JUNY)

CURSETS NATACIÓ INFANTILS
Preu curset (abonats piscina)
Preu curset (no abonats piscina)

50 € mensuals
60 € mensuals

CURSETS NATACIÓ ADULTS I GENT GRAN
Preu curset (abonat piscina)
Preu curset (no abonat piscina)

30 € mensuals
35 € mensuals

El proper 31 de juliol, a les 10 del vespre, projecció d’aquesta emotiva pel·lícula, tota una reflexió sobre el valor de l’amistat i la relació entre
grans i joves. No us la perdeu!
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Meteorologia
Desembre
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig

Temperatura mitjana
període 1984-2010

Temperatura mitjana
2009-2010

Pluviometria mitjana
període 1984-2010

Pluviometria mitjana
2009-2010

8,0
7,4
8,2
10,7
13,0
16,8

7,5
6,0
7,1
8,8
13,2
15,4

62,25
53,42
46,24
47,17
61,41
61,53

11,4
55,6
136,8
110,5
22,5
148,1
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Estació Experimental
Fundació Mas Badia
(IRTA)
Ctra. de la Tallada, s/n
17134 La Tallada de l’Empordà
Telèfon: 972 78 02 75
Fax: 972 78 05 17

Núm. 06
JUNY

2010

Aspre i Pla

5

Actualitat

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

La nevada del 8 de març
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Nadal

La Mariona, artista del fanalet.

La Rosa intentant negociar amb els dimonis, tasca difícil!
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Uns Pastorets de primer nivell.
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La quina de la Tallada, èxit total.

(Baix Empordà)

Visca els tres Reis!
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Actualitat

La candelera
Tot i ja haver passat Nadal, per la candelera a veure un pessebre vàrem anar. El trobareu al costat
de Sant Gregori, a “Can Roseta” (es pot anar a
visitar durant tot l’any si es truca abans). Aquest
pessebre original i artesà està compost per ermites i esglésies de la Vall del Llémena, i també pels
monuments més representatius de Catalunya, tot
esculpits en suro. És una obra d’art que no es pot
deixar de visitar.
Després vàrem anar a fer un bon dinar.
Aquest any la colla va ser més petita, perquè algunes dones no van poder venir.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

Val a dir que tot va estar molt ben organitzat.

8

Aspre i Pla

Núm. 06
JUNY

2010

Actualitat

Cargolada i calçotada a Canet

Els de Canet, quan s’hi posen, s’hi posen.

Quartet KIROS (corda)

Divendres, 6 d’agost

Concert de Jazz amb trio de veu (Anna Herrero),
guitarra (Carles Bech) i contrabaix (Fèlix Serra).

(Baix Empordà)

CONCERT a TOR

Festa Major de Marenyà

Diumenge, 11 de juliol 2010
12 del migdia - Església de Tor
Amb la col.laboració de:

Ajuntament
de La Tallada
d’Empordà

Entrada gratuïta:
NO HI FALTEU !

QUATRE pobles / quatre ESTACIONS MUSICALS
Primavera / Clàssica . Estiu / Jazz . Tardor / Tradicional . Hivern / Coral Nadal
Organitza la Comissió de Música de l’Ajuntament
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Foto: Elisabet Serra
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Festa Major de Tor
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Actualitat

Dinar de la Mare

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

Els homes, com sempre, a punt.
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N’hi va haver més d’un que va repetir!

No cal que patim, el dinar de la mare té el
futur assegurat.
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Dinar de La Marató

La Tallada, municipi solidari.

Cada any som més colla.

TALLER
MECÀNIC

Joan
Figueras
Reparació d’Automòbils
i Maquinària
MACFONT, S.A.

Recursos del Mar per a la Indústria Alimentària
Ctra. de Figueres, s/n
17134 LA TALLADA D’EMPORDÀ (Girona)
Tel. i Fax. 972 78 00 67
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17002 GIRONA. 972-218825
WWW.IBERLAND.COM
info@macfont.es
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Centres de Nadal per donar suport a una bona causa.
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Actualitat

Festa de la Gent Gran

L’exposició de fotos va fer reviure moments viscuts.

“Viure el poble”, el llibre editat per
l’Ajuntament, regal de la diada del 16 de maig.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Els més grans del
municipi: en Rafel Serra
té 92 anys i la Consol
Boix en té 96.
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ROURA

E.S. VERGES
Pedro Carvalho

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

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

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

17142 - VERGES (Girona)
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El CARNAVAL DE CANET 2010
Per quart any consecutiu, els veïns de Canet vàrem
anar al carnaval de l’Escala. Desprès de molt pensar de què ens podríem disfressar... vàrem decidir
fer una impremta, així podíem fer diaris i revistes.
Quan estàvem treballant amb la carrossa i la confecció de les disfresses, en Quim, un dels més petits
de la carrossa, va demanar al Reis Maigs d’Orient
que li portessin una màquina per fabricar bitllets.

Faríem una màquina per fabricar bitllets!!!

Els grans vàrem pensar que potser seria una gran
idea per a la carrossa, ja que estàvem travessant un
temps de crisi, i es va decidir fer un canvi.

Ens ho vàrem passar d’allò més bé, ara ja estem
pensant amb el Carnaval 2011, de què ens podríem
disfressar?

Email: mustel@mapfre.com
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Plaça Onze de Setembre,10
T 972 78 08 08 F 972 78 05 42
17142 VERGES

I ens vàrem posar a treballar. El resultat va ser un
èxit: “PREMI ESPECIAL 2010”, per l’originalitat del
tema.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

OFICINA DE VERGES

“A CANET FABRIQUEM BITLLETS
CONTRA LA CRISI”.
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Actualitat

Caminada al Puig Segalar

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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El 18 d’Abril vàrem ésser tota una colla per pujar al Puig Segalar.

14

Aspre i Pla

Núm. 06
JUNY

2010

ACM Camatorta

En Macià Falgàs, de la Tallada, ha estat l’autor del disseny del logotip triat per a la nostra associació.
El felicitem i agraïm el seu treball.

CONSULTA PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA 25A
Canet, Marenyà, Tor i la Tallada d’Empordà

Un dels objectius d’aquestes consultes és poder
saber amb exactitud les persones que estan a favor de la independència de Catalunya, per tal de
poder saber la rellevància real d’aquest col·lectiu
o massa social que es manifesta clarament independentista. Entenen que si s’albira un nombre de
persones important, tal com s’està posant de manifest (entre un 20% o 25% de la societat catalana) els partits polítics catalans nacionalistes que
poden treballar per aquesta qüestió, posaran com
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a prioritat assolir la independència d’Espanya en la
seva agenda política.
Tornem a la consulta que es va celebrar a casa nostra.
L’organització de la consulta popular al municipi de la
Tallada d’Empordà va partir de la base d’una associació cultural ja existent: Camatorta. A partir d’aquesta
entitat es va constituir un nou grup anomenat Camatorta per la Independència, que va aglutinar persones d’aquesta entitat i altres persones noves que
van interessar-se per desenvolupar la consulta. Les
primeres reunions es van realitzar a finals del mes de
gener, i ràpidament es van establir tots els divendres
al vespre a La Caseta, fins a la data assenyalada.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

L’organització d’aquests referèndums va a càrrec de la
societat civil, no hi ha cap partit polític o administració
que les organitzi o financi. Amb tot, com és sabut, sí
que alguns partits catalans, dels anomenats nacionalistes, s’han postulat a favor d’aquest tipus de consultes, amb l’horitzó de poder celebrar un referèndum
oficial organitzat pel Parlament de Catalunya.

(Baix Empordà)

El 25 d’abril passat va tenir lloc al municipi de la
Tallada d’Empordà la consulta popular per la independència de Catalunya, que s’està portant a terme
en diferents tongades, la primera el 13 de setembre
de 2009 a Arenys de Mar i les col·lectives del 13 de
desembre de 2009 i el 28 de febrer de 2010 a diverses poblacions d’arreu del país.
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ACM Camatorta
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(Baix Empordà)

Oriol Garcia Quera, dibuixant de còmics, signant exemplars del seu treball.
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Val a dir, tot i que ja és un fenomen que es repeteix
a cada poble on s’ha celebrat aquest tipus de consulta, que un dels fets destacables és la diversitat
de les persones que vàrem formar el grup promotor
de la consulta. Aquesta experiència és molt gratificant perquè diverses persones amb ideologies distintes, que no es coneixien, decideixen unir-se per
treballar per un objectiu comú: la independència
de Catalunya. El fenomen de les consultes a casa
nostra és un exemple de maduresa d’aquest país
i de democràcia participativa molt interessant, per
aquest motiu persones d’arreu del món estan observant i seguint aquest procés.
A l’hora de tirar endavant la consulta popular al
municipi, partíem d’un terreny abonat, ja que prèviament l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà va
aprovar al ple, per majoria absoluta (per tant amb
els vots favorables dels regidors del govern i de
l’oposició), una moció a favor de la celebració de les
consultes per a la Independència de Catalunya.
Tot i que ja s’ha comentat que la iniciativa i organització de la consulta al municipi ha anat a càrrec

del grup Camatorta per la Independència, cal agrair
a l’equip de govern les facilitats mostrades al llarg
de tot el procés per poder celebrar amb èxit la consulta.
En tot moment la preocupació de Camatorta per la
Independència ha estat realitzar una bona difusió
de la consulta i informar sobre la seva importància, amb l’objectiu d’assolir un índex de participació
elevat. En aquest sentit els actes celebrats anaven
encaminats a aquest objectiu: penjada de pancartes i cartells, xerrada i sardinada popular com a acte
central de promoció de la consulta i vot anticipat per
facilitar el vot a persones que no fossin al municipi
el dia 25. Una altra preocupació era la d’adaptar-nos
a la realitat del nostre municipi, format per 4 nuclis,
cadascun d’ells amb una identitat pròpia. Per aquest
motiu, van realitzar-se bustiades i portes a portes
a cada poble i el dia de la consulta es va fer servir
també una urna mòbil a Canet, Marenyà i Tor.
Els actes culturals del dia de la consulta (exposició
i taller de còmic, ball de bastons, xocolatada i cançons tradicionals) varen funcionar molt bé, estem
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ACM Camatorta

Il·lustració
dedicada a
l’Aspre i Pla per
l’Oriol Garcia.

Mesa electoral

Núm. Electors

Núm. total
de vots

Sí

No

Blanc

Nul

La Caseta
i Urna Mòbil

379

153

147

0

5

1

La participació va ser del 40%, xifra important i
que posa de manifest l’interès de les persones del
municipi en la temàtica de la consulta, tot i no ser
vinculant. Com a fet anecdòtic cal destacar que cap
persona de les 153 que va venir a votar, va votar
un rotund no a la independència de Catalunya, sinó
que varen votar en blanc.
Entenem que les consultes populars són un pas més
que ha donat la societat civil catalana en el camí
per assolir la independència de Catalunya. Moltes
gràcies a totes les persones que varen col·laborar,
d’una forma o una altra, en l’organització de la consulta popular i sobretot a totes les persones que hi
vàreu participar, venint a votar, fent possible part
d’aquest somni col·lectiu de país!

(Baix Empordà)

Els resultats de la consulta popular per a la independència de Catalunya a la Tallada d’Empordà
van ser:

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

molt agraïts a totes les entitats i persones que varen
venir i col·laborar de forma desinteressada per tal
que la jornada fos una festa popular participativa.

CAMATORTA PER LA INDEPENDÈNCIA
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ACM Camatorta

Activitats 2010 La Tallada-Tor-Marenyà-Canet
JUNY

Associació Cultural Camatorta · Ajuntament de la Talladad’Empordà
Taller memòria
Taller de cuina
Taller de costura
Sant Joan
Festa Major la Tallada
Festa nit jove

Sinofós
T. cuina
T. costura
Camatorta
Festes
Joves
Ajuntament
Ajuntament
Estat particular ( Tor )

Tot el mes

Curset de natació
Casal estiu
classe d’imbecilitat- Gratuït per les persones del municipi
majors de 18 anys.
Inscripció a pepvila@imbecilidad.com
Open tennis Marenyà

10 i 11
16
17
18
31
Sense

Festa Major Tor
Taller de cuina
Caminada nocturna
Taller de costura
Cinema a la fresca
Mulla’t per l’esclerosi

Casal de Tor
T. cuina
Joves
T. costura
Joves
Camatorta

Tot el mes
6
7

Casal
Jazz a Marenyà
classe d’imbecilitat- Gratuït per les persones del municipi
majors de 18 anys. Inscripció a pepvila@imbecilidad.com
Festa Major Marenyà
Missa a Marenyà
Santa Maria (Sardinada i havaneres)
Taller de cuina
Taller de costura
Torneig Petanca

Ajuntament
T. música
Estat particular ( Tor )

Joves
Estat particular ( Tor )

8
15
16
17
Sense
31

Taller de graffiti
classe d’imbecilitat- Gratuït per les persones del municipi
majors de 18 anys. Inscripció a pepvila@imbecilidad.com
Empord’art
Festa Major Canet
Taller de cuina
Taller de costura
Taller de memòria
Inauguració skate-park
Taller Astronomia
Taller de cuina
Bicicletada
Sant Galderic+ Música tradicional
Taller de costura
Castanyada-Nit de por

6
Sense

Castanyada+ Teatre
Taller Centres de Nadal

Sinofós
Sinofós

19
21

Taller de Cuina
Taller de Costura

T. Cuina
T. Costura

12
18
25
Sense
Sense
23-31
24
Sense
Sense
Sense

Dinar de “La Marató”
Pastorets
Quina la Tallada
Quina de Tor
Casalet Tennis
Casal de Nadal
Missa del Gall a Tor
Torneig Tennis taula Nadal
Taller de costura
Teatre

Sinofós
Pastorets
Festes
Casal de Tor
Esports
Ajuntament
Casal de Tor
Esports

1–5
5

Casal
Reis

Ajuntament
Reis i T. Costura

18
20
23
25-26

AGOST

JULIOL

Tot el mes
Tot el mes
10

7-8
8
15
20
22
22
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SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
2010

GENER
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(Baix Empordà)

11
11
11-12
25 i 26
17
19
Sense

Esports

Festes
Ajuntament
T. cuina
T. costura
Esports

Empord’art
Veïns de Canet
T. cuina
T. costura
Sinofós
Ajuntament
Joves
T. cuina
Esports
Ajuntament i Taller de Música
T. costura
Casal de Tor

Ajuntament
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La Colla del Sinofós
Benvolguts amics i amigues,
Hem passat un hivern molt mogut, amb molta fred
i neu. Neu com mai no havíem tingut! Tot s’ha de
dir, quan va començar a nevar semblava fins i tot
divertit, el que ja no va ser tan divertit va ser quedar-nos sense llum... molts de nosaltres vàrem passar la nostra infantessa sense electricitat, però es
clar, ningú no en tenia i tot funcionava amb carbó
o llenya per cuinar i la llum la fèiem amb oli, espelmes... Ara tot és elèctric o necessita l’electricitat
per funcionar, els quatre dies que vàrem estar a
les fosques, tots els que teníem llar de foc, la fèiem
anar a tothora!
Bé, ara ja ha arribat el bon temps que ens fa sortir una mica més de casa per fer encàrrecs, visitar
els coneguts o parents que no es troben gaire bé o
passejar una mica i de passada fer un cop d’ull per
sobre dels ponts que ens han fet. Deixant de banda

el que és negatiu, ara podem veure el Pla des d’una
altra perspectiva i en els nostres pobles (excepte
Canet) sembla com si anéssim en “un globus”.
Tot seguit us fem cinc cèntims del que hem fet, no
gaire cosa per cert, ja que a causa de la nevada
no es va poder fer l’excursió per anar a veure “La
Passió d’Olesa”, queda pendent per a l’any que ve.
L’excursió a la Fageda també es va anul·lar, ja que
no vàrem ser prou colla, què hi farem...
El taller de flors seques tampoc no es va fer, per
problemes de salut de la mare de la Dolors que dirigeix el taller.
Una vegada més us recordem que “la Colla del Sinofós”
està formada per gent molt trempada i tothom que
s’hi vulgui afegir serà molt benvingut/da!
També volem desitjar molta salut a tots i totes!

Els pobles d’aquest petit municipi ens en podem
sentir molt orgullosos d’aquesta recaptació. També
volem fer arribar el nostre agraïment a tothom que
ens va ajudar a organitzar-lo, als que van ajustar
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És un dinar que ja s’ha fet tradicional i cada cop tenim més gent que vol col·laborar amb aquesta causa tan solidària, enguany vàrem fer una molt bona
recaptació: 811,38 €.

(Baix Empordà)

“La Marató”
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La Colla del Sinofós
tant com van poder els preus i a la “Coral els Passerells de l’Estartit” que es varen fer passar una bona
estona ben dinat. Podem dir que no tan sols ajudem
els nostres veïns, parents o coneguts si ho necessiten, sinó també volem ajudar als que no coneixem.
Perquè tant se val quines siguin les nostres ideologies, les nostres religions, siguem polítics, negres o
blancs, al cap i a la fi, tots soms germans.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

Xerrada
dels medicaments

20

En Josep Vilabrú, farmacèutic de Verges, ens va venir a fer la xerrada del bon ús del medicaments. Va
ser molt interessant, ja que tots prenem els medicaments quan ens toca, però moltes vegades no
sabem per què, abans de dinar... després de dinar... en Josep, en un ambient distès i familiar, amb
paraules senzilles i entenedores, ens va informar
de moltes coses que nosaltres desconeixíem i ens
va aclarir tots els dubtes que nosaltres li anàvem
plantejant.

Notícies
u Des del passat mes de desembre l’Ajuntament va
contractar la Fina com a dinamitzadora per a la gent
gran i també per repartir la informació de les activitats de CAMATORTA porta a porta.

L’Ajuntament ha subvencionat el curs “Taller
d’entrenament de la memòria en persones adultes
i grans” a la Fina, per tant, a partir d’ara, serà ella
l’encarregada de fer Els tallers de memòria (si és
que se’n recorda...).
u

Els Mossos han avisat que tornen a haver-hi estafes del gas, tothom ha de saber:
• Les revisions dels que tenim comptador de gas
els fa la mateixa companyia i mai no cobren
diners en efectiu, ho passen pel banc.
• Per als que encara tenen ampolles, cal saber que,
per fer la revisió, sempre s’ha de demanar
que vinguin a fer-la, i et diuen el dia i l’hora
en què vindrà el tècnic a fer la revisió.
• En cas que vingui algú sense avisar truqueu a
la companyia i no el deixeu entrar fins que us
confirmin que és un operari seu, si no és de la
companyia del gas, truqueu als Mossos.

u
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Sumar és Créixer

Canet, el secret ben guardat
Som l’Elena i en Carlos. Un dia, tot passejant els nostres gossos, vàrem descobrir Canet i ja ens hi
vam quedar. Va ésser un amor a primera vista, el descobriment d’aquest secret que ara us expliquem.

Perquè el més important és el que no es veu i el que
se sent en estar aquí. Els camps, el riu, l’església,
les cases i, sobretot, la gent i la seva hospitalitat. Al
nostre entendre, la gent de Canet està sempre disposada a ajudar, a donar un cop de mà, o dos, de tal
manera que la convivència es fa molt agradable, tant
que sembla que hagis estat d’aquí de tota la vida.
Valoren la intimitat i la discreció és un segell del poble. L’amabilitat dels “canetencs” és proverbial.
Sempre es diu que no queden famílies com les d’aquí
i mai no ens equivoquem.
Nosaltres continuem pessigant-nos cada dia per comprovar que realment és veritat el que hem trobat.

La feina ben feta i el respecte a la gent gran (que
tampoc ho són tant, “si no fos”), la bona acollida a
la de cinquanta anys (com nosaltres), l’alegria i la
feina dels menys joves i, no ens oblidem, dels petits, que donen un aire nou al poble i molt d’ànim
per al dia de demà.
Tenim tot allò que ens fa feliços: feina, llargues i
enriquidores xerrades amb aquells que conserven
la memòria intacta (pena per als que ens han marxat), passejos, meravelloses festes amb massiva i
entusiasta participació acompanyades d’un equip de
música que és l’enveja de la comarca. Però... si fins
i tot tenim cinema a la fresca a l’estiu! No es pot
demanar més, ni res més es necessita.
La manera com es cuida el poble, els camins amb o
sense neu , quin enrenou!!!, els vorals de la carretera, en definitiva, el que dèiem, un poble deliciós.
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L’Elena i en
Carlos de Canet.

(Baix Empordà)

Tot i que estareu d’acord amb nosaltres en què, en
un primer cop d’ull, Canet no té massa a veure, ben
aviat te n’adones de les moltes qualitats del poble.
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Sumar és Créixer
Només se senten uns gossos (batejats com a “perros” per als petits, a diferència dels altres gossos)
que en bona hora van arribar a Canet; fins i tot això
es perdona.
Res a dir sobre les “mateues” i la seva joia, l’església, que cuiden com a casa seva i on sense pensar-hi s’hi ha establert l’ecumenisme. Tots aprecien
aquest lloc, els uns per com se’ls tracta i els altres
pel que representa.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

Capítol a part, la cuina, que com abans segueix essent el cor de tota la casa, de tot el poble; el lloc
on es troba la llar, que sempre tindrà connotacions agradables: es troba la família, es reuneixen
els amics i al seu voltant creixen els nens. Sempre
es pensa amb la cuina amb enyorança i les imatges
que recordem evoquen moments feliços. El que és
antic no es pot reproduir, però queda substituït per
un racó on ho fem tot, des del més simple al que és
més sofisticat. Com sempre, la matèria primera és
important per mantenir la fàbrica a la primera línia.

22

Entre tots aportem treball, tècnica, ciència, creativitat, disseny, solidaritat i, que no se’ns oblidi, la tresoreria, perfectament gestionada, per dur a terme
els nostres projectes. La gestió dels estocs de manutenció en el punt òptim. Ai, si es pogués prendre
exemple...! Ja es deia al Carnaval d’aquest any: a
Canet no hi ha crisi.

Tenim diferències en el color de les samarretes
dels equips de futbol, bé que ho sento, especialment en aquests dos últims anys; però en això no
ens posarem mai d’acord com en allò de què és
millor la carn d’olla que el “lacón con grelos”.
Després de 30 anys a l’Empordà, encara hi ha racons a Canet que seguim trobant amagats i acollidors, com per exemple l’Illa de Canet, l’antic cementiri que avui és un petit jardí proustià, l’omar,
etc.,
Canet es manté autènticament empordanès, sempre sota l’atenta mirada del Montgrí, banyat pel
Ter i envoltat de l’essència de l’Empordà, per contemplar-la, sentir-la i somiar-la. Al caràcter i a
la llengua hi ha molt més que la paraula simple:
conceptes, matisos, al·lusions i records comuns.
Com a resum final, volem destacar i agrair l’amabilitat de tots els integrants de la Comunitat de
Canet, gràcies als quals, quan pensem en l’encara llunyana jubilació, creiem que serà tranquil·la i
agradable en aquest poble.
Malgrat no fer referència a noms concrets, esperem que tothom se senti identificat en cadascun
dels comentaris que hem fet en aquest article,
perquè pensàvem en tots vosaltres.

Tant de bo algun dia algú se n’adonés que el que
compta és l’economia real i no la dels...

Una farmacèutica catalana i un economista gallec
d’origen, però empordanès de cor, amb tres fills
que són de la mateixa opinió.

És un poble on encara es pot pensar en la teoria de
l’autogestió. Per què no?

Moltes gràcies
novament a tots i a totes.




Ctra. C - 31
km 354
17134 Canet de La Tallada

Tel 972 780 524
info@materalia.es

Ctra. C - 31
km 354
17134 Canet de La Tallada

Tel 972 780 524
info@materalia.es
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Hem anat a ...

SORTIDA A LA CONCA DE BARBERÀ, L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
Pensant en l’estiu, les vacances, les ganes de sortir i descobrir nous indrets, en aquest número
d’Aspre i Pla us proposem anar d’excursió a una comarca, potser una mica desconeguda
per a nosaltres: la Conca de Barberà, i més concretament a l’Espluga de Francolí, a visitar
“El Museu de la Vida Rural”, la Cova de la Font i també el monestir de Poblet a tan sols 2,5 km.

MUSEU DE LA VIDA RURAL
El Museu de la Vida Rural ofereix un recorregut per
les eines i estris d’una vida passada que s’estructura per àmbits de feines: les de l’agricultura, les dels
oficis del poble (mossèn, mestre, cafeter, pastisser,
filadora, apotecari, barber...) i les domèstiques.
En el museu hi ha lloc per a tot: des d’eines d’abans
del 1700 fins a unes innovadores galeries de teatre
virtual o un espai de jocs interactius.

Val la pena fer-hi una visita i gaudir d’una visita
al passat observant els centenars d’estris que s’hi
exposen.
Dades del Museu de la Vida Rural:
Carretera de Montblanc, 35
L’Espluga de Francolí (43440)
Tel.977 87 05 76
Fax 977 87 04 30
www.museuvidarural.com
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(Baix Empordà)

En el Museu de la Vida Rural s’hi pot veure com
era la vida al camp fa més de cent anys i tot el
que podria ensenyar-nos un pagès de fa dos segles:
coses com el valor del reciclatge i de l’esforç, o la

paciència, o el que costa dur a taula un parell de
tomàquets.
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Hem anat a ...
LA COVA DE LA FONT
La Cova de la Font és un lloc ideal per visitar sobretot si estem intrigats en saber com era la vida dels
humans a la terra fa milions d’anys, on un es pot
endinsar en la vida i costums de l’home primitiu,
de la formació de la terra, del coneixement de les
eines, dels oficis i de l’evolució.
La Cova de la Font és una de les set coves més
llargues del món, 3.590 m de corredors descoberts
fins ara.
Una part de l’interior de la cova està habilitada com
a museu on també es pot gaudir d’un muntatge audiovisual.

La Cova de la Font.
Dades la Cova de la Font:

Per als visitats més agosarats la visita pot continuar
més enllà del Museu: cap a l’interior de les galeries
més insòlites remuntant el riu subterrani que quan
surt a l’exterior rep el nom de Francolí.

Av. Catalunya s/n
Tel. 977 871 220
Fax. 977 871 343
www.esplugaturisme.cat
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(Baix Empordà)

POBLET
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Monestir de Santa Maria de Poblet.

Per seguir amb el coneixement de la nostra història us proposem continuar la ruta cap al Monestir
de Sant Maria de Poblet, on sempre trobareu una
visita guiada, podem aprendre arquitectura, religió,
costums, història, art…

mateix orde vinguts d’Itàlia. Pertany a la Congregació Cistercenca de la Corona d’Aragó, de la qual
formen part també els monestirs femenins de Santa
Maria de Vallbona i de Santa Maria de Valldonzella, i
el monestir masculí de Santa Maria de Solius.

Poblet és un monestir de monjos cistercencs que segueixen la Regla de sant Benet, des de la seva fundació, el 1150. Suprimit per les lleis de l’Estat l’any
1835, va ser refundat l’any 1940 per monjos del

Dades del Monestir de Santa Maria de Poblet:
Telèfon/Fax: 977 870 254
www.poblet.cat

Aspre i Pla

Núm. 06
JUNY

2010

Volta el món...

Viatge a la cintura d’Amèrica
(Si un galant tragués a ballar Amèrica, la cenyiria per Costa Rica)

Però un no ve a Costa Rica a sentir òpera sinó a
veure naturalesa, que és el que té de més espectacular aquest país. S’ha de dir que el mes de
juliol entra dintre l’època humida: núvols i pluja
és l’habitual en aquestes latituds. De fet, turísticament és considerada “temporada baixa”, i per
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tant els preus són més baixos. Així és que no vam
tenir gaire èxit en les visites a volcans i paisatges de muntanya i selva. I si algú pensava adquirir
un “bronzejat tropical” s’hauria d’esperar a l’època
seca (d’octubre a maig). Costa Rica era encara al
segle XVIII un país impenetrable per la selva que
cobria pràcticament tot el territori. Avui dia, després de les grans plantacions de cafè i bananes,
d’altres explotacions agrícoles i ramaderes, a més
de la penetració humana, la superfície selvàtica
s’ha reduït a un 40%. Així i tot, encara és abundant i s’ha de reconèixer que els darrers governs
del país han pres gran consciència ecològica, han
creat molts parcs nacionals i han format guies molt
experimentats, que han fet del “turisme de la naturalesa” una de les fonts de riquesa més important
del país. Per culpa, doncs, de ser a l’època humida,
la primera excursió que van fer des de San José,
per veure l’espectacular volcà Irazú, va ser totalment infructuosa: una boira intensa i espessa ens
va impedir de contemplar-lo. Sort que després de
visitar Cartago, la segona ciutat del país, a on el
poble pelegrinava a la Basílica de Nuestra Señora
de los Àngeles, vam visitar el Jardín Botànic, on
havia una fabulosa i variadíssima col·lecció d’orquídies (n’hi ha unes 1.300 espècies), amén d’una
varietat sense fi de plantes i arbres, com són bon
exemple: l’ave del paraíso, la catleya bailarina, el
jacinto de aigua, la flor de lotus, i totes les espècies de bromèlies i l’helicones, etc.
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“Atrapalopuntcom”, reserva de 4 bitllets d’avió, dues
nits d’hotel, i al cap de sis mesos la família Margarit
Soler (Montse, Jordi, Adriana i Arnau) volava cap a
San José de Costa Rica. Viatge llarg i transoceànic
amb l’agreujant del jet lag. Per això, en arribar a
destí, vam anar directes a l’hotel; però no era hora
de dormir (les sis de la tarda), així que vam decidir
fer un volt. EL Gran Hotel Costa Rica, on estàvem
allotjats, és d’un estil colonial afrancesat, situat al
centre de la capital presideix una plaça que té un
altre edifici emblemàtic: el Teatre Nacional d’Òpera d’estil neoclàssic. Vam entrar dins el vestíbul del
teatre i justament aquella nit feien la preestrena de
la coneguda òpera de Mozart “Cosi fan tutte”. Un
porter que custodiava una de les entrades ens va dir
que podia regalar-nos quatre “boletos”: no ens vam
poder resistir a tan cortès invitació i vam decidir
acceptar. Després d’un mòdic refrigeri a la mateixa
cafeteria del teatre vam entrar a veure l’espectacle.
Però la fisiologia no perdona: al segon acte, tot i les
fresques melodies del músic de Salzburg, els ulls
se’ns tancaven i després de trenta hores sense dormir ens vam retirar a l’hotel.

(Baix Empordà)

El volcà Arenal.
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Volta el món...
No teníem un paquet contractat d’hotels o estances
per a cada dia. La nostra idea era de llogar un cotxe
i anar recorrent el país amb unes prioritats preconcebudes: una mica de muntanya i selva per la regió
de El Valle Central, costa pacífica, costa atlàntica
i tornar cap a San José. El primer destí del nostre
itinerari va ser la regió central, a l’entorn del volcà
Arenal, en plena activitat. Vam recórrer unes carreteres de muntanya, plenes de revolts i enmig d’una
vegetació tropical i exuberant, ara bé, sempre plovinejant i amb cels tapats. Vam passar dues nits en
un resort molt ben cuidat que anunciava fabuloses
vistes al volcà: així ens ho assegurava Miguelito, el
barman de recepció, que coneixia la plantilla i els
partits del Barça millor que l’Arnau, que ja és molt
dir! Però del volcà ni rastre: un núvol constant no
deixava veure més de dos-cents metres de muntanya. Ja desistíem de veure’l quan, tot just carregant el cotxe per marxar, s’obriren els cels i, oh
meravella!, a davant mateix del bungalow aparegué
una muntanyeta cònica, no gaire més alta que el
Montgrí, fumejant, com qualsevol dels volcans que
un nen pintaria si li diguessin que dibuixés un volcà.
El dia era solejat, així que vam decidir de fer un recorregut al voltant del volcà, per contemplar-lo des

de totes les perspectives, fins a un parc natural des
d’on es podia observar la lava i, fins i tot, sentir les
explosions. També llogaven habitacions i tenien un
museu explicatiu.
Ens vam decantar després cap a l’oest, cap a la costa del Pacífic, i vam arribar a la semisalvatge Playa
Grande, evidentment una platja enorme i extensíssima on, a trenc d’alba i al capvespre, desenes de
surfistes intentaven una vegada i altra planejar amb
les seves taules sobre les voluminoses ones d’aquell
mar immens i procel·lós. La majoria eren gringos
(nord-americans dels EEUU) que tenien colonitzada
la platja amb hotels, bungalows i bed & breakfast.
En un d’aquests, d’índole familiar, ens vam allotjar
tots quatre en una sola habitació: la remor constant
del mar, el so dels crancs trepitjats a les passejades
nocturnes i el peix fresc, són records inesborrables.
Més cap al sud vam a arribar a Quepos, on vam
visitar el parc natural de Manuel Antonio. Una gernació de guies vestits d’explorador oferien els seus
serveis als grups de turistes. Ens vam fer amb El
Flaco, un jove molt simpàtic que exhibia una destresa inaudita en enfocar amb el seu telescopi, des
de distàncies considerables, qualsevol objectiu na-
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Ràfting al riu Pacuare.
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Però la costa atlàntica és més autèntica i peculiar que la pacífica, massa colonitzada pel turisme
gringo. I la part més caribenya i autòctona és sens
dubte Cahuita i Puerto Limón, ja molt pròxim a Panamà. Ens vam allotjar a prop de Cahuita en uns
bungalows de fusta que regentaven un matrimoni
italià ja assentat al país. Tot el poble està construït
amb cases de fusta d’una sola planta i pintades dels
colors més vius i variats, colors que només queden

Núm. 06
JUNY

2010

Aspre i Pla

bé en el tròpic: blaus intensos, roses, verds maragdes i vermells coral. A prop també hi havia un
important parc natural que formava una península
boscosa, dins del qual ens vam atrevir a entrar sota
una pluja intensa, passant per basses sospitosíssimes amb aigua fins als genolls: “que no trepitgem
cap caimán, cocodril, o qualsevol bèstia semblant!!!
–ens dèiem mentre no parava de diluviar”. Vam recular després de travessar un riu amb aigua fins a
la cintura i les botes plenes d’aigua.
Cap al nord, després d’una excursió de sis hores
amb barques motoritzades per uns canals que travessaven la selva –era meravellós veure com la selva es reflectia en les aigües calmades dels canals–,
vam arribar a Tortuguero, poblet famós perquè a les
seves platges acudeixen multitud de tortugues marines a fresar o fer la posta d’ous (cast.: desovar).
L’excursió, nocturna, és un prodigi del turisme estratègic i ecològic. Els visitants són dividits en grups
i concentrats en una pista d’aterratge abandonada
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tural: fora un “perezoso” (petit mono que dormita o
menja penjat a les branques més altes dels arbres),
fora un tucà despistat, una papallona camuflada, la
flor o l’insecte més espectacular. El bosc tropical,
els cocoters a ran de platja eren de postal, ara bé
amb tant de turista els animals es feien invisibles.
De fet, al bosc que circumdava els bungalows on
vàrem pernoctar, vam veure i sentir més fauna que
al parc: monos aulladores i capuchinos cridaven i
anaven de palmera en palmera, les iguanes s’acostaven sense por a les portes.

(Baix Empordà)

Un tucà.
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Volta el món...
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(Baix Empordà)

a prop de la costa. Mentre, uns rastrejadors van recorrent la platja en busca d’una tortuga que estigui
fent la posta (cast. desove). Són molt porugues: si
veuen que algú les observa o senten una remor estranya –tenen els jaguars com depredadors– giren
cua i se’n tornen cap al mar. Ara bé, si se senten
segures fan un forat a la sorra de més de quatre
metres quadrats, s’hi posen a dintre estàtiques i comencen el seu procés de posta d’ous. Aleshores no
es mouen ni que hi vingués mig estadi de futbol.
És aquest el moment en què els rastrejadors criden
per telèfon els caps de grup, els indiquen la posició
de la tortuga –tenen la platja dividida per sectors– i
aquests hi acudeixen ordenadament, cadascú amb
el seu grup, a presenciar com la tortuga fa la posta.
Després d’una bona estona d’espera, en van poder
veure una: tot un espectacle!, per la dimensió de
la tortuga, ben bé un metre i mig, la parsimònia i
calma amb què anava deixant els ous mentre els
grups anaven passant silenciosament a contemplarla i uns joves científics la mesuraven i apuntaven totes les dades ad hoc. L’amfibi ha viatjat des del golf
de Mèxic fins a les costes de Tortuguero (més de mil
milles marines) per fer la posta en aquestes platges,
seguint un instint atàvic de milions d’anys.
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No podíem abandonar Costa Rica sense una experiència d’aventura i aquesta ens la va proporcionar
el descens en rafting per les clares i turbulentes aigües del riu Pacuare. Ens va costar una mica convèncer la Montse a afegir-s’hi, però la planta seriosa
i experimentada del nostre guia i capità de bot li va
inspirar la confiança suficient. Després d’aprendre
ràpidament les ordres del nostre capità, ens vam
afrontar, amb força dignitat, amb tots els ràpids
dels 24 km que durava el descens. No parava de
ploure, tot era aigua, “por arriba y por abajo”, però
els paratges per on passàvem eren excepcionals:
selva tropical, gorges altíssimes, cascades, poblat
indi. Les aigües, de les més pures, car no hi ha cap
població ni indústria riu amunt; tot i així el guia ens
explicava que hi havia un projecte de construir un
embassament i una central elèctrica, la més gran de
Costa Rica, o sia que... Tot va acabar amb un dinar
de tortitas al final del trajecte, la idea era fer-ho al
riu però el diluvi continuava.
Per acabar, cal fer quatre apreciacions sobre la
gent i el país en general. Anaven amb cotxe i molts

dies dinavem de pícnic, per tant era difícil trobar un
tros de camp que no fos estacat per jaure a terra:
immenses extensions de camp tancades, no sabem
si això era perquè no s’escapessin els animals o
per marcar la propietat del territori, o per les dues
raons a la vegada. El cert és que moltes vegades
havíem de dinar... als camps de futbol dels poblets
que travessàvem! En efecte, a Costa Rica, i a Amèrica en general, els pobles són extensos com urbanitzacions, no hi ha un centre definit. A Costa Rica,
però, és freqüent que el centre del poble sigui un
camp de futbol, a l’entorn del qual podem trobar
l’escola, l’església o l’ajuntament.
També crida l’atenció la quantitat d’escoles que
hi ha al país. Després del darrer conflicte civil de
1948, la Constitució del país va garantir la ciutadania i el dret de vot a negres, dones i grups ètnics,
i el que és més impressionant, va abolir l’exèrcit.
Hi ha una dita que és: “Aquí no tenemos soldados,
tenemos maestros”. A l’estiu és època escolar perquè plou molt, i era maco de veure a cada poblet
com nens i nenes, molt ben arreglats i uniformats,
anaven o venien de l’escola.
Per últim, és de justícia comentar el tracte amable
i atent que en general dispensen els ticos, nom
popular dels ciutadans de Costa Rica. Acullen a
tothom, sobretot si són turistes, i només tenen diferències amb el nicos, naturals de Nicaragua, els
seus veïns del nord. La raó és que Costa Rica sempre ha tingut més suport d’EEUU i ha tingut una
economia més o menys estable, mentre que Nicaragua, després de la seva aventura sandinista dels
vuitanta, ha sofert més inestabilitat. Actualment
molts nicos vénen en busca de treball a Costa Rica
i de vegades els ticos els fan culpables de la delinqüència. El país en general és segur, només alguns
barris de San José poden no ser recomanables. Hi
vam viatjar sense tenir cap problema i es veia, a
més, un turisme bastant familiar, que cerca la natura i l’aventura controlada, la qual cosa és senyal
de seguretat.
Molt europeus, catalans inclosos, amb un dòlar baix,
hi han vingut per jubilar-se, seduïts per una naturalesa espectacular i un clima benigne. Anem-hi?
Montse, Jordi, Adriana i Arnau.
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EL SOMNI

COLORS DE PRIMAVERA

La nit passada t’he somiat i dins el somni estàvem l’un al costat de l’altre, dempeus i miràvem no sé què.

Obrim la finestra pel matí com cada dia,
entra un aire de tramuntana molt suau
i agradable.
Es veuen els camps plens de roselles vermelles,
tot barrejant-se amb altres flors de tots colors,
que els nens agafen per fer rams.
És que ja ha arribat la primavera,
mirant el jardí un assortit de roses de tots colors,
però el vermell és el preferit de Sant Jordi,
la nostra diada.

Però el somni s’ha esvaït... i m’he despertat.
La lluna plena, de cara rodona i satisfeta, endinsava un esplèndid raig de llum dins la meva
solitària cambra.
I tu no hi eres...! Remor suau...
D’on ve aquest murmuri com una música petita, com el refilar d’un ocell sense amor?
D’on deu venir aquest núvol que, com un vel,
enfosqueix la claror de la lluna?
D’on surt aquest vent suau com un alè que
mou les fulles de l’heura?

Els ocells canten d’alegria i
nosaltres cal aprofitar l’època de la vida,
tan plena i serena,
posant la mirada al cel i
confiant amb el Senyor.
Passant els dies,
serà com primavera de gent i de marees
de plenitud com la nova tramuntana
tan dòcil a la veu.
I fruitaran els fruiters,
i la terra serà tendra i feliç
com una mare jove.
Primavera seguida de l’estiu i la tardor,
descansarem a l’hivern i
t’esperem amb molta alegria
quan tornis a arribar, primavera.

Què es aquest plàcid batec d’ales que m’arriba
en la nit solitària?
Dins l’estranya solitud, Déu dóna cançons a la
nit... I tu no hi eres...!
Sara Muniesa
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Maria Ruscalleda Rissech
3r premi del Jardí del Pedró de l’Escala

(Baix Empordà)

Després he girat la cara cap a l’altre costat... la
tebior de la teva pell es mantenia en la meva.
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Tu em prenies per la cintura. La teva cara era tan
a prop de la meva, que impulsivament t’he donat
un bes a la galta esquerra, tenies la pell fina...!

Ens heu portat un esclat de primavera
amb la intensitat dels colors més divins,
avui les roses vénen més ufanes
i tot l’Empordà s’altera,
el mar és blau, el cel és rugent de colors del sol,
perquè la primavera ja és aquí.
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LA PUNTAIRE
La bella Agnès, la més destra de les puntaires, fa
puntes per als rics perquè ella és pobra. Però té una
joia al cor que val més que la riquesa: és l’esperança i la il·lusió que li dóna el seu amor.

Molt cops s’havia proposat de dir-ho a la seva promesa, però mai no s’hi atrevia, convençut que a ella
no li vindria bé. Per fi, dissimuladament, un dia li
ho va dir.

Ella estimava un mariner tan bon mosso i ben plantat que fa enveja de mirar-lo. És, a més, eixerit, i
sap dir coses boniques que ella escolta embadalida:
Que n’és de feliç l’Agnès quan el seu mariner li diu
que l’estima, i que només pensa en ella i que tot el
seu desig és fer-li companyia sempre, sempre, en
tots els moments i per a tota la vida!

La puntaire no se’n sabia avenir. El seu mariner
volia deixar-la! Volia posar moltes llegües d’aigua
entremig d’ambdós, i anar-se’n a un país llunyà on
veuria altres dones i ja no se’n recordaria d’ella!
Allò no podia ésser! Era endebades que el mariner
li jurés que ho feia per ella, perquè no li calgués
treballar; que no es proposava sinó fer diners per
comprar una barca, i que tornaria aviat per casar-se
i viure sense angoixes. No podia convèncer-la. Ella
només sabia veure que el seu estimat se n’anava i
que el seu cor quedava desolat i trist, trencades les
seves esperances i mortes les seves il·lusions.
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(Baix Empordà)

La puntaire és molt pobra. Ha de treballar tothora
per poder viure, ella i la seva mare, vella i cega. Però
té una alegria que no s’estronca, que li neix de dins
de l’ànima plena d’un caliu amorós que nodreix les
més belles il·lusions, vives i acolorides, com els tocoms més gais d’una prada florida. Està satisfeta;
no s’adona de la seva misèria, perquè, si és pobra
de diners, és rica d’esperances. Per això, mentre fa
dringar els boixets entremig dels seus dits i mira l’entrellada randa com va creixent, els cants li vénen als
llavis i esclata la dolça música del seu cor en joioses
cançons d’amor a la terra, a la mar i a la vida.
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El mariner la va a veure sempre que pot, i li parla del seu amor i dels seus propòsits: es casarien;
tindrien una caseta modesta, però alegre, amb un
pati plantat de flors; tots dos anirien treballant i
s’estimarien per ésser ben feliços. L’Agnès li agraïa
aquests desigs, hi estava d’acord i esperava contenta que arribessin aquells temps que el seu promès
li anunciava.
wuuuwww

ww

Però el mariner començà a cobejar les riqueses. Si
tants fills de la costa havien anat a Amèrica pobres i
n’havien tornat rics, per què ell no podia fer el mateix? Al cap i a la fi, aquells altres no eren més intel·
ligents que ell, ni més forts, ni el guanyaven en ganes
de treballar. Doncs ho provaria i estava segur que es
faria ric i, en tornar, es podria comprar un palau on
l’Agnès viuria voltada de servents, i ja no faria més
puntes per als rics perquè ja no seria pobra.

Hi féu posar la seva mare per tal que convencés
el mariner. L’Agnès li pregà en tots els tons i amb
totes les forces de la seva ànima, perquè es tragués del cap aquell propòsit. Però, veient que no se’n
podia sortir, li féu jurar que tornaria, ric o pobre,
a casar-se amb ella, i que mentre fóra a Amèrica
li escriuria sovint explicant-li totes les coses de la
seva vida. Li assegurà que esperaria trista i enyorosa, però fidel fins a la mort, i que mentre ell seria
fora no tindria altre divertiment que contemplar la
seva imatge i recordar les hores felices que tots dos
havien passat plegats.
A l’hora trista del comiat les llàgrimes d’ambdós segellaven els juraments que s’havien fet. La barca
anava mar endins portant el dolor de l’absència i
el neguit de l’imprevist, i allà, a la platja, quedava
l’enyorança simbolitzada en la bella imatge de la
puntaire, immòbil, contemplativa amb els ulls fits
en la llunyania i amb la cara estirada i marbrenca,
reflex d’un cos que espera la tornada de l’ànima que
se n’anà darrere de l’amor.
wuuuwww

ww

L’Agnès desitjava amb deler que els dies s’escolessin. Que n’eren, de llargs, aquells jorns i aquelles
setmanes i aquells mesos d’esper feixuc i neguitós!
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Llavors, amb l’excusa d’aprofitar més bé la llum del
dia s’aixecava de bon matí i se n’anava a la platja a
fer punta. Així ho diu la cançó:

“A la vora del mar,
l’Agnès se’n va a treballar
quan l’alba apunta,
i els seus ulls, en plor desfet,
van mullant el coixinet
on fa la punta.”

Un matí darrere l’altre esperava veure arribar la
barca on vindria el seu promès estenent-li els braços, i mentrestant l’enyor la colpia i li arrencava
llàgrimes tan pregones que eren com un degotís
del seu cor.
Per fi, un dia veié una barca nova, desconeguda
en aquella costa, i sentí en el seu cor un devessall
d’alegria. Aquella era la nau tan esperada; no hi
havia dubte. S’hi atansà estenent els braços. Volia
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L’Agnès ho comprengué tot: el seu promès tornava ric, però casat. Deixà anar un xiscle i caigué
esvanida. Uns mariners la portaren a casa seva.
Pocs dies després se li presentà una gran senyora per demanar-li que fes unes randes per embolcallar un nadó, les més boniques que mai no
s’haguessin vist en tota la contrada. L’Agnès prou
comprengué que eren per al fill del qui havia estat
el seu promès i volgué negar-s’hi, però la necessitat d’alimentar la seva mare malalta l’obligà a
acceptar.
Aquell treball acabà de fer-li perdre la poca salut
que li quedava, i pocs dies després d’acabar les
randes ella i la seva mare eren al llit greument
malaltes.
A casa del mariner nou-ric hi havia una gran alegria. Havia nascut un nen i l’anaven a batejar. El
luxe era extraordinari; no es planyia res, havien
convidat tots els rics del poble; es llençarien diners; tot es faria tan en gran com mai no s’hauria
vist en aquella població.
I quan el bateig estava preparat, les campanes
tocaren a morts: l’Agnès i la seva mare havien fet
llur traspàs.
Llegenda aportada per Pere Pagès,
treta del llibre “Terra i Ànima, lectures
sobre coses de Catalunya” edició del 1935.

(Baix Empordà)

Els neguits de la puntaire augmentaven encara més.
Què li hauria passat, al seu promès? S’hauria mort?
Era que ja no es recordava d’ella?... D’aquesta guisa s’anava fent preguntes; però totes les contestava
negativament, llevat d’aquelles que estaven d’acord
amb la seva esperança.

cridar el seu promès que es veia a coberta; però...
no era sol! Una dona es recolzava al seu braç i
ambdós començaren a baixar l’escala.
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Només les cartes que el mariner absent li escrivia
renovellaven el seu alè de viure. Però les lletres,
com més anava més poc sovintejaven. El primer
any en va rebre unes quantes, el segon any, una;
després... cap!

31

Llibres a escena

L’AJUDANT DEL METGE, de Mercè Font
El passat 17 d’abril va tenir lloc a Can Quintana de
Torroella de Montgrí la presentació de la primera
novel·la publicada de la Mercè Font i Pi, filla de la
mateixa vil·la i professora de llengua catalana i literatura a l’institut de Secundària. Els que coneixem
la Mercè sabem que escriure és una
de les seves passions i que també
és autora de poesia i teatre per a
joves, a més de narrativa. De ben
segur que quan tingueu a les mans
el seu llibre no el deixareu fins no
haver-lo acabat, perquè la trama us
captivarà i la fluïdesa del seu llenguatge acurat us farà gaudir d’un
estil ric i àgil.
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(Baix Empordà)

L’acció de l’obra té lloc a l’últim terç
del segle XVIII, concretament entre
els anys 1782 i 1797, a la mateixa
vil·la del Baix Empordà, on en Pitxó
fa d’ajudant del doctor Duran, de la mà del qual coneixerem com i de què vivien els nostres avantpassats, recordarem el seu llenguatge i com vestien,
entrarem a les cases més humils i a les senyorials i
viatjarem a Gualta i a Barcelona.
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Publicada per l’editorial L’Albí
dins de la col·lecció “Narrativa
núm. 32”, la novel·la presenta
una estructura de quatre parts
amb una narració cronològica
en primera persona
que dóna veu a en
Rafel, a través de les vivències del qual
arribem a conèixer d’altres personatges
com la Gaspara, la senyora Laura, mossèn Ronco, en Falet, el doctor Mallol i,
especialment, el seu mestre, el metge
Duran, qui va ensenyar en Pitxó a ser
“amant de la veritat i coneixedor de la
història, per tal d’estimar les arrels humanes” (cita inicial de B. Reixac).
És una sòlida novel·la d’aprenentatge vital que ens recorda que els sentiments
són universals i que tots rebem l’empremta d’aquells que ens han precedit en la història, en aquesta petita gran història que és la vida de
cadascun de nosaltres.
No us la perdeu!

JOAN MARGARIT, “Misteriosament feliç”
I no ens oblidem de la poesia. En aquesta ocasió
us volem presentar l’obra de Joan Margarit, l’autor
nascut a Sanaüja, Lleida, el 1938, i que ha anat
compaginant l’arquitectura amb “l’ofici de poeta”.
És Premi Nacional de Literatura (Poesia) l’any 2008
per l’obra Casa de Misericòrdia.
A “Misteriosament feliç”, l’autor fa una reflexió sobre com la mort,
a vegades, es barreja
amb la vida. Sentir alhora la vida amb la seva
promesa de felicitat i la
mort amb el seu misteri
fa que alguns significats
canviïn.

Un tast:
“Sonata”
Mentre estic escoltant-la, cau la pluja.
Penso en el gos que, solitari, anava
rere el taüt de Mozart: puc seguir-lo
alhora en els compassos del piano
i en els camins que fa l’aigua en els vidres.
Misteriosament feliç, segueixo un gos
fet de música i de pluja.
Margarita Vidal
http://www.joanmargarit.com/cat/poemes.htm
http://www.tv3.cat/videos/525029
http://www.vilaweb.tv/files/201004/13_CPMargarit/CPMargarit.flv
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La cultura ibèrica, que comprengué el territori costaner que va des del Rosselló fins a Andalusia, es
formà a la fi de la primera edat del ferro (finals del
segle VII aC) a través dels intercanvis culturals i
comercials que s’efectuaren en aquest període entre
els pobles indígenes i altres pobles del mediterrani
com ara etruscs, grecs i fenicis. Aquesta cultura perdurà fins als segles II-I aC quan paulatinament anà
desapareixent a causa del procés de romanització
de la península que s’originà a partir d’Empúries.
El conjunt arqueològic d’època ibèrica d’Ullastret,
contemporani a l’ocupació grega d’Empúries, està
format per dos poblats, el puig de Sant Andreu i
l’Illa d’en Reixac. Els dos són fortificats i estan molt
propers l’un de l’altre, separats per tan sols 400 m.
El poblat del Puig de Sant Andreu és enturonat amb
una superfície habitada aproximada de 8-9 ha, defensat per potents muralles amb un perímetre de
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gairebé 1 km. A l’interior del recinte emmurallat
es conserven en molt bon estat l’estructura urbana
amb les diferents cases dels habitants, els sistemes
de recollida d’aigües pluvials, residències aristocràtiques, tallers i la zona sacra amb tres temples.
L’Illa d’en Reixac és un poblat de plana de 5-7 ha,
que antigament estava envoltat per l’estany d’Ullastret. Aquest estany es formava per les aportacions
torrencials de l’antic curs del riu Daró, el qual desembocava entre ambdós poblats. Tot i que ha estat
menys excavat sabem que el poblat de l’Illa d’en
Reixac també conserva en molt bon estat les seves
muralles i el seu urbanisme.
Ambdós assentaments s’originen dins la primera
meitat del segle IV aC. Primerament eren ocupacions reduïdes, amb un urbanisme fet a base de
cabanes construïdes amb materials peribles. Més
endavant es començà a construir amb pedra i es
fortificaren els poblats amb potents muralles. Gràcies al desenvolupament de l’agricultura, la ramaderia i els intercanvis comercials efectuats a través
d’Empúries, la població i l’hàbitat anà creixent fins
assolir el nivell màxim al segle IV aC, convertint-se
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Els que tenim la sort de viure en terres
empordaneses som uns privilegiats pel
fet de viure en un territori ple de testimonis de primer ordre que ens il·lustren
les diferents èpoques històriques que
s’han anat succeint des de la prehistòria fins als nostres dies. Fent un ràpid
i sintètic repàs podem posar exemples
com els Caus del Duc de Torroella i Ullà
(300.000 aC.), el conjunt megalític de
l’Albera, cap de Creus i la Serra de Rodes
(3.500-1.800 aC), el poblat de l’edat del
bronze de La Fonollera (1.100-900 aC),
els assentaments grecs i romans d’Empúries i Roses (600 aC-300 dC), el monestir de Sant Pere de Rodes (segles XI i
XII) i tot el reguitzell d’esglésies romàniques i gòtiques que vertebren els nostres
pobles. És evident que ens deixem molts
altres exemples, però per no allargar-nos
ara no els esmentarem; en canvi, sí que
volem posar especial esment en un dels grans jaciments arqueològics de Catalunya que constitueix
l’exemple més destacat d’època ibèrica del nord-est
de la península.

(Baix Empordà)

EL CONJUNT ARQUEOLÒGIC D’ÈPOCA IBÈRICA D’ULLASTRET
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en la concentració de població
ibèrica més gran coneguda
a Catalunya. La decadència
arribà durant el segle III, i a
inicis del segle II aC (195 aC)
els dos poblats s’abandonaren definitivament com a conseqüència de la implantació
romana al territori. El conjunt
arqueològic d’Ullastret està
completat per la necròpoli situada al Puig de Serra (Serra
de Daró), en el qual es varen
poder excavar enterraments
dels segles V, IV i III aC.

Els horaris de visita són: de l’1 d’octubre al 31 de
maig, de dimarts a diumenge: de 10 a 14 h i de 15 a
18 h. De l’1 de juny al 30 de setembre, de dimarts a
diumenge: de 10 a 20 h. Dilluns tancat. Més informació a: http://www.mac.cat/cat/Seus/Ullastret.
Ferran Codina
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(Baix Empordà)

Les excavacions arqueològiques s’iniciaren l’any
1947 i s’han anat efectuant ininterrompudament
fins al dia d’avui. L’any 1961 s’inaugurà el museu monogràfic d’Ullastret situat a la part alta del
turó del Puig de Sant Andreu, el qual fou renovat
el 1996. El museu fa un repàs molt exhaustiu a la
cultura ibèrica i a l’ocupació d’Ullastret a través dels
objectes recuperats a partir de les excavacions. Actualment el conjunt d’Ullastret forma part del Museu
d’Arqueologia de Catalunya.

Des de la revista us animem a visitar aquesta joia
arqueològica que es troba a la nostra comarca a
pocs quilòmetres de casa.
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Can Tòfol de Tor

foto:

Pel que fa al nom, sabem que en Tòfol Gardella
va fer construir la casa cap al 1934 amb materials ben originals per a l’època. De bigues de ferro
no hi havia cap altra casa de Figueres a la Bisbal
i encara hem conegut a en Pere Figuerola, el paleta que de ben jove va fer els revoltons sobre
aquestes bigues de gairebé 5 metres de llarg que
van arribar en carros de mules des del ferrocarril
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El nom de Can Tòfol és ben propi, doncs, d’aquesta casa singular amb el sostre alt, amb escala
ampla i una barana encarregada expressament a
un fuster de Girona. Hi ha balcons i un finestral
emmarcat, i un celler amb bótes velles que encara feien olor de vi quan hi vam arribar.
De la història no en podem parlar encara perquè
esperem que sigui de gran recorregut i només
n’hem fet els primers 75 anys.
Irene i Jaume

(Baix Empordà)

En aquesta casa, les arrels són els murs del darrere, bastits de fa segles sobre la roca.

de Sant Miquel de Fluvià i ens ho explicava de
primera mà.
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Les cases tenen arrels com els arbres i les cases
també tenen nom i tenen una història particular
com les persones. Les cases són éssers vius.

Violeta Roca
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(Baix Empordà)

Cal Rapet de la Tallada d’Empordà

36

En Rafel Serra Foix ens explica el perquè del motiu “Can Rapet”
“El meu pare anava a esmorzar a Ca la Nieves de
l’Escala, sobretot quan treballava amb la userda o

embalava, i sempre demanava ‘rapets’ (raps petits). Algun dia que arribava tard o no hi anava,
deien: Mira, falta el rapet! Això va agradar i va quedar, i des de llavors a casa ens han conegut com a
Cal Rapet, els de la mel.”
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Angeleta de Can Vila

El que podem assegurar és que en aquell temps es
treballava molt, molt. I l’Angeleta era un tot terreny. Tant anava a rampinar com a lligar garbes o
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Foto d’estudi de l’Angeleta en plena joventut.
cavar l’hort. Als 12 anys va deixar l’escola, ja n’hi
havia prou. Sobretot una noia, només calia que sabés una mica de llegir i escriure, sumar, restar,
multiplicar i dividir i cosir, això sí, que és ara que
quan un mitjó es forada es llança. Com recordo
aquells mitjons en què hi havia més trossos cosits
que no pas originals …
El tema religiós era bàsic. Tots els nens i nenes
anaven a doctrina. L’Angeleta recorda mossèn Julià,
mossèn Miquel i mossèn Llorenç, que va passar tota
una vida a la Tallada.
La vida estava muntada entorn de la religió. Festes,
aplecs, batejos, casaments, defuncions, tot es feia a
l’església. La veritat és que fora dels actes religiosos
hi havia ben poques diversions.
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Va anar a escola a la Tallada, amb la senyoreta Riteta, que era la dona del secretari. O sigui, que tot
quedava a casa, i a més vivien en un pis de l’escola. “D’aprendre no vaig pas aprendre gaire res, diu
l’Angeleta. La meva germana sí que era molt espavilada. A mi m’agrada fer labor. En aquell temps
l’escola no era pas el més important. A casa hi havia
molta feina i feia moltes campanes. Ja de ben petita em van ensenyar a fer de pagès i el meu pare
em feia quedar a casa sempre que em necessitava”.
Parlem de l’època de l’agricultura de subsistència.
Cada casa era pràcticament autosuficient. A l’hort hi
havia tota mena de verdures, es plantaven llegums,
es collien patates per tot l’any, es feia vi i quan es
volia menjar carn, que no era pas cada dia ni molt
menys, només calia anar al galliner i agafar un pollastre, un conill o un ànec. I es matava el porc,
del que s’aprofitava tot com diu l’adagi. Què pensarien els més joves si algun dia quan sortissin de
casa es trobessin amb un “ramat” d’ànecs o d’oques
pasturant pels camps sota la batuta d’una noieta
jove, o més granada, tant se val? Vaig preguntar a
l’Angeleta si ella també havia pasturat ànecs i mig
rient em diu: “I tant, els treia de casa i els portava
en un camp molt gran i allí els deixava sols. Normalment no marxaven, però alguna vegada sí que
quan anava a buscar-los no els veia enlloc. Però
no passava res, al captard ja sabien que havien de
tornar a casa”.

(Baix Empordà)

Fa més de 90 anys que viu al poble. Qui no la
coneix? Qui vulgui saber com es vivia en els
nostres pobles, com es divertia la gent, com
es casava, com es treballava, crec que llegint
aquesta entrevista tindrà uns bons coneixements de la història del segle passat. I arribarem a la conclusió que res no s’assembla a la
vida dels nostres pobles d’avui. “És més vell que
l’anar a peu”, diu l’adagi. Doncs l’Angeleta va
viure l’època de l’anar a peu però també la vida
més moderna. No hi ha com viure molts anys.
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La diversió extra eren les festes majors. Era l’ocasió
per trobar-se tota la família, no se’n perdien cap.
Els estalvis de tot l’any es gastaven per la festa,
el menjar sortia per les orelles. En una paraula, es
treia el ventre de pena.

Les nenes de l’escola de la Tallada amb la senyoreta Riteta.
Com es divertia la gent en aquell temps? L’Angeleta
ens ho explica: “Els diumenges anàvem a Verges,
al cinema a Can Grau i a ballar al Centro. Havíem
d’aprofitar molt el temps perquè a cap hora havíem
de ser a casa. Per poder ballar un parell de balls
més quan tornàvem cap a casa ens agafàvem totes
les noies i ens posàvem a córrer. Tot i així, alguna
vegada encara ens botzinaven”.

Per la festa d’hivern de Verges ens vàrem trobar
amb en Miquel i vam ballar. L’abril de 1935 va morir
la meva germana, la Clara. En aquell temps el dol
era molt rigorós i no podíem anar a ballar.
En Miquel venia a la Tallada i passejàvem pel carrer.
Alguns diumenges ens trobàvem a Verges i passejàvem fins al riu. Tot controlat. En Miquel va haver
d’anar a la guerra i als tres mesos va desertar amb

(Baix Empordà)
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Com festejava i com es casava la gent? Res semblant
al d’ara. Deixem que l’Angeleta ens expliqui amb detall com es van conèixer i es van casar amb en Miquel: “Jo ballava amb un noi de la Sala, però una
meva amiga me’l va pescar i s’hi va casar. Però veu’s
aquí que un dia ens van convidar a un casament a les
Olives. Ens va recollir un autocar a la Tallada i després vam anar fins a Ultramort per recollir uns altres
parents. Va pujar un noi ben plantat, guapo. Després
del dinar de casament vam anar a prendre cafè i a
ballar a la sala de les Olives. Abans, a en Miquel no
el coneixia de res. Ell anava a divertir-se a la Bisbal,
tot i que Ultramort és a tocar a Verges.

En Miquel i l’Angeleta ja feien parella.

Ben mudats per a un casament.
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“En una vida tan llarga, diu l’Angeleta, hi ha temps per
viure moments de tota mena, de bons i de dolents. Un
dels dolents va ser la mort del seu home, en Miquel,
en un accident de trànsit a Corçà, quan anaven a collir
raïms a casa de la Clara. Un cotxe els va envestir i en
Miquel va morir al Trueta, on també hi van traslladar
l’Angeleta, que ja no el va poder veure ni va poder
anar a l’enterrament.
Parlem d’aficions. En Miquel i l’Angeleta van gaudir
de valent viatjant. Amb un matrimoni amic cada any
s’agafaven la seva setmana de vacances, cosa que

recitada per l’Angeleta de

Can Vila

La Francisca i en Magí eren fills de Sant Martí Sacalm,
la xica del Mas Bruguera,
en Magí del Mas d’en Gana,
els dos havien crescut de la caritat cristiana.
El Mas Nou de Sant Pere de les planes “sofisilies”
la Isabel i en Llorenç, els masovers de la casa,
com que Déu en els seus secrets no els donar mai fillada
cuidant dels desemparats amb goigs, amor i esperança.
La Francisca i en Magí es cuidaven dels ramats,
un guardava els garrins i l’altre el bestiar de llana.
Mireu el pobre Magí de guardar tanta frisança
que ja n’hi havia de mirades i de sospirs,
de rajoles per les galtes, cada volta que es trobaven.
Fins un dia cap el vespre quan junts els ramats tancaren
de l’aiguona del seu cor digué aquestes paraules:
Oh, amor meu, companya de fatigues:
que en seria de feliç si em pogués mirallar en ta cara.
Que et creus pastor estimat que li digué la xica gala ?
Que te daria bastó o bé fortes garrotades,
blat de moro estellat en ma falda menjaries
i els crostons de bon pa que reservo per les meves butxaques
pels que estan més quiets i no esgarrien els altres?
I la Isabel que estava allà al seu costat
i va sentir la conversa
es va acostar i els hi va dir:
Això ja esta fet i dit,
demà us en aneu al poble,
a avisar al Sr. Rector, que us llenci trona avall
i que us casi d’una vegada.
La Francisca li diu que es vol comprar un vestit de casament
i uns pantalons pel Magí.
La Isabel li diu: no gasteu en lo bonic que no dura gaire.

en aquella època no feia pas tothom. A l’Angeleta li
podeu parlar de Roma, de Canàries, de Gibraltar o
París. Van ser les seves úniques sortides llargues de
la Tallada. “També anava a Figueres o a l’Escala al
mercat a vendre peres. A casa teníem uns perers que
donaven molt i sempre fèiem algun calerot”.
Acabem. Ja ho he dit al començament, amb l’Angeleta
hem pogut conèixer la vida d’una dona de poble, que
ella resumiria amb “he treballat molt, molt, a la meva
vida”. Amb això també les coses han canviat, avui
també es treballa, però hi ha més temps per al descans i la diversió. Alguna cosa hem d’haver guanyat,
no, amb tants anys?

Excursió a Covadonga amb altra gent del municipi.
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(Baix Empordà)

Els formalismes s’havien de complir. Un dia, per la
Mare de Déu d’Agost, en Miquel va anar a casa de
l’Angeleta a demanar la mà. Vam fer un sopar i a partir d’aquell moment tot estava lligat. Només calia decidir el dia del casament, que va ser un cop acabada
la guerra. L’Angeleta era la pubilla, per tant, en Miquel
aniria a viure a la Tallada, a casa dels sogres, on ara
és can Sagué. El viatge de nuvis va ser a Barcelona,
una altra tradició que ben pocs trencaven. I de Barcelona a Montserrat, complint la dita que “no és ben
casat qui no va de viatge de nuvis a Montserrat”. Van
venir els fills, en Josep i la Clara, i l’Angeleta, al costat d’en Miquel, no parava de treballar. Als anys 50
es van atrevir a aixecar la casa on ara encara hi viu
l’Angeleta amb la Dolors, la seva jove. L’Angeleta feia
de manobre i res no l’aturava. Fins i tot, ja de gran,
va tenir temps per anar a can Pareta de Tor a collir
pomes. Fa uns anys en Josep va morir.

Poesia

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

dos altres soldats de la comarca. Va estar 18 mesos
amagat fins que es va acabar la guerra”.

PEP COLLELLDEMONT
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L’ANSIETAT
L’angoixa de l’estar. La por al canvi. El motor de l’evolució humana.
6 mesos: perdem de vista el pit, la nostra font
d’aliment. Comença l’aprenentatge de viure amb la
molesta sensació de l’ansietat. Essent com és un
procés que es dóna des de la primera infància entenem que és un fenomen natural, biològic i, sobretot, adaptatiu. Així, per exemple, aquests “nervis”
que s’apoderen de l’infant a partir dels 6 mesos es
converteixen en el motor per començar a buscar alternatives d’aliment i supervivència, incita al gateig
i així a l’evolució de la persona.
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(Baix Empordà)

Ens endinsem en el món de l’evolució natural, entenent l’estrés-l’angoixa-l’ansietat (i les respostes
conductuals i emocionals que ens generen) com iniciadors de l’avenç evolutiu de totes les espècies. Així,
davant un perill, una amenaça per a la supervivència,
apareix l’estat d’alerta com a adaptació i superació.
En què consisteix aquest sistema d’alarma?
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Consisteix en una activació del sistema nerviós que
provoca diversos canvis a l’organisme per tal de
preparar-se per afrontar el perill (i entenem per perill qualsevol situació d’amenaça, de repte, de pèrdua, mort):
Alliberament d’adrenalina i noradrenalina
—presents a totes les persones— que provoquen sensació de nerviosisme i inquietud (malestar intern, sensació opressiva al
pit...).

u

Augment de la freqüència cardíaca i força
dels batecs del cor, per tal que resulti més
fàcil atacar o fugir.

Exemples de situacions que
generen estats d’ansietat adaptatius
Examen important, entrevista de feina,
primera cita amorosa, canvi de situació laboral o afectiva (inici de vida en
parella, separació de parella), afrontament del diagnòstic d’una malaltia,
sofriment d’una persona propera...
Les pupil·les es dilaten augmentant l’atenció.
Aquest fenomen pot alterar la percepció visual.
u

u

Hiperventilació: respirem més quantitat
d’aire i més ràpidament, preparant el cos per
a la lluita o la fugida.

Sentiment de por. Si es tracta de nivell d’ansietat elevada, sensació de mort imminent, de
pèrdua de control, sensació d’enfollir.
u

u

Concentració de la sang en àrees específiques del cos (extremitats inferiors...), menys
concentració en altres zones com per exemple a les mans (fet que pot donar tremolor,
formigueig...).

u

Problemes de son. Dificultat per adormir-se,
despertar-se durant la nit sobresaltat, despertar abans de l’hora, sensació de no haver dormit bé...
u

Cal entendre, doncs, la por i l’ansietat davant un
problema concret com una resposta emocional
adaptativa.

Aspre i Pla
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És un mecanisme de supervivència que permet que
ens “espavilem” a l’hora de cercar el millor camí, a
saltar i a viure els obstacles de la vida.
En tots aquests casos, l’estat d’ansietat ens “motiva”,
ens activa per adaptar-nos a la situació de risc i així
superar-la de forma positiva.

pensaments negatius
sudoració
taquicàrdia

Es tracta del cas de la mare que pateix perquè el fill
(que s’acaba de treure el carnet) ha marxat de viatge amb uns amics amb el cotxe. La mare que presenta una bona regulació de l’estat d’ansietat-alerta
indicarà al fill que vagi en compte i li demanarà que
truqui en arribar. El fill, conscient de la preocupació
dels pares, anirà amb compte a l’hora de conduir
i quan arribi a bon port ho farà saber a la família.
Però posem el cas de la mare amb un alt nivell de
por-patiment-ansietat basal que durant la nit abans
del viatge (i la prèvia) ja no dorm pensant en els
possibles perills que es trobarà el fill, que intenta
evitar de totes les maneres possibles que el fill viatgi
(prohibint-li, castigant-lo per una fotesa, suplicantli...) fins al punt de provocar un conflicte pares-fill.
El fill segurament acabarà marxant, però ho farà enrabiat, fet que pot influir en la conducció del cotxe i
així augmentant el risc d’un accident. En arribar, per
despit, no trucarà als pares i així s’alimenta encara
més el temor dels pares com un gran espiral que tan
sols portarà maldecaps.
Em sembla que en aquest exemple s’entén el que és
l’ansietat com a procés adaptatiu o desadaptatiu. Sí?
Doncs, continuem.

TRASTORN PER ANSIETAT
Si sofrim un trastorn d’ansietat ens trobem en un
estat constant i permanent d’activació emocional,
de tensió i certa sensació de malestar intern.
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Efectes de l’ansietat:
Fisiològics
Cognitius
Conductuals

conductes
compulsives
molèsties
gastrointestinals
tremolor

Els homes i les dones ansioses perden l’objectivitat
i capacitat per relativitzar, per mirar amb perspectiva, de forma racional i realista els problemes. Així,
processen la informació a través de pensaments de
caràcter catastrofista, extraient conclusions arbitràries i absolutes.
Hi ha factors que ens fan més vulnerables a patir un
trastorn per ansietat:
u

L’herència genètica (empremta familiar).

Certes malalties (sobretot les cròniques i
les respiratòries).

u

Els traumes psicològics durant el desenvolupament d’una persona.

u

u

El dèficit de mecanismes d’afrontament.

Els pensaments, les creences, les suposicions distorsionades (tendència al catastrofisme,
a l’exageració, al pensament de tot o res).

u

També hi ha factors precipitants, generadors d’ansietat i de trastorns per ansietat:
Problemes de salut. Sobretot durant la fase
inicial de la malaltia. Algunes malalties mèdiques compten amb l’ansietat com a símptoma propi (malaltia de Parkinson, hipertensió,
malaltia de Cushing, hipertiroïdisme...).
u

(Baix Empordà)

Per tal que quedi més clar, proposo un exemple que
tots entendrem:

ingesta compulsiva
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Ara bé, quan aquest estat d’alerta ens supera impedint
que ens concentrem en el problema real, quan apareix
aquesta reacció de forma exagerada, quan apareix davant perills minúsculs (que no impliquen cap canvi en
l’entorn) o fins i tot, en context de no perill, és quan
tenim un problema o trastorn d’ansietat.
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Consum de substàncies tòxiques com la
cocaïna, el cànnabis, les amfetamines, però
també de fàrmacs activadors com alguns
broncodilatadors.
u

u

Factors estressants externs i intensos.

Manteniment d’una situació estressant en
el temps. Estrès de llarga durada.

u

Factors estressants que superen el llindar
de les nostres capacitats.

Quadre de símptomes més
freqüents de la crisi de pànic:
Sensació de falta d’aire per poder respirar,
mareig, palpitacions (sentim els batecs
del cor molt fort), tremolor, contraccions
musculars, sudoració, nàusees o molèsties gàstriques, diarrea, formigueig en diferents parts del cos, calfreds, dolor al pit...

u
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(Baix Empordà)

CRISIS DE PÀNIC
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És una reacció de por/ansietat intensa, d’alt nivell
que pot aparèixer de forma inesperada i presentar els
símptomes que hem explicat de forma molt intensa.
És més, pot provocar una gran varietat de símptomes
orgànics (neurològics, digestius, respiratoris, sensorials...) que ens faran dubtar de l’origen psicològic
del quadre i ens faran buscar altres causes. Així, per
exemple, hi ha crisis d’ansietat que recorden un episodi de crisi asmàtica, un atac de cor, o una quadre
de gastroenteritis fins al punt que a vegades es realitzen diferents proves complementàries (analítiques,
radiografies, electrocardiogrames) per tal de descartar-los. Un altre component molt característic de les
crisis de pànic és la sensació de mort imminent i la
sensació d’estar enfollint per moments, de pèrdua de
control. Aquesta sensació és fruit de la “dissociació”
de la ment, un altre mecanisme de defensa per tal
d’intentar “evadir-se” de la situació tan molesta en la
qual ens trobem.
Les crisis duren entre 5 i 20 minuts. Tot i això, podem
sentir fatiga, sensació d’atordiment i angoixa més lleu
durant les hores posteriors. Solen ocórrer per primera
vegada mentre realitzem activitats rutinàries.
Igual que el trastorn per ansietat, hi ha situacions que
afavoreixen l’aparició d’una crisi: situació estressant,
consum de drogues (cànnabis, LSD, cocaïna i amfetamines), consum de substàncies estimulants com el
cafè, alguns medicaments i malalties (problemes de
tiroides).

consisteix en la por a què les crisis es repeteixin. El
que sol passar és que la persona que ha sofert una o
més crisis es troba pendent de controlar el risc de què
es repeteixi i amb tota l’atenció centrada en els possibles símptomes. Així, la persona realitzarà conductes
per evitar la crisi, evitarà llocs o situacions de risc (per
exemple, si va tenir una crisi en un supermercat, evitarà entrar en un supermercat). El problema és que
la pròpia ansietat anticipatòria i les conductes evitatives que es van generalitzant poden activar de nou els
mecanismes que generen la crisi d’ansietat, creant un
espiral ascendent difícil d’aturar sense ajuda.
Avui no parlarem de tractament, però és important
saber que, tot i el malestar mental que provoquen,
aquestes crisis de pànic no són en absolut perilloses
per a la salut física de les persones i no posen en risc
vital a ningú que la pateixi.
Diuen que una vegada un coneix el seu adversari,
part de la lluita ja està guanyada. Així espero que
en aprendre un xic més què és l’ansietat i com es
manifesta, intentarem fer-hi front amb les idees més
clares. La manera de comprendre-la i superar-la és
un altre llarg camí a recórrer, per això us proposo
que llegiu el pròxim Aspre i Pla, en el qual intentaré
explicar quines són les bases del seu tractament. Us
deixo amb una frase per als que vulguin continuar un
ratet més capficats...
L’ansietat sorgeix de la necessitat de control sobre
els successos vitals, de la necessitat del control del
temps, del que passarà davant l’única certesa de què
tenim una fi.
Irene Falgàs Bagué

La complicació més comuna un cop una persona ha
sofert crisis de pànic és l’ansietat anticipatòria, que

metgessa, resident de psiquiatria de
l’hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell
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per passar l’estona

El paleta, un cas verídic
Una companyia asseguradora va enviar una carta a un paleta per demanar-li
que expliqués com era possible que amb una sola caiguda hagués patit tantes lesions.

Un cop acabada la feina vaig verificar que havien
sobrat aproximadament 250 quilos de totxos.
En lloc de baixar-los a mà per l’escala fins al 1r pis,
vaig decidir posar-los en un bidó i baixar-los amb
una corriola que feliçment estava penjada en una
biga del 6é pis.
Vaig baixar a la planta baixa, vaig lligar el bidó a la
corda de la corriola i vaig fer-lo pujar fins al 6è pis.
Vaig lligar l’extrem de la corda en una columna de
la planta baixa.
Vaig pujar al 6è pis i vaig carregar els totxos al bidó.
Vaig tornar a baixar i vaig desfer la corda subjectant-la amb força per fer baixar el bidó suament
(haig de dir que a la meva declaració feta a la policia, vaig dir que el meu pes corporal és de vuitanta
quilos), sorprenentment els meus peus es van aixecar de terra i vaig començar a pujar ràpidament
arrossegat per la corda...
A causa de l’ensurt em vaig desmaiar i inconscientment em vaig agafar més encara a la corda.
Més o menys cap al 3r pis em vaig trobar amb el
bidó que baixava amb una velocitat aproximadament igual o superior a la meva, em va ser del tot
impossible evitar la topada, crec que aquí és on em
vaig fer la fractura de crani...
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Però va ser en aquest instant que el bidó va petar
contra el terra, es va trencar, i tots els totxos van
escampar-se tot voltant.
Si apliquem la llei de la gravetat, el bidó buit pesava aproximadament uns vint-i-cinc quilos i a causa
d’aquest principi tan elemental vaig començar a baixar ràpidament cap a la planta baixa.
Aproximadament, i de nou, cap al 3r pis em vaig
trobar el bidó que pujava a una gran velocitat, estic segur que aquí es varen produir les fractures de
turmells i de nas...

(Baix Empordà)

Aquell dia em trobava sol treballant en un edifici
d’aquesta ciutat, posant totxos, concretament al
6è pis.

Vaig continuar pujant agafat a la corda, fins que els
meus dits es van enganxar dins de la corriola, cosa
que va provocar la total aturada del meu ascens i
les múltiples fractures de dits i canell...
En aquestes circumstàncies jo ja havia tornat en mi
mateix, i malgrat el dolor, vaig continuar agafat a
la corda.

Aquesta patacada va disminuir feliçment la meva
caiguda, així doncs, quan vaig aterrar sobre de la
muntanya de totxos tan sols em vaig trencar tres
vèrtebres...

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

Aquesta va ser la seva resposta:

Em sap greu haver de dir que quan em trobava estès a sobre dels totxos amb uns dolors insuportables
i veient a sobre meu el bidó, vaig tornar a perdre la
meva presència d’esperit i, és clar, vaig deixar anar
la corda...
El bidó pesava més que la corda, per això va baixar
ràpidament i va caure a sobre les meves cames i em
va trencar les dues tíbies...
Espero, així, haver aclarit els seus dubtes.
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Roma
La darrera vegada que tornava de l’Empordà amb cotxe, l’estiu passat, a les portes de Roma,
em vaig adonar que estava arribant al lloc on he viscut més temps de tota la meva vida.
Roma, caput mundi?. Imperial, medieval, renaixemental, barroca, neoclàssica, feixista... Plena
d’escombraries, plena de meravelles; de ciutat i de
camp; grisa i de tots els colors. Feta de fresses i
de silencis; d’aigua i de pols; de magnificència i de
simplicitat; de prepotència i de generositat; de vulgaritat i de sagacitat; de mala educació i de diplomàcia. I podria continuar, és com si ho volgués i ho
pogués contenir tot (esperem que no aconsegueixin
tallar la part millor, la no homologada!). Ara, provinciana, molt provinciana.
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(Baix Empordà)

Roma, feta de gent de totes les parts d’Itàlia i plena
també de gent d’arreu del món.
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Hi ha un tipus de romà que quan parla, pinta... jo no
he rigut mai tant com m’ha fet riure en Gianni, que
ara viu a Finlàndia!, quan veu i et fa veure tots els
trets i tots els defectes de la gent, com a les millors
pel·lícules del neorealisme italià... Per cert, tots els
dimarts i divendres el cosí germà d’en Marcello Mastroianni ens aconsella i ens ven el peix que mengem.
Hi ha molts països que tenen tres representacions
diplomàtiques, amb tres ambaixades a la ciutat: per
Itàlia, pel Vaticà i per les Nacions Unides... sí, està
plena d’aquesta gent privilegiada amb cotxe oficial
o diplomàtic, de vegades amb escorta, que passa a
tota pastilla i per allà on no hauria de passar... i hi
ha una viabilitat difícil, lenta, caòtica, causada, diuen, per tot el que hi ha a sota i a la dificultat de fer
obres per poder construir línees de metro. Un s’hi
va acostumant i activa mecanismes de defensa!
En aquesta ciutat hi visc jo també. Sóc la Josefina
Vilavella i Gasull, tinc 53 anys i visc a Roma des del
92. 10 anys abans m’havien donat el títol de filòloga
catalana a la Central de Barcelona. Ja havia estat
a Itàlia tant per turisme com per estudis i, ironies
de la sort o del destí, vaig guanyar una beca per a
Nàpols –on no vaig arribar a treballar-hi mai!– i, en
canvi, … Urbino…Agrigento…Tivoli… ROMA!.

Jo em moc molt per la meva feina, i potser vaig
agafant també l’ull romà...
Faig classes de castellà a molts llocs, treballo per
dues de les tres components romanes, la veritat
és que per a la segona no hi he arribat a treballar
mai! En aquests moments: en dues universitats
estatals (a la Facultat de Lletres de Tor Vergata i
al Centre Lingüístic de Roma Tre. En aquesta universitat hi vaig treballar alguns anys, en el Departament de Llengües i Literatures Comparades fent
català); en el Cervantes, on hi col·laboro des de fa
uns 10 anys, i al FIDA (organisme de les Nacions
Unides) on també hi estic des del 2000.
Cada dia entro en contacte amb gent molt heterogènia, persones que tenen realitats i somnis completament diferents; amb programes i objectius que
no tenen res a veure l’un amb l’altre, amb grups
molt grans i d’altres molt petits... de vegades no
pots més... però sempre acabo trobant alguna
cosa... fins i tot un marit, que el vaig conèixer a la
feina, a la meva primera feina romana. A la tardor
del 92 feia classe a Alenia, una empresa estatal que
havia guanyat una licitació pel control del tràfic aeri
al Carib i els directius i tècnics del projecte havien
d’aprendre castellà. Un d’ells em va dir que a l’empresa arribava aquell dia un enginyer de Barcelona
i que era necessari dinar junts allà, al menjador de
l’empresa... era de Barcelona, sí... però de Barcellona Pozzo di Gotto, una ciutat siciliana! Ara en Pippo
és el meu home. Vivim a la Garbatella, el barri més
“vermell” de Roma, un barri popular a prop de la
basílica de Sant Paolo que és com un poble, on ja
tenim bons amics i que ens agrada molt.
Sí, em moc molt per feina, massa i tot, per això fa alguns anys amb algunes amigues vam decidir entrar
en el món de la traducció. No li dediquem el temps
que caldria, però em fascina passar paraules d’una
llengua a una altra, entrar en un text i trobar aquella paraula que diu exactament allò que ha de dir,
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Vull i espero passar més temps a la Garbatella, a
casa.
ROMA, com tot el que és important, odi i... AMOR.
Josefina Vilavella i Gasull

Tel./Fax: 972 780 388 jpascual@sitelcon.com
C/ Major, 7 - 17134 - LA TALLADA D’EMPORDÀ (Girona)
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Menjar casolà i especialitat en caça, Menú diari
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(Baix Empordà)

intercanviar impressions amb la Bàrbara –amb qui,
si no? Ens vam conèixer a la Central i ens hem tornat a trobar anys després a Roma i és un regal compartir moments amb qui parla la mateixa llengua.
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Recepta de cuina

Pastís ràpid de formatge
Estris necessaris

:

1 motlle, a poder ser rodó, aproximadament de
22 cm de diàmetre

Preparació

:

Agafem tots els ingredients, els posem en un bol i
els batem (amb la batedora) fins que ens quedi una
barreja homogènia.

Ingredients

(per a 6-8 persones):
33 1 terrina de formatge “Philadelfia”

Tot seguit, ho aboquem en el motlle prèviament untat amb la mantega i ho posem al forn, que ja tenim
calent, a 180 graus, aproximadament una hora.
Ho deixem refredar i ja esta apunt per menjar.

33 3 ous
33 3 iogurts naturals sense sucre
33 6 cullerades soperes de sucre
33 3 cullerades soperes de “Maizena”
33 La ratlladura d’una llimona

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

33 Mantega per untar el motlle
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Bon profit!
Fe d’erraDes: en el passat núm. a la recepta de pollastre rostit es va posar avellanes en lloc d’orellons.

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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FESTES MAJORS ESTIU 2010
L A TA LL A DA - TO R - M A R E NY À - C A N E T
LA TALLADA

MARENYÀ

Divendres 25 de juny:

Divendres 6 d’agost:

20.00 h Partit de futbol de casats contra solters i després
pica-pica per als participants

Concert de Jazz amb trio de veu (Anna Herrero),
guitarra (Carles Bech) i contrabaix (Fèlix Serra)

Dissabte 26 de juny:

Dissabte 7 d’agost:

12.00 h Missa solemne amb El cor de la Tallada

19.00 h Taller de fang

17.30 h Espectacle infantil Articulat amb In-Solid i,
tot seguit, Sardanes amb el Foment del Montgrí

21.00 h Sopar popular

23.30 h Concert i ball a càrrec Els Màgics
i tot seguit Dj

TOR
Dissabte 10 de juliol:

23.30 h Ball amb el conjunt Latin Swing

Diumenge 8 d’agost:
12.00 h Missa solemne

CANET DE LA TALLADA

12.00 h Missa solemne

Dissabte 25 de setembre:

19.00 h Audició de sardanes
a càrrec de la Cobla Cervianenca

17.00 h Espectacle infantil i desprès xocolatada

A la mitja part PREGÓ DE FESTA MAJOR
a càrrec de Lluís Roura, pintor

Diumenge 26 de setembre:

24.00 h BALL DE FESTA MAJOR amenitzat
pel grup Xarop de nit

12.00 h Ofici solemne acompanyat pel grup Samara
i tot seguit concert
14.00 h Dinar de germanor als Coberts de Can Vila.

Diumenge 11 de juliol:
12.00 h concert amb el quartet de corda
Quartet Kiros, a l’Església
18.30 h Cercavila amb els Grallers del Montgrí i,
tot seguit... xocolatada al Casal
19.45 h Espectacle infantil a la plaça

Menú: arròs, pollastre, aigua, pa, vi, cava, postres, cafè
i copa. Preu tiquet: 12 euros
Els tiquets es poden comprar fins al 23 de setembre a:
Fleca Sunyer-Can Vidal
Cal portar: taula, cadires, coberts
17.00 h Ball de fi de festa a càrrec dels veïns de Canet
amb discomòbil CRAC.K-net

