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

Altres serveis
Correus.............................................................. de 12 a 12.30 h
Parròquia...............................................................972 75 87 21
Horari de misses:
La Tallada.....................diumenge: Hivern 12.00 h - Estiu 09.00 h
Tor................................. dissabte: Hivern 19.00 h - Estiu 20.00 h
Local social Empordanet.........................................972 78 03 02
Perruqueria.......................dimecres i divendres de 15.00 a 19.00 h

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 10 a 13 h
......................................dimecres ...................................De 17 a 19 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

Salut
Consultoris
La Tallada...............................................................972 78 05 60
.......................................................... dijous de 4 a 7 de la tarda
Servei de Pedicura (hores a convenir).......... (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

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

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Assistència social
Verges...................................................................972 78 00 07
.................................................................... dimarts de 9 a 14 h
Torroella................................................................972 76 00 29
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Educació
Institut Escola Francesc Cambó i Batlle - Verges.......972 78 01 41
Llar d’Infants de Verges..........................................972 78 05 82
IES Montgrí.............................................................972 75 92 42

Horari

Xarxa Wimax (Internet)
Megatró ..............................................................972 59 43 25

de l ’A juntament durant les festes de

Nadal:

L’Ajuntament romandrà tancat els dijous i divendres següents:
23 i 24 de desembre de 2010
30 i 31 de desembre de 2010
6 i 7 de gener de 2011
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et. Necessitat de beure, però també, el número natural que segueix el sis i precedeix
el vuit.

I moltes més coses.
Per a algunes religions, el set és un número sagrat,
místic, que representa tot allò que és bo. A la Bíblia
rep la consideració de número perfecte.
Set són els dies de la setmana, les notes musicals,
els colors de l’arc de Sant Martí, els pecats capitals,
les vides d’un gat. Podem sentir-nos al setè cel i
gaudir amb el setè art de la mà dels set magnífics i
els set nans de la Blancaneus.
Set. Com el número d’Aspre i Pla que teniu a les
mans. Durant aquest període des del seu naixement, la nostra revista ha estat testimoni dels canvis i avenços al municipi, d’absències i de trobades, de descobriments, a voltes d’allò o d’aquella
persona que tenim a tocar. Perquè durant aquests
darrers anys han passat moltes coses, però la més
notable pot passar desapercebuda de tan normal
com ara la vivim.
Érem quatre i ara som un. Quatre són els pobles del
nostre municipi, cadascun amb les seves vivències,
sentiments i singularitats, però el més meravellós
és que no hem deixat mai d’ésser quatre en aquesta unitat que vivim avui. Hem estat capaços de trobar-nos al voltant d’aquest projecte comú en el qual
cadascú de nosaltres aporta la seva part, que el fa
únic. De la diferència, viscuda en el passat com a
element de separació, entre tots n’hem extret una
barreja de saviesa farcida d’il·lusió. I això ens ha fet
més grans, perquè sumar i multiplicar és sempre
molt millor que restar o dividir.
Les darreres eleccions al Parlament també s’han
viscut intensament, amb sensació de gran transcendència davant els reptes que tenim i que els
nostres polítics, democràticament elegits, han de
ser capaços d’afrontar amb èxit. Ara ens toca treballar, a tots, perquè només al diccionari èxit precedeix treball.
Molt bones festes a tots.

(Baix Empordà)
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ACCIÓ FESTIVA ,
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(Baix Empordà)

MÚSICS GLOBALS AMB COLOR LOCAL
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“Serrallonga”, “Aquella nit”, “La torrada”… Els empordanesos ja hem gaudit de la força d’aquest jove
grup musical que es començava a gestar el mes de
juny de 2008, quan una colla d’amics van decidir
quedar per passar les tardes fent el que més els
agrada: la música. A partir d’aquí, i amb el pas dels
mesos, es va veure la possibilitat de tirar endavant
el somni de crear un grup, amb cançons originals i
estil propi i una sonoritat que es pot distingir fàcilment escoltant cadascuna de les peces que actualment tenen al repertori. En una base d’ska s’incorporen amb facilitat d’altres ritmes i melodies com
el rock, el reggae, el punk… La capacitat de crear
els permet adaptar-se a qualsevol estil. Després de
més de dos anys de tocar junts van decidir enregistrar el seu primer CD, que porta per nom la cançó
amb la qual s’han donat a conèixer: La torrada. Tres
setmanes de gravacions a l’Estudi 44.1, d’Aiguaviva, han donat com a fruit un producte del qual estan
molt satisfets i que esperen que agradi a tots els
seus fans, i que ha rebut molt bones referències de
revistes especialitzades, com ara Enderrock.

Els Acció Festiva van fer també les delícies de tothom al concert de barraques del setembre de 2010
a l’Escala. A més, van mostrar el seu costat més
solidari en col·laborar amb una ONG de Moçambic
que lluita contra la sida. Un dels seus components,
l’Hélio, va participar en un parell de cançons en directe. A la secció de vídeos de la seva plana web,
www.acciofestiva.cat, hi trobareu dues peces, carregades de solidaritat i amb l’extra de l’actuació
conjunta amb els grallers del Montgrí.

Acció Festiva

són:

ALEIX CANSELL: teclat, guitarra elèctrica i veus
PAU FELIU: baix elèctric i veus
JORDI PARETA: bateria i veus
MARC FOIX: guitarra elèctrica
EDU FRIGOLA: saxo i ukulele
ANIOL ALABAU: trompeta i teclat

Més

info a:

www.acciofestiva.cat
www.facebook.com/acciofestiva
www.myspace.com/acciofestiva
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LLUITA CONTRA EL VIH-SIDA
AMB LA MÚSICA A MOÇAMBIC

Hélio D. és un artista moçambiquès que es dedica a la música des de l’any 1996. Ha fet diversos
estils de música, des de rap fins a música tradicional moçambiquesa. En tot aquest temps
ha viatjat per diversos països d’Europa i Àfrica, entre ells Suïssa, Alemanya, Uganda i el Marroc.
Actualment és membre del grup de música Positivo com a cantant i compositor.

Així es va crear l’associació Positivo, l’any 2007, formada per músics moçambiquesos, professors i gent
d’altres països. Positivo disposa d’un estudi mòbil
per treballar a les escoles, on els alumnes graven la
seva pròpia música, amb ajuda dels músics de l’associació, amb lletres de combat a la sida escrites
per ells mateixos. Després, aquesta música es passa a la ràdio nacional i als locals de festa, on menys
s’espera la presència d’activistes.

La Xarxa Solidària de Sant Feliu de Guíxols és una
ONG catalana que dóna suport a l’associació Positivo. En aquests moments ajuda l’escola de Salela,
a la província d’Inhambane. La Xarxa ha convidat
l’Hélio com a membre de l’associació Positivo aquí, a
l’Empordà, per conèixer els joves. Per aquest motiu
l’Hélio ha col·laborat amb el grup Acció Festiva en
aquesta actuació de “Barrakes” de l’Escala, per animar els presents a fer una donació per a l’associació
Positivo de Moçambic.

www.mozpositivo.com
www.xarxasolidaria.com

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

D’aquesta manera s’utilitza la música per combatre
la pitjor dificultat amb què es troben els joves davant la sida, que és la falta d’informació. Cal dir que

Moçambic és un país amb una taxa de prevalença
del VIH entorn del 15%.

(Baix Empordà)

Ja de molt jove, l’Hélio es va adonar que el VIH-sida
estava deixant el seu país sense futur, i per aquest
motiu va començar a enfocar la seva feina a la lluita
contra aquesta malaltia. Per fer-ho utilitzava l’eina
que tenia més al seu abast: la música, com a mètode de comunicació.
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Resultats de le Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
La Tallada d’Empordà

2010
Total votants
Abstenció
Vots nuls
Vots en blanc
Vots a candidatures

CIU
45,50%
PSC-PSOE 17,12%
Esquerra 13,06%
SI
4,50%
ICV-EUIA
4,05%
PP
3,60%
Altres
8,11%

2006

227

70,50%

71,10%

95
5

29,50%
2,20%

28,90%
0,93%

9
213

3,96%
93,84%

1,87%
97,20%
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2010

6

2006

Candidatures

Vots

CIU
PSC-PSOE
Esquerra
SI
ICV-EUiA
PP
RI.CAT
PxC
PACMA-Animalista
PCPC
C’s
PDR.CAT
EV-GVE
Eb-CenB
PFiV
PDLPEA
DES DE BAIX
FE de las JONS
PIRATA.CAT
POSI
GLBTH/TSI
UPyD
CORI
UCE
MSR
PRE-IR

101
38
29
10
9
8
8
5
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vots
45,50%
17,12%
13,06%
4,50%
4,05%
3,60%
3,60%
2,25%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0,45%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Candidatures

85
41
52

40,09%
19,34%
24,53%

CIU
PSC-CpC
ERC

19
5

8,96
2,36%

ICV-EUiA
PP

1
0
0

0,47%
0%
0%

PACMA
PCPC
C’s

0
0

0%
0%

CenB
PFiV

0

0%

POSI

0

0%

MSR

troba’ns al FACEBOOK
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Caminada nocturna

Per veure’ns-hi bé portàvem unes llanternes. Els
nens més petits anàvem primer, corrent i jugant a
tocar i parar, i no deixàvem que els grans anessin
al davant. Al final, però, anàvem al darrere perquè
estàvem molt cansats i cansades, tot i que vam
parar una estona a l’església de Marenyà i a la de
Tor.

Núm. 07
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Quan vam arribar teníem moltes ganes de banyarnos a la piscina perquè feia calor, però l’aigua estava freda i en vam sortir de seguida. Vam anar amb
els grans a menjar meló i síndria i vam tornar tots
ben frescos cap a casa, cansats però contents, perquè ens ho havíem passat molt bé.
En nom de tots els nens i nenes que hi vàrem participar, fins a la propera!
Alicia Peinado Cufí
Maria Fernàndez Coll

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

L’excursió va ser molt llarga i vam passar per llocs
que no coneixíem, però com que era de nit, potser
ara no hi sabríem anar. De nit no sembla el mateix
que de dia, perquè tot està fosc i només t’hi veus
amb un llum. De dia veus més els camins. En canvi, de nit només vèiem les llums de les cases i dels
carrers.

(Baix Empordà)

Com ja deveu saber, aquest estiu del 2010 l’Ajuntament va organitzar una caminada nocturna. La
caminada va començar al capvespre a la Tallada
i després vam anar a Marenyà i a Tor. Finalment,
vam acabar una altra vegada a la Tallada i ens vam
poder banyar a la piscina de l’Empordanet. Érem
una bona colla i ni la tramuntana que feia ens en va
fer perdre les ganes.
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Mulla’t per l’esclerosi múltiple

Com cada estiu a la piscina municipal hem col·
laborat amb aquesta activitat solidària i, com cada
any, la participació ha estat molt bona, tant per les
persones que nedaven com per la venda d’articles
i donatius.

Per a l’any que ve els organitzadors portaran més
material, ja que sempre en fem curt.
L’Ajuntament va donar tota la recaptació d’aquell
dia a l’associació.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

Meteorologia
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Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre

Temperatura mitjana
període 1984-2010

Temperatura
mitjana 2010

Pluviometria mitjana
període 1984-2010

Pluviometria
acumulada 2010

20,5
23,2
23,1
19,7
16,1
11,1

20,2
24,6
23,2
19,3
14,9
9,3

43,6
26,3
35,1
67,2
106,10
63,20

34,1
27,4
25,3
139,6
123,5
38,1

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
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RACÓ 3-12

Taller de cuina

El taller de cuina que organitza el nostre municipi té
molt d’èxit gràcies a la Dolors Tarrats, que, a més a
més de coordinar-lo, n’és l’autèntica ànima.

Taller d’astrologia.

Grafitis a l’skatepark.

Tothom que hi estigui interessat pot apropar-s’hi.
No ho dubteu, si hi veniu un dia, repetireu!

Festa de Sant Galderic.
Dibuixos d’en Jordi SitJes

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

Cada tercer divendres de mes al voltant de les 19.30 h
ens trobem a “La
Caseta” gent de tota
mena. Els que saben
cuinar i els que no,
els que volen aprendre i els que únicament volen passar
una bona estona,
grans i joves, dones
i homes… Mentre
es cuina comentem les receptes del
mes anterior, algú
explica la seva experiència “gastronòmica” i l’èxit o fracàs davant la
seva família. Després d’escoltar les explicacions i
de respondre a les moltes preguntes (“Quan poses
la sal?”, “Jo no hi poso all”, “D’on han sortit els bolets?”, etc.), quan els aliments ja estan preparats
—dos plats i postres— en fem un tastet, comentem
la jugada i passem una llarga estona de tertúlia.

(Baix Empordà)

Al municipi tenim bones cuineres i bons cuiners disposats a compartir les seves millors receptes. De
fet, elles i ells ho fan possible.

Olga Vila i Ignasi Vila
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El meu primer estiu com a monitor

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

És difícil explicar una experiència sense caure en una narració exhaustiva d’una sèrie de fets,
però jo, tot i ser novell en aquest tema, intentaré fer-ho el millor possible.

10

Nou anys d’escoltisme i un curset de tres dies m’avalaven, però no sabia què em venia a sobre quan,
a finals de Nadal de l’any passat, vaig acceptar la
proposta del meu pare. Jo tenia una visió del món diferent, però el contacte amb els més petits, en ocasions els més savis, em va fer descobrir que només es
necessita una cosa en aquesta vida, la felicitat. I com
van ensenyar-m’ho? Amb rialles que no vénen al cas,
maneres d’entendre les coses una mica estrambòtiques i, de tant en tant, alguna llàgrima.
Bronques i càstigs, però tranquils, això passa a les
millors famílies. Llargues estones a la piscina van
fer-me veure que, contra tot pronòstic, la mainada
sí que es cansa de jugar amb l’aigua, ho prometo.
Pel que fa als horaris: és de domini públic que a ningú
li agrada aixecar-se aviat a l’estiu, però, si més no, teníem sempre la primera hora “lliure”, ja que els nens
estaven adormits i, cal dir-ho, també un servidor.
A l’equip de monitors no faltava mai un somriure
acompanyat d’un «“Bueno”, no passa res, t’has fet
mal?» entre joc i joc, un acudit i alguna cançó espontània.
Una acampada passada per aigua va fer que no
poguéssim jugar amb altres casals, però no passa
res! Una nit a l’Empordanet i jocs per parar un tren
van fer que tots ens ho passéssim d’allò més bé.

L’atracció del mes va ser, potser, l’euga de l’Agustí
i el seu poltre, que van passejar-nos a tots durant
dos matins.
Bé, crec que no em deixo res, així que faré la reflexió
final i a menjar torrons, que entren que dóna gust.
Aquest estiu ha estat genial i tots ens ho hem passat
súper bé. Espero amb ganes el pròxim i ja començo
a imaginar-me les aventures que ens esperen.
Elisenda, Jordi, Maria Rosa, Adrià, Miquel, Maria i
tots vosaltres, nois, ens veiem l’estiu que ve, i porteu-vos bé!
Santi Lorenzo

Aspre i Pla
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Bicicletada

Jazz a Marenyà

No és el Tour, però s’hi acosta.

Demografia

DEFUNCIONS:
Pere Blanch Figuerola			
Anna Maria Alabau Jou			
Francisco Bagudà Guillaumes		
Dolors Bonada I Artigas			

04/02/2010
23/09/2010
25/11/2009
29/11/2010

La veu de l’Anna Herrero va convertir la plaça
de Marenyà en Copacabana.

(Baix Empordà)

21/02/2010
14/04/2010
10/05/2010
05/06/2010
22/06/2010
18/08/2010
05/10/2010
28/10/2010
03/12/2009

Total habitants: 467
Número d’empAdronaments: 29

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

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

NAIXEMENTS:
Charlotte Albareda De Pastors		
Clàudia Feliu Romagosa			
Sara Ajanovic Tarrats			
Nora Codina Labedan			
Lluc Costey Mató			
Oriol Resta Majoral			
Martina Payeró Martí			
Arminas Frismantas Malciauskaite
Sandra Rebeka Lungu			
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OFICINA DE VERGES
Plaça Onze de Setembre,10
T 972 78 08 08 F 972 78 05 42
17142 VERGES
Email: mustel@mapfre.com




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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Festa Major de Marenyà

Taller de fang.

El sopar a la plaça i desprès... a ballar !

El Quartet Kiros, quan música i sensibilitat es donen la mà.

Els Grallers dels Montgrí varen omplir de ritme els carrers de Tor.
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Lluís Roura, un pregoner d’excepció.
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Festa Major de Tor
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Festa Major de La Tallada

Els futboleros del municipi, l’any vinent a la Champions!

Festa Major de Canet

Ens ho passem bomba!

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet
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Campionat de tennis
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Tots els participants d’enguany.

L’Agustí Cansell i en Gerard Chicot, els guanyadors.

Les joves promeses.
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Sardinada i Havaneres - 15 d’Agost
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Revetlla de Sant Joan
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Actualitat

Sant Galderic

Malgrat els contratemps, l’arròs va sortir de bandera !

Les Geox del segle passat.
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Quants litres haurà vessat?

Érem una bona colla.
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Els oficiants a tot gas.

No hi havia Internet, però també ens en sortíem...

Fent rotllana contra tramuntana.
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L’Albert Callís ens mostra l’obra més singular de l’exposició.

(Baix Empordà)

Empord’Art
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Actualitat

Skatepark

Artistes en acció.

Tastet de vins a la Caseta

In vino veritas.
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La castanyada a Tor
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El Primer Concurs de Panellets va posar el llistó molt alt.

Són bones aquestes castanyes...
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A tu, que t’agrad
a participar,
per què no col·la
bores
amb la revista?

Aspre i Pla necess
ita
gent co
m tu, de qualsev
ol
edat, joves o gr
ans.

Tu, que tens tantes co

ses
a dir, per què no
ho fas?

Au va,

espolsa’t la man
dra !
Porta els teus textos,
fotos o dibuixos a l’Ajuntament,
o envia’ls a:

cultura@latallada.cat

La Colla del Sinofós
Benvolguts amics i amigues,
El mes d’octubre vàrem tenir l’alegria de trobar-nos
i començar les activitats i tallers.

Ha arribat la tardor, amb la seva barreja de dies
freds i de dies assolellats. Nosaltres també hem tingut dies de tristesa i d’alegria.
De tristesa, perquè el mes de setembre vàrem perdre dues persones molt estimades: en Pepe Requena, un bon veí disposat sempre a donar un cop de
mà, i la Nita de Canet, que tot i la seva discreció,
sempre feia notar la seva presència amb la seva
ajuda i participació en totes les coses que fèiem.
Volem donar el nostre més sentit condol a les seves
famílies.

Aquest any no hem pogut fer La Castanyada, perquè com ja sabeu el Local Social està en obres, però
sí que hem pogut fer La Marató.
Dels tallers de manualitats i de memòria-risoteràpia
us en farem cinc cèntims…
I com sempre, volem agrair a tothom la seva col·
laboració.

Taller de memòria-risoteràpia
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És un taller de memòria diferent, senzill i engrescador. Quan riem fem servir més musculatura que
si féssim exercici i la memòria es pot treballar de
moltes maneres. La combinació de jocs, exercicis i
lectures divertides fan que tot “fent voltar la neurona” ens ho passem molt bé, fins i tot aprenem jocs
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de màgia que després podem ensenyar als nostres
amics i familiars. Treballem en un ambient tranquil i amistós, on les relacions humanes són el més
apreciat per tots nosaltres. Val a dir que tot i que “la
profe s’ho curra” l’hi posem difícil, ja que és el tercer
taller que fem i la M. Mar va deixar el llistó molt alt.

Reconeixement
a en Rafel Serra
En Rafel Serra Foix ens ha fet arribar l’escrit
que va rebre per part del President de
la Generalitat i del Conseller d’Interior que
homenatjava la seva contribució a la causa
de la llibertat i la democràcia durant
la Guerra Civil i la dictadura franquista.
Nosaltres ens afegim a aquests agraïment i ho fem extensiu a totes les persones que varen fer-ho possible.
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La Colla del Sinofós

Gràcies a la Roser de Tor, amb la seva vitalitat i dinamisme, “la Colla del Sinofós“ ha engegat aquest
taller tan interessant en què aprens a fer coses
que, a més de ser molt amenes i gens difícils,
t’aporten idees per decorar casa teva i per reciclar
allò que tots tenim a casa i no sabem què fer-ne i
ens interessa donar-li un nou aire.

Tothom que hi estigui interessat pot apuntar-s’hi.
Només cal tenir ganes de passar-ho bé!

Amb materials tant simples com tovallons de paper,
sorra, pintures… i una mica de ganes pots arribar a
transformar qualsevol cosa en una petita obra d’art.
Passem un parell d’hores molt entretingudes, xerrant i treballant amb un grup molt maco de persones que l’única cosa que busquen és aprendre
coses noves i passar bones estones.
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Menjar casolà i especialitat en caça, Menú diari
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Taller de manualitats
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La Colla del Sinofós

Anècdotes del “cole”
Una vegada la professora ens va demanar si sabíem
què era una paella i una nena va contestar:
—Sí, senyoreta, yo lo sé: es una sartén —va respondre ella en castellà—.
¡Lo sé porque mi padre siempre me dice que soy
más sucia que una sartén!

Activitats
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A l’estiu vàrem fer un sopar. El motiu: estar plegats i passar una bona estona tots junts!
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Sumar és Créixer

Can Payet, la nostra nova llar
Som la Daniela, en Richard, l’Alexander (9), l’Adrian
(6) i els nostres dos gossos, Boabdil i El Cid. Jo sóc
alemanya i en Richard és americà, de Texas. Ens
vam conèixer a París l’any 1991, on tots dos vivíem
i treballàvem. Sóc dissenyadora gràfica i en Richard
és consultor financer. Després de París ens vam
traslladar a Miami, després, a Chicago i, finalment,
a Londres. Quan l’Alexander va néixer vam decidir
arrelar-nos a un lloc.

la seva família ens va acollir. El seu nebot, en Josep,
és el padrí de l’Adrian. El vam batejar a l’església de
Sant Esteve, aquí, a Marenyà. Va ser un dia molt especial per a nosaltres. En tenim molts bons records.
L’Adrian és el nostre segon fill i va néixer a Girona el
2004. La població infantil de Marenyà va augmentar
d’un a dos. Poc després, la meva veïna, la Nuri, va
tenir el seu fill Eloi. La població infantil ha crescut
constantment des de llavors.
Hem vist molts canvis, alguns de bons i altres no
tant.

Vam començar el gran projecte de reformar la casa,
adequar-la segons les nostres necessitats i preferències. Encara estem fent moltes coses. No ens en
falten d’idees.…, només diners.

Ens sentim molt afortunats d’haver trobat aquest
lloc. Tenir veïns com la Quimeta i la seva família
també ens ajuda molt. Sempre han estat aquí per a
nosaltres… fins i tot quan em quedo sense ous!

Ens vam fer amics d’en Gabriel, un dels paletes que
va treballar a casa nostra des del principi. Ell també
té arrels familiars a la Tallada. Des de llavors, tota

Marenyà és la nostra llar. Els nostres fills van a col·
legi a Verges, on tenen molts amics. El meu castellà i català han millorat. Continuo amb les classes
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Va ser un bon canvi, tot i que representava un desafiament. Viure en un país del qual no parles l’idioma i on no coneixes ningú no és gens fàcil i, a
més, amb un nadó, l’Alexander. En aquesta època
jo no parlava ni una paraula de castellà ni de català.
Em comunicava en francès i amb gestos. Afortunadament, en Richard parla el castellà amb fluïdesa,
però, dissortadament, no sempre hi és, ja que viatja
molt per motius laborals.

Can Payet, estiu 2004.
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La nostra primera idea va ser construir una casa
nova. Vam decidir que seria a Espanya, exactament
a Catalunya. Per què Espanya? Per cap motiu concret, només que en Richard parla castellà i era un
lloc nou per descobrir. La feina d’en Richard li permet treballar des de qualsevol lloc, no importa on
visquem. Vam començar la nostra recerca al sud de
Barcelona i vam acabar en aquest lloc de la Costa Brava. En aquell moment també vam canviar el
nostre pla. En comptes de construir una casa nova
ens va semblar millor comprar una masia antiga per
restaurar-la. En l’últim viatge que vam fer vam veure Can Payet, a Marenyà. Aleshores no era perfecte
per a nosaltres, però hi veiérem moltes possibilitats. Ens hi vam engrescar, la vam comprar i així és
com hem acabat vivint aquí. Vam deixar les nostres
feines de Londres i vam començar el trasllat.
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de català i de tant en tant faig un
cafè amb la meva parella lingüística, la Míriam. Si les meves obligacions m’ho permeten participaré i
ajudaré en les diferents activitats i
festes del nostre petit municipi.

La Fageda
d’en Jordà,
tardor 2010.

Des que ens vam traslladar a Marenyà també hem tingut ensurts:
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Primer el foc, el 2006. Era el dia
de la nostra festa major. La nostra veïna Nuri ens va trucar cap a
les 3 de la matinada per avisarnos-en. Vam anar a casa dels nostres amics de Jafre. No sabíem si
conservaríem la casa, i això va fer
que visquéssim una sensació de
por i d’impotència.
També hi ha la nevada d’aquest
any, que ens va agafar a tots per
sorpresa. Ningú estava preparat per
aquells cinc dies sense electricitat.
Afortunadament teníem vestits per
a la neu. Els nens però, realment,
van gaudir d’aquells dies. Una nit
vam acampar a la cuina davant la
llar de foc. Era com una gran aventura per a ells. També van ser uns
dies per reforçar els lligams de germanor de la gent
del poble. Ens vam unir per sumar forces.
I per descomptat hi ha les apagades de llum que
passen tan sovint. Almenys tenim una estufa de gas,
llanternes i espelmes per poder resoldre la situació.

Una de les coses de les quals realment gaudim és la
bellesa del paisatge, la tranquil·litat i el gran espai.
Només per mirar el cel i poder veure milions d’estrelles ens val la pena viure aquí. Després de tota
la destrucció del foc, ara, estem gaudint de sortir
de nou a caminar pel bosc, on les plantes rebrollen
amb força. Des d’allà tenim una impressionant vista
de Marenyà i del Baix Empordà, regal molt especial,
que desapareixerà un cop els arbres hagin crescut
de nou. Per ara, en gaudim.
Gràcies per acollir-nos!
Un gràcies molt especial a la nostra amiga per a
tota la vida, la Paquita, per dedicar el seu temps
a corregir aquest text i perquè sempre hi és per a
nosaltres.
Daniela Israel-Wilson
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Hem anat a ...

MUSEU MEMORIAL DE L’EXILI (LA JONQUERA)
Un espai per a la memòria, la història i la reflexió crítica
Situat al mateix pas fronterer per on van fugir la
major part dels exiliats, el MUME compagina les funcions museístiques, per mitjà de les exposicions permanent i temporals, amb les de recerca històrica i
de difusió pedagògica. Sempre amb una mirada ampla que vincula el passat amb el present, perquè els
conflictes que provoquen exilis han estat una constant en la història del segle XX i continuen essent-ho
fins al dia d’avui.

Gènesi i motivacions
El record de l’exili republicà és encara ben viu, no tan
sols per aquells que directament o indirectament el
patiren, sinó per àmplies capes de la població catalana actual que, des de ja fa temps, han manifestat un
gran interès en la realització d’un museu d’aquestes
característiques. Un interès que, lluny de minvar amb
el temps, no ha fet sinó créixer, fins al punt que a
hores d’ara no és agosarat afirmar que l’exili ha passat a ésser un element de referència inesborrable de
l’imaginari col·lectiu català i europeu contemporani.
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Inaugurat el desembre del 2007, el Museu Memorial de l’Exili (MUME) és un projecte promogut per
l’Ajuntament de la Jonquera, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. Es tracta d’un centre
d’interpretació que recorda els exilis provocats per
la Guerra Civil d’Espanya i de Catalunya. Sobretot
l’exili dels vençuts en aquella contesa indissolublement lligada amb l’Europa de l’ascens dels totalitarismes i que fou el preludi de la Segona Guerra
Mundial. Molts dels homes i dones exiliats el 1939
van continuar lluitant per la llibertat des de les files de la resistència francesa i també des d’altres
fronts de guerra de l’Europa ocupada pel feixisme,
però uns quants milers van ser enviats als camps de
concentració nazis en un viatge que, per a la majoria, va ser només d’anada. D’altres van retornar,
de grat o per força, a l’Espanya de Franco, on van
patir persecució, presó, mort i, tots ells, la tortura
del silenci imposat, de l’exili interior. Una gran part
va haver de buscar asil a milers de quilòmetres, en
terres europees, americanes o africanes.
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Foren milers i milers les persones que en quedaren
afectades, moltes de les quals visqueren molts d’anys
(o la resta de les seves vides) als països d’acollida,
on sovint feren una aportació rellevant. Molts d’ells
també reflexionaren i deixaren constància de la seva
condició i de les seves vivències. Hi ha, doncs, un immens llegat de l’exili que, ara per ara, no ha estat encara suficientment recuperat, malgrat l’esforç fet des
de diferents instàncies en aquest sentit. L’objectiu és
dignificar les víctimes i explicar el nostre passat més
immediat i els costos històrics i humans que tingué la
lluita per la democràcia a les noves generacions, per
tal que no es repeteixin. I per això és necessària una
feina sistemàtica, constant i rigorosa que abordi la
tasca de recuperar tot aquest llegat i que vetlli per la
seva preservació i difusió entre un públic tan extens
com sigui possible.

Horaris del MUME:
De juny a setembre: de dimarts a dissabte, de 10 a
19 h, i diumenges i festius, de 10 a 14 h.
D’octubre a maig: de dimarts a dissabte, de 10 a 18 h,
i diumenges i festius, de 10 a 14 h.
Els dilluns està tancat tot l’any.

Els dies 25 i 26 de desembre de 2010 i els dies 1 i 6
de gener de 2011 el museu restarà tancat.

Preus:
Entrada general: 4 € (tenen entrada gratuïta els
majors de 65 anys i els menors de 7 anys, aturats,
grups escolars i docents).
Així mateix, hi ha preus reduïts per a pensionistes,
joves, estudiants i grups d’adults.
Visites guiades prèvia consulta

Com arribar-hi?
El Museu Memorial de l’Exili es troba al centre de la
població de la Jonquera. Per accedir-hi cal prendre
la carretera nacional II (N-II) o bé l’autopista AP-7
(sortida 2), que ens porta fins a l’entrada del nucli
urbà pel sud. Des d’allà cal seguir el carrer Carles
Bosch de la Trinxeria, que ens conduirà fins al carrer
Major, on, al núm. 43-47, hi ha ubicat el museu.

Informació i reserves:
Telèfon: 972 55 65 33
Web: www.museuexili.cat
Adreça electrònica: info@museuexili.cat
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Tocache (Perú)

Revetlla de Sant Joan a 9.500 Km de distància
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Formem part d’un Estat laic en què conviuen persones atees, persones agnòstiques i persones religioses que practiquen diferents ritus al voltant de les
seves creençes. Però no fa gaires anys, el nostre
Estat es declarava confessional catòlic i els sants
eren venerats des que una persona neixia, ja que en
molts casos era tradició posar al nounat el nom del
sant que coincidia amb la seva data de naixement.
Aquesta circumstància no sempre era ben rebuda
per l’afectat, ja que en molts casos el nom que li
corresponìa podia provocar bromes i acudits. Altres
països europeus no entenien bé aquestes celebracions, ja que per a la majoria, el nom d’una persona
no s’associa a un sant, i la data important és l’aniversari. A Llatinoamèrica, on el pes de l’Església,
i especialment de la cristiana, ha estat i continua
sent clau en molts dels països, els sants continuen
tenint un gran protagonisme i les festes en honor
del sant patró de la ciutat són les més importants
de l’any.

(Baix Empordà)

El 24 de juny és per a molts de nosaltres l’endemà de la revetlla, un dia festiu perquè se celebra el
sant del Rei. Ha perdut el sentit religiós, la celebració de la festa en honor de sant Joan Baptista.
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L’experiència que us vull explicar amb aquestes línies té a veure amb les festes en honor de sant Joan
Baptista, patró d’una ciutat al nord del Perú anomenada Tocache, situada al districte de San Martín
i envoltada de selva. Actualment és un important
productor de cacau, cafè, iuca, plàtan, arròs, palma
i planta de coca. En referència a aquesta última hem
de dir que durant els anys 80, i abans que es destruissin la major part dels cultius de la planta, va ser
un lloc de refugi de narcotraficants.
Potser una de les coses que destaquen més en arribar a la ciutat després de molts quilòmetres de carreteres sense asfaltar és que no és visible, perquè
el cabalós riu Huayranga i la selva s’imposen sobre
els carrers i les cases baixes, que agrupen més de
125.000 habitants. Res no en destaca tret de la natura, que provoca una explosió de flors i arbres tropicals plens de fruits de gran mida. És com si els habitants no volguessin enfrontar-se a aquest domini
i construissin tímidament casetes i petits espais per
no alterar-lo. L’ésser humà respectant l’hegemonia
de l’entorn, cosa força sorprenent avui en dia.
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En molts moments es té la sensació que el temps
s’atura i ens podem imaginar com van ser els primers
dies en què els anomenats conqueridors, procedents
molts d’ells d’Espanya, es van endinsar en aquests
paratges i van establir contacte amb una població
que vivia gràcies a les riqueses naturals que els envoltaven. No s’han trobat relats escrits que ofereixin
testimoni de com es va produir aquest contacte, ni
quants anys va durar, si va ser pacífic o si les noves
lleis humanes i divines es van imposar per la força. El
que sí que podem veure arreu és que la religió catòlica ha ocupat un lloc important, i les festes en honor
de sant Joan en són un clar exemple.

El dia de sant Joan tothom es dirigeix al riu per tal
de fer un bany que simbolitzi el bateig i per menjar
un plat típic anomenat, com no, juan, que es compon
d’arròs, ou dur, gallina i olives, embolicat amb fulles
de palma i bullit durant diverses hores. El lema de la
festa és que tothom mengi juanes, i les dones de les
cabezonías són les encarregades de reunir-se davant
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Cada matí ben aviat els membres més actius de les
cabezonías es reuneixen a l’església i, després de saludar la imatge representativa de sant Joan, surten
per tot el poble a “pandillear”, és a dir, a recórrer els
carrers saltant, acompanyats d’una petita banda de
música. Val a dir que cada grup té la seva i que tot
i que intenten fer recorreguts diferents, quan coincideixen en un lloc els sons de les diferents bandes
creen una harmonia caòtica que ho fa més divertit; la gent no sap a quin grup seguir ni al so de
quina música ballar i tot acaba amb rialles. Això sí,
acompanyades per una beguda anomenada chicha,
feta de blat fermentat, que la gent beu sense parar
i que s’ofereix gratuïtament. Com que és molt dolça
va fent el seu efecte, i la seva influència en el ball
és ben palesa. Els aspectes místics i mundanals es
reparteixen de forma ben proporcionada i les cerimònies religioses diàries comparteixen temps amb
els concursos de cuina, les danses de l’Amazònia,
l’elecció de la Reina de les festes i la música i el ball.

(Baix Empordà)

Pràcticament tota la població de la ciutat hi està implicada i s’agrupen en les anomenades cabezonías,
que potser podríem traduir com a confraries, el punt
de trobada de les quals és l’església, i el cap visible,
el pàrroc, Sr. Uzco Iriarte.
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d’olles immenses de caldo de gallina i embolicar centenars de juanes per a la gent gran, per a les persones
amb discapacitats i també per als que estan a la presó.
La festa s’acaba el dia 25 amb una gran processó, en què cada cabezonía ofereix primer al sant i
després als seus membres dolços i altres productes
elaborats, i la responsabilitat d’organitzar les festes
el proper any passa a nous membres, que reben el
que anomenen votos i que es materialitzen en una
ofrena de gallines.
Al mateix moment, en una distància mesurada en
quilòmetres, vivim la pèrdua i el manteniment de
tradicions al voltant de sant Joan.
Potser no és moment de valorar la pèrdua com a
símbol de progrés ni la persistència de les tradicions com a senyal de dificultat d’avançar, sinó
ser capaços d’acceptar diferents mirades i significats, que sempre ens enriquiran com a éssers
humans.
Rosa Suárez
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No beguis aigua de bassa,
ni d’olives en mengis massa.
El cap fred, els peus calents
i el ventre net.
Olla sense sal fa més bé que mal.
La flaquedat és la mare de tots els mals.
Si vols salut tenir, no et deixis decandir.
El dinar reposat i el sopar passejat.
El viure ‘templadament’
fa viure llargament.
Mal senyal quan hom no sent el mal.
Pessic d’escorpit no dóna
ni temps d’anar al llit.
Per dormir, la vesprada, no la matinada.
Engreixa més la calma que la taula.
En tombar la quarantena,
vés amb compte amb la mullena.
Constipat suat, constipat curat.
No nodreix el que es menja,
sinó el que es paeix.
A vegades és pitjor el remei que la malaltia.
Qui té salut i llibertat, és ric i no ho sap.
De tota dolència és remei la paciència.
L’alegria allarga la vida.
L’aigua corrent fa viure la gent.
Val més bona gana que bona vianda.
Per Sant Vicenç, marxen les boires
i vénen els vents.
Flor de gener no omple el graner.
Aigua de gener tot l’any va bé.
Pluja de gener cada gota val diner.
Si no plou pel gener mal va el graner.
Mata el porc pel gener,
si vols que es conservi bé.
Vols conèixer el gener? Mira l’ametller.
Sant Antoni del porquet, a les velles
fa ganyotes i a les joves fa l’ullet.
Mes de gener, mes malfeiner.
Per Sant Urbà, el blat ha fet gra.
Pel gener no siguis mentider.
Pel gener, el camp llaurar,
la vinya podar i el vi trascolar.
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33 >> Si vols ceba de diner,
planta-la pel gener.
34 >> Aigua de febrer, bona per al sementer.
35 >> Febrer ventós, cara de gos.
36 >> Pel febrer, abriga’t bé.
37 >> Per la Candelera,
el sol ja baixa per la carretera.
38 >> Pel mes de febrer,
un dia dolent i els altres també.
39 >> Per Sant Macià, l’oreneta ve
i el fred se’n va.
40 >> Allà on toquen al febrer les calamarsades,
al juliol hi toquen les pedregades.
41 >> Quan el març fa de maig,
el maig fa de març.
42 >> Si vols mel, fes-la per Sant Miquel.
43 >> Per Sant Josep verdeja el cep.
44 >> Per Sant Benet, cada cucut
canta al seu indret.
45 >> Quan el març trona, l’ametlla és bona.
46 >> Civada pel març,
llenya per l’abril i blat pel maig.
47 >> De flor de març, fruit no en veuràs.
48 >> Març falsa primavera
que enganya el bestiar.
49 >> No hi ha març que no marcegi, ni boig
que no bogegi, ni fill d’ase que no brami.
50 >> Abril finat, hivern acabat.
51 >> Si no vols menjar sopes tot l’estiu,
sembra pèsols per l’abril.
52 >> Sant Marc Evangelista, maig a la vista.
53 >> Si no plou per Sant Jordi, tururut l’ordi.
54 >> Per l’abril arrenca un card
i en naixeran mil.
55 >> Per l’Ascensió, cortina al balcó.
56 >> Per l’Ascensió, el llop agafa el millor moltó.
57 >> Maig humit fa el pagès ric.
58 >> Per Sant Pere regalat,
tot eixut o tot mullat.
59 >> Ningú s’alabi del blat
fins que el maig sigui acabat.
60 >> Maig hortalà, molta palla i poc gra.
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SEIXANTA REFRANYS
I DITES POPULARS CATALANES
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Verbívors

LA SENYORA DE TOUS
En temps antics, quan els grans senyors eren amos
de molts pobles, vivia al castell de Tous una senyora que era extremament rica, però molt llaminera i
malgastadora.

una altra. Però els vehicles esgarriats quan prenen
la davallada no es deturen fins que s’estavellen. I
l’opulenta senyora de Tous anava rossola avall sense trobar deturada.

No li agradava res del que li feien per menjar. Cap
servent no li endevinava els gustos. Mai no estava
satisfeta dels guisats que li amanien, i per això tot
sovint canviava de cuiner.

Arribà un moment en què ja res no era seu. Els
creditors li prengueren el poc que li restava i es va
trobar en la més trista misèria. Llavors no solament
s’acabaren per a ella els bens negres, sinó tot altre menjar, i desaparegueren del seu entorn tots
aquells que li havien fet companyia. Sola i sense
mitjans de vida, es va veure obligada a demanar
caritat.

Per fi en va trobar un que li va fer un menjar molt
bo: li presentà un plat d’ossos molt ben amanits
amb un suc que ella trobà deliciós, barrejat amb el
moll dels ossos. Després d’haver-se atipar bé, satisfeta, cridà el cuiner i li preguntà:
—D’on has tret aquest menjar tan bo?
—Senyora —digué el cuiner—, són els ossos de dos
bens negres que he fet escorxar.
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—Està bé —respongué la senyora— i d’ara endavant
no vull altre menjar sinó aquest.
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I el cuiner féu matar cada dia dos bens negres per
treure’ls els ossos i preparar el menjar de la senyora.
Al principi van trobar bens negres en els ramats de
la seva propietat, però van anar minvant i aviat no
n’hi quedaren. Llavors en cercaren pels pobles del
voltant; després, més lluny; per fi, no en trobaren
enlloc i els havien de pagar molt cars.

I heus aquí com una senyora que havia estat tan
rica es veia en la necessitat de menjar el pa sec de
l’almoina, mullat amb aigua. Però això li va desvetllar molta gana, i si algun cop li donaven pa tou
se l’engolia amb tant de gust com si hagués estat
menjar de festa major.
Un dia, com a cosa extraordinària, li donaren pa i
nous, i ho va trobar tan bo que en avant sempre diu
que deia:
“Si abans jo hagués sabut
que era tan bo pa i nous,
encara fóra avui
la senyora de Tous.”
Llegenda aportada per Pere Pagès, treta del llibre
Terra i Ànima, Lectures sobre coses de Catalunya,
edició del 1935.

Però la senyora com més anava més s’enllepolia
xuclant el moll dels ossos de be negre, i no sabia
prescindir-ne. Bé prou que veia l’escassetat que n’hi
havia. Bé prou comprenia que s’estava arruïnant,
de tan cars que els havia de pagar. Però no sabia
estar-se’n, i, si ho provava, ho trobava a faltar tant
que cuidava caure malalta. Així, es va anar lliurant
desenfrenadament al seu vici de golosia fins que es
va trobar completament arruïnada.
Les seves propietats anaren minvant, els deutes
se la menjaven, no sabia de quin costat girar-se,
i per tal d’anar tirant venia avui una finca, demà
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Llibres a escena

Temps de primavera. Memòries d’una mestra
de Pilar Pellicer i Parals

ROURA

La primera part de l’obra es refereix a les vivències comunes
de tota una generació de gent de
l’Escala que van néixer a l’entorn
de la Guerra Civil, amb els seus
costums i activitats; en la segona
part, la Pilar explica les dificultats
que va tenir per estudiar magisteri
en unes circumstàncies adverses
com les de la postguerra, i en la
tercera tracta de les seves vivències a l’Escala i la
seva dedicació a l’escola.
De ben segur que llegint aquestes memòries molts
de nosaltres recordarem amb la Primavera-Pilar una
bona part de la nostra pròpia història. Gràcies, Pilar,
per compartir-les amb tots nosaltres.
Si voleu veure el vídeo de la presentació del llibre a
l’Escala, aquí en teniu l’enllaç:
www.canal10.cat/video?v=a2FwadxoYbU86

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
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A finals de juny es va fer la presentació del llibre a l’Escala i en aquest
emotiu acte el catedràtic d’història de l’educació de
la Universitat de Girona, Salomó Marquès, va destacar la importància que tenen aquests testimonis per
ajudar a enfortir la memòria del país. D’altra banda,
també és un “ampli comentari narratiu i descriptiu”,
“l’explicació d’uns fets reals que fa fluctuar la lectura
entre el temps pretèrit i el present”, en paraules de
l’autora mateixa. En aquestes memòries, al fil de la
seva vida, la Pilar també parla de la vida a l’Escala
des dels anys de la Guerra Civil fins a l’actualitat i
recorda que el seu pare, republicà, va morir als trenta
anys a l’exili, quan era traslladat en tren a Dachau.

Precisament la clau del títol (Temps
de primavera) es troba en el nom
de naixement mateix de l’autora,
Primavera, després Pilar, perquè
durant el franquisme van ser obligats a canviar-lo perquè no era un
nom catòlic.
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Una de les obres de més interès
que ens ha arribat a les mans en
els últims mesos ha estat el llibre
de memòries de la Pilar Pellicer,
Temps de primavera. Memòries
d’una mestra. Molts de vosaltres
ja coneixeu l’autora per compartir
casa i vivències al nostre municipi, però potser no tothom sap
que ha estat mestra de l’escola
Empúries, de l’Escala, durant 22
anys, de la qual va ser directora,
i que abans també havia exercit
a Palafrugell, Rupià i Viladamat,
entre altres llocs.
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PA NEGRE,
d’Emili Teixidor
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premi Sant Jordi
de novel·la, i, més
recentment, Laura
Sants (2006) i Els
convidats (2010).
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A la contraportada
de l’edició de Pa
negre de l’editorial Columna podem
llegir: “A mig camí
entre la memòria
i la ficció, en una
barreja de gèneres, Pa negre gira
a l’entorn de l’Andreu, un noi de la
plana de Vic en els
anys més crus de la postguerra. Ell pertany a la
banda dels perdedors: el seu pare, home de ferms
ideals republicans, ha estat empresonat per roig.
De resultes d’això, la mare s’ha hagut de posar a
treballar a la fàbrica i el confia a uns parents que
viuen a pagès.” Emili Teixidor recrea l’ambient rural
de la Catalunya de postguerra.
Per què recomanem aquesta novel·la set anys després de la seva primera publicació? Per dues raons
bàsiques: en primer lloc, si no s’ha llegit abans, sempre s’és a temps de gaudir d’una bona obra, i aquesta
narració ha rebut diversos reconeixements que l’avalen: Premi Joan Crexells, Lletra d’Or, Premi Nacional
de Cultura de Literatura i Maria Àngels Anglada. En
segon lloc, torna a ser actualitat amb l’estrena de la
pel·lícula del mateix títol que ha arribat a les nostres
pantalles amb gran èxit de crítica i públic.

Dirigida per Agustí Villaronga, la pel·lícula arriba a
la cartellera després de les bones crítiques rebudes en la darrera edició del festival de cinema de
Sant Sebastià, en què l’actriu Nora Navas va rebre
el premi a la millor actriu. El repartiment es complementa amb els actors Francesc Colomer, Roger
Casamajor, Sergi López, Mercè Arànega, Eduard
Fernández, Marina Gatell i Laia Marull.
No us les perdeu, ni la novel·la ni la pel·lícula!

L’escriptor, pedagog i periodista de Roda de Ter
Emili Teixidor escriu principalment narrativa infantil i juvenil, amb una trentena de llibres publicats,
però també novel·la per a adults, com el recull de
narrativa Sic trànsit Glòria Swanson (1979), premi
Crítica Serra d’Or, i les novel·les Retrat d’un assassí d’ocells (1988), El llibre de les mosques (2000),

Per conèixer més coses sobre l’autor, consulteu
aquest enllaç:
www.escriptors.cat/autors/teixidore/obra.php
Margarita Vidal
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EL PUIG SEGALAR:

UN EXCEL·LENT MIRADOR DE LA NOSTRA HISTÒRIA
El Puig Segalar, punt de trobada dels municipis de
la Tallada, Albons, Viladamat i Garrigoles, és un
lloc on m’agrada anar sovint, ja sigui a peu o amb la
bici. Sempre que em ve a veure algú de fora l’hi faig
pujar, ja que és un punt ideal per entendre la nostra
geografia. Tot i ser un turó petit (175 msnm), el seu
emplaçament ens ofereix unes vistes espectaculars
(encara més si és l’endemà d’un dia de tramuntana)
del Pirineu, les Alberes, el golf de Roses, el Montgrí,
el cap de Begur, les Gavarres, la plana i els aspres.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

Aquests llocs han estat escenaris de fets històrics
de gran rellevància. Si ens quedem una estona en
silenci, mirant atentament el paisatge, encara podrem sentir el soroll del repic de la pedra contra pedra, d’ara fa uns 300.000 anys, provinent dels caus
del Montgrí, que els primers habitants de l’Empordà
feien per fabricar les seves eines per poder esquarterar els animals i consumir-los. Si mirem cap al
nord veurem com pels Pirineus i les Alberes arriben
grups de gent nòmada carregats de ceràmica i eines de bronze acompanyats dels seus ramats. Pels

volts del 1100 aC aquestes comunitats s’establiren
en turons com ara Sant Martí d’Empúries; el Mas
Gusó, de Bellcaire, o el turó de la Fonollera, de Torroella de Montgrí, propers a maresmes i aiguamolls
que llavors inundaven les terres baixes. Si fixem la
mirada al golf de Roses veurem com a les platges
d’Empúries arriben vaixells grecs de finals del segle
VII aC originaris de les costes de l’actual Turquia.
Després de passar per Marsella, vénen per fundar
una ciutat i un port per poder comerciar amb els
ibers de la zona. Aquests habitaven petits llogarets
disseminats pel territori (Viladamat, Bellcaire, la Tallada, Saus, Torroella…). Es dedicaven a l’agricultura de cereals i a la ramaderia, i tenien la capital
als grans poblats fortificats d’Ullastret. El 218 aC
aquests poblats ibers es trobaren enmig del conflicte de la Segona Guerra Púnica, entre romans i cartaginesos, quan les tropes del general nord africà
Anníbal travessaren els Pirineus en la seva croada
contra Roma, i a les platges d’Empúries desembarcaren les tropes del general romà Escipió per
tallar la reraguarda de l’exèrcit cartaginès. Aquest
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desembarcament representà l’inici de la romanització de la península ibèrica. Pocs anys més tard (el
195 aC), altre cop a les platges d’Empúries desembarcaren més vaixells romans carregats de militars
comandats pel general Cató. Aquest dirigí la batalla
d’Empúries contra els cabdills ibèrics, revoltats per
les pressions fiscals infligides pels cònsols romans.
Aquest enfrontament, guanyat pel comandant romà
i que devia tenir lloc per les planes que hi ha als peus
del Puig Segalar, representà l’inici de la fi del món
ibèric. Pràcticament tot el domini visual que s’observa
des del Puig Segalar, a partir del segle IX dC va passar a formar part del comtat d’Empúries, amb capital
a Sant Martí d’Empúries i més tard (a inicis del segle
XI) a Castelló d’Empúries. Si girem el cap vers el sud
veurem com a Marenyà, a principi del segle XII, hi
arriba amb totes les seves eines i els seus ajudants
un reconegut mestre pintor per decorar l’interior de
l’església de Sant Esteve. Si tornem a fixar la vista
cap al Montgrí veurem com el 1294 Bernat de Llabià
començava a dirigir les obres de construcció del monumental castell per tal reafirmar el poder de Jaume
II del comtat de Barcelona sobre del d’Empúries. Anys
més tard (durant la primera meitat del segle XIV) el
poder reial annexionà el comtat d’Empúries a la corona i transformà el curs del riu Ter convertint el braç
dret que desembocava a l’Estartit en el principal i el
braç esquerre, que arribava a Empúries, en el que
avui coneixem amb el nom de rec del Molí. El 1396
als boscos de Foixà moria el rei d’Aragó Joan I el Caçador. Així ho testimonia una creu gòtica esculpida
sobre pedra situada a la riera d’aquesta població. Si
mirem cap a Viladamat veurem com el príncep Ferran
(futur rei catòlic) s’escapa d’un enfrontament entre
les tropes reials i les de la Generalitat durant la Guerra

Civil Catalana (1462-1472), i com la seva mare, Juana Enríquez, en el marc del mateix conflicte, mantenia
el 1466 una campanya militar en què posava setge
a Roses i conqueria Sant Martí d’Empúries, Verges i
La Tallada. Als peus del Puig Segalar veurem encara
el fum i les flames que provenen del castell de Sant
Feliu de la Garriga, el qual fou incendiat durant els
conflictes de la Guerra dels Segadors (1640-1652).
Si mirem cap al sud-est, cap al curs baix del riu Ter,
entre Verges i Torroella, encara sentirem els espetecs
dels mosquetons quan el 27 de maig de 1694 les tropes espanyoles, comandades pel virrei de Catalunya,
varen obrir foc per defensar-se de l’exèrcit francès de
Lluís XIV, comandat pel duc de Noailles. Aquests fets,
que finalitzaren amb la victòria de les tropes franceses, són coneguts com la batalla del Ter, o batalla
de Verges, en el marc de la Guerra dels Nou Anys.
Abatudes les tropes espanyoles, l’exèrcit francès pogué prendre les places de Girona, Palamós, Hostalric
i Castellfollit. Tornant als peus del Puig Segalar, entre
els olivets de Tor, durant la Guerra Civil Espanyola
un comitè roig preparà una emboscada a un grup de
dretes i en un racó amagat els afusellaren.
Certament encara hauríem pogut fer més extensa
aquesta síntesi fent encara més evident l’excepcional
punt de vista que ens ofereix el Puig Segalar sobre la
història de les nostres terres. És per això que, aprofitant l’avinentesa, proposo que els diferents municipis que conflueixen al Puig Segalar conjuntament
s’animin a col·locar-hi un panell històric geogràfic
que permeti la identificació dels fets històrics sobre
la geografia del nostre entorn.
Ferran Codina
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Can Cufí de Marenyà
La Quimeta Batlle, filla de Can
Mateu, també conegut com
el Mas del Metge (que diuen
que va ser la primera casa de
Marenyà) i en Josep Cufí ens
expliquen la història de casa
seva.
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La família Blanc tenia la casa llogada a un pastor
que hi guardava el ramat. Quan aquest pastor va
marxar, els pares de la Quimeta la van comprar.
Casualment, els pares d’en Josep ja tenien la part
de davant, on ara hi ha el jardí i l’entrada, ja que a
l’antic Can Solà s’hi entrava pel carrer de darrere,
ara carrer Ample. La mare d’en Josep també era
propietària de la casa del costat, anomenada de Cal
Gras, on ara viuen la Nuri Cufí i en Joan amb l’Eloi.
És per això que d’una casa en van sortir dues i actualment coneixem la casa per Can Mateu o Can Cufí,
però també hi ha qui la coneix per Ca la Quimeta de
Can Mateu.

(Baix Empordà)

La casa on ara viuen abans es
coneixia per Can Solà, perquè
pertanyia a la família Blanc
de Can Solà, de La Tallada. Al
portal encara s’hi poden veure
les inicials J. B. amb data de
1912, que alguns es pensen
que vol dir Joaquima Batlle i
en realitat són les inicials de
Joan Blanc.
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Entrevista

La Consuelo de Tor
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Ben mirat, la Consuelo pertany a tres dels quatre pobles del municipi. Va néixer a Marenyà, a Can
Mascarós, i de casada va anar a viure a Tor, durant molts i molts anys. I finalment van viure en una caseta arran de carretera, coneguda com a can Rasclosa, que pertany a la Tallada. Els anys no perdonen i
quan es van veure grans es van acostar al seu fill Joan, que viu a Calonge, on fa molts anys en Miquel
i la Consuelo havien comprat un pis amb molta visió de futur. Fa uns mesos va morir en Miquel i ara
la Consuelo dedica les seves hores a fer treballs manuals, que després regala a la família i als amics.
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Si una persona coneix pam a pam el municipi,
aquesta és la Consuelo de Can Mascarós. Podem dir
que hi ha viscut tota la vida i només n’ha marxat
quan les forces li han començat a flaquejar. La vàrem anar a veure al seu pis de Calonge i la veritat,
vaig quedar parat que estigués tant en forma als
seus prop de 90 anys. Valga’m Déu quina memòria. Parléssim del que parléssim ho anava explicant
tot amb pèls i senyals, com si hagués passat abans
d’ahir: “Vaig néixer a Marenyà, érem cinc germans,
en Pito, la Maria, la Isabel i en Jesús. Anàvem a
escola a la Tallada amb la senyoreta Riteta, el seu
marit, el senyor Pujol, era el secretari, però si alguna vegada la senyoreta no podia venir a classe
feia de mestre el seu home. Cada dia fèiem quatre
vegades el camí, ja que al migdia anàvem a casa
a dinar i tornàvem a classe. Durant la guerra vam
quedar sense mestre i ens va venir a fer classe una
noia de Besalú, la Maria Dolors Casellas, que era

Sempre riallers, així és com els recordem.
filla de mestre ‘i molt ben ensenyada’, tot i que no
tenia el títol”.
La Consuelo quan va acabar l’escola se’n va anar a
cosir a Verges, a peu cada dia. En aquella època el
destí estava marcat, quan les noies deixaven l’escola havien d’aprendre a cosir, ja que el seu destí era
casar-se i a les cases no s’acabava mai la feina de
cosir, repassar la roba, fer-se els vestits i l’aixovar,
sargir mitjons... Durant la guerra la Consuelo es va
estalviar d’anar a Verges a cosir, ja que la senyoreta
Maria Dolors en sabia molt i l’hi ensenyava. “A més,
anar a Verges no feia gaire gràcia, ja que hi havia
el camp d’aviació d’Ullà molt a prop i voltaven molts
soldats”, diu la Consuelo amb tota sinceritat.

Les colònies d’estiu tenien una bona cuinera, la Consuelo.

La Consuelo tenia només 9 anys quan ja va ullar en
Miquel Garcia, un vailet de 15 anys que havia arribat d’Extremadura amb el seu pare i feia de pastor
a Can Pareta. En Miquel no havia fet la comunió i
anava a doctrina a Marenyà: “Passava per davant
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Un cop casats, van viure a Can Figuerola Vell, una
casa que no van abandonar fins que van marxar del
poble, tota una vida.

(Baix Empordà)

de casa i m’havia cridat l’atenció, ja que eren els
primer castellans que havien arribat a Tor”. Cal recordar que encara que segurament hi havia més
mainada a Tor que a Marenyà, no era pas el mossèn
el que es desplaçava, sinó la mainada. No oblidem
que la parròquia estava ubicada a Marenyà, on hi
havia la rectoria i hi vivia el rector, i Tor només
era el que en deien una sufragània. O sigui, que
els actes importants es feien a Marenyà, com era la
comunió. Mentrestant, en Miquel i la Consuelo anaven creixent i no es perdien de vista l’un de l’altre.
Quan es va acabar la guerra van començar a sortir:
“Recordo molt bé que el dia de Reis de l’any 1940,
festa de Verges, en Miquel m’anava esquivant tots
els que volien ballar amb mi –jo era molt balladora i
en Miquel no gaire. I així ens vàrem anar lligant fins
que l’any 1942 ens vam casar a Marenyà”. La Consuelo ens explica amb tot detall el seu casament,
que es va fer amb totes les de la llei: “Vam fer l’àpat
de casament a casa i després vam anar amb tartana
fins a Sant Jordi per agafar el tren i fer el viatge de
nuvis a Barcelona. Però no vam anar sols, els joves
que van assistir al casament ens van voler acompanyar també en tartana. Quan vam arribar a l’estació
de Sant Jordi ens van dir que el tren encara trigaria
molt, però que abans en sortia un de Flaçà. I ja
ens teniu anant a peu de Sant Jordi a Flaçà passant
pel pont sobre el riu Ter. El jovent, engrescat, van
decidir acompanyar-nos també a peu, viatge que

La Consuelo amb la Paca, la Dolores i la Maria Camallera.
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Nit de Pasqua, la Consuelo i en Miquel tallaven el xai
deixant els ossos ben pelats.

després haurien de repetir perquè les tartanes estaven a Sant Jordi”. El viatge de nuvis va durar poc,
en Miquel era una persona molt responsable i sabia
que havia deixat a Tor l’avi i el pare Pareta, per als
que treballava, de baixa, i patia. Van deixar el viatge a Múrcia per a una altra ocasió. Però, com explica la Consuelo, no van pas perdre el temps. Es van
casar el dissabte, es van instal·lar a l’hotel Europa
i s’hi van estar fins dimecres. El diumenge, visita
al parc de les feres, i a la nit, com que era el mes
de novembre, van anar a teatre a veure Don Juan
Tenorio, una peça que es representava cada any per
aquestes diades. I fent bona la dita que “no és ben
casat qui no porta la dona a Montserrat”, en Miquel i
la Consuelo van agafar el tren fins a Monistrol i amb
l’aeri van pujar al monestir. I per complir amb tots
els requisits d’un bon casament, el dimecres van
anar fins a Girona amb tren i allí es van anar a fer
la foto de casament, que encara avui presideix el
menjador del pis d’en Miquel i la Consuelo. I cap a
Tor a treballar, que els viatges de nuvis d’abans no
eren com els d’ara, que se’n van a la Patagònia.
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(Baix Empordà)

Foto de família, la Consuelo i en Miquel amb el seu fill Joan i la seva jove.
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Els que tenim alguns anys recordem molt bé la botiga de la Consuelo: “Ens vam casar el novembre i
l’abril següent vam obrir la botiga. En Miquel es va
posar al cap que volia posar una carnisseria i en els
primers temps la vam instal·lar al primer pis, ja que
en els baixos hi havia les quadres. El meu pare va
tallar un pi molt gros i el va fer serrar. L’Enric Fuster,
d’Albons, amb aquelles fustes, ens va fer el taulell.
Primer només volíem posar carnisseria, però a Cal
Ferrer van començar a vendre carn com nosaltres,
així que també vam posar botiga. L’important era
fer competència en els preus, i nosaltres la podíem
fer perquè en Miquel anava amb un camió amunt i
avall treballant per als constructors i ho aprofitava
per comprar de tot. Les botigues d’abans tampoc no
eren com les d’ara, durant força temps no teníem
cambra frigorífica i per guardar la carn vam fer una
mena de gàbia i la posàvem dins del pou de Can
Margarit, on en aquell moment no hi vivia ningú. La
veritat és que vam tenir molt bons clients, no solament la gent de Tor, sinó també d’Albons, com per
exemple els de Can Massegué. Matàvem xais dos
cops a la setmana. Primer ho feia en Miquel, però
un bon dia vaig agafar el carretó, mentre en Miquel
treballava, i vaig anar a Can Pareta a comprar un
xai. El vaig carregar i quan vaig ser a casa vaig anar
per feina, el vaig matar i escorxar, me’n vaig sortir
prou bé i des de llavors ho feia gairebé sempre”. Al
pou també hi guardaven les ampolles de xampany,
que per la festa les venien fresques. Quan van tenir
cambra llavors l’èxit era total. Fins i tot els clients
de Tor, per la festa, hi portaven els pollastres i els

conills morts perquè la Consuelo els guardés a la
cambra i no es fes malbé la carn.
A Cala Consuelo hom podia comprar de tot, fins i
tot durant molt de temps compraven arròs acabat
de collir i l’esclovellaven. Tant en Miquel com la
Consuelo eren molt bon negociants i molt pencaires. No els feia mandra res. “Després de 35 anys,
diu la Consuelo, vaig plegar de la botiga perquè no
em trobava massa bé i era sola”. La botiga, de fet,
no va desaparèixer, només va canviar de lloc, uns
metres més enllà, i es va convertir en la botiga de
la Roser. L’evolució del món del comerç va canviar
tant les coses que al cap d’uns anys van tancar les
dues botigues que hi havia al poble. Com diem vulgarment, no en feien ni per a pipes.
Tant en Miquel com la Consuelo van participar sempre en la vida del poble. Tots els recordem trossejant el xai que fem a l’ast cada any en la Nit de Pasqua. Altres, amb el temps, en van aprendre d’ells, i
la participació continua.
A Calonge, la Consuelo viu una segona joventut, lamentablement ara sense en Miquel, no para de fer
mitja i fins i tot n’ensenya a les àvies del casal de la
gent gran. I per no oblidar el seu passat de pagès,
des del balcó de casa seva contempla uns horts que
té al davant i pot seguir les feines de la terra des
que es planten les verdures fins que es cullen.
Pep Collelldemont
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L’ANSIETAT. COM SORTIR-NE
Com ja vam anunciar a l’últim número de l’ Aspre i Pla , us presentem
la continuació de l’article “L’ansietat”, en què ens plantegem com abordar-la.

Tot i aquest petit resum, us animo a rellegir l’article
de l’anterior Aspre i Pla i així poder comprendre millor el sentit i significat de l’angoixa.
Anem, doncs, a fer-hi front… COM?
Hem entès que l’ansietat es presenta com un sistema d’alerta propi. Quan estem angoixats, quan
sentim un neguit intern important hem de comprendre que el nostre propi cos ens està enviant un
missatge, cridant: “COMPTE! Alguna cosa de la
teva vida no tira, no funciona, no s’arregla”.
Entendre això és el primer gran pas. Independentment del problema que es tracti, la reacció, els
símptomes que presentem són gairebé sempre els
mateixos i, per tant, nosaltres mateixos hem d’intentar desxifrar-ne l’origen. Perquè moltes vegades
tenim molt clar què és el que falla i fins i tot sabem
com posar-hi remei (per exemple, l’angoixa davant
la presentació d’un treball, davant una entrevista…
de seguida en reconeixem l’origen i sabem que treballant o afrontant la cita l’angoixa desapareixerà),
però moltes altres vegades, en un primer moment,
desconeixem la font de la inquietud i és aquí on cal
arromangar-se i iniciar el treball personal.
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Expliquem-ho millor: davant d’un sentiment
de malestar intern, d’angoixa, d’ansietat
(per poc temps que faci que el tenim), hem
de reconèixer-lo com a tal (com a senyal
d’alarma, com a “alguna cosa no va bé”),
aturar-nos una bona estona, girar els ulls
cap endintre i pensar sobre els diferents aspectes importants de la nostra vida: la parella, la família, la feina, les amistats, els projectes personals, fets passats importants.
Això, encara que sembli una fotesa, és el més important del procés, ja que és totalment imprescindible per iniciar la resolució de l’ansietat i per prevenir
possibles trastorns posteriors. El resultat d’aquesta
reflexió pot ser doble: reconeixem el problema o no
identifiquem el problema. La identificació de la causa, de l’origen de la nostra ansietat ens ha de portar
a la disminució de la angoixa. Moltes vegades, el
sol fet de saber el perquè ja fa minvar el nostre estat d’alerta i podem continuar treballant-hi amb un
malestar molt més suportable. Així, un cop reconeixem el problema el primer que cal fer és acceptarlo com a tal i intentar afrontar-lo. Entendre’l passa
per rebel·lar-s’hi. Acceptar el problema no vol dir
resignar-s’hi en cap moment, vol dir enfrontar-s’hi
i cercar-hi solució. Com vam dir en el darrer article,
l’ansietat sorgeix de la necessitat de sentir-nos lliures, funciona com a motor de canvis necessaris en
la vida de cada un per ser i sentir-se millor.

(Baix Empordà)

L’ansietat és un procés fisiològic en diferents graus i
nivells. Hi ha una ansietat positiva que funciona com
a procés adaptatiu, que ens fa reaccionar davant un
factor estressant o una situació de canvi, que ens
permet canviar i créixer cap a una adaptació personal. Tanmateix, aquest canvi necessari no sempre
és fàcil d’acomplir i a vegades l’angoixa es perpetua mitjançant mecanismes d’activació cerebral.
Aquí entra en joc l’ansietat negativa o el trastorn
d’ansietat i les crisis de pànic, que consisteixen en
un sistema d’activació emocional permanent sense
causa aparent i que provoquen un malestar intern
constant en la persona que els sofreix.

El primer que cal fer és: PARAR I REFLEXIONAR.
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Pels que aneu fluixos de memòria o pels que no van
tenir l’oportunitat de llegir la primera part, us en
fem un breu resum:

41

Medicina i salut
Depenent del problema i de la situació en què ens
trobem, ens haurem d’enfrontar davant conflictes
modificables i/o conflictes no modificables. Que siguin modificables o no algunes vegades també depèn de nosaltres mateixos i de la nostra capacitat
d’afrontament.
Problemes que solen ésser modificables:
conflictes de parella, conflictes laborals,
conflictes familiars, conflictes econòmics,
conflictes amb amistats.

La Tallada • Tor • Marenyà • Canet

(Baix Empordà)

Problemes no modificables: patir una malaltia, dolor crònic, problemes de salut física en general, personals o d’una persona
estimada; pèrdua d’una persona estimada,
situacions legals compromeses, condició
laboral desfavorable.
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requerirà l’ajuda de diferents
actors: molta paciència, un bon
llibre d’autoajuda, algunes sessions amb un/a psicoterapeuta
i, perquè no, la presa, de forma
puntual, de fàrmacs que facilitin un
son reparador, necessari per mantenir la ment clara. Encara que sembli mentida, la situació explicada
fins ara (l’afrontament d’un problema modificable)
és la situació “més fàcil” de resoldre i amb més possibilitats d’èxit.
Encarem ara les altres dues possibles situacions:
Quan ens enfrontem a un problema no modificable
com el que hem descrit més amunt, la tasca necessària per resoldre l’ansietat passarà per l’acceptació del
problema i la seva assimilació. En paraules de carrer,
per entendre’ns seria la resignació positiva. Acceptar
la difícil situació i emmotllar-s’hi, intentar modificarla dins els límits possibles i adaptar-s’hi amb actitud
positiva. Tot i que és molt fàcil d’escriure-ho en un
paper, sabem que no es tracta d’una tasca senzilla i que depèn moltes vegades de les capacitats de
cadascú. En aquest sentit, les creences, els valors
estables contribueixen a una acceptació més bona. I,
insisteixo, resignar-se no vol dir llençar la tovallola;
entenem la resignació positiva com una lluita diària

Posem un exemple: després de parar i reflexionar
sobre els diferents aspectes de la nostra vida, concloem que la causa del nostre malestar recau en el
nombre d’hores que dediquem a la feina. Tot i que
aquest problema moltes vegades ens dóna la sensació que no depèn de nosaltres mateixos, fer front
a la situació implica sentir-nos lliures per decidir cap
on deriva la resolució del problema. Així, haurem
de valorar les possibilitats de parlar amb el nostre
cap, de demanar reduccions de
la jornada i fins i tot de buscar
una feina més adequada. Fins
que no s’hagin esgotat totes les
opcions possibles no s’haurà de
plantejar el problema com a noPAREM I REFLEXIONEM
modificable. Aquest procés de
resolució desemboca a vegades
en el que anomenem crisi perNO RECONEIXEM
RECONEIXEM
sonal, ja que comporta canvis
EL PROBLEMA
EL PROBLEMA
importants i profunds de la nostra vida. Cal estar preparat, ser
PROBLEMA
PROBLEMA
valent i apostar per un dia a dia
NO
MODIFICABLE
MODIFICABLE
millor del que tenim quan estem
angoixats. A vegades, canviar
una situació de la llarga trajecSOL·LICITEM AJUDA:
PSICOLOGIA
ACTUEM
ACCEPTACIÓ
tòria en la nostra vida, modificar
PSICOFÀRMACS
ASSIMILACIÓ
una conducta o un rol específic
ACTIVITATS RELAXANTS
RESIGNACIÓ POSITIVA
pot esdevenir un procés llarg i
complicat ple d’alts i baixos que

ANSIETAT
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Mitjançant un metge (metge de família o psiquiatre): tractament principalment farmacològic. Fàrmacs ansiolítics del tipus de les benzo-
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Mitjançant un psicòleg, per tal de realitzar un
treball personal profund. En la teràpia és imprescindible un grau elevat de confiança i sinceritat per tal de garantir una col·laboració oberta
terapeuta-pacient i així permetre el treball del
professional. Les teràpies per al trastorn d’ansietat són múltiples: des de l’intent d’esbrinar
la causa real del problema oculta a l’intent d’ordenar patrons de pensament o possibles distorsions cognitives, així com tècniques més
conductuals que ens “entrenin” per afrontar les
situacions generadores d’ansietat.
Pautes complementàries que actuïn com a vies
de reducció de l’angoixa i que normalment impliquen la reorganització de l’activitat diària.
Hi ha moltíssimes tècniques i dependran una
mica de les necessitats i aptituds de cadascú.
La reducció del ritme de vida i de les obligacions socials (no de les relacions socials, sinó
de les obligacions socials), la disminució de
les càrregues laborals i el fet de proposar-se
canvis vitals importants afavoreixen, de forma
general, la tolerància a l’ansietat i a l’angoixa.
Activitats més concretes que ens ajudaran a
afrontar l’estat d’ansietat seran l’exercici físic
regular, les tècniques de respiració i relaxació,
dieta poc calòrica amb àpats freqüents, la pràctica del ioga (que combina la relaxació mental i
l’exercici físic), activitats plaents…
Ja ho veieu, hi ha tantes solucions com problemes! Així que endavant! Us animo a fer front a
l’angoixa, a dir adéu al malestar, a foragitar la por
de viure i a endinsar-vos en el fascinant món de
la vida plena.
Irene Falgàs Bagué
Metgessa, resident de psiquiatria de
l’hospital universitari Parc Taulí, de Sabadell

(Baix Empordà)

Ja tan sols ens queda definir les pautes d’afrontament de la darrera situació possible: després
de parar i reflexionar, no aconseguim reconèixer
la causa, l’origen de la nostra ansietat. No detectem el problema. Aquest és un dels fenòmens
causants del trastorn per ansietat i les crisis d’angoixa. L’origen real pot ser divers: des de conflictes personals no resolts del passat (fins i tot
de la infantesa) a factors hereditaris (predisposició genètica). El cas és que un pateix ansietat i
no pot detectar el perquè. Les diferents maneres
d’afrontar-la passen per sol·licitar ajuda externa.
L’ajuda ha de venir de diferents àmbits i nivells i
cada persona ha de trobar la que més la satisfaci. Quan patim un trastorn per ansietat (angoixa
elevada durant el dia a dia sense desencadenant
concret) o trastorn per crisi de pànic amb l’ansietat anticipatòria característica (que deriva de
la por incontrolable que les crisis es repeteixin)
hem d’entendre que el nostre propi cos ens està
demanant un canvi i ens hem de plantejar la vida
de forma enèrgica per tal de posar-hi solució. El
tractament es podria resumir en tres pilars:

diacepines. Són fàrmacs d’acció curta que no
“curen”, sinó que actuen de forma simptomàtica (incidint només en el símptoma). S’aconsella prendre’ls com a tractament únic durant un
màxim de tres setmanes. Posteriorment, si l’estat ansiós es manté, s’haurien de complementar amb tractament ansiolític del tipus inhibidor
de la recaptació de serotonina, que actuen de
forma més duradora i eficaç.
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per adaptar-se tan bé com es pugui a una situació
complicada. Posem-ne un exemple: deduïm que la
causa de l’ansietat que ens commou és la malaltia
terminal d’una persona estimada. Acceptarem que
es tracta d’un conflicte no modificable (no intentarem de forma desesperada canviar l’impossible), que
el pronòstic no canvia segons les nostres decisions
però sí la qualitat dels darrers dies. Haurem d’assimilar la situació, resignar-nos-hi positivament i fer del
dia a dia una lluita per suportar millor la difícil etapa
que ens toca viure. Inventar jocs inútils, omplir-nos
de tendresa vers la persona afectada, prendre moments de “desconnexió i evasió” personals, preparar-se per a la pèrdua posterior… Totes aquestes i
altres activitats, que depenen de cada circumstància
en concret, ajudaran a la cessió de l’ansietat i a un
sentiment de tranquil·litat interna. Igualment que en
la situació abans descrita, l’acceptació d’aquest tipus
de problemes pot passar per moments molt complicats que requeriran l’ajuda psicològica o farmacològica de forma temporal.
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per passar l’estona

Confusió per ignorància
Tot passejant, una família anglesa que estava de vacances a Escòcia va veure una caseta al camp i els va
semblar ideal per llogar-la per al proper estiu.
Es van informar de qui n’era el propietari.
Era un pastor protestant, i molt amablement els va
ensenyar la casa.
Varen quedar molt satisfets, tant per la situació com
per la seva comoditat. Així que la llogaren per a
l’any següent.
De tornada a Londres, van repassar amb tot detall
totes les estances de la caseta. De sobte, la dona es
va donar que no recordava haver vist el W.C.
Com que els anglesos són molt pràctics, va escriure
una carta al pastor per demanar-li-ho:
La carta deia així:
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(Baix Empordà)

“Benvolgut pastor, sóc un membre de la família que
va venir fa uns dies a casa seva, per tal de llogar-la
per passar les properes vacances.
Ens vàrem oblidar d’un detall: m’agradaria que ens
indiqués més o menys on queda el W.C.”
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Va finalitzar la carta com de costum i la va enviar
al pastor.
Ell, al rebre-la, desconeixia l’abreviatura W.C., i va
creure que es referia a la capella de la seva religió,
que es deia Well Chapel.
Aquesta va ser la seva resposta:

“Benvolguda senyora: em plau indicar-li que aquest
lloc que vostè es refereix està a tan sols 12 quilòmetres de casa; ja sé què és molt empipador, i
encara més si s’ha de anar molt sovint, però hi ha
persones que s’emporten el menjar i s’hi queden
tot el dia; d’altres hi van a peu o en tramvia, però
sempre hi arriben a temps.
Hi ha lloc per a 400 persones assegudes i 100 de
peu. Els seients estan entapissats de vellut púrpura, i també hi ha aire condicionat per evitat sufocar-se.
És recomanable arribar d’hora per tal de tenir lloc.
La meva dona, per no haver-ho fet així fa deu anys,
va haver de suportar tot l’acte de peu: des de llavors no utilitza aquest servei. Els nens seuen tots
plegats i canten a cor.
A l’entrada se’ns dóna un paper a cadascú. Les persones a qui no arriba la repartició poden compartirlo amb el seu company de seient, però a la sortida
l’han de tornar per tal de poder fer-lo servir tot el
mes.
Tot el que queda dipositat allà serà per donar menjar als pobres de l’hospici.
Hi ha fotògrafs especials que prenen instantànies en
diverses posicions, les quals són publicades al diari
de la ciutat, concretament a la secció VIDA SOCIAL.
Així tothom pot reconèixer les personalitats en actes tan humans com aquest.”
Va enviar la carta… i no va tornar a saber mai més
res dels anglesos.
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De Tor a Alemanya, passant per Mallorca

El gran avantatge d’aquesta conclusió, és que no dic
cap mentida si dic per exemple que sóc (també) de
Tor. Arribats a aquest punt, i sentint-me, doncs, legitimat per escriure aquest text, puc explicar-vos com
ha anat a parar un torenc a Freiburg passant per
Mallorca.
Doncs bé, tot va començar al final dels ‘90 quan jo estava implicat políticament en tot el que fes referència
a la llengua i cultura catalanes. En aquell moment vaig
adonar-me que no coneixia els tan estimats Països Ca-
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talans tan bé com m’agradaria, així que vaig decidir
començar un viatge que em portaria a estar-me temporades prou llargues a Perpinyà, al sud del País Valencià, a Menorca i finalment a Mallorca (tot i que també vaig fer “incursions” de més curta durada a Eivissa,
Formentera, i al Nord del País Valencià). Viatjava com
viatgen els pobres, o els que volen conèixer bé un lloc,
és a dir, fent parada i fonda, cercant una feineta que
em permetés sobreviure i barrejant-me amb la gent
dels diferents indrets, intentant viure cada dia com ho
fan ells, fent especial èmfasi, és clar, a tot el que tingués a veure amb la llengua i la cultura. Així és que
vaig estar a llocs tan curiosos com els Casals Jaume I
de Benidorm i d’Alacant, a les festes de moros i cristians de la Vila Joiosa, al Seminari d’Estudis Catalans
de la Universitat de Perpinyà, als jaleos de gairebé tots
els pobles de Menorca i evidentment als foguerons de
Sant Antoni de Muro, Sa Pobla o Artà, a Es Pinzell de
Palma, o a tantes ballades de poble a Mallorca.
I per parada i fonda, la de Mallorca. Va durar ni més ni
menys que set anys i escaig (set anys i busques, que
diuen a Mallorca). Allà vaig muntar projectes de tota
mena i vaig conèixer persones de gran vàlua, grans
amics que espero conservar durant molts anys. I entre
les grans persones que vaig conèixer, en va destacar
una, per la seva capacitat d’estimar i pels múltiples
valors que compartíem. Era na Heike Heim, una alemanya que havia vingut a fer un Erasmus a Mallorca,
típic cas de “bona informació” per part de la universitat que l’enviava, on li varen dir que a la universitat de destí, si no l’entenien en castellà, ho farien en
alemany. La veritat és que no li guardo una rancúnia
especial a aquell, perdoneu-me l’expressió, ignorant
i incompetent professor que va enviar na Heike a la
universitat de les Illes Balears on jo també estudiava,
perquè això va permetre que ens coneguéssim, però

(Baix Empordà)

Jo vaig néixer a Barcelona i vaig créixer a Girona, tot i
que tots els meus caps de setmana i les meves vacances fins ben entrada l’adolescència els vaig passar a
Tor. Amb vint-i-tres anys vaig anar a viure a Mallorca
i des dels trenta-un anys (ara en fa dos) visc a Freiburg, al sud-est d’Alemanya, on ha nascut ja en Pau,
el meu primer fill. Si avui a Alemanya em demanen
d’on sóc, no tinc cap dubte a l’hora de respondre: sóc
català. Però si comencem a filar més prim la veritat
és que el meu cor es comença a partir en bocins fins
que se’m fa impossible de decidir-me. Què he de dir,
allà on vaig néixer? Allà on vaig créixer? On vaig viure
més anys? On tinc arrels més fortes? On tinc la família? On tinc els millors amics? On visc actualment?
Però al final el que compta és allò que t’estimes. I jo
no renego emocionalment de cap dels llocs on he viscut. Per això em veig obligat a dir, per ser fidel al meu
amor, que sóc gironí, mallorquí, alemany i, evidentment, empordanès de Tor. De tot una mica, perquè a
tot arreu hi tinc molt bons amics, o familiars, projectes que encara rutllen, il·lusions o esperances.

Freiburg
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Quan el meu pare em va demanar que escrivís un
text per a la revista de la Tallada la veritat és que em
va desconcertar una mica. Estava cercant persones
d’aquí que visquessin a fora. En aquell moment em
vaig adonar que jo ja formo part d’aquell col·lectiu de
persones que s’ho han de pensar dues vegades abans
de dir d’on són. O fins i tot podria dir, analitzant-ho
més profundament, que ja sóc d’aquells que “no són”
d’un lloc en concret. De fet, és un col·lectiu que creix
cada vegada més. I és que en el nostre món modern
cada dia són menys les persones que neixen, viuen i
moren al mateix poble o ciutat.
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Afers exteriors
quants mesos, vàrem anar a viure a una possessió
mallorquina (una masia) a uns centenars de metres
de l’estadi de Son Moix, on compartíem la curta distància fins al centre de Palma amb la possibilitat de
viure entre gallines, cavalls i ametllers.
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(Baix Empordà)

Però al cap d’uns anys varen bufar aires de canvi i ens
vàrem plantejar un nou lloc de residència. Després de
llargues i complexes deliberacions, ens vàrem decidir
per Freiburg. Cada dia que vaig a passejar pel centre
o pels pobles del voltant n’estic més convençut que va
ser una molt bona decisió.
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la veritat és que n’hi ha per llogar-hi cadires. El cas és
que na Heike, estudiant de pedagogia intercultural,
va posar en pràctica el que estava aprenent a la seva
carrera i es va posar a estudiar català amb la finalitat que el professor no hagués de canviar l’idioma de
la classe al mateix temps que ella entrava a formar
part del que jo sempre n’he anomenat el segon grau
d’integració. Amb això em refereixo a entrar a l’esfera
més íntima de les persones. Notes que hi ets quan de
cop te n’adones que les persones no només s’alegren
d’estar al teu costat sinó que, a més, t’ofereixen tot el
que tenen a disposició com si fos teu. És una sensació realment agradable que, com he dit, només aconsegueixes esforçant-te a conèixer i estimar la seva
manera de ser. I als Països Catalans, diguem-ho clar,
només ho aconsegueixes aprenent català, diguin el
que diguin. I ella ho va fer en només uns mesos.
Així és que a poc a poc aquella amistat va anar agafant cos i un bon dia jo també em vaig interessar per
la seva, de cultura. Vaig anar fent visites a Alemanya
i vaig començar a aprendre alemany. Quan ella va
acabar l’Erasmus va decidir quedar-se uns mesets
més a l’illa, ja que el que li estava aportant aquella
“pràctica intercultural” no era per abandonar-ho així
com així. Quan va haver acabat la carrera, va anar
a viatjar durant sis mesos per Europa, era un desig que tenia des de feia anys. La darrera aturada la
va fer a Mallorca. Ja com a parella estable, després
d’haver superat la prova de la distància durant uns

La gent em demana sovint com he viscut o si he viscut
un xoc cultural. I jo els dic sovint que no. El perquè
m’agrada dir-lo, perquè sona molt poètic. Dic que crec
que no he tingut un xoc cultural, perquè vinc del nord
del sud, i visc al sud del nord. I crec que això ha tingut, la veritat, una influència molt gran. Per als empordanesos, el nord és el barri del costat. El nord és
Perpinyà, són els Pirineus, és la neu i la fred. El nord
està a només una hora d’aquí. De fet, nosaltres també
som el nord. Per als tarragonins o valencians som el
nord, sens dubte. Però d’alguna manera formem part
del sud. Som el Mediterrani, ai del qui gosi posar-ho
en dubte! Som calor, contacte i alegria. Però som treballadors i responsables, som el nord, no ho oblidem,
però ens encanten els vespres càlids a la fresca, els
vespres del sud.
Freiburg és el nord, és Alemanya. Més al nord ja
només hi ha Escandinàvia, que ve a ser com una
mena de Pol Nord amb una mica més de terra (permeteu-me la ironia). Però del nord d’Alemanya al
sud hi ha tants quilòmetres com de Bèlgica a Catalunya. O dit d’una altra manera, Freiburg està exactament a mig camí entre Girona i la frontera danesa
d’Alemanya. Això significa que la gent d’aquí se’n
sent molt del sud. Són el sud, són la calor, el sol i la
festa. El carnaval té una tradició arreladíssima i els
millors vins són els d’aquí, els de la regió de Baden.
La vegetació és abundant i l’agricultura un sector
que aquí rutlla d’allò més bé. Aquí hi ha sol i pluja.
Els estius són càlids. No és una calor que asfixiï i les
nits són sempre fresques. No existeixen les nits en
què no pots dormir de calor, això no. Però a l’estiu,
la multitud de llacs, estanys i estanyols que hi ha
repartits per tota la geografia, s’omplen de persones amb ganes de sol, aigua i barbacoa.
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I tan bé ens hi hem trobat a Freiburg, que hem
decidit tenir descendència i ens ha sortit ben bé.
En Pau Collelldemont i Heim (que per cert no té
nacionalitat espanyola) ja té un meset i és un nen
sa i meravellós (evidentment el més guapo del
món, clar!) que fa tan feliç els seus pares com els
seus avis alemanys i catalans.

Per això, conciutadans empordanesos, en els propers estius i altres vacances, és molt probable que
ens veiem passejant pel pla, pel Puig Segalar o per
les platges d’Empúries. Així ho espero.
Als del nord del sud, molts petons del sud del nord.
Jordi Collelldemont, Heike Heim i Pau

el planter de casa

les millors varietats d’avui fetes a prop vostre

Vivers DLP, sl
Carrer del Pla, 4 - 17135 TOR (Girona)
Tel. +34 972 78 02 35 - Fax +34 972 78 03 76 - pareta@terra.es
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Vivers

(Baix Empordà)

Però la gent és del sud. Els hi agrada sortir i trobar-se als bars i riure junts. És gent oberta amb
ganes de conèixer altres persones d’orígens diferents. Són respectuosos amb les identitats pròpies
de cadascú, siguin quines siguin. Demanen, s’interessen, volen saber. A poc a poc et vas assabentant
que a la universitat s’ensenya català i també es fa
en centres culturals. Quan vas a veure el Barça no
et sents mai sol. Jo a poc a poc ja he fet una colla
amb la qual ens trobem per anar a veure’l.

Però tot i estar tan bé i convençuts d’haver triat un
lloc meravellós per viure, el meu cor continua tenint
un lloc reservat per als meus orígens. És un lloc pla
i petit, on els pobles tenen por de ser massa grans i
on s’ha d’estar atent al sol, no fos cas que se n’anés
a dormir sense estar segurs d’haver-lo vist. És un
lloc Pla però també Dalí, que deu el nom als grecs,
i tantes altres coses a romans, fenicis i tants altres
pobles que hi han deixat la seva empremta i part de
la seva població. I com tots els Països Catalans és
lloc d’acollida i ens n’hem de sentir orgullosos. És
per això que quan vàrem decidir amb na Heike anar
a viure a Freiburg, també vàrem decidir tenir Tor
com a lloc de referència per anar-hi a fer les nostres
vacances. Dit d’una altra manera, jo no vull mai deixar de viure a Tor, i el que és més important, vull
que en Pau també visqui a Tor. Tor i l’Empordà han
estat tan importants per al meu desenvolupament
com a persona, que seria una injustícia privar el
meu fill d’aquesta oportunitat. Quan parlo amb els
meus pares per Skype, durant aquests mesos d’hivern i sento de fons espetegar els troncs a la llar de
foc, la veritat és que sento una enyorança sempre
positiva, que em recorda que aquesta també va ser
una decisió encertada.
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Però és el nord responsable i calculador. Freiburg
és l’única ciutat alemanya on governen els Verds
i es nota a cada cantonada. Les bicicletes ocupen
cada carrer de la ciutat excepte els del centre on
només es permet el pas de vianants i tramvies.
Per a les escombraries hi ha un ordre estricte.
Cada escala de veïns o casa té els seus contenidors a un costadet de jardí que treuen ordenadament el dia que toca a cada barri. Al nostre és els
dimecres. Un dimecres hem de treure el contenidor de l’orgànic, l’altre dimecres toca treure-ho
tot. I cada mes li toca a una família diferent. Els
vidres se separen per colors (marró, blanc i verd)
en uns contenidors comunitaris com els que coneixem aquí.
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Endavant o endarrere
Fa molts anys hi havia esclavitud i la gent havia de
treballar sense cap retribució per a algunes persones,
que per alguna raó creien que podien obligar-los.
Amb el temps la gent es va rebel·lar i van exigir i
lluitar per tenir el seus drets.
Es vivia d’una manera senzilla, però, tret d’alguns, el
que treballava podia tirar endavant i anar progressant.
Uns cobraven per la seva feina, els altres intercanviaven serveis i tots els calés o béns que en podien
obtenir eren seus.
Van passar de no tenir res a, de mica en mica, anar
adquirint estris i maquinària que els feia la vida o la
feina més fàcil.
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(Baix Empordà)

Amb el temps, les cases es van emplenar d’electrodomèstics, i els estables, de tractors i de tot allò que
pogués ajudar a fer la feina més ràpida i efectiva.
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El resultat va ser molt bo… El camp, les granges i les
empreses ben portades eren uns bons negocis. Les
mestresses de casa podien anar a treballar fora si
ho volien i els seus fills podien estudiar carreres…
Fins i tot es va començar a anar de vacances i comprar cotxes, no tan sols per anar a treballar sinó
també per “sortir”.
Tothom estava orgullós i en parlava amb amics i familiars: del seu cotxe, de les seves vacances i també del
que havien de pagar per la carrera dels seus fills…
Va arribar un dia que algú va pensar que si tothom
vivia tan bé i tenien diners sobrers per gastar es podrien posar alguns impostos i així poder invertir per
fer hospitals, escoles, carreteres, sanitat pública...
De fet, era una idea magnífica.
Tot això es va fer, i un cop fet, com que continuaven
entrant diners, en lloc de continuar invertint s’ho
varen començar a repartir… fins que hem arribat
a una situació en la qual els polítics tenen un sous
que jo diria que són de loteria, tant pel fet que tan

sols han comprat “una papereta” com pel fet que
cobren veritables fortunes, directa o indirectament.
Els paradisos fiscals s’han fet perquè les grans empreses no hagin de pagar impostos, així és que solament paguem els petits, als qui de mica en mica
ens han anat ofegant amb impostos i lleis mediambientals que fan impossible continuar amb la nostra
empresa o hi hem fer inversions que ni els nostres
néts podran recuperar.
Les empreses subministradores dels serveis bàsics poden apujar les seves tarifes com millor els sembli, no
han de fer cap distinció, tant ha de pagar una jubilada
vídua com “Perico de los palotes, SA”, que factura milions d’euros i que segurament n’enviarà un bon feix
als paradisos fiscals i també en donarà uns quants de
sotamà per continuar el seu negoci. Tots els que paguem els “nostres” impostos, en cada factura que rebem per un servei, moltes vegades deficient, pensem
si no devem estar pagant la factura de tot el poble…
Si et queixes et faran fer 24 voltes, trucar a números de pagament, parlar amb un contestador per
acabar penjant el telèfon i resignar-te; a partir d’ara
hauràs de modificar el teu pressupost.
Si us ho mireu bé, des que tenim l’euro els salaris
i les pensions s’han apujat una misèria i els serveis
bàsics han doblat o triplicat el preu i, a més a més
no han fet cap inversió.
Si continuem així, crec que aviat direm orgullosos
en les nostres converses amb amics i familiars: “Sabeu? Encara puc pagar la hipoteca, tinc aigua, llum,
gas i telèfon i si fa fred puc engegar la calefacció… i
no tinc cap avís per tallar-me els subministraments
per falta de pagament!!!”.
El que no direm serà que els nostres fills, tot i tenir
potser més de 30 anys i unes bones carreres, encara han de trobar feina… o fan una feina per a la qual
ni tan sols calen estudis per 1.000 € al mes.
Per això, jo em demano si anem endavant o endarrere.
Fina Juárez Caro
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NADAL I CRISI
Un any més arribem al Nadal. I aquestes diades nadalenques ens porten
a fer unes reflexions que em sembla que escauen.

Ens entristeix enormement que en el context d’una
crisi galopant, per fer-hi front s’hagi fet una REFORMA LABORAL, aprovada en el Consell de Ministres
del 18 de juny d’enguany i el 22 del mateix mes al
Congrés dels Diputats, que beneficia l’empresariat i
castiga fortament les classes populars.
Vegeu algunes perles recollides de diverses institucions socials:
“És una forma d’acomiadar els treballadors més
fàcil i més barata.”
“La reforma es fonamenta en: abaratiment del
comiat, descentralització de la negociació col·
lectiva, flexibilització de les formes de contracte,
disminució dels costos laborals per als empresa·
ris i dels associats a les cotitzacions socials.”
“Es facilita l’acomiadament i es manté la preca·
rietat laboral.”
En podríem aportar moltes més; valguin aquestes
com exemple.
Plantegem-nos uns interrogants: tindrem esma de
fer àpats copiosos en aquestes festes, mentre tanta gent s’ho passa tan malament? Ens continuarem
fent regals valuosos, mentre molts conciutadans tenen dificultats per arribar a final de mes o per pagar
la hipoteca del pis?
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Serem tan hipòcrites que tranquilitzarem la consciència donant uns diners?
Parlarem de pau, de fraternitat i de justícia i retrem
el culte més idolàtric a la societat de consum?
I… si parlem del Nadal de la Fe… ens adonarem que
creure en el missatge cristià significa comprometre’ns en la construcció “d’una altra societat més
justa, més humana i solidària? En un escrit del Nadal de l’any passat jo mateix deia: “Així com el
Nadal de la tradició està tenyit de superficia·
litat, el Nadal de la Fe és autènticament revo·
lucionari. Davant d’un Nadal podrit pel capi·
talisme imperant proclamem el Nadal que ens
porta a adonar-nos dels mals del nostre món:
fam, misèria, violència, menyspreu del drets
humans, consumisme… i creure que un altre
món és possible, que amb lluita i esforç anirem
canviant les coses.”
No seria bo viure un Nadal en la senzillesa i la sobrietat i compartir el que som i tenim amb els qui més
ho necessiten? No seria hora de renunciar al fet de
“tenir” i educar i educar-nos en el fet de “ser”?
No caldria que renunciéssim a l’individualisme i
fomentéssim el compartir? Només des d’aquesta
perspectiva, encara el Nadal podria significar alguna cosa.
No em puc estar de transcriure uns versos de Joan
Salvat-Papasseit que fan pensar:
Demà posats a taula oblidarem els pobres —i
tan pobres com som—Jesús serà nat. Ens mi·
rarà un moment a l’hora de les postres. I des·
prés de mirar-nos arrencarà a plorar.

(Baix Empordà)

La crisi ha provocat que a Espanya l’atur s’hagi enfilat fins al 20% (a França arriba al 10%). Per tant,
la xifra de l’atur s’ha disparat. Això vol dir que els
sectors més febles de la societat s’ho continuaran
passant molt malament: classe obrera, marginats,
emigrats… (per a vergonya de tots, hi ha un partit
polític que en la campanya per les eleccions del 28
de novembre propugna que els emigrats que no tenen feina siguin retornats als seus països).

Els Reis Mags continuaran passant i portant regals
i joguines cares mentre molts infants i adults viuen
en situacions precàries?
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Situem aquestes festes en el context d’una duríssima crisi econòmica, que, segons totes les previsions, al nostre país es prolongarà més del que pensàvem.

Vicenç Fiol
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Recepta de cuina

RISOTTO DE CEPS
Elaboració

:

Feu el brou de verdures per separat.
Poseu a la cassola per fer l’arròs la ceba tallada
ben petita amb una cullerada de mantega i un raig
d’oli. Feu-la primer a foc ben fort i tot seguit a foc
lent (uns 30 min).

Ingredients

(per a 6-8 persones):
33
33
33
33
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(Baix Empordà)
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33
33
33
33
33

400 g d’arròs bomba
300 g de ceps
1 gra d’all
150 g de formatge parmesà (ratllat
ben fi)
1,6 litres de brou de verdures amb un
pit de pollastre
Sal
Oli
Pebre
1 cullerada de mantega
1 ceba grossa

Bon profit!

En una paella, salteu el bolets (tallats a la mida
d’un dit) amb una mica d’all picat i amb poc oli, primer a foc ben fort i després a foc lent (uns 5 min).
Abans de retirar-los, afegiu-hi la sal i el pebre. Un
cop estigui la ceba ben daurada, poseu-hi el bolets
saltats, afegiu-hi un got de vi blanc i barregeu-ho
molt bé.
Al cap de 10 minuts apugeu una mica el foc i tireu
l’arròs. Ho barregeu molt bé durant uns 5 minuts.
Abans que s’enganxin els grans d’arròs a la cassola, hi tireu els 1,6 l de brou de verdures, prèviament colat. Ha d’estar 8 minuts exactes a foc fort
i, després d’abaixar el foc, hi afegiu el parmesà ben
fi i ho barregeu una mica (no gaire, perquè no es
pasti l’arròs).
Feu coure l’arròs 12 minuts més i si veieu que hi
falta aigua, n’hi afegiu més (hauria de quedar una
mica caldós).
També es pot treure del foc abans i el poseu al forn
(a uns 175°) durant 3 o 4 últims minuts.

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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NADAL i REIS

L A TA LL A DA - TO R - M A R E NY À - C A N E T

Diumenge 12 de desembre

Dimecres 5 de gener

DINAR A FAVOR DE LA MARATÓ DE TV3, adreçada a les
lesions medul·lars i cerebrals adquirides. Aquest any també podeu portar aliments per al BANC D’ALIMENTS.
Hora i lloc: Local Social l’Empordanet, a les 14 h
Menú: aperitiu, entremès, rostit, coca, pa, vi, aigua, gasosa,
cava i cafè. I tot seguit, folk empordanès a càrrec del grup
“La puça diatònica”.
Preu: 15 € adults, 8 € nens/es de 6 a 12 anys, menors gratuït
Venda de tiquets fins al 9 de desembre: veïns de Canet,
Roser de Tor, Queviures La Tallada (Ca la Dolors), bar
L’Empordanet o al telèfon 610 52 13 27
Organitza: “La Colla del Sinofós”

CAVALCADA DELS TRES REIS D’ORIENT
Hora i lloc: a les 18.30 h a la Tallada i a les 20 h a Tor
Organitza: Comissió dels Reis i Taller de Costura

Dissabte 18 de desembre i diumenge 2 de gener
rEPRESENTACIÓ DELS PASTORETS
Hora I LLOC: Local Social l’Empordanet, a les 18 h
oRGANITZA: Comissió dels Pastorets

Divendres 24 de desembre
Missa del Gall a l’Església de Tor
Hora: a les 22 h de la nit
Acabada la celebració, torrons, tortell i cava al Casal. Lectura de poemes i nadales a càrrec dels assistents voluntaris.

Dissabte 25 de desembre
QUINA DE NADAL
Hora i lloc: a les 18 h a L’Empordanet
Organitza: Comissió de Festes

Diumenge 26 de desembre
QUINA DE TOR
Hora i lloc: a les 18 h al Casal de Tor
Organitza: Casal de Tor

Diumenge 2 de gener
Patge Reial, recollida de cartes
La Tallada: a les 12 h
Tor: a les 12.30 h

Del 23 de desembre al 5 de gener
CASAL DE NADAL
Dies: 23, 24, 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre
i 3, 4 i 5 de gener
Taller de fanalets: 4 i 5 de gener (obert a tothom!!)
Hora i lloc: de 9 a 13 h a L’Empordanet
Inscripcions: a l’Ajuntament fins al dia 10 de desembre
Preu: 30 € per a infants empadronats,
50 € per a no empadronats

Del 23 de desembre al 4 de gener
CASALET DE TENNIS
Dies: 23, 27, 28, 29, 30 de desembre i 3 i 4 de gener
Hora i lloc: pistes de L’Empordanet, de 15 a 16.30 h
Inscripcions: a l’Ajuntament, fins al 17 de desembre
Preu: 20 € per a infants empadronats,
25 € per a no empadronats

Dissabte 8 de gener
TORNEIG DE TENNIS TAULA
Hora i lloc: a les 16 hores a L’Empordanet
Inscripcions: al bar L’Empordanet
Organitza: Comissió d’Esports

Dissabte 22 de gener
REUNIÓ CAMATORTA:
PROGRAMACIÓ ANUAL D’ACTIVITATS
Hora i lloc: a La Caseta, a les 16 hores

5 i 6 de febrer de 2011
SORTIDA A ESQUIAR A LA MOLINA
Més informació properament a l’Ajuntament.

I si vols rebre les notificacions i programacions d’activitats per correu electrònic,
envia un email amb les teves dades a ajuntament@latallada.cat. Entre tots estalviem paper!

OrganitzEN:

COL·LABOREN:
Ajuntament
de la Tallada
d’Empordà

