Revista Municipal

Juny 2012

La Tallada · Tor · Marenyà · Canet

Núm.

10

Serveis i telèfons d’interès
Ajuntament

Altres serveis

Telèfon...............................................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
A/e Medi Ambient:........... mediambient@latallada.cat
A/e Serveis Socials.........................social@latallada.cat
Plana web.......................................www.latallada.cat
Horaris de l’Ajuntament
Servei
Dies
Horari
Administració ......cada dia .................... De 10 a 13 h
Secretaria ........... de dilluns a dimecres..De 10 a 13 h
........................... dimecres ................... De 16 a 19 h
Arquitecta .......... dilluns . ..................... De 10 a 13 h
Alcaldia .............. dilluns . ..................... De 10 a 13 h
........................... dimarts ..................... De 11 a 13 h
........................... dimecres ................... De 16 a 19 h

Salut
Consultoris
La Tallada................................................ 972 78 05 60
........................................... dijous de 4 a 7 de la tarda
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
ASSISTÈNCIA SOCIALial
Verges (dimarts de 9 a 14 h)................... 972 78 00 07
Torroella.................................................. 972 76 00 29
Transport sociosanitari Creu Roja............. 972 30 09 92

RECOLLIDA DE DEIXALLES
SERSALL
Contenidors no selectius...........................dill, dim i div
Els contenidors es netegen un cop al mes i dos cops a l’estiu
Deixalleria de la tallada d’empordà
Horari A (De l’1 d’oct. al 31 de maig).........de 8 a 20 h
Horari B (De l’1 de juny al 30 de set.)..........de 8 a 21 h
Cal recollir la targeta d’accés a l’Ajuntament
Consell Comarcal del Baix empordà
Deixalles selectives
Vidre.........................................................un cop al mes
Plàstic i paper..............................................cada dimarts

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 D’AIGUA, GAS I ELECTRICITAT

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

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

Amb col·laboració de:

Ajuntament de
la Tallada d’Empordà

Correus................................................de 12 a 12.30 h
Local social Empordanet.......................... 972 78 03 02
Perruqueria dimecres i divendres ............. de 15 a 19 h
Agrupació de Jutjats de Pau.................... 972 78 00 07
Servei de Pedicura (hores a convenir)
..................................................... (Fina) 676 29 42 90
Parròquia................................................ 972 75 87 21
Horari de misses:
La Tallada............diumenge: Hivern 12 h - Estiu 09 h
Tor.......................... dissabte: Hivern 19 h - Estiu 20 h

FECSA - Endesa Avaries......................... 902
AigÜes - Sorea
Primer truqueu a Lluís Serra.................... 678
Si no el trobeu truqueu a SOREA ........... 972
SOREA Urgències.................................... 902
Universal Gas..................................... 972
Emergències........................................... 661

Edita: Ajuntament de La Tallada d’Empordà
Producció: JJ Comunicació, SL (972 20 08 67)
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Detall dels frescos de Sant Esteve de Marenyà
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Totes les entitats culturals municipals

Com aquell que res ja torna a ésser estiu, moment de celebració que té el seu punt àlgid en les festes majors del
nostres pobles. El temps passa, però és molt important
que les tradicions es mantinguin, perquè tan sols mantenint viu el record del que hem estat i d’on venim, serem
capaços de trobar el camí d’aquest futur que sovint apareix tan ple d’incerteses.
L’Associació Municipal Cultural Camatorta, que com bé
sabeu canalitza tota la trempera cultural –que és molta!–
dels nostres quatre pobles, ha renovat la seva junta, tenim
nous membres al capdavant de l’equip que amb il·lusió i
moltes ganes de treballar donen veu i continuïtat a les
ganes de fer coses que ens identifiquen i que, ens consta,
són l’enveja sana de més d’un poble del voltant amb més
habitants que el nostre municipi.
A l’interior d’aquestes planes trobareu també una ressenya
del primer sopar de dones celebrat al municipi, amb un
èxit i participació multitudinaris. Ja ho diuen que el futur és
dona i el cert és que no paren quietes i sempre en rumien
alguna de nova que engresca joves i grans. Les felicitem
per la iniciativa.
Aquest estiu també ens porta la finalització d’una obra
llargament esperada, la restauració integral de l’església
romànica de Sant Esteve de Marenyà, amb uns resultats
espectaculars i que us convidem a visitar. Tenim una joia
i era gairebé un secret molt ben guardat. No us decebrà,
segur.
Ballem, brindem, gaudim del bon temps. Somiem, que la
vida és curta.
Bon estiu a tothom!
Consell de Redacció
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Fets i gent

Activitats de Nadal

La Roser de Tor i la seva mare Inès,
contribuint a l’arbre de Nadal.

El resultat final feia molt de goig!

Taller de cuina de Nadal: a la recerca de les estrelles Michelin del futur.

Els Pastorets
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Els Reis d’Orient
La nit més esperada!

Vam rebre als Reis amb molt de ritme.

HI va haver regals per a tothom.
Els patges reials recollint
els desitjos dels més petits.

Juny 2012
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Club de lectura

L’escriptora Mercè Font de Torroella de Montgrí va inaugurar el club de lectura amb la seva obra
“L’ajudant del metge”.

Mercè Cuartiella ens va parlar de la seva novel·la
“Germans, gairebé bessons”.

DIA DE LA DONA 2012
Aquest any les dones del municipi no ens hem deixat perdre
la celebració del 8 de marc, Dia de la Dona Treballadora,
data en què es commemora la lluita de la dona per la seva
participació juntament amb l’home al camp del treball i la
societat, en general. Se celebra a tot el món des del 19 de
març de 1911 i és reconegut per l’Organització de les Nacions Unides com un dia tradicionalment aprofitat per reivindicar el feminisme.

sobretaula de poesia, acudits i màgia. Les més de 40 dones
que vàrem assistir a la trobada ens ho vam passar d’allò més
bé amb les caracteritzacions de la Fina, les lectures de poemes de dones, l’espectacle del mag Nani, la tertúlia i la bona
companyia.

Uns dies més tard de la data assenyalada ens vam reunir al
Local social l’Empordanet per gaudir d’un bon sopar amb

DONES DE CANET, MARENYÀ, TOR I LA TALLADA, NO HI
FALTEU L’ANY VINENT!
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Esperem repetir l’experiència de la celebració durant molts
anys.

Número 10

Reunió Camatorta

Concert de Jazz
Xavi Molina Quartet
Divendres 27 de juliol a les 22 h.
A l’església de Marenyà.

Barça-Madrid
Els nostres pobles bullen d’idees!

Calçotada

El pitet, eina imprescindible!

L’Empordanet, una olla a pressió els dies de futbol.

Parc de Salut i dinamització fisioterapèutica
El parc de salut urbà instal·lat a
la zona esportiva del municipi
davant de l’Empordanet és un
conjunt d’aparells que formen un
circuit dissenyat per realitzar exercici físic moderat i que té com a
objectiu fomentar la salut.
Els aparells del parc estan pensats per realitzar un treball de
prevenció, per tal millorar la qualitat de vida de les persones.

Aquestes dinamitzacions, que les durà a terme
una fisioterapeuta especialitzada, es realitzaran
el segon i quart dimecres de cada mes en horari
d’estiu (de juny a setembre) a les 19.00 hores i
en horari d’hivern (d’octubre a maig) a les 16.00
hores.
La primera sessió amb un caràcter inaugural es
farà el proper dimecres 11 de juliol a les 19.00
hores. La jornada consistirà a fer una xerrada a
“La Caseta” sobre els beneficis de la utilització d’aquest parc
i fer una primera sessió amb l’ajuda de la fisioterapeuta.

Col·labora el Consell Comarcal del Baix Empordà i Dipsalut
(Diputació de Girona).

Es lliurarà un regal a tots els participants.

A partir de l’11 de juliol es faran un conjunt de dinamitzacions
amb l’objectiu d’evitar el sedentarisme i fomentar l’activitat
física dels nostres veïns i veïnes.

Cada dimecres a les 7 de la tarda s’ha pensat de fer un grup
per anar a caminar tots junts per la ruta saludable. Punt de
trobada: el parc de salut.

Juny 2012
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Campanya de CER
Tot i els temps actuals en què la “crisi” ha estat substituïda per
la paraula “retallada”, un grup de veïns de la Tallada estan disposats a posar de la seva pròpia butxaca per realitzar una campanya de CER (Captura-Esterilització-Retorn) dels gats de carrer
que cohabiten amb nosaltres. Amb aquest objectiu, han contactat amb un equip de veterinaris sense afany de lucre i han
realitzat una campanya mitjançant cartells i guardioles per obtenir tota l’ajuda possible, tant a nivell administratiu com social.
La necessitat de dur a terme una campanya d’aquest tipus
sorgeix per mitjà d’alguns veïns del poble que troben inacceptable la situació de trobar gats enverinats dins els patis i
portals, gats malalts i gates prenyades... Ja sigui a nivell de
protecció dels animals o bé per l’efecte que això causa en el
turisme local, creuen que és una situació que cal canviar, no
eradicant els animals de forma indiscriminada, com s’havia
fet antigament en altres municipis i amb resultats nefastos
i contraproduents, ja que l’extermini de gats només acaba
implicant un increment d’altres plagues com les rates. També
pensen que és la mà humana qui ha introduït i propiciat les colònies de gats de carrer i seria de justícia responsabilitzar-se’n.
La solució que proposen és mantenir un nombre estable d’individus
dins cada colònia mitjançant campanyes d’esterilització CER; si
els gats estan esterilitzats i ben alimentats, es tornen sedentaris,
no hi ha baralles ni udols nocturns i estan aparentment sans.
Segons els veterinaris implicats en aquest projecte: “Coneixem positivament altres Municipis de Catalunya (la Bisbal d’Empordà, Begur, Port de la Selva, Bescanó, Barcelona,
Segur de Calafell, el Vendrell, Sabadell, Barberà del Vallès,
Castellbisbal, etc.) que ja fa temps vénen destinant un pressupost anual per al control de la població felina del seu municipi, mitjançant l’esterilització quirúrgica.”

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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Per a l’equip de veterinaris, l’esterilització quirúrgica presenta els següents avantatges:
• Per als felins:
» Tot i castrats, ocupen un territori, i per tant mantenen a
ratlla nous individus que s’hi vulguin instal·lar, i el manteniment dels grups per noves incorporacions és mínim.
» Es redueix considerablement el risc de malalties i infeccions dins la població felina perquè es redueixen les baralles
pel territori i les femelles, i deixa d’haver-hi aparellaments.
» Els gats es tornen més sedentaris, i per tant no s’arrisquen
tant a accidents que els hi poden causar la mort o ferides
que per no poder ser ateses acabarien causant una mort
lenta i dolorosa a l’animal.
» Les femelles no pateixen el constant desgast físic que
comporten els repetits embarassos, parts i períodes
d’alletament als petits.
• Per al veïnat:
» Es redueixen molt els molestos crits per baralles entre
mascles, i els udols de les femelles en èpoques de zel, que
sovint no deixen dormir.
» Es redueixen les olors pel marcatge amb orina que fan els
mascles sencers.
» En tornar-se més sedentaris, els gats no es deixen veure
tant i fins i tot sembla que no n’hi hagi.
» Els gats presenten molt millor aspecte i fa goig de veure’ls,
tornant-se la seva presència un plaer abans que una molèstia.
» S’eviten morts innecessàries quan les femelles pareixen
en alguna propietat privada i el propietari, contrari als gats,
elimina els gatets, o quan algun veí de la població elimina
uns quants exemplars mitjançant l’enverinament, causantlos una mort lenta i dolorosa.
El dia 18 d’abril de 2012, una de les promotores d’aquesta
iniciativa va mantenir una conversa amb la Sra. Alcaldessa,
Roser Bagué Paretas, amb l’objectiu d’informar i demanar
suport a l’Ajuntament de la Tallada. En vista de l’interès i la
resposta positiva per part de la Sra. Alcaldessa, van tramitar
tota la informació que els requerien.
També, per tal que la convivència entre tots sigui harmoniosa, demanen també la implicació i el suport dels veïns de
la Tallada que ho desitgin o se sentin motivats per aquest
tema, ja que tant si us agraden els gats com si no, aquesta
és la forma civilitzada de controlar-los.

Número 10

Festa de la gent gran

En Rafel Serra i la Angeleta Vila, els més grans del municipi amb l’alcaldessa,
Roser Bagué.

Joguines i flors, les protagonistes de l’exposició d’enguany.

El resultat final feia molt de goig.

La Jove Orquestra Versatile de Figueres va amenitzar la festa amb un concert.

A la taula i al llit...

Juny 2012
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DEFUNCIONS

Habitants a 31/05/2012: 466
NAIXEMENTS
Adrià Costache i Vilalta 3/01/2012
Clàudia Guàrdia i Batlle 17/01/2012
Anna Valenzuela i López 26/04/2012
Irene Ros i Ballesta 1/05/2012

JARDINS DEL TER
Lluís de las Cuevas
MANTENIMENT JARDINS I PISCINES
TEPIS / HERBA ARTIFICIAL
REGS AUTOMÀTICS

Joan Sagué Llensa 21/12/2010*
Lolita Tarrats i Bonany 23/01/2012
Mercè Casanovas i Peiró 23/01/2012
Pere Ferrer i Puig 04/02/2012
Manel Gòmez Montes 05/02/2012
Josep Frigola i Font 11/03/2012
Albert Callís i Hereu 16/03/2012
* Per error no s’havia publicat en el número anterior d’Aspre i Pla.
Agraïm a la família que disculpi les molèsties.

ROURA
TALLER MECANIC ROURA
SERVEI TÈCNIC

TEL: 647 175 554
jardinsdelter@hotmail.com

LA TALLADA D’EMPORDA - 17134

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

Menjar casolà i especialitat en caça, Menú diari
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El Club de Futbol Base
l’EMPORDANET està d’enhorabona!
L’equip d’Aleví de 1a DIVISIÓ grup 7
HA GUANYAT LA LLIGA de la temporada 2011-2012!!!
En aquest equip, com a tots els del Club, hi ha nens del poble de Verges i els voltants.
Quatre d’ells són del nostre municipi: l’Antoni Pascual Amorós de la Tallada, i en Pau, en Sergi i en Dani Resta Tell,
de Tor. L’Antoni fa de porter, en Pau de defensa, en Sergi
d’extrem i en Dani de davanter.
Quan tenien cinc-sis anys varen entrar al Club de Futbol
Base l’Empordanet a formar part de l’equip de prebenjamí.
Gairebé tots ja es coneixien perquè anaven junts a l’escola
Francesc Cambó de Verges.

Els orígens com a prebenjamins.

Varen començar a jugar a la lliga del Consell Comarcal. Feia
goig de veure’ls tan petits tots vestits amb l’equip i com jugaven la pilota. Amb aquestes que varen guanyar el seu 1r
Campionat escolar de l’Alt Empordà de la temporada 20062007. I successivament varen anar guanyant les altres tres
següents.
A la temporada 2010-2011 en competició federada a 2a
DIVISIÓ també varen ser campions de lliga. Això va fer que
aquesta temporada 2011-2012 la juguessin a 1a divisió de
la qual, com hem dit abans, varen quedar campions i es va
disputar amb el campió de l’altre grup (GIRONA FC) la classificació per als campionats de Catalunya.

L’equip d’alevins, els campions.

La seva constància en els entrenaments, la bona avinença entre ells, el seu jugar net i sense malícia, tot això ha ajudat a
què guanyessin per 6a vegada consecutiva el campionat.
Aquest any, el dia que varen quedar campions de lliga, ho
vàrem celebrar de debò, amb petards, arruixades de cava i
un bon sopar amb pastís inclòs, tal com es mereixien.
Han fet gaudir i vibrar de valent el públic de totes aquestes
contrades amb molt d’orgull!

Aquest equip de Club petit
ha fet que sigui MOLT GRAN!
Rosa Amorós

Juny 2012
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Tennis

Grup d’iniciació.

Grup avançat.

Bicicletada popular

No era el Tour, però poc va faltar.
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BTT Diversport

Tothom a pedalar!

Els guanyadors de la cursa.

Alguns dels participants del municipi.

X OPEN MARENYÀ 2012

L’equip de BTT Diversport.

Tennis taula

DURANT TOT EL MES DE JULIOL
LLOC: PISTA DE TENNIS DEL C.E.M. L’EMPORDANET

HORARI: CADA DIA A PARTIR DE LES 7 DE LA TARDA

PREU INSCRIPCIÓ 10€

INSCRIPCIONS I BASES DEL TORNEIG AL
BAR L’EMPORDANET FINS AL 10 DE JUNY
COL.LABOREN: AJUNTAMENT DE LA TALLADA
BAR L’EMPORDANET

ORGANITZA: COMISSIÓ D’ESPORTS

En Pau Torremolins, el guanyador del torneig.

Juny 2012
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La Colla del Sinofós

Benvolguts/des amics/ges,
Continuem treballant com sempre i, com ja podreu veure, valen més
unes imatges que mil paraules.
Us recordem que ens reunim el dimecres a la tarda a la Caseta i que
totes les activitats són obertes a tothom.
Us hi esperem el proper més de setembre.
Salut a tots/es

La Colla del Sinofós
El Baix Empordà és la nostra terra i per això amb il·lusió es
va crear el Sinofós, de la Tallada cap a Tor i Canet i Marenyà
amb confiança i amistat familiar.
Pels voltants del 2009 es va començar a treballar per la memòria i fer treballs manuals fins ara... Ja som al 2012.
Hem fet composicions florals, per Nadal fem centres, rams
i flors seques.
Fem des de fa tres anys la castanyada i la marató per la
qual fem obsequis per sortejar-los. La gent gran d’aquest
municipi ens sentim compromesos amb els col·lectius més
vulnerables.
Aquest any també hem col·laborat en la celebració del sopar
de la dona treballadora, van passar una nit immillorable, tot
i ser el 1r sopar!

El 27 de maig, coincidint amb la festa de la gent gran es
va fer una bonica exposició de nines i joguines antigues i
de plantes, flors i rams de casa, i es va combinar amb uns
escrits i poesies preciosos. També vàrem contribuir amb la
marató de la pobresa amb 670,42 euros, que vam recollir
dels donatius.
Volem donar les gràcies a tothom que ens ha ajudat i dir
a tothom que vulgui venir que serà molt benvingut, ja que
quants més serem més farem!
El Sinofós vol donar les gràcies a les persones que ens ajuden
a dinamitzar a i dinamitzar-nos com la Fina, però sobre tot,
i molt especialment, a la Roser Carolà i a la Roser Bagué, la
nostra alcaldessa, que ens ha ajudat molt. I com no, a totes les
noves amistats que hem anant fent al llarg d’aquests anys.

Paquita Cubert

TALLER
MECÀNIC

Joan
Figueras
Reparació d’Automòbils
i Maquinària

Ctra. de Figueres, s/n
17134 LA TALLADA D’EMPORDÀ (Girona)
Tel. i Fax. 972 78 00 67
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Taller de manualitats
Aquesta temporada tenim l’Anna Gatius com a professora
i ens ensenya a fer tota mena de manualitats i restauració.
Aquest taller es fa dimecres alterns a partir de 2/4 de 4
i el preu és de 18 euros mensuals més matricula i material. Els jubilats del municipi i membres del Sinofós
tenen descompte.

Juny 2012
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La Colla del Sinofós

Taller de memòria
Aquesta temporada hem decidit fer una mica de “turisme
cultural” i de passada hem anat a visitar i fer amics nous.
La primera sortida: al Museu de la Confitura, i després vàrem
anar a berenar amb els amics de Palau-sator i ens van acompanyar amics de Foixà. La tarda ens va sortir rodona!

Per a la segona vàrem anar cap a Torroella de Fluvià, els
avantpassats de la Caterina eren ferrers i el seu fill ha catalogat i exposat totes les eines i estris antics de ferreria, també
del camp i d’objectes quotidians de les cases i sempre estan
disposats a ensenyar-ho gratuïtament. A tots els racons s’hi
pot apreciar la cura amb què s’ha fet.

Tots els amics que van poder venir de la gent gran i la Monte
Gorc ens van organitzar una visita a l’Exposició del Centre
Social i després, un bon berenar al Bar del Poble al qual ens
va acompanyar el Sr. Alcalde, en Pere Moradell, sempre tan
proper amb la gent del seu poble i amb els seus convidats.
Gràcies a tots!!!
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Opinió

Albert Callís de Can Formiga
El dia 16 de març ens va deixar l’Albert Callís de Can Formiga. Els seus cabells
i el bigoti blanc, el seu caminar assossegat i el seu ample somriure
ens acompanyà des que vam arribar a la Tallada, aviat farà nou anys.

No hi havia ningú que no conegués l’Albert, un home que
per la seva simpatia i la seva disponibilitat a ajudar a tothom
que li demanés, només rebia elogis. I és que l’Albert no en
feia, de diferències. Tothom era amic seu. Tothom era mereixedor d’una salutació, d’una conversa. És igual si anava
amb el seu cotxe, amb la seva bicicleta o caminant, si anava
apressat o no. Sempre s’aturava per intercanviar un parell
de frases amb qui es trobés. Quantes vegades, fins i tot, es
desviava del seu itinerari només per passar pel nostre costat
i poder saludar-nos o quan a l’hivern ens veia des del carrer
preparant el sopar a la cuina i ens feia saber la seva estima
fent sonar el clàxon.
De tots és sabut que a l’Albert li agradava xerrar, explicar
històries. Gràcies a ell vam poder conèixer de primera mà la
història de Can Nitus, ara la nostra casa, la història de la Tallada, de quan anava a estudi al que és ara el nostre Ajuntament, però també de Verges i dels pobles del voltant. Quan
un el sentia explicar tot això, resultava prou fàcil imaginar-lo
parlant amb en Josep Pla i aquest tot prenent notes dels
seus relats empordanesos, perquè l’Albert era un home de
la terra, de l’Empordanet.
Si bé la seva veu s’ha apagat, nosaltres encara la continuem
sentint, encara ens sembla que el veiem creuar-se amb no-
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saltres a la carretera de Verges, o tombar la cantonada del
nostre carrer, o posant a punt el seu cotxe amb el capot
obert i la ràdio encesa.
El trobem a faltar i el continuarem trobant a faltar sempre
perquè ha deixat un forat impossible d’omplir.

Olga Čtvrtníčková
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Sumar és créixer

Preuat silenci
Tot va començar el 25 d’agost de
l’any 2005: el camió de mudances es
plantava davant la nostra nova casa.
Aquest mateix dia, la Clàudia (la filla
de l’Ultano) feia set anys. Va ser un dia
molt diferent dels altres i molt especial
dintre les nostres vides. Un dia d’aquells
que et despertes en un lloc i dorms en
un altre, i no perquè estiguis de viatge,
sinó perquè t’has canviat de casa. Vam
haver de combinar la descarregada i
col·locació de les coses amb la
improvisada celebració de l’aniversari
(amb “pastís” inclòs) a l’Empordanet.
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Si ens preguntéssim com vam arribar a la Tallada, la resposta seria que per casualitat. Quan vam decidir marxar
de Banyoles, tots dos vam tenir clar de seguida que volíem
viure al Baix Empordà, en un poble. Durant mesos vam
recórrer diversos pobles per la zona mirant cases i anant a
immobiliàries; però no acabàvem de trobar el que realment
volíem. Fins que un dia, els nostres ulls es van fixar en un
anunci al diari que parlava d’una promoció de cases al poble de la Tallada, i sense pensar-ho dues vegades hi vam
anar. Es tractava de sis cases iguals, de les quals en quedava una per vendre. Després de parlar amb el promotor,
que hi estava treballant, vam decidir-nos a comprar aquella
casa lliure en cinc minuts. Ben segur que és la compra més
important i més ràpida que hem fet mai. Després d’una
mica més d’un any, ens instal·làvem a la nostra nova casa
situada en un carrer del poble que també adquiria la seva
identitat: el carrer del Torrent.

Número 10

Encara recordem la primera nit que vam passar després d’un
dia tan atrafegat. Veníem de viure en una ciutat, i el que
més ens va sorprendre va ser el gran silenci de què podíem
gaudir. Això només es pot valorar quan s’ha viscut en un entorn amb més soroll, amb més trànsit i amb més moviment
durant el cap de setmana. Després de valorar el silenci, també valorem l’estar envoltats de camps i boscos i el conviure
i fer relació amb la gent del poble. De tot això quasi n’han
passat set anys, i encara estem molt contents d’haver elegit
aquest indret per viure. No canviaríem per res la tranquil·litat
i el silenci que aquí s’hi respira.
Nosaltres, Ultano i Núria, som músics i l’activitat principal
a la qual ens dediquem és l’ensenyament musical. Treballem a Banyoles, concretament a l’Ateneu Centre Municipal
d’Estudis Musicals. Hi anem quasi cada dia, però que ens
agrada molt la nostra feina, així que els viatges en cotxe no
són cap inconvenient; de fet, anar amunt i avall és un fet al
qual ja estem acostumats.
El poble de la Tallada i el seu entorn ens ofereix allò que
estàvem buscant: la tranquil·litat. De petits, tots dos hem
viscut i crescut en pobles de pagès. Sabem què vol dir voltar
pels carrers sense patir pel trànsit, o anar sols a jugar a casa
d’un amic, o anar a veure els animals a la casa d’un veí o a
una granja propera. A més a més, ens agrada caminar, per
això hem anat descobrint els entorns del poble fins als límits
del municipi. Hem fet rutes fins a Marenyà i Tor, i alguna vegada també hem arribat a Canet. Estem completament enamorats de la calma i el paisatge que ens ofereix tot aquest
entorn. Per tot això i pels nostres records d’infantesa, voldríem que la nostra filla Júlia (que ara té nou mesos) també
tingués l’oportunitat de viure-ho.

El poble de la Tallada i el seu
entorn ens ofereix allò que
estàvem buscant: la tranquil·litat.
culturals i socials, tot i que de vegades ens sap greu no poder-hi
participar perquè es barregen uns compromisos amb els altres.
On solem participar quasi sempre és en l’acompanyament musical de la missa, sobretot en els dies més assenyalats.
Per acabar, i aportant la nostra experiència, voldríem manifestar que la vida humana té més qualitat en les zones rurals
que en les zones urbanes. La proximitat de la natura, l’escàs
trànsit, la nul·la aglomeració urbana, el contacte humà més
directe, les escoles poc massificades... Nosaltres apostem
per aquest estil de vida, el qual és l’ideal per al desenvolupament i creixement dels nostres fills. Cal, doncs, potenciar
i cuidar aquests pobles i el seu entorn: són els nostres petits
tresors enmig de tota la greu situació econòmica i social que
sacseja la nostra societat.

Un altre aspecte del poble és la gent que hi viu. Ens sentim molt
ben acollits i sempre que podem participem en les activitats

Ultano i Núria

E.S. VERGES
Pedro Carvalho
MACFONT, S.A.

Recursos del Mar per a la Indústria Alimentària

Tel. 972 78 01 34
Ctra. 31 p. Km 357,8 - 17142 - VERGES (Girona)

Juny 2012

17002 GIRONA. 972-218825
WWW.IBERLAND.COM
info@macfont.es

19

Arran de terra

Evolució de la pagesia
Amb aquest treball m’agradaria saber més sobre el meu poble, sobretot de
l’agricultura de la Tallada d’Empordà. Crec que serà una bona tasca investigar
sobre les arrels més antigues que s’hi puguin trobar. Segurament descobriré
moltes coses sobre l’agricultura d’abans: tècniques i maneres que tenien de
treballar la terra els avantpassats nostres, també alguna anècdota històrica, etc.,
que si no m’hagués entusiasmat la idea de fer aquest treball no podria saber.
Això és una petita base a la qual a poc a poc se li van fent
transformacions. Sempre hi ha d’haver aquesta base de
les coses, des d’on es parteix, i quan ho saps, després pots
veure i comparar el que pot arribar a canviar un poble amb
poc temps. no tothom ha tingut la mateixa visió del municipi de la Tallada d’Empordà que he tingut jo des de la
meva infància. Els més grans del poble l’hauran vist d’altres
maneres, molt diferent a la meva, pitjor segurament del que
jo l’he vist des que vaig néixer, i això és el que intento saber,
com s’ha viscut i s’ha treballat a l’agricultura amb el pas del
temps al municipi.

La carretera comarcal de la Bisbal d’Empordà a Figueres passa pel poble de la Tallada d’Empordà i pel de Tor, mentre
que la de Torroella de Montgrí travessa el sector meridional
del terme.

1. EL MUNICIPI DE LA TALLADA
En aquest capítol presentarem la situació geogràfica del municipi de la Tallada d’Empordà i concretarem els límits corresponents a cadascun dels veïnats que formen el terme
municipal.
1.1 El marc geogràfic
» La Tallada d’Empordà
El municipi de la Tallada d’Empordà s’estén per la plana al·luvial
de l’esquerra del Ter, riu que li fa de límit meridional, i la serra d’interfluvi entre el Ter i el Fluvià, que és coneguda amb el
nom de serra de Sant Grau. El rec del Molí travessa el terme
en la seva part central i permet una extensa zona de regadiu
per mitjà de la xarxa de sèquies que s’escampen pel planer.
El sector occidental és drenat per la riera Gran, el torrent de
Vall-llobera i per altres petits torrents que davallen de la serra.
El terme municipal de la Tallada d’Empordà limita per nord
amb el de Viladamat, pel nord-est amb el d’Albons, per l’est
amb el de Bellcaire, pel sud-oest amb el d’Ullà, pel sud amb
el de Gualta i Serra de Daró, per l’oest amb el de Verges i pel
nord-oest amb el de Garrigoles.
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Rec del Molí de la Tallada d’Empordà, un dels importants canals de regadiu
del municipi.

» Tor
El poble de Tor està situat a l’esquerra de la carretera de
Figueres a la Bisbal d‘Empordà, a poc més d’un quilòmetre
del nord de la Tallada, i forma un nucli compacte, en un dels
primers replans de la serra, a tocar la plana que s’estén pel
Montgrí.

El Torell és un desguàs on van a parar les aigües pluvials del poble de Tor.

Número 10

» Marenyà
Marenyà està situat a la dreta de la carretera de Figueres a
la Bisbal, poc abans d’arribar al poble de la Tallada. Ocupa
el cim i el vessant oriental d’un monticle molt poc elevat en
la serra que limita la plana al·luvial del Baix Ter. Un brancal
d’1,5 km enllaça amb la carretera i condueix fins a la plaça
de l’oli. Continuant per un carrer que puja a la dreta, arribem a la part més elevada del monticle que ocupa el poble
de Marenyà, a la dreta de la riera gran. Està format per un
grup de masies pertanyents als segles XVI-XVII i s’ordena, de
forma desordenada, a mig dia de l’església parroquial.

La Riera de Tor, usada per la pagesia per regar les terres del pla de Tor.

» Canet de la Tallada
Per arribar a aquest poble, haurem de dirigir-nos fins a Verges i agafar la carretera de Torroella de Montgrí. Un brancal
a mà dreta ens conduirà fins al Mas Badia i, seguidament, al
poble de Canet.
Canet de la Tallada es troba a l’extrem meridional del terme, a la plana, entre el rec de Molí i la vora de la riba
esquerra del Ter. El poble està format per unes poques masies escampades i un petit agrupament de cases noves vora
l’església.

El Torrent de Marenyà passa pel conreu de l’aspre.

Mapa del municipi de la Tallada d’Empordà, amb indicació de la situació
dels diferents veïnats: la Tallada, Tor, Canet i Marenyà.
La Gorga de Canet, on fins no fa gaires anys encara els vilatans hi anaven
a rentar la roba.
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David Urtós
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Volta al món

El Camí de Sant Jaume
Al segle IX, en el context religiós
de l’Europa medieval, es divulga el
descobriment de la tomba de l’apòstol
Santiago a Galícia. Ràpidament, es
converteix en un lloc de pelegrinatge
des de múltiples punts de tot Europa.
El camí més transitat és el conegut camí francès, que són
trenta-una etapes des de Saint Jean de Pied de Port (Donibane
Garazi) a Euskal Herria (país de l’euskera) fins a l’actual Santiago de Compostel·la. El 1993, any del jubileu, es reprèn el
pelegrinatge com una activitat física, espiritual, cultural i, fins i
tot, d’aïllament d’un món cada vegada més hostil marcat per
l’unidimensionalitat marcusiana del consum. No cal dir que
segles i segles de pelegrinatge van deixar profundes petjades
culturals com esglésies i catedrals romàniques, gòtiques, com
també edificis renaixentistes en una natura que ha canviat poc,
camps de blat, fagedes, boscos de castanyers o de roures (carballos) gallecs, sense oblidar les restes d’ordres eclesiàstics militars com els templaris o els monestirs benedictins.
Fa temps que un petit grup de persones de la Tallada d’Empordà
amb persones amigues que viuen a Barcelona ens van proposar fer
el camí francès. No som persones jubilades que disposem de tot
el temps del món, ni persones joves engrescades, que al llarg de
l’estiu es poden permetre realitzar tot el camí. Per això, a l’àmbit
de les nostres limitacions vam decidir utilitzar la Setmana Santa i la
Setmana de Pasqua per anar fent poc a poc tot el camí. Aquest any
hem fet des de Lleó fins a Piedrafita do Cebreiro (sis etapes) i, vam
gaudir d’un dia a la ciutat de Lleó i d’un dia a la ciutat de Santiago.
Ha sigut una experiència cultural, solidària i gastronòmica, però
també d’alguns patiments físics, ja que aquest any anàvem des
de l’altiplà (meseta) castellà a Galícia al llarg de diferents valls a
les quals accedíem després de pujar i baixar petites muntanyes i
finalment l’inoblidable (sempre en el record) pujada de Piedrafita
(1.296 metres).

que ningú no va tornar amb llagues).Vàrem passar un moment
per la catedral iniciada al segle XIII, que és, junt amb la catedral de
Burgos, la màxima expressió de l’estil gòtic francès. És coneguda
com la pulchra leonina, adagio del segle XV que la situava junt
amb la Sancta Ovetensis (Ovieu), la dives Toledana (Toledo) i la
fortis Salmantina (Salamanca).
De Lleó a Villandangos de 820 metres a 900 metres iniciàvem la
nostra aventura que compartiríem amb moltes persones, algunes
solitàries i altres, com nosaltres, que volien gaudir de la natura
i de la cultura, a més d’establir lligams solidaris amb persones
d’arreu del món.

L’avió va sortir tard cap a Lleó, vàrem perdre un dia però encara
vam gaudir del tot d’un grup de “penitents” que, sota la pluja,
conduïen un “paso” processional a dintre de la catedral.

A mesura que caminàvem descobríem indrets impensables amagats de les autopistes i dels conductors: Virgen del Camino i San
Miguel del Camino formaven part d’aquest descobriment. Per
exemple, vam descobrir que al santuari de la Virgen del Camino
hi ha dotze escultures d’en Subirachs, redactor de l’actual projecte
de la Sagrada Família de Barcelona o el recolliment d’un poble
perdut com San Miguel del Camino on encara queden les restes
d’un convent destinat a la cura dels pelegrins.

A les set del matí ens dutxàvem, anàvem a esmorzar i ens posàvem
en marxa, no sense abans tenir cura dels nostres peus (val a dir

Cap a Astorga vàrem trobar el riu Órbigo amb el seu famós pont
del segle XIV o l’hospital construït a l’altre costat del pont pels ca-
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vallers de Sant Joan. Avui, el Passo Honroso es pot travessar sense
tenir por que apareguin cavalls desbocats o llances perdudes. I,
a l’altre costat, l’Hospital de Órbigo amb l’església de Sant Joan
Baptista construïda sobre les restes de l’hospital destinat als pelegrins de l’Edat Mitjana. I el paisatge agrícola: horts i canals d’aigua
que inunden Villares de Órbigo i Santibáñez de Valdeiglesias.
Astorga és la capital econòmica de la Maragatería (País dels Maragatos) o la Somoza, sobretot coneguda per la seva gastronomia,
especialment per la seva escudella i carn d’olla. A diferència de
la nostra, allà se serveix a l’inrevés. Es comença per la carn, segueixen els cigrons i la col i finalment el caldo.
I d’Astorga a Rabanal del Camino. El final estava situat a 1.153
metres i des del començament tot era pujada. A més, el temps no
acompanyava i estàvem segurs de trobar neu durant el recorregut. De fet, així va ser, la qual cosa ens va posar a prova respecte a
alguns dels “llocs comuns” del camí com la camaraderia, l’amistat
o la solidaritat. Va ser una jornada cultural, plena d’escletxes per
contemplar el paisatge, per gaudir de la natura i dels petits pobles,
perduts entre les muntanyes que alberguen gent de tot arreu que,
després de fer el camí, han decidit quedar-se a viure i oblidar-se
del món hostil que perceben al seu voltant: Murias de Rechivalbo,
Castrillo de los Polvazares, Santa Catalina de Somoza o El Ganso.
L’arribada a Rabanal del Camino va ser una sorpresa. És un poble
de casones de pedra que va ser utilitzat pels Templaris de Ponferrada per defensar els pelegrins que des del Bierzo s’apropaven
a Galícia. Va ser un dels centres més importants del camí durant
l’Edat Mitjana i, entre altres, va albergar Felipe II quan va pelegrinar a Santiago o, d’acord amb la llegenda, va rebre també a Carlemany i al seu fidel cavaller bretó Anseis. L’església parroquial és
una de les poques mostres romàniques d’aquesta part del camí.
I de Rabanal del Camino a Ponferrada. D’entrada havíem de pujar
fins a 1.500 metres per després baixar fins a Ponferrada que estava situada a 530 metres.
El cim de tot el camí francès està situat a 1.500 metres en la Cruz
de Ferro al costat de Manjarín, poble que va ser abandonat a mitjans del segle XX quan els pelegrins van desaparèixer. El 1993,
Tomás Martínez, l’últim templari, va decidir instal·lar-se al poble
abandonat i reconstruir un alberg.
Vam continuar fins a El Acebo. Les seves construccions indiquen
que estem al Bierzo i que la Maragatería ha quedat a les nostres
espatlles. El seu carrer Real és probablement un dels més típics del
Bierzo. Vam començar a baixar i el desgast muscular es feia notar
fins a Ponferrada on hi ha el castell templari,
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que és una de les millors representacions de l’arquitectura militar de l’Estat Espanyol. Superb i imponent s’imposa a totes les
edificacions de l’anomenada Pons Ferrata pels romans. Cansats i
esgotats vam decidir reposar forces i ens vam dirigir a un mesó del
casc antic per provar el famós “botillo” i el vi negre del Bierzo.
De Ponferrada a Villafranca del Bierzo (ja quedava poc per la
temuda pujada a Piedrafita). Era un dia plujós i gris que no incitava a caminar més de trenta quilòmetres. No obstant, dintre
de les nostres capellines vam posar la directa i després d’un llarg
recorregut al voltant de la ciutat vam encarar els pobles de Columbrianos, Fuentes Nuevas, Camponaraya i Cacabelos. Aquest
poble al costat del riu Cúa es troba únicament a 7,5 Kilòmetres
de Villafranca.
I faltava Piedrafita, dels 500 metres de Villafranca als 1.296 metres
de O’Cebreiro, vàrem gaudir de la comarca de Os Ancares, de les
seves pallozas, construccions preromanes que resisteixen el pas
del temps, de la seva natura (la comarca és un parc natural) i del
paisatge. Probablement, el més espectacular són els boscos de
castanyers que omplen tot el camí a partir de Trabadelo.
I, des d’allà, amb l’objectiu complert i els diferents segells que ho
feien palès als nostres carnets de pelegrins, feliços i molt cansats,
vam pujar a un bus que ens va portar fins a Santiago.
És difícil explicar la raó d’aquesta aventura a una edat que ja no
perdona. Potser perquè ens agrada caminar, potser perquè ens
agrada visitar llocs que amb el cotxe no és possible, potser perquè durant uns dies ens agrada reconciliar-nos amb la natura, el
paisatge i la tranquil·litat, potser perquè ens agrada conèixer persones de totes les edats i d’arreu del món amb les quals compartir
raons per caminar fins a l’extenuació. No ho sabem, però sí sabem
que després de caminar junts són més amics que abans.

Cati, Josep i Merche
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Verbívors

La dansa catalana
Història aportada per Pere Pagès, treta del llibre
«Terra i Ànima, lectures sobre coses de Catalunya», edició del 1935.
El poble empordanès de la Bisbal
és el creador de la més popular de
les danses catalanes, la veritable
dansa de Catalunya: la sardana.
S’ha dit que la sardana porta l’origen de Grècia, segons algun dibuix que s’ha trobat en un vas grec. Però cal tenir en
compte que, arreu del món, quan la gent ha volgut dansar
se li ha ocorregut sempre, d’una manera natural i espontània, d’adoptar la forma de rotllana. Per això en tots els
pobles es troben danses ballades fent ròdol.
El fet que a Grècia es ballessin diferents danses fent rotllana
i donant-se les mans els balladors no demostra pas que la
nostra sardana fos una imitació de les danses gregues, poc
ha de recar-nos, ja que les clàssiques invencions d’aquell poble han dignificat tot allò que ha estat sota llur influència.
Altrament, avui la sardana és ben nostra. El poble català s’hi
sent identificat. La seva música fresca, idíl·lica, saltironant,
fa bategar el nostre cor amb ritme accelerat, alhora que els
peus i els braços, a l’impuls d’una força involuntària, se’ns
volen bellugar acompassadament. Les notes del flabiol i la
tenora són les veus de la terra que per l’art d’un misteri
se’ns fan entenedores. Hi canten el vent, el mar, els boscos,
els ocells i tota la natura. I també hi parla l’ànima immortal
del nostre poble amb accents d’emoció, recordant-nos que
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existeix i és capaç de vibrar. És la interpretació del mite simbòlic del terreny i de la raça, amants inseparables.
Per això als catalans, en sentir les notes sentimentals de la
tenora, ens corprèn un cert enyorament. Enyorem el passat? Enyorem temps millors? Enyorem estar satisfets de nosaltres mateixos; enyorem l’atansament a l’ideal. I aquest
enyor se’ns fa palès quan la música de la sardana abranda
l’amor dels nostres cors.
La sardana és ball gentil, en el sentit de gràcia i polidesa. Ella
pot, indubtablement, contribuir a l’harmonia, l’elegància i
l’agilitat del cos i l’esperit del poble català, tant o més que
qualsevol dels millors esports. Negligir-la seria atemptar
contra la perfecció de la nostra societat, ja que fóra menysprear un eficaç element d’educació i d’esbarjo i un motiu
d’atracció dels sentiments col·lectius, capaç de produir la
unió de molts esperits disseminats, i àdhuc enemics, en el
camp polític o social.
Sortosament, la sardana es balla cada dia més per tot Catalunya.
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Parlem bé, que no costa tant!

Cal saber dir bé el que volem dir
TARJA o TARGETA:
No hem de fer servir la paraula tarja en l’accepció de
targeta, encara que molta gent cregui que és “més catalana”.
Tarja originàriament es referia a un escut de defensa medieval rectangular. També significa, segons el diccionari
oficial, “Placa rectangular o ovalada on hi ha escrit un
nom, una indicació”; per exemple, a l’entrada de molts
edificis amb la finalitat d’indicar que hi trobarem un
metge, una empresa de publicitat, una residència per
a la gent gran, etc. Targeta, per tant, és una tarja petita (el Diccionari català-valencià-balear diu que prové del
francès targette) de cartolina on hi ha el nostre nom, la
nostra adreça, el nostre telèfon, etc. Els últims anys hom
en fa un ús més sovintejat gràcies al món bancari, a la informàtica i a l’esport. Actualment, per tal de desaprovar
l’actuació d’algú ja es diu que li han ensenyat la “targeta
vermella” (a partir del fet que mostrar-la un àrbitre a un
futbolista per joc violent o indisciplina significa l’expulsió
del jugador del camp).

Tarja també és l’obertura feta a la part superior d’un envà, sobretot per comunicar una habitació interior amb una d’exterior.
NO FEM L’IGNORANT, SI US PLAU:
El verb fer, de múltiples significats i usos en català, no s’ha
d’emprar mai amb el pronom se quan té el sentit d’imitar
algú en la seva manera de procedir, d’actuar: fer el savi, fer
el ric, fer el mort, fer el distret...
No cal que diguem que aquesta incorrecció es deu al fet de
copiar la construcció en espanyol, d’adaptar-s’hi, de sotmetre-s’hi, per pur desconeixement. Fins i tot ja se sent *fer-se
l’orni (no és pas *fer-se el suec!), sense equivalent directe:
és fer l’orni, no en dubteu!
També s’ha de tenir en compte, encara que ens referim a
més d’un home o a una dona o més, que la forma correcta
de l’adjectiu és invariable: Aquests fills meus sempre fan el
pobre quan el cap de setmana s’acosta; Aquella xicota fa
l’ingenu quan li convé; Les assistents feren el desentès (no
pas *les desenteses) en sentir aquelles paraules.

I ara l’origen d’algunes paraules ben catalanes
NONES
Els romans dividien les hores diürnes en quatre parts d’unes tres
hores de durada: prima, de sis a nou; terça, de les nou al migdia;
sesta, del migdia a les tres; i, finalment, nona, que devia anar més
o menys de les tres de la tarda a les sis de l’horari solar nostre.
De l’hora nona en va sortir l’expressió fer la nona i totes les seves
variants, sovint expressives o del llenguatge infantil: fer nones, fer
non-non, etc. Segurament, en origen, si tenim en compte l’hora,
fer nones devia voler dir ‘fer la migdiada’ –que, fixem-nos-hi, per
horaris, és ben bé el mateix que fer la sesta–-, però, en acabat, va
estendre el seu ús al son que es fa a la nit.

LAVABO
A la missa, després de l’ofertori, el sacerdot es rentava les mans
mentre deia, en llatí: “Lavabo inter innocentes manus meas”,
és a dir, ‘Em rentaré les mans entre els innocents’, paraules que
surten del sisè verset del psalm 26.
A partir d’aquí, lavabo passà a designar, consecutivament, la tovallola amb què l’oficiant s’eixugava les mans, el lloc on la deixava i el rentamans en què feia les ablucions i que estava situat més
o menys proper al presbiteri. Més endavant, el mot va passar a
significar qualsevol rentamans i, finalment, la cambra on hi havia
el rentamans: en fi, el nostre lavabo.

PETÓ
En llatí, de la boca se’n deia os, mot del qual ve òscul, que literalment voldria dir ‘boca petita’ i que, com sabem, significava, en
llatí com en català, ‘petó’. I és ben cert que, quan fem un petó,
si és prou cast, ajuntem els llavis i fem la boca petita. Vist això,
no ens hauria de sorprendre gens l’etimologia del nostre petó: en
català medieval existia la paraula pot per referir-se als llavis. Si hi
apliquem un diminutiu, tenim ja el potó; després, una dissimilació
de les vocals (és a dir, de les dues vocals iguals, n’hi ha una que
es transforma) ens duu fins al petó actual. Com veiem, els nostres
llavis petits no difereixen pas gaire de la boca petita llatina.

TRASTO
A l’edat mitjana, els trastos eren els bancs on seien els remers a les
galeres. Més endavant, el mot passà a designar qualsevol mena de
banc en una reunió. A partir d’aquest moment, afegí un parell de
significats nous: primer, qualsevol mena de moble vell, d’on ve el
trasto actual; segon, a partir de la comparació amb els bancs d’una
galera, d’una església o d’una reunió, les barretes transversals dels
instruments de corda. En aquest últim cas, sempre sense la o, que
ben probablement hi apareix a partir del plural trastos.
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Entrevista

En Joan del bar
La saviesa popular ens recorda que de Joans n’hi ha a totes les cases però al
nostre entorn més proper en tenim un d’inconfusible i conegut de tothom: en
Joan Agustí Feliu, de l’Empordanet. El nostre Joan del bar.
Em rep a casa seva a Marenyà, Can Cufí, després de la migdiada
preceptiva a la qual convida el temps estiuenc i els horaris laborals; per la seva feina, en Joan retira tard i el repòs havent dinat és
llei. Ens asseguem al sofà, còmodament, amb les persianes mig
abaixades i deixem fluir la conversa. No tenim pressa.
En Joan és baix empordanès de pedra picada, va néixer el 55 a
Fonteta, poble d’aspre famós pels seus recuits i pertanyent avui
al municipi de Forallac, per la unió dels municipis de Fonteta, Peratallada i Forallac des del 1977 i que pren el seu nom a partir de
l’encreuament de part de les lletres dels tres nuclis.
El seu pare, en Lluís, era flequer i la mare, la Lola, filla de Can
Llenas de Fonteta, cuinava com els àngels. Recorda com, a principis dels 70, els seus pares van anar a fer de guardes a un mas
de Cruïlles i la mare havia delectat les famílies Portabella, Gras i
Botey de Fitor amb els seus platillos. El matrimoni va tenir tres
fills: la gran, la Dolors, ha heredat la bona mà de la Lola davant
els fogons, després segueix l’Enric que s’està a Palau-Sator i tot
darrere en Joan.

Els anys de formació el van portar a estudi a la Bisbal i, apassionat
dels idiomes, a aprendre anglès, francès i alemany a Girona. Per
capacitat s’hi podia haver dedicat a ensenyar-ne, però l’entrada
en el món laboral el va allunyar de la Escola Oficial d’Idiomes.
Amb setze anys se’n va a fer la temporada de cambrer a Calella i
dels 17 als 24 treballa com a cap de recepció del càmping Castell
Montgrí de l’Estartit.
El 1981 en Joan es casa i neix el seu fill Eduard, avui metge anestesista a l’hospital de Figueres.
Entremig de tot plegat, es dedica una temporada a fer promocions per a Panini, amb seu a Torroella, i viatja per diferents ciutats
espanyoles fent difusió de les col·leccions de moda en aquell moment: “Moto-Sport”, “El libro de la selva” i la Lliga de Futbol 8081, la d’en Schuster i en Simonet (Allan Simonsen) al Barça, una
de les seves passions. Recorda aquella època amb enyorança.
La seva relació professional amb el món del càmping el porta,
el 1981, a fer un salt important: es converteix en gerent a nivell d’Espanya i Portugal d’una empresa anglesa dedicada a
oferir paquets de vacances amb caravanes, bungalows i tendes
instal·lades de forma permanent als càmpings. És una fórmula
adreçada al turisme familiar, que dóna bons resultats i el porta a
viatjar per la península ibèrica, a més de a Gran Bretanya, seu de
l’empresa matriu i país del qual se’n declara un gran admirador.
L’empresa fa fallida el noranta-tres i en Joan es queda sense feina
ni atur (a causa del seu càrrec com a gerent). Com veieu, de crisi
n’hi ha hagut sempre.
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Dèiem abans que el Barça és una de les seves dèries, però en Joan
en té una altra que el va dur fins a casa nostra: la cacera. Des de
mitjans dels vuitanta venia al vedat de la Tallada i havia fet alguna
visita al bar de l’Empordanet quan va obrir-se el 1991. Empaitant
perdius i algun conill, havia conegut en Nesto Llogaia, en Vicens
Xicot i en Japot i va saber que l’Ajuntament de la Tallada posava
a concessió L’Empordanet, que en aquella època obria només
de forma puntual els caps de setmana. Els tres talladencs el van
apadrinar en una carta de presentació que va adreçar al consistori
i va obtenir la gestió de l’Empordanet.
El segon diumenge de febrer del noranta-cinc, ja tenim en Joan
darrere la barra, acompanyat per la Claire, una jove anglesa a la
qual havia conegut a la seva etapa en el món del càmping. Enmig de plats combinats i esmorzars, van tirant endavant, però el
negoci és molt esclau, no fan cap dia de festa i al cap d’un any i
mig ella es cansa de la vida al poble i de la feina.
El pas del temps va formant l’Empordanet que avui coneixem i
que en paraules d’en Joan és «un local obert per a gent de totes
les edats i condició social».
Rememora tots els esdeveniments al voltant del local, amb una
presència molt marcada de la gent gran que, abans del Sinofós,
també feien xefles capitanejats per en Pere Estrada, el pare d’en
Josep Maria Falgàs. La taula sempre ha estat una bona excusa
per ajuntar-s’hi al voltant i en Joan encara ensaliva amb l’ollada
de sèpia amb pèsols que la Dolors Tarrats, entre d’altres, cuinaven
per Sant Isidre.
Les partides de botifarra, un clàssic de l’Empordanet, són un bon
exponent del canvi d’hàbits i de parroquians del local: fins a tres
taules recorda en Joan. Avui costa fer-ne una.
Però un restaurant és conegut, sobretot, per la seva cuina. La
qualitat de la matèria prima sempre ha estat una obsessió per
a ell. Els diferents cuiners que hi han passat han deixat la seva
empremta i contribuït a què el local fos reconegut arreu: l’Anna
Alsina de Colomers, la Pilar Verdaguer de Verges – que el va animar a fer menús diaris– i, des del 2005, l’Enric Puig d’Albons, en
Triqui, que delecta el personal amb les seves combinacions de
bolets, cacera, peix i unes tripes que no surten a la guia Michelin,
ni falta que fa.
Diu en Joan «tinc l’ofici més agraït i més desagraït». El tracte
amb la gent és complicat i, quan tenim gana, encara més. Però
està molt content perquè malgrat el context actual i els canvis recents –no permetre fumar a l’interior dels locals, el canvi
d’emplaçament de la carretera, el coi de la crisi...– té una clientela
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fidel i consolidada que en molts casos fins i tot fa quilòmetres
per venir a entaular-se a l’Empordanet. Les parets del local social
acullen festes i celebracions, alegries i fracassos esportius, rialles
i, és clar, com la vida mateixa, algun plor: en Joan recorda emocionat la defunció d’un client a causa d’un infart el dia abans de
Sant Galderic.
Hem parlat del Barça i de la cacera, però el retrat d’en Joan no
seria complet sense la seva marcada inclinació a prendre el pèl,
el que tots coneixem per “collonar”. Aquesta barreja de sornegueria empordanesa i humor anglès, que tant li agrada, la posa
en pràctica a la més petita ocasió: tots hem rebut alguna vegada,
bé sigui amb el bastó que des de darrere la barra utilitza quan
fan futbol a la tele, com amb els petards o el làser, que és la seva
penúltima joguina. No té malícia i ell diu «sé a qui puc fer broma
i a qui no». Conscient que la seva cara no és un reflex d’aquesta
forma de ser, es declara un bromista en tota regla.
Avui els dies d’en Joan passen a cavall de la feina i veient créixer
l’Eloi, el fill que fruit de la relació amb la Nuri omple d’alegria les
seves vides. I en l’horitzó més proper, hi ha un motiu més de festa
pel casament l’octubre vinent del seu fill gran, l’Eduard, una celebració que ja avança que voldrà compartir amb una convidada
als clients i amics com a home agraït que és.
Han passat gairebé dues hores de conversa, sense adonar-nos-en
i ho deixem aquí perquè en Joan avui té un sopar de comiat de
solteres i la feina l’espera.

Joan Lorenzo Quintana
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Medicina i salut

Males posicions
Les males posicions són aquelles forçades que fem
adoptar al nostre cos quan realitzem qualsevol activitat
de la vida diària o en el nostre lloc de treball.
Serà una mala posició qualsevol en què les articulacions que
hi intervenen no estan en posició neutra, o sigui, relaxades.
És evident que quan treballem, ens cal fer molts esforços per
dur a terme el nostre propòsit, però sovint, per intentar fer la
feina més ràpida i més eficientment, adoptem posicions corporals que no són gens beneficioses per a la nostra salut.

» Drets
Quan ens cal estar molta estona drets, en una mateixa posició, és una bona solució tenir un lloc enlairat (mes o menys
un pam) on poder recolzar un dels dos peus, i anar canviant
de peu. Això provoca que la zona lumbar de l’esquena estigui relaxada, i que el pes es reparteixi de forma equilibrada
entre les cames i l’esquena.

Si aconseguim modificar aquests mals costums, podrem ser
capaços de fer la feina o les activitats de la vida diària perjudicant mínimament el nostre cos, i això ens portarà a viure
amb molts menys dolors articulars i musculars.

Algunes de les males posicions més
comunes que fem són:
» Asseguts
Quan seiem, ja sigui per treballar, per conduir, per descansar, o per mirar la televisió, cal tenir la precaució de tenir
l’esquena ben recolzada al respatller de la cadira, butaca o
sofà, i no menys important, tenir els peus recolzats sobre un
reposapeus.

Una altra mala posició que sovint adoptem, sobretot les dones a l’hora de seure, és la de creuar les cames. Aquesta
posició afecta negativament a les articulacions del maluc i
també a la circulació de les cames.
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Quan hem de portar una càrrega, hi ha uns quants
conceptes a tenir en compte:
» El pes màxim recomanat a l’hora de manipular una càrrega
depèn del tipus de població:
Població general: 25 kg
Dones, joves i edat avançada: 15 kg
Personal sa i entrenat: 40 kg (esporàdicament).
» Si l’amplada de la càrrega supera l’amplada de les espatlles, cal portar-la entre dues o més persones.
» Quan més a prop del cos estigui la càrrega, menys esforç
ens caldrà per manipular-la.

David Resta
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Camatorta

La nova junta de camatorta
Ara que comença un nou estiu, convé tenir bons propòsits per continuar
millorant la cultura al nostre municipi, seguir amb les tradicions i aportar noves
activitats que potenciïn l’esmentada cultura des dels més petits als més grans.

Comencem amb il·lusió i ganes de treballar pel benestar i
volem fer del municipi un espai agradable, juntament amb
totes les comissions, procurant que les activitats i diades festives siguin plaents per a tothom, fins i tot amb menys recursos, com ens veiem obligats, a causa de la delicada situació
econòmica.

Desitgem tenir el suport de tothom perquè no s’apagui la
il·lusió de seguir creant activitats culturals i de lleure que
enriqueixin la vida social del nostre municipi.

Per això, ens dirigim a totes les persones de Canet, de Marenyà, de Tor i de la Tallada, amb l’objectiu que qualsevol
proposta que es plantegi a cada comissió, que no sigui una
teoria, sinó que es pugui posar en pràctica i que esdevingui
una realitat.

El nostre correu electrònic es: camatorta@hotmail.com

Agrairem l’ajuda, com també qualsevol suggeriment que pugueu fer, per millorar o ampliar els projectes de cada comissió.

Tots junts anirem endavant.

ACM Camatorta

Tel./Fax: 972 780 388 jpascual@sitelcon.com
C/ Major, 7 - 17134
LA TALLADA D’EMPORDÀ (Girona)
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Afers exteriors

Els germans Pascual,
en Joan i en Pere
Vaig haver de marxar del meu poble als catorze anys per anar a estudiar
el batxillerat superior i el preuniversitari a l’Institut de Girona. Abans
pràcticament no havia sortit, i la veritat és que al principi es fa difícil i complicat.
Per sort no estava sol i sembla que les penes compartides
no són tan difícils de passar. Vaig anar-hi amb un dels meus
companys de fatigues, en Joaquim Tarrats, i les nostres mares per mitjà del mossèn del poble ens havien trobat lloc a
la pensió de la Sra. Catalina, al carrer Claveria de Girona,
davant mateix dels Maristes.
Al principi sí que t’enyores una mica i trobes a faltar coses del
poble, la família, els amics, el menjar i el teu llit de casa... però
la veritat és que també tens més llibertat, tenint en compte
que els caps de setmana tornàvem sempre al poble.
En canvi, el meu germà va poder estar al poble molt més
temps, fins que va opositar al Banc Central, el varen destinar
a Malgrat de Mar i després a la Bisbal d’Empordà, on es
va casar. Però a ell ja li agradaven les feines del camp i així
va poder ajudar més als nostres pares, fins i tot de casat i
mentre treballava al Banc. Després va aconseguir entrar a la
Caixa, primer va ser destinat a Roses, llavors a la sucursal de
Vilatenim i finalment a l’oficina central a Figueres.
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Jo vaig decidir estudiar la carrera de Dret a la Universitat
Central de Barcelona. També per mitjà del mossèn vaig trobar lloc a la pensió de la Sra. Florinda. Més tard vaig canviar
diverses vegades de lloc, però, evidentment, la ciutat era
molt més gran i amb possibilitats infinites de tot (treball, oci,
espectacles, etc...). De fet vaig poder començar a treballar al
despatx de l’advocat Jordi Puig, l’home de la Remei Sagué
de “Can Camadas”, que em va deixar fer pràctiques i veure
expedients que a la llarga em van servir de molt.
De Barcelona ja no venia cada cap de setmana al poble, sinó
un cop al mes, o encara menys. La família –i el meu pare (que
en pau descansi) sobretot–, quan en veien ja sabien que entre
d’altres, un dels principals motius de la visita era que s’havien
acabat els diners i que per al dilluns següent en necessitava
més. I s’havien de buscar encara que fos a sota les pedres.
A mi, la veritat –al contrari del meu germà–, les feines del
camp mai no m’havien agradat fins al punt que durant el
servei militar d’en Pere (a la Marina destinat a Mallorca)
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el meu pare em va dir que com a mínim a l’estiu l’havia
d’ajudar mentre el meu germà no hi fos, i Mare de Déu senyor, va acabar de mi fins al “gorro”, ja que el vaig ajudar poc
i malament i més d’un cop em va maleir els ossos.

Sempre he tingut molt clar que era
fill de la Tallada d’Empordà i per a
mi el meu poble era importantíssim

A mi Barcelona no m’agradava per viure-hi ni treballar-hi.
Quan vaig acabar els estudis vaig tornar altre cop a Girona
per buscar feina i per sort en vaig trobar com a “passant” al
despatx de l’advocat Nicolàs Sàez, i d’aquesta manera vaig
començar a exercir d’advocat. Més tard em vaig casar, van
néixer els meus fills i fins ara... i quasi sense adonar-me’n,
han passat trenta-dos anys amb una bufada.

festes com la de la Gent Gran, Sant Galderic, Festa Major...
procurem d’assistir-hi tant per fer costat a la meva mare com
per gaudir una mica de tot –en especial poder jugar a “la
botifarra”, que m’agrada molt. I de fet, tant el meu germà
com jo podem considerar-nos afortunats perquè marxar del
poble per anar a viure a Figueres i Girona respectivament
tampoc no és tan traumàtic, ja que la distància és petita i
estàs al costat del poble.

Quan la Mireia i l’Albert eren petits sí que anàvem més al poble –on es veien amb les seves cosines la Montse i la Gemma
a veure els avis i per celebrar-hi aniversaris i festes, però en ferse grans ja els hi ha costat més venir-hi, ja que tots ells tenen
els seus amics i la seva vida aquí a Girona o a Figueres. Sempre he tingut molt clar que era fill de la Tallada d’Empordà i
per a mi el meu poble –les arrels– era importantíssim, tant
per la meva família com pels amics, els records i tot plegat.
Mai no he volgut perdre la identitat i hauria d’aprofitar-ho
més encara que sempre que puc, sobretot en les ocasions de
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Ara que a mi ja se m’acosta la jubilació –el meu germà ja fa
temps que està prejubilat– qui sap si podré gaudir una mica
més de tots els plaers que ens pot donar el nostre poble. I
sobretot anar-hi més, encara que sigui tan sols per passejar,
buscar espàrrecs o cargols, o per parlar amb els amics de
sempre, de tota la vida... i més si és té en compte que la
vida passa molt i molt de pressa i les coses s’han de fer quan
pots, no deixar-ho per a més endavant, ja que no saps el que
ens passarà.
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Història

La rehabilitació i
consolidació a l’església de
Sant Esteve de Marenyà
En l’execució del projecte de
rehabilitació, s’han recuperat espitlleres
que estaven cegades i s’han consolidat
parts dels murs recrescuts sobre la
volta que presentaven grans pèrdues
de massa i debilitaven l’estructura de
l’edifici. S’han reforçat les estructures
de façanes, la portalada que va
substituir l’accés lateral de l’església
romànica primera i la reparació total de
la coberta, cornisa i cairats de fusta.
En els dos costats de l’església, per garantir la seguretat
de la volta, foren adossats dos ferms contraforts en talús
per tal de consolidar i evitar majors danys d’una esquerda
longitudinal de la volta central, que té forma de mig punt
escapçat.
Amb l’addició, al segle XVIII, de la planta fortificada coberta,
es va construir un pilar central al mig de la volta, el qual va
ajudar a provocar un assentament d’aquesta volta amb la
corresponent esquerda longitudinal. En les obres de rehabilitació s’han construït tres tensors, tirants metàl·lics, que
donen coherència estructural a tota l’estructura.

Sant Esteve de Marenyà, una joia del romànic .

nau, murs laterals de llevant i arc de suport de cor que s’ha
posat al descobert amb les obres de rehabilitació.
L’espai pictòric de l’absis es reparteix en registres horitzontals
sobre el que es desenvolupa un programa iconogràfic considerat de gran riquesa. Contenen un gran nombre d’escenes
sense separació entre elles: la lapidació de Sant Esteve i la
crucifixió de Crist com a home.
L’objectiu principal de l’actuació de conservació i restauració
de les pintures murals romàniques ha estat estabilitzar tots
els materials compositius del mural: els diversos pigments i
terres minerals, els morters i el suport mur; i donar una lectura d’unitat al conjunt de l’absis.

A l’interior de l’església, encastada al mur de migdia, hi ha
una làpida sepulcral gòtica, força malmesa, datada l’any
1320. Amb la neteja dels paraments interiors, la peça queda
ressaltada.
A la zona de l’absis de l’església s’hi conserva encara un
conjunt de decoració mural que ocupa el mur semicircular
i s’organitza en dos registres superposats, pintura mural
romànica datada entre finals del segle XI i el primer terç del
segle XII. Estilísticament aquest conjunt mural s’ha relacionat sovint al cercle d’Osormort. En el procés de rehabilitació
s’han descobert noves pintures decoratives a l’interior de la
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Visita guiada durant les darreres Jornades de Patrimoni.
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Malgrat l’enrenou, el resultat és excepcional.

S’ha actuat eliminant els morters d’èpoques posteriors de
manera mecànica amb fines escarpes, bisturís, martells, pinzells i aspirador i consolidant les capes de morter, bisellant
les restes originals i injectant amb xeringa o paletí morters
hidràulics de calç, per tal de consolidar el conjunt pictòric.
Amb l’eliminació dels morters afegits, s’han descobert per
una banda restes de morter original pintat a la base de
l’absis, a l’arc del presbiteri i restes de morter original mostrant les diferents capes a la coberta de la conca absidial.
Per una altra banda s’han destapat elements que marquen
l’evolució decorativa amb la descoberta d’un sagrari a l’absis
i de dues fornícules a l’arc presbiteral.
Dins els procés de rehabilitació i recuperació, s’ha procedit a
enderrocar al costat de ponent, part d’un recrescut de murs
construït en època tardana sobre els contraforts que configuraven una cambra destinada a sagristia.

Juny 2012

Podem gaudir dels frescos en tot el seu esplendor.

Les obres han estat realitzades dins el Programa Romànic
obert, promogut per “la Caixa”, contractat pel Bisbat de
Girona i supervisat pels Serveis Tècnics de la Direcció General de Cultura de la Generalitat de Catalunya i pels Serveis
de Patrimoni del Centre de Restauració de Béns Mobles de
Catalunya.
Projecte i direcció, l’arquitecta Mariona Llenas; supervisió i direcció, l’arquitecte Joaquim Bover; direcció tècnica, l’aparelladora Maria del Mar Ribé; restauració pintures,
4Restaura; contractista obra, Construccions Sinyol.

Mariona Llenas i Kim Bover.
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Racó jove

M’agrada La Tallada
Quan els ànims són baixos, només de mirar els camps de tons verdosos, em puja
l’alegria al 100%. Quan camino per el Puig Segalar, em noto lliure de tot el que
m’envolta! Nomes fa un any que sóc a La Tallada i ja em noto com a casa meva.

Dibuix de Claudia Menasalbas Luna.

Text i dibuix de Martina Ribas Rofas.

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

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

DLP

Grup DL
75, Avenue Jean Joxé
49100 Angers-France - www.dalicom.com

Vivers
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Llibres a escena

Cyrano de Bergerac
Molta gent recordarà la història del
Cyrano de Bergerac, el mític personatge amb un nas enorme que el caracteritza. A l’obra de teatre de l’escriptor
francès Edmond Rostand, estrenada a
París el 1897, se’ns explica que aquest
soldat espadatxí romàntic i heroic
s’enamora de la seva cosina i per ella
escriu emotius i delicats versos que
mostren la bellesa de la seva ànima.
Aquesta sensibilitat i les qualitats literàries per mostrar els
seus sentiments amorosos li permeten guanyar-se el cor de
la bella Roxane, sobrepassant els altres pretendents: el comte de Guiche (qui té el poder) I el jove Christian (qui té la
bellesa).
Han estat moltes les posades en escena que s’han fet
d’aquesta obra, que recrea part de la vida real d’un dels més
importants escriptors des sis-cents francès (novel·lista, dramaturg, autor satíric, científic i pensador), molt incomprès
en el seu temps per les seves idees.
En català va ser famosa la versió de 1985 interpretada per
Josep M. Flotats, amb muntatge de Maurizio Scaparro, al
teatre Poliorama i al cinema és destacable la versió de 1990
dirigida per Jean-Paul Rappeneau, amb Gérard Depardieu
com a protagonista, interpretació per la qual va ser nomenat
a l’Òscar al millor actor principal.

Pere Arquillué
protagonitzant la
nova versió de
Cyrano de Bergerac.

Vint-i-set anys més tard de la primera representació teatral
catalana, Oriol Broggi i La Perla 29 recuperen el personatge i
l’acosten al públic actual, basant-se en el mateix text de Flotats
que havia traduït l’escriptor Xavier Bru de Sala, amb algunes
petites diferències. Aquesta nova versió la podreu veure a la Biblioteca de Catalunya a Barcelona fins al 22 de juliol i està protagonitzada per Pere Arquillué, actor molt conegut entre d’altres
papers per donar vida al comte Arnau i al Claudi de La Riera.
L’acompanyen a l’escenari Marta Betriu (Rosaura), Bernat Quintana (Christian) i Jordi Figueres (Comte de Guiche), entre d’altres.
És un bon moment per (re)llegir el clàssic de Rostand, una gran
obra de la literatura universal que no podem deixar de conèixer.
Després, per suposat, no us perdeu la representació teatral!

Margarita Vidal
ENLLAÇOS RELACIONATS:
ca.wikipedia.org/wiki/Edmond_Rostand
www.tv3.cat/videos/4101733/Arquillue-es-posa-el-nas-de-Cyrano
ca.wikipedia.org/wiki/Cyrano_de_Bergerac_(pel·lícula_de_1990)

CLUB DE LECTURA DE CAMATORTA
Els assistents al Club de Lectura de l’Associació Cultural CaMaTorTa hem pogut comptar amb la presència de dues escriptores de les nostres comarques que han tingut la gentilesa d’acompanyar-nos per comentar els seus llibres respectius:
L’ajudant del metge, de Mercè Font i Germans, gairebé bessons, de M. Mercè Cuartiella.
Us volem convidar a La Caseta de la Tallada el proper 8 de juliol, a les 7 de la tarda, per compartir la lectura d’una tercera
novel·la: Bones intencions. Tenim confirmada la presència de l’autora, la M. Mercè Roca i de ben segur passarem una bona
estona parlant de llibres, tal com ho hem fet les vegades anteriors.
Un mantindrem informats també de les properes convocatòries del Club de lectura a través de la pàgina al facebook de
CaMaTorTa: www.facebook.com/AssociacioCulturalMunicipalCamatorta

Juny 2012
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Per passar l’estona
Oblits amb humor
Tenim la síndrome d’atenció deficient activat per l’edat?
Avís a tothom. Si tens algun d’aquests símptomes que reflectim pots tenir SADAE. Paraula de Lisa Simpson.
Aquesta nova síndrome es manifesta en primera persona així:
«Vull rentar el cotxe. Quan em dirigeixo al garatge veig que hi
ha correspondència a la tauleta del rebedor. Decideixo donar
un cop d’ull abans d’anar a rentar el cotxe. Deixo les claus del
cotxe sobre de la tauleta, vaig a llençar els sobres buits a la
brossa i me n’adono que està plena. Llavors deixo les cartes,
entre les quals hi ha una factura, a la tauleta i porto la galleda
d’escombraries a buidar al contenidor. Penso que, ja que hi
vaig, puc pagar la factura amb un xec i tirar la carta a la bústia
que està al costat dels contenidors. En aquest instant em trec
de la butxaca dels pantalons un talonari de xecs i veig que només me’n queda un. Vaig al despatx a buscar-ne un altre i em
trobo sobre de la tauleta la Coca-Cola que m’estava bevent i
se’m havia oblidat. Trec la llauna per tal que no es vessi sobre
dels papers i noto que s’està escalfant, decideixo portar-la a
la nevera. Ufff! De camí cap a la cuina m’adono que el gerro
de flors de la calaixera està sense aigua. Deixo la Coca-Cola
sobre la calaixera i per sorpresa meva trobo les ulleres de prop

que havia buscat tot el matí. Decideixo portar-les al meu escriptori
del despatx i, després posar aigua a les flors. Porto les ulleres al
despatx, empleno una gerra d’aigua a la cuina i de sobte veig el
comandament a distància del televisor. Algú se’l va deixar a la
taula de la cuina. Me’n recordo que ahir a la nit el vàrem estar
buscant com a bojos. Decideixo portar-lo a la sala d’estar, tant
punt hagi posat aigua a les flors. Tiro una mica d’aigua al gerro i la
major part vessa pel terra, per la qual cosa torno a la cuina i deixo
el comandament a distància sobre la taula i agafo una baieta per
assecar l’aigua. Vaig cap al rebedor i tracto de recordar-me què és
el que havia de fer amb la baieta...
S’acaba la tarda: el cotxe està sense rentar, no he pagat la factura, les escombraries encara s’han de llençar, hi ha una llauna
de Coca-Cola calenta a sobre de la calaixera, les flors continuen
sense aigua, encara tinc un sol xec al talonari de la meva butxaca, no sóc capaç de trobar el comandament de la tele ni les
meves ulleres de prop, hi ha una taca al costat de la calaixera i no
tinc ni la més mínima idea d’on són les claus del cotxe.
Serà l’edat? No te’n riguis, perquè si encara no t’ha arribat, ja
t’arribarà.»

Meteorologia

Desembre
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig

Temperatura
mitjana període
1984-2012

Temperatura
mitjana
2011-2012

Pluviometria
mitjana acumulada
període 1984-2012

Pluviometria
acumulada
2011-2012

7,9
7,3
8,2
10,7
13,1
16,9

7,9
6,1
5,2
10,7
12,3
16,6

58,7
54,2
44,8
49,6
60,9
60,3

0,5
16,9
3,2
37,2
59,1
74,9

Estació Experimental Fundació
Mas Badia (IRTA)
Ctra. de la Tallada s/n
17134 - La Tallada de l’Empordà
Tel: 972 78 02 75
Fac: 972 78 05 17

DIAGRAMA OMBROTÈRMIC LA TALLADA D’EMPORDÀ 2011-2012
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període 1984-2012
Pluviometria
acumulada
2011-2012
Temperatura
mitjana període
1984-2012
Temperatura
mitjana 2011-2012
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Recepta de cuina

Minestra de verdura
Ingredients:
(Per a 10 persones)

•
•
•
•
•
•
•
•

30 cebes petites
20 carxofes petites
600 gr. de puntes d’espàrrecs
1.500 gr. de pèsols
40 patates petites
10 pastanagues
3 ous
Pernil en tacs

Preparació:
Es desgranen els pèsols. Les clovelles es posen a bullir. Després d’unes dues hores es
treuen. Cal fer que el caldo continuï bullint
fins que es redueixi bastant.
Es netegen les carxofes i es fan bullir i es reserven.
Cal netejar les pastanagues i pelar les patates.
Es posa la cassola al foc amb un quart de litre d’oli. Quan està calent s’hi posa el pernil.
Una vegada fet es retira (no ha de quedar
cruixent). En el mateix oli es fregeixen les
cebes petites i la pastanaga tallada petita.
Quan es comença a fer es posa una cullera de farina i s’hi afegeixen els pèsols. A foc
lent s’ofeguen els pèsols (cal anar removent
amb una cullera de fusta). S’afegeixen les
patates i s’ofeguen amb els pèsols, les cebes
i la pastanaga. Finalment, es posa una part
del caldo (just cobrir les verdures) que hem
fet amb les carcasses dels pèsols i es deixa
que vagi bullint a poc a poc (la cassola tapada). Si comença a quedar-se seca s’hi posa
una mica més de caldo. La minestra no pot
queda ni caldosa, ni seca.
Quan les verdures estan fetes es passen a
una altra cassola (plana i de fang).

Juny 2012

Les carxofes bullides es tallen per la meitat
i es passen per farina. A l’oli, en una paella (on després s’hi fregiran les carxofes) s’hi
fregeixen dos alls. Abans que es cremin es
treuen i en el mateix oli s’hi fregeixen les
carxofes. Una vegada fregides es posen en
la cassola amb la resta de verdures. Es posa
també el pernil fregit al començament.
S’afegeixen les puntes dels espàrrecs que
prèviament han estat escaldats (una mica
més que escaldats, però no massa més).
Es fan bullir els ous i quan estan durs es tallen
i s’afegeixen a la cassola de les verdures.
Una vegada estan tots els ingredients dintre
de la cassola es posa una mica més de caldo
i a foc molt lent (i cassola tapada) es deixa
que bulli uns deu minuts (la raó és que els
espàrrecs amb el vapor s’acabin de fer). Molta cura. La minestra no es pot enganxar i,
per tant, si va quedant seca s’hi afegeix més
caldo. Finalment s’agafa la cassola amb les
dues mans i es remena diverses vegades.
Una variant. En lloc d’ou dur s’hi pot afegir a
sobre de la minestra un ou per persona i que
s’escalfi durant els deu minuts que bull al final.
Natxo Vila
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La Tallada

Les Nos
festes
20

29/30 DE JUNY
Divendres 29
20.00 hores
			
		

Partit de casats contra solters
en homenatge a Albert Callís i Hereu

			

A continuació pica-pica pels participants!

Dissabte 30
12.00
		hores
17.00
		hores

Missa Solemne amb el Cor de La Tallada

18.30
		hores
23.30 hores

Sardanes a càrrec del Foment del Montgrí

Festa de l’escuma
Concert i ball amb l’orquestra La Montecarlo

Tor
14/15 de juliol
Dissabte 14

12.00 hores
		
19.00 hores
			

Missa Solemne

24.00 hores

Ball de Festa Major amb el grup Xarop de Nit

Diumenge 15

Sardanes
A la mitja part pregó a càrrec de Mª Rosa Font

18.30 hores
			
		

Cercavila amb els Grallers del Montgrí
A continuació Xocolatada al Casal de Tor

19.45 hores

Espectacle Infantil a la plaça del poble

tres
Majors
12

MarenyA
4/5 d’agost

Dissabte 4

18.30 hores
		
22.00
		hores

Espectacle de màgia amb David el Mag

			

A continuació, sessió de DJ

Diumenge 5
12.00 hores

Sopar popular

Missa Solemne amb el Cor de La Tallada

Canet
- Festa de Sant Mateu 22/23 de setembre
Dissabte 22
17.00 hores

Diumenge 23

Jocs de cucanya i xocolatada

12.00 hores
			
		

Ofici Solemne acompanyat pel grup Samara
i tot seguit concert

14.00
		hores
17.00 hores
			

Dinar de germanor
Música a càrrec dels veïns de Canet
amb la discomòbil “Crac.K-Net”

I CONCURS

L’àmbit de les fotografies preferiblement és
el nostre terme municipal.
Dues categories:
Nens/Nenes (fins a 14 anys) | Joves i Adults

DE FOTOLA TALLADA
GRAFIA

El preu de la inscripció és 1 Euro per
participant i s’efectuarà a través de
l’Ajuntament (cultura@latallada.cat) fins
el 28 de juliol de 2012. Últim dia d’enviament
de les fotografies 31 d’agost de 2012.

D’EMPORDÀ

Les bases del concurs estaran penjades
en la web del municipi www.latallada.cat,
al Facebook de Camatorta, a l’Ajuntament
i als punts d’informació de cada poble.

2012

Tema “Ombres”

Ajuntament de
la Tallada d’Empordà

