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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 Joventut.............................joventut@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 9.30 a 13 h
........................... dimarts .................. De 9.30 a 13 h
........................... dimecres ................... De 16 a 19 h
l’Ajuntament romandrà tancat
per vacances del 12 al 25 d’agost

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
Bellcaire.................................................. 972
Albons.................................................... 972
ASSISTÈNCIA SOCIALial
Verges (dimarts de 9 a 14 h)................... 972
Torroella.................................................. 972
Transport sociosanitari Creu Roja............. 972

78 00 34
78 84 71
76 51 06
78 00 07
76 00 29
30 09 92

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:

Correus................................................de 12 a 12.30 h
.............................................................. 674 19 74 33
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
Horari de misses:
La Tallada...............................diumenge: Estiu 09.30 h
Tor.................................................. dissabte: Estiu 20 h
Marenyà........................1r dg de cada mes: Estiu 09.30 h

RECOLLIDA DE DEIXALLES
SERSALL
Contenidors no selectius............................. dll, dm i dv
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...................................................112
Bombers...................................................................112
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 i 600 86 32 30

Proveïdors D’AIGUA, GAS I ELECTRICITAT
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
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Parlant en termes econòmics i socials, continuem immersos
en moments convulsos i difícils. Vivim pendents de les notícies econòmiques, de les opinions de suposats experts, de
les decisions polítiques que es prenen, d’intentar entendre
qui mana i, fastiguejats dels escàndols de corrupció que
ens envolten, però alguns, també esperançats que al final
d’aquest camí llarg i després de moltes matinades, el nostre viatge cap a Ítaca ja no té marxa enrere.
En els darrers mesos i amb les obres del projecte «Viure al
Poble» hem assistit a la troballa d’unes restes molt rellevants al casc antic de la Tallada que ens han fet sentir una
mica com l’Indiana Jones. De forma semblant al Dr. Jones,
ens hem endinsat en una aventura que ens ha permès descobrir un camp de sitges de l’època alt medieval datades
dels segles IX-XI d’elevat valor històric i arqueològic per a la
nostra comunitat. Així, aquesta troballa juntament amb les
altres construccions de l’època que s’han pogut recuperar
ens proporcionen unes evidències molt clares de com era la
vida en les nostres contrades en aquell període. Per això, la
importància d’aquestes excavacions i de la seva documentació ja que ens permeten reconstruir els nostres orígens
tot deixant-ne constància per al futur.
L’estiu ja és aquí. Aviat serà temps de vacances, temps per
gaudir de totes aquelles coses que el dia a dia no ens permet de fer i, també, temps de festes majors. L’estiu però,
ens porta, després de llargues jornades de calor, vespres
per parar la fresca al carrer i compartir estones disteses
i entretingudes amb els nostres veïns. Aprofiteu-lo, que
passa de pressa!
Per acabar, us volem fer saber que aquest any i per primera
vegada, a la recta final de l’estiu —1 de setembre— es durà
a terme la Fira ErAquari. Es tracta d’una fira de teràpies
alternatives per a la salut, artesania i alimentació ecològica que pot ser una oportunitat de promocionar l’activitat
econòmica del nostre municipi.
Fins al proper Aspre i Pla. Bon estiu a tothom!
Consell de Redacció
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Fets i gent

El Reis d’Orient

Els tres Reis i el seu seguici no van faltar a la seva cita anual.

Els Pastorets d’aquí i d’allà

Vam riure de debò amb la representació d’enguany.

JARDINS DEL TER
Lluís de las Cuevas
MANTENIMENT JARDINS I PISCINES
TEPIS / HERBA ARTIFICIAL
REGS AUTOMÀTICS
TEL: 647 175 554
jardinsdelter@hotmail.com
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Taller de fanalets

Taller de fanalets dirigit per la Irene Vallvé.

Tarda de contes i mites
Sant Jordi

La tradició oral d’explicar contes, ben viva! (Júlia Falgàs)

Explicació de mites. (Lina Vilamitjana)

Nadal

I si a les paraules hi posem música, encara millor.
(Montse Forcada i Montserrat Puig)

Juny 2013

Explicació de contes. (Margarita Vidal)
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Fets i gent

Taller de cuina

Vam repetir el taller de cuina amb la Mercè i en Fèlix.

El resultat va ser espectacular!

Taller de
maquillatge

Una bona estona dedicada a millorar la nostra imatge.
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Tennis

Preparant Roland Garros.

Número 12

Festa de la gent gran

«Temps d’espardenyes», la veu dels nostres grans com a testimoni del pas del temps. La Daniela Israel-Wilson n’ha dissenyat el llibre.

Es pot comprar a l’Ajuntament.

El llibre va ser presentat per la seva autora, Roser Bagué, l’alcaldessa del municipi.

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

Juny 2013
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Fets i gent

2a BTT i 1a Run Diversport
La prova va comptar amb una nombrosa participació.

Xerrada de reciclatge

Festa de
Santa Maria
15 d’agost
Festa Petita de la Tallada

Empord’Art
(Exposició artística del municipi)

..............de 10.30 a 19.00 h
Visita d’inauguració
obres Recinte Intramurs
........................a les 20.00 h
Sardinada i cremat
..........a partir de les 21.00 h
Recorda els bons hàbits de reciclatge, sempre és molt útil.
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Canet
Carnaval

La carrossa del Carnaval dels de Canet, sempre original i divertida.

Calçotada

Jazz a Canet
26 de Juliol, a les 10 de la nit
a la plaça de l’Església

Temps de calçots.

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 2013

17002 GIRONA. 972-218825
WWW.IBERLAND.COM
info@macfont.es
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Fets i gent
L’1 de setembre, el nostre
municipi celebrarà la seva
1a Fira ErAquari.
És una fira diferent, única
i amb moltes activitats.
Anoteu-ho a l’agenda. No hi podeu faltar!
Qui hi vulgui col·laborar pot comunicar-ho a:
cultura@latallada.cat
El dia 12 de juliol a les 8 del vespre farem una reunió per
a la preparació. Ens agradaria que hi assistíssiu.

Serà una fira on assistiran persones del món de les teràpies
alternatives com el ioga, la reflexoteràpia, massatgistes, etc.;
parades de productes naturals, ecològics i artesans. Hi haurà
diferents espectacles, xerrades sobre salut, música, passejades
a cavall o en bicicleta. Resumint, un dia intens en què tots hi
podem col·laborar com a organitzadors perquè hi haurà feina
per a tots o bé com a visitants, gaudint d’un bon massatge,
d’una classe de ioga o escoltant una música agradable.

DEFUNCIONS
Rafael Serra Foix 25/12/2012

Habitants empadronats: 459 (el 10/06/2013)

Maria Assumpció Manich Llaona 31/03/2013

Des de l’1 de gener: 16 altes i 12 baixes.

Eric Thibout (20/04/2013)

Meteorologia

Desembre
Gener
Febrer
Març
Abril
Maig

Temperatura
mitjana període
1984-2012

Temperatura
mitjana
2012-2013

Pluviometria
mitjana acumulada
període 1984-2012

Pluviometria
acumulada
2012-2013

7,90
7,30
8,14
10,66
13,03
16,86

7,60
6,85
6,88
10,42
12,72
14,86

56,7
52,9
43,4
49,2
60,8
60,8

0,5
6,9
17,1
131,3
71,9
49,0

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 2012-2013
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Temperatura [ºC]

Pluviometria [mm]

Pluviometria
mitjana acumulada
període 1984-2012
Pluviometria
acumulada 2013

Temperatura
mitjana període
1984-2012
Temperatura
mitjana 2013
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La Colla del Sinofós

En un món cada cop més revolucionat i estressat amb les noves tecnologies… noves…
tan noves tampoc no ho són; el primer ordinador, el Z1, el va inventar Honrad Zuse l’any
1936.
Nosaltres, que hem viscut molt, valorem d’allò més tenir 1.523 amics o més al Twitter, Facebook o al Whatsapp.
Però el que realment ens agrada i ens omple és allò que s’ha fet tota la vida: agafar una
cadira i anar a parar la fresca o estar en contacte amb altres persones físicament; pots escoltar els sons de la natura i totes les seves aromes, et trobes els/les veïns/es, veus mainada
jugar… gent del poble que passeja, algun foraster que s’ha perdut i prova d’explicar–te el
seu rotllo o tu li pots explicar el teu… i entre tots xerrant, xerrant, fins i tot se’ns pot ocórrer
com arreglar el món!.
Un món en el qual cada vegada es necessita més i més solidaritat i La Colla del Sinofós no
es queda a casa, la gent del Sinofós fa la feina de casa, del camp, de l’hort, cuida els seus
néts i encara té temps de col·laborar, fer activitats i manualitats per ajudar els col·lectius
que més ho necessiten. A partir d’ara tothom que vulgui pot portar aliments per al Banc
d’Aliments a la Caseta.
A totes les persones que ens ajudeu a fer-ho possible us volem dir: GRÀCIES!
Salut a tothom!
Horaris i activitats de La Colla del Sinofós:
A partir de les 3 de la tarda fem taller de memòria i risoteràpia, cada 15 dies anem al parc
de salut de 4 a 5 si fa bon temps (a partir de juny serà de 7 a 8), després a la Caseta fem
manualitats o simplement fem activitats de lleure.
Aquesta temporada també hem decidit que un cop al mes faríem una xerrada i una sortida,
com que aquestes activitats no tenen agenda concreta, sinó que es fan quan a tothom li va
bé, un cop s’ha decidit què i quan es fa trobareu la informació a l’aparador de la Caseta i a
Queviures la Tallada (la botiga de la Dolors) o trucant al tel. 610 521 327.

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

Juny 2013
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La Colla del Sinofós

Sortida a Cartellà
Sortida de gener: al pessebre de
Can Roseta, que té unes quantes
peculiaritats: per començar, està
obert tot l’any. Can Roseta mostra
9 escenes del pessebre tradicional,
però també reproduccions de 52
monuments de tot Catalunya i de

totes les esglésies de la vall de Llémena, realitzades amb suro. També
hi ha escultures dedicades a 14 oficis
tradicionals i als 10 símbols de Catalunya, aquestes últimes fetes amb
ferro. Tot fet per la Remei Mulleras a
la Vall de Llémena a Cartellà.

Xerrada de cuina saludable
La regidora M. Dolors Guàrdia ens va organitzar un taller
molt saludable amb la Susanna, una infermera de Besalú
molt trempada, que ens va fer una xerrada de cuina saludable, que és la que habitualment fem nosaltres, però
també ens va explicar com funciona el nostre aparell digestiu i com s’absorbeixen els nutrients. Va ser d’allò més
interessant. La Susanna ens va convidar a visitar-la, i a la
tardor segurament ho farem!
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Taller de cuina
Pel mes de febrer vam tenir el privilegi que un gran cuiner del Mas Pau d’Avinyonet
de Puigventós (Alt Empordà), reconegut amb una estrella Michelin, en Roger Riu
Vallvé, ens fes un taller de cuina. Evidentment, va ser per llepar-se’n els dits!

Juny 2013
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La Colla del Sinofós

Sortida
al Teatre
Victòria
Pel març tocava teatre,
i quin teatre, van ser més de dues
hores de no parar de riure!
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Taller de
bunyols
Per Pasqua es va fer un taller de
bunyols de poma, eren una delícia!

Número 12

Sortida a Palau-sator
A Palau tenim molt bons amics i així sempre ens ho han fet saber,
acompanyant-nos a moltes de les activitats que organitzem La Colla del Sinofós.
Aquesta vegada, però, els vam tornar la visita, ens van
acompanyar a veure els dos museus del municipi: el Museu
de Vehicles Clàssics, que acull la col·lecció iniciada el 1986
per Francesc Sais. L’entrada és gratuïta, i si es vol pot fer-se
un donatiu per al manteniment; i el Museu Rural Mas Pou,
que s’ha creat a partir de la recuperació d’antigues eines i
màquines pròpies del camp i de l’entorn de la vida del pagès; per visitar-lo podeu anar a fer un molt bon dinar a Mas
Pou i l’entrada serà gratuïta, si no haureu de trucar per demanar hora. Val a dir que ens vam trobar com a casa!

Juny 2013
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La Colla del Sinofós

Manualitats
Sembla mentida, però tot i fer totes aquestes activitats
encara ens queda temps per fer manualitats.
Per Sant Jordi, roses amb càpsules de cafè. Per la Festa de la
gent gran vam decorar els centres de flors pel sorteig a favor
del Banc d’Aliments. I ara, a la Roser de Tor se li va ocórrer
fer agulles de feltre per a la desfilada de moda a favor de
l’ONCOLLIGA. Fer-se gran no vol dir quedar-se al sofà!

Acudit
L’avi li explica al seu nét Josep els grans canvis que hi ha hagut en la societat des de la seva
joventut fins ara...
—Saps, Josep, quan jo era nen la meva mare em donava 100 pessetes (60 cèntims d’euro) i amb això em feia
anar a la botiga de la cantonada. Llavors jo tornava amb quatre barres de mantega, dos litres de llet, un sac
de patates, dos formatges, un paquet de sucre, una barra de pa i una dotzena d’ous...!
I en Josep li respon:
—Avi, en la teva època no hi havia càmeres de vigilància?

16

Número 12

Pel maig, cap a Girona
Va ser formidable: vam tenir «la sort» que van anunciar pluja,
així és que no hi havia gaire gent i no vàrem haver de fer cua per anar a veure
les exposicions i vam poder entrar a tot arreu que vam voler!

Des de fa deu anys que la Rosa Ferrer
col·labora a Temps de Flors amb l’escola
on va aprendre l’ofici.
Els últims dos anys ho ha fet pel seu compte. El tema que li varen donar aquest any
a Torregironella va ser el Corpus dels segadors.
El treball es basa en diverses parts, la més important de la qual és la catifa que representa
una mar de sang en homenatge a la revolta dels segadors, que s’inicià a Barcelona el dia
del Corpus de 1640. La revolta dels segadors s’anomenà Corpus de Sang.
Rosa Ferrer (florista)
John Martin (arquitecte-escultor)
Colum Pettit (violinista)

Juny 2013
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Sumar és créixer

Avui fa un any
Ens ha costat una mica posar-nos-hi. Ja fa dies que la Daniela ens va
demanar escriure quatre ratlles en aquesta secció «Sumar és créixer» i avui,
que es compleix el primer aniversari de la nostra vinguda a Marenyà,
pot ser un bon moment per explicar-nos i fer balanç.
Mireu, ja tenim una edat, i després de molts tombs per la
vida (professionals, emocionals i geogràfics), una mica per
l’atzar hem aterrat en aquest bonic municipi.
Som una parella recent (tan sols fa quatre anys que estem
junts) i buscàvem una casa on gaudir de la nostra vida
en comú. Entre tots dos sumem cinc fills i sis néts (de
moment).
Nascut a Terrassa, en Jordi ja fa trenta anys que es mou per
l’Empordà, i després de viure a diferents indrets (Palafrugell, la Bisbal, Madremanya i Rupià), tenia molt clar que no
volia deixar el Baix Empordà.
En Jordi està jubilat de fa quatre dies i després de molts i
variats oficis, la seva darrera etapa professional ha estat al
Consell Comarcal, al Servei d’Informació Geogràfica. En la
darrera legislatura, va exercir el càrrec d’alcalde de Rupià.
Una experiència que considera molt intensa i recomanable
per a tothom. Actualment, encara manté forts lligams amb
aquest municipi, on col·labora en algunes de les activitats
del Grup de Cultura, com ara el cinefòrum, l’òpera i les
excursions.
A la Carme, si li pregunteu d’on és, us dirà que és de la
Cellera de Ter, tot i que casualment va néixer a Barcelona
i que ha passat la major part de la seva vida a Girona, on
encara hi manté forts vincles personals i professionals. El
Baix Empordà l’ha conegut els darrers anys de la mà d’en
Jordi.
És advocada especialitzada en dret matrimonial i família i
ha compaginat durant molts anys l’exercici d’aquesta professió amb diferents càrrecs a l’administració. Ha estat durant set anys delegada de Justícia a Girona. Actualment,
treballa a la Diputació de Girona com a cap de l’àrea de
Promoció Econòmica.
Encara que tenim personalitats ben diferents, l’un més reposat i l’altra més inquieta, compartim activitats i aficions
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A Marenyà hi hem trobat la casa
que buscàvem, un paisatge que ens
enamora i uns veïns molt acollidors.
que gaudim plegats: la música, el cinema, la muntanya (al
Jordi no li traieu la muntanya...), la lectura... i ens agrada
participar en la vida cultural i les activitats socials que ens
ofereix l’entorn més proper. Tot això ens aporta un enriquiment personal i enforteix l’actitud positiva i esperançada
davant la vida que a tots dos ens agrada mantenir.
Al nucli de Marenyà hi hem trobat la casa que buscàvem,
un paisatge que ens enamora i uns veïns molt acollidors.
En definitiva, després d’aquest primer any, ja podem dir
que aquí és casa nostra. Estem gratament sorpresos de les
activitats que es duen a terme al municipi i de la bona comunicació que l’ajuntament manté amb els veïns.
Sovint gaudim de passejades pels diferents indrets del municipi i així de mica en mica anem coneixent la seva gent.
Si passeu per Marenyà, estarem molt contents de saludarvos. I és que aquí, a Marenyà, a casa nostra, hi pensem
viure molts anys si la salut i la sort ens acompanyen.

Jordi i Carme

Número 12

Cultura popular

Rondalla:
El secret de l’Ametller, que el sap un de cada carrer
Veus aquí que una vegada era l’Ametller, el qual tenia un amic
molt amic. Vet aquí que arribà una època en què l’Ametller
decidí prendre estat, i ho contà al seu amic.
L’amic només li contestà: «Home casat, ruc espatllat».
L’Ametller es casà, i estava encantat de viure amb una dona de
tan belles condicions com la que la sort li havia donat, li deia
a l’amic. Aquest li contestava que fes la prova, que confiés un
secret a la seva dona, i veuria i podria apreciar així com patia del
mateix mal de les altres.
Tant i tant li botzinà la mateixa idea, que l’Ametller resolgué fer
la prova. I vet aquí que un dia arriba de la feina, i tot malmirrós,
vinga panteixar i vinga queixar-se.
—I doncs, què tens? —féu la seva dona.
—Què en faré, de dar-te pena! Deixa-ho córrer: ja em passarà.
—No, digues-m’ho! I ara!...
—No, dona!
I després de deixar-la patir una estona, li diu:
—Escolta bé. Però... per l’amor de Déu!... Has de saber que
no sóc com els altres homes. De tant en tant sento uns grans
dolors, forts, molt forts; i el resultat és que ponc un ou.
—Oh!
Aquella dona no s’ho podia treure del cap. Va visitar-la la seva
mare, i li conegué que n’hi passava alguna. Va interrogar-la,
però de primer fou en va. Finalment, entre grans reserves, li
va dir:

ROURA
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—Sobretot no digueu a ningú la nostra desgràcia; però, mireu,
l’Ametlller cada dia pon un ou.
Sa mare prou li va prometre que no ho diria a ningú, prou, això
rai!; però tornant-se’n a casa, troba una cosina seva, i...
—D’on véns? I què feu? I què dieu?... —me li planta.
—No es pot estar mai tranquil al món. Saps l’Ametller, el marit
de la meva filla?
—Sí, què?
—Que mira, no deu estar bo, i pon dos ous cada dia com les
gallines, i la pobra filla meva, pots pensar com està!
La cosina va dir que no ho havien d’esbombar; però ella ho
va contar a una parenta, dient-li que l’Ametller ponia tres ous
cada dia.
En secret, a cau d’orella, aquesta ho va dir a una altra, i aquesta
a la de més enllà.
Tothom que va divulgar el secret feia la recomanació de guardar-lo, però el fet és que cada una hi afegia un ou o més.
Tant, que aviat va anar de boca en boca, i dos o tres dies més
tard de feta la prova, es trobaren els dos amics i diu l’Ametller:
—Noi!...
—Sí, ja sé que pons no sé quants ous cada dia.
—Quants diuen, la gent?
—No ho sé: tothom n’hi afegeix. Amb això, ja veus que és com
et deia: ni la teva dona ha sabut guardar-te el secret.
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Aportada per Pere Pagès
Recollida del llibre Aplec de Rondalles, de Valeri Serra
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Hem anat a...

Sant Pere de Rodes
Cada vegada que enfilo la carretera de Vilajuïga fins al monestir de
Sant Pere de Rodes em vénen al cap aquells monjos que pujaven a peu per
camins difícils i costeruts cercant un lloc per instal·lar-s’hi. No tenien pressa,
calia endevinar el lloc on els monjos hi viurien tota una vida.
Havia de ser un lloc obert, airejat, amb bones vistes i a prop del cel.
Veritablement els monjos que van descobrir Sant Pere de Rodes merexien un premi.
He voltat dotzenes de monestirs anant per
aquests mons de Déu, però aquest és únic.
El lloc tranquil, no hi havia cap casa a prop,
ideal per dedicar-se a l’estudi i a la pregària.
I la vista del mar, immens, tranquil sovint i
a vegades esvalotat per la forta tramuntana.
Si ara ja és bonic, imaginem-nos per un moment la vista sense les cases del Port de la
Selva. Només hi deuria haver algun mas, ja
que el poble era a la Selva de Mar.
De ben segur que la majoria que llegireu
aquestes ratlles heu estat i més d’una vegada
a Sant Pere de Rodes. El que no hi hagi estat
mai no espereu ni un dia més, és trobar un
tros de cel a la terra. El primer encert avui
és haver fet l’aparcament a deu minuts del
monestir. Ens hi anem acostant a poc a poc, i de cop apareix
la magnificència arquitectònica d’un conjunt romànic meravellós, amb els seus campanars.
Els orígens del monestir es perden en el temps i les llegendes. Hi ha constància de l’existència d’un gran edifici antic al
segle VI, la funció del qual encara es desconeix. La llegenda
diu que uns monjos van traslladar les relíquies de sant Pere
i d’altres màrtirs fins a la muntanya de Verdera, per mar,
fugint d’Itàlia i les van amagar.
El cert és que l’inici d’esplendor del monestir se situa a partir del segle X, quan un noble anomenat Tassi i el comte
d’Empúries Gausfred s’interessaren pel monestir, que va
rebre grans donacions de terres per part seva i també va
aconseguir preceptes i privilegis dels papes i dels reis francs,
com el que el 944 el convertí en abadia. L’època forta del
monestir va ser als segles XII i XIII. En aquests moments era
un dels centres de poder espiritual, polític i econòmic més
importants, capaç d’ampliar les seves dependències con-
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siderablement i de fer obres de gran valor artístic com la
portalada del mestre de Cabestany. A partir del segle XIV
va començar la decadència fins arribar a convertir-se en una
gran ruïna al segle passat. El 1930 va ser declarat Monument Historicoartístic Nacional. Durant tot el segle passat es
van anar fent obres de reconstrucció que permeten valorar
la seva magnificiència. Cal destacar-ne la gran església, la
cripta, el claustre, el menjador, el rebost…
És impossible en poques ratlles resumir tanta magnificiència.
Per sort, amb l’entrada et regalen un llibret que resumeix
perfectament tot el que podem anar observant. El que era
el palau de l’abat s’ha convertit en un magnífic restaurant,
on es menja bé i per un preu correcte. La darrera vegada
que hi vaig anar vàrem dinar-hi i la veritat és que vam sortir
molt satisfets.
Pujar a Sant Pere de Rodes i no arribar-se al castell de Sant
Salvador o de la Verdera és com anar a Roma i no veure el
Papa. El camí és dret i si pregunteu a algú d’allí us diran que

Número 12

és a deu minuts. Bé, deu minuts de pagès, que en la realitat
són vint o vint-i-cinc. El castell devia existir ja al segle IX i el
974 fou donat al monestir pel comte Gausfred d’EmpúriesRosselló. La veritat és que el lloc no és apte per als que tenen vertigen. Des d’allà dalt hom s’adona de la grandesa
de l’Empordà. Mar i planúries s’uneixen en un paisatge que
només ens poden descriure els poetes.
Tornem al monestir i entrem a la sala on contínuament es
passa un vídeo que resumeix el passat i el present, amb unes
imatges molt encertades.
Si disposem de tot el dia no deixem de visitar l’esglesiola de
Santa Helena, ben reconstruïda, situada davant mateix de
l’aparcament i que era el temple del poble de la Santa Creu
de Rodes, ara totalment en ruïnes.
Tinc per costum pujar per Vilajuïga i baixar fins al Port de
la Selva, un poble molt ben arranjat i on també podem
menjar en restaurants molt variats. I fins i tot m’agrada
arribar-me a la Selva de Mar, que existia abans que el Port
de la Selva, que com diu el nom era el port pescador de la
Selva de Mar.
Acabo. En un sol viatge no us ho acabareu pas tot. Hi he pujat dotzenes de vegades i cada cop que hi torno descobreixo
coses noves. Recomanable cent per cent.
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Volta al món

De Tor a Beijing: 8.700 km!
En Sergi Vicente, el corresponsal de TV3, ens ha acostumat
amb les seves cròniques a dir-ne Beijing, però per a molts de nosaltres
és i serà sempre Pekín, com quan érem petits.

Amb l’arribada de les noves tecnologies, el Google Earth i
les infinites possibilitats que tenim per conèixer món amb
les fórmules de baix cost, sembla que les distàncies s’hagin
escurçat però, a fe de Déu que la Xina és lluny! Un vol Barcelona-París suposa l’escalfament per la banda per tal d’anar
acostumant el cul a la cadira, perquè el plat fort només comença: París-Beijing són nou hores d’avió que si dorms es
fan de millor suportar, però quan arribes el jet-lag et deixa
destarotat per una bona estona: allà el rellotge marca sis
hores més.

d’embalums en precari equilibri, com si fos una atracció de
circ. Fumen i pedalen amb un posat tranquil, com si el temps
no existís.

El primer que veiem en el taxi que ens porta de l’aeroport
a l’hotel és un immens anunci de Roca, l’empresa catalana
de mobiliari de bany. Un modern paisatge de disseny futurista ens dóna la benvinguda a la capital del país, una ciutat
de prop de vint milions d’habitants on la tradició mil·lenària
conviu amb la darrera tecnologia, com s’ocupen de proclamar les gegantines pantalles de plasma d’alta definició que
cobreixen les façanes dels gratacels de vidre i acer.

Sortim a donar un volt per la ciutat mentre cau la tarda
d’aquest abril suau i ens arribem al mercat del carrer Wangfujing, un laberint on la gent va a fer una queixalada. No
espereu trobar-hi els típics pintxos del Lizarrán; cada parada
és, per ella mateixa, un repte per als nostres estómacs occidentals. És clar que aquí mengem cargols, garoines i peus de
porc, però els aparadors a peu de carrer llueixen tota la fauna que pugueu imaginar: escorpins, estrelles i cavallets de
mar, larves de tota mena d’insectes, ocells i mil-i-un productes més que no identifiquem. Les olors són fortes i algunes
ja et fan desistir tot i anar mentalitzats per a l’aventura. Ens
decidim pels escorpins fregits que, pel gust, tenen una retirada amb els calamars a la romana però sense l’arrebossat.
Si acluques els ulls i fas un glop de cervesa —en tenen moltes de bones— tot passa millor.

Hi ha cotxes per tot arreu i el clàxon és l’extensió natural de
les extremitats dels conductors; sorprenentment, però, malgrat l’intens trànsit no hi ha accidents. De tant en tant passa una bicicleta carregada fins l’impossible amb tota mena

La gent ens fa fotos a nosaltres. No veiem massa occidentals
i els fem gràcia. Hi ha un home que a casa deu tenir un
àlbum sencer amb les nostres imatges de turistes sorpresos, perquè no para de retratar-nos compulsivament mentre
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A tot arreu, la figura del drac: cos de serp, banyes de cérvol, orelles de brau, urpes de falcó i escates de peix. La representació del poder absolut,
protector dels mals esperits.

ens somriu feliç. Anem provant alguna cosa més i volem fer
postres però no ens en sortim, tot és rabiosament dolent
malgrat tenir un aspecte atractiu. Sembla rebosteria, però
enganya...

Més tard veiem el Palau d’Estiu, que es troba a
uns dotze quilòmetres del centre de la ciutat.
Aquí venien els emperadors a parar la fresca, fugint del rigorós estiu de la capital. 300 hectàrees
convertides avui en parc popular per a gaudi de
tothom, amb un llac artificial en forma de préssec, la fruita que representa la longevitat en la
cultura tradicional xinesa. El que més ens crida
l’atenció és la gran galeria vora el llac, un passeig
porxat en fusta de 728 metres de longitud amb
14.000 pintures a les bigues: quedem amb la boca oberta.
Tot l’espai va ser declarat Patrimoni de la Humanitat el 1998
per la Unesco.

La plaça de Tian’anmen, amb els seus 880 per 500 metres
de superfície, és una de les més grans del món i és recordada
com a escenari de les protestes d’estudiants del 1989, amb
un jove enfrontant-se als tancs de l’exèrcit que s’ha convertit en una icona de la resistència pacífica. El mausoleu de
Mao-Tse-Tung a una banda i l’entrada a la Ciutat Prohibida
dels emperadors a l’altra emmarquen aquest immens espai.
Sota l’atenta mirada del «gran timoner», com els xinesos
anomenen popularment el president Mao, creuem les portes d’aquest conjunt de palaus i edificis, construït el segle XV
i que fou residència de 24 emperadors, el darrer dels quals,
Pu Yi, va abdicar el 1912.
Els edificis són de fusta policromada amb colors molt
vius i tot és ple de simbolisme que el nostre guia s’ocupa
d’interpretar per a nosaltres. La lleona i el lleó, que vetllen
l’entrada dels temples, els guardians del teulat, unes figures
que protegeixen dels incendis. L’harmonia del yin i el yang
representada en les 9.999 habitacions de la Ciutat Prohibida
amb 81 (9x9) rebles de llautó a cada una de les portes, que
tenen una mena de protecció a la part inferior per tal que els
fantasmes —que no saben saltar— no puguin entrar.
El yin i el yang són els dos conceptes clau del taoisme i representen la dualitat de tot el que hi ha a l’univers. Descriuen
les dues forces fonamentals oposades i complementàries
presents a totes les coses. El yin és el principi femení; el
yang, el masculí. Un no pot existir sense l’altre, igual que el
dia s’alimenta de la nit que el segueix i viceversa.
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Al vespre ens refem amb un dels àpats tradicionals de la gastronomia pequinesa: l’ànec lacat, un deliciós plat que mengem en una restaurant on és l’especialitat de la casa.
Deixem una estona Beijing per visitar la Gran Muralla, en
un dels trams més ben conservats que es pot admirar a Badaling, a uns 80 quilòmetres de la ciutat. N’hem vist imatges a la televisió, fotografies i tot el que vulgueu, però res
és comparable a tenir-la al davant i trepitjar-ne un tram:
7.300 quilòmetres de longitud per protegir-se de les tribus
del nord, salvant els desnivells del terreny per damunt turons i muntanyes. Una obra impressionant, presidida per la
bandera xinesa amb les seves cinc estrelles grogues sobre
fons vermell; aquí també hi ha simbolisme: els camperols,
els funcionaris, els estudiants i els obrers envoltant el Partit,
l’estrella més gran.
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Volta al món
Un altre dia visitem, també a Beijing, el Temple del Cel, envoltat pel Tian Tan Park un espai arbrat on la gent practica
les seves aficions: cantar, ballar, tocar instruments tradicionals, jugar al dòmino... Qinian Dian (el Temple del Cel) és
una impressionant construcció del segle XV, la més gran del
seu gènere a tot el país, i es feia servir per donar gràcies per
les collites. Del conjunt d’edificis que el formen en destaca
el temple principal que li dóna nom, un edifici circular de 30
metres de diàmetre i 38 d’alçada que s’aguanta sobre 28
pilars de fusta i murs de rajol, sense cap biga!

Ara sí que marxem de Beijing per anar —en avió, aquí totes
les distàncies són molt grans— a Xi’an, la ciutat coneguda
pels seus guerrers de terracota.
Descobert per uns camperols el 1974 en el decurs d’unes
obres, l’exèrcit de guerrers de terracota es troba dins el
mausoleu del primer emperador de Xina, Qin Shi Huangdi
(221 aC-206 aC) i és format per unes 8.000 figures distribuïdes en formació de batalla en quatre fosses diferents.
El conjunt impressiona moltíssim i es troba en continus i
acurats treballs de restauració a l’interior d’una nau gegantina, talment com si fos el garatge d’un avió. La coneguda expressió «això és una feina de xinos!» pren aquí tota
la seva dimensió perquè si l’ofici d’arqueòleg és sinònim
de paciència, aquí n’han de tenir molta per anar ajuntant
els milers de fragments trencats d’aquestes figures d’1,80
metres d’alçada que originalment eren policromades amb
colors vius i brillants i que, a més, tenen totes un rostre
diferent. Les figures de guerrers i oficials conviuen amb
uns cavalls de guerra espectaculars que sembla que han
d’arrencar al galop en qualsevol moment de tan reals com
són...
Deixem Xi’an per encarar la recta final del nostre viatge i
de nou en avió traslladar-nos vora mar, a Shang-haï, la segona ciutat més gran de la Xina i una de les més poblades
del món amb els seus més de divuit milions d’habitants.
És la capital econòmica de la república popular xinesa i
compta amb un barri europeu amb nombrosos edificis
colonials agrupats al districte conegut com el Bund, testimoni de la primera Guerra de l’Opi i posterior estada dels
britànics i altres nacionalitats occidentals. A l’altra banda
del riu, en el districte financer de Pudong, s’acumulen
gairebé 5.000 gratacels i es respira ambient de negocis
per tot arreu.

Al Temple del Cel.

el planter de casa

les millors varietats d’avui fetes a prop vostre

Vivers DLP, sl
Carrer del Pla, 4 - 17135 TOR (Girona)
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Un dels edificis de la Ciutat Prohibida.

Una de les moltes curiositats de Shang-haï és que compta
amb un tren magnètic que connecta el centre de la ciutat
amb l’aeroport, a 30 quilòmetres de distància i on es planta en tan sols 7 minuts per la seva velocitat punta de fins
a 431 km/h.
Si us agrada el te, en trobareu pertot arreu, en mercats tradicionals i en petites botigues atapeïdes de tots els accessoris

que pugueu imaginar. I, és clar, al cantó de botigues megaluxoses, tota la gamma possible de falsificacions de pràcticament qualsevol marca, en diferents nivells de qualitat:
rellotges, roba, maletes, aparells electrònics... Ni que sigui
per curiositat val la pena perdre’s una estona per qualsevol
de les moltes galeries comercials que s’hi dediquen i que
són, a tota hora, plenes de gent. Aneu disposats a regatejar
perquè entre el primer preu que et demanen i el que acabes
pagant por haver-hi una proporció de 10 a 1!
S’acaba el viatge i hem de tornar cap a casa, però acumulem moltes vivències i imatges de contrast que retindrem
per sempre.
La Xina no és només el país més poblat del món, sinó que és
un drac amb molts caps i que no para de créixer. Treballen,
treballen i treballen, no sempre en les millors condicions,
però el temps sembla aturar-se en aquest immens territori
que mira al món des d’una banda i que va estenent la seva
influència i poder econòmic per tot el planeta. Arribaran allà
on es proposin. Bé, de fet, ja són aquí.

Mercat de te: la nostra barretina és força més discreta...
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Joan Lorenzo Quintana
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Entrevista

Josep Maria Guàrdia Solés
Som a finals de maig però la llar de foc encara crema. Un bon tió d’alzina surera
es consumeix lentament mentre per la finestra de la cuina una pluja menuda fa xim-xim
i convida a la conversa. El nostre interlocutor d’avui viu al poble més menut del municipi,
Canet de la Tallada, i aquest és, en quatre pinzellades, un retrat de la seva vida.
«Vaig néixer el 7 de maig del 42 aquí mateix on
ens trobem, a can Saló», engega en Josep Maria amb
la seva veu contundent però afable. De fet, em precisa, «el
nom real del mas gairebé ningú el coneix: mas Rohensa».
La seva família mena la propietat des del 1855, quatre dies,
com aquell qui diu. El besavi Joan, en Joanet Guàrdia que
li deien, es va casar amb la pubilla Saló i d’aquí el nom pel
qual se’l coneix. Sempre s’han dedicat a l’agricultura, com a
masovers d’aquestes mateixes terres.
L’avi Josep i l’àvia Leonor (Heras Carreras de cognoms) van
tenir tres fills: l’Enric —pare d’en Josep Maria—, la Rosa Maria i la Maria Rosa. Sentit de l’humor a l’hora de batejar les
filles no els en va faltar.
De l’Enric, el seu pare, en guarda un record molt desdibuixat
perquè malauradament va morir de malaltia als 37 anys,
quan en Josep Maria tant sols en comptava set. A la seva
memòria hi té, però, un record ben viu: ell i el pare al pont
de Pedra de Girona, un dia que havien anat a la capital per
a veure futbol, un esport i un equip dels quals el seu pare
era un gran aficionat. De ben segur que des d’allà on sigui,
l’Enric deu haver passat unes bones estones veient la temporada que enguany ha fet el Girona...
La Joaquima Solés Grau, la seva mare, filla de Rupià, va haver d’agafar les regnes de la casa, amb dificultats evidents,
però gràcies a la força del seu caràcter decidit i que la feina
no li feia por, va poder fer créixer els dos fills: en Josep Maria
i la seva germana Rosa Maria, que viu a Torroella i és cinc
anys més petita.
S’havia d’anar a l’escola i tocava fer-ho a Verges i allà hi va
conèixer una persona que el va marcar, el seu mestre, en
Miquel Ferrer Soler, «un sant home» a qui en Josep Maria i els seus companys temien com «la marabunda», un
home «molt recte i que mai de la vida et feia una
injustícia». No necessitava cridar ni aplicar el càstig físic,
tan sols fer omplir llibretes de «màximes» als que, com en
Josep Maria, tenien dificultats per tenir la llengua quieta. Els
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En Josep Maria i la seva germana Rosa Maria, a tocar el pou.

que coneixeu una mica el nostre home sabreu que de totes
les coses que li devien costar, callar era la primera de la llista.
En conseqüència, la frase «no hablaré en clase» la va haver
d’escriure un grapat de vegades! Ah, i com deia el Sr. Ferrer,
«en letra clara y bien hecha». Prou que se les va empescar
en Josep Maria per intentar escriure amb dues plumilles a la
vegada, però...
Som en plena postguerra i el català només es fa servir en les
classes de doctrina. L’altre mestre, el Sr. Puig, tenia mètodes
diferents.
Els companys d’estudi li deien Guàrdia. De més gran va ser
«en Saló de Canet» i encara avui molta gent de Verges el
coneix per aquest motiu. Als 13 anys deixa l’escola i entra
de ple al món dels adults: carmanyola amb tomates i alguna anxova o un tros de llangonissa, i a engegar les vaques
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rememora les anades a la Bisbal on si volies ballar havies
d’anar amb traje. La picaresca ha estat una constant de tots
els temps, i la mateixa americana servia per a més d’un company si l’anaves passant per la finestra...
Li pregunto per la mili, un clàssic en les converses entre homes, i em diu que no la va fer. Acollint-se a l’expedient per
ser fill de vídua, va evitar el servei però confessa que s’hauria
estimat més fer-la per evitar els cinc anys d’absoluta dependència que aquest fet comportava. En efecte, no anaves a files, però quedaves lligat fins a complir els 25 anys. Si la mare
hagués faltat, hauria hagut d’incorporar-se a files. Aquest
fet li va provocar un gran neguit i recorda aquells anys com
de mancats de llibertat; ell i la Dolors es volien casar, però
aquesta mena de «sentència» els impedia fer-ho.
No recorden la postguerra d’un forma especialment dramàtica. El pare no hi era, és clar, però a pagès no es passava
gana i la vida a l’aire lliure en un lloc encara avui tan tranquil
com Canet feia de més bon passar.

Amb el pare i la mare, fa quatre dies.

s’ha dit. A sota el braç, aquell hivern, també hi porta els
llibres d’escola perquè els matins encara va a repàs amb el
Sr. Ferrer.
Els pardals no deixen d’enraonar rere els vidres, amb una
piuladissa que encomana primavera. La dona d’en Josep
Maria, la Dolors Gasull, filla de
Tor, ens acompanya asseguda
vora la llar. Es coneixen des que
tenien 15 i 18 anys respectivament. El ball de Verges va ser
l’escenari de trobada per a moltes parelles que, com aquesta,
van posar les bases d’una llarga
vida en comú.
Sempre han estat balladors i els
agradava anar al cine a Verges,
però la feina és la feina i a mitja
part s’havia d’anar a munyir. Tots
dos tenen molts bons records
de la joventut, amb amics de
veritat. «On va el cotxe, va
el senyor», recorda en Josep
Maria d’aquella època, mentre
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En Josep Maria canvia de cara quan recorda un fet decisiu
de quan tenia vora 9 anys: un dia es va començar a trobar
malament i el metge d’entrada no hi donava importància,
atribuint-ho a un refredat. Però el dolor al ventre no disminuïa i una nit, de la manera que van poder, van arribar-se
a l’antiga clínica del doctor Bofill de Girona amb un atac
agut d’apendicitis que gairebé acaba amb la seva vida. En
examinar-lo, el cirurgià va dir a la mare que es preparés pel
pitjor, tenia una infecció severa de la qual no se’n sortiria si

Amb tots els fills i una veïna. Els reconeixeu?
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Entrevista

Els néts, l’alegria dels avis.

no aconseguien penicil·lina. Els anys cinquanta no hi havia
les facilitats actuals, i la vida i la mort penjaven d’un fil encara més precari. Afortunadament, gràcies a la intervenció
d’un familiar amb bons contactes, es va localitzar el medicament i avui ho pot explicar. Va passar, però, cinc setmanes a
la clínica i al sortir-ne, el metge li va dir: «posa el comptador
a zero, perquè la teva vida comença avui».
Casualment, ell i la Dolors van coincidir sense saber-ho a
la mateixa clínica i pel mateix diagnòstic i dels seus cinc
fills, quatre han estat operats del mateix a edats similars. La
genètica és apassionant.
En Josep Maria i la Dolors han tingut cinc fills: la M. Dolors,
la gran, que viu a Canet; l’Enric, resident també al mateix
poble; en Joaquim a la Bisbal; en Josep Maria Mia a Tor, i en
Robert, també ara a Tor.
Avui gaudeixen dels seus set néts, l’Anna, en Quim, en Pau,
la Mireia, l’Oriol, la Clàudia i l’Eudald, mentre recorden les
entremaliadures del seu fill Robert, el petit i més «tremendu» de tots, que no parava mai quiet.
I la vida, pas a pas, continua...
En Josep Maria i la Dolors donant-se el «sí».
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Parlem bé, que no costa tant!

Perill: traduccions
Era inevitable que el progrés aconseguís una nova fita creant estris de
traducció automàtica, fins i tot en diversos idiomes, gràcies als quals, per exemple,
es poden publicar versions del mateix diari en català i espanyol.
Aquest fet hauria de ser en principi positiu si no fos perquè,
segurament, la majoria de textos d’aquestes publicacions
són traduccions de l’espanyol al català i no pas viceversa.
Això té com a resultat que molts textos periodístics en la
traducció acaben de perdre la poca gràcia original.

Mala hierba nunca muere 4 Els dolents duren més que
l’arna.

Així, doncs, és possible que trobem traduccions realment
pintoresques com les següents:

Como Pedro por su casa 4
gués a casa seva.

Borrón y cuenta nueva 4 Deixem-ho estar i tornem a començar / Fer creu i ratlla / Començar de cap i de nou.
Com a cal sogre / Com si esti-

En un diari aparegué el titular «La Reflexió de Llegeixo»,
traducció literal de «La Reflexión de Leo», en referència al jugador de futbol Leo Messi.

Cuando el río suena, agua lleva 4 Quan els gossos borden,
alguna cosa senten.

En una altra publicació parlaven del municipi de «Fàstic» en referència al municipi d’Ascó.

Dar gato por liebre 4 Donar garses per perdius.
Dar la tabarra 4 Atabalar / Fer la murga.

Altres: «Anna Ampolla» és Ana Botella, esposa de José
María Aznar.

Estar sordo como una tapia 4 Ser sord com una campana.

La «comunitat mongeta» és La comunidad judía.

La flor y nata 4 El bo i millor.

«Robert Mestresses» és Roberto Dueñas, jugador de
bàsquet.

Llegar a las quinientas. 4 Arribar a tres quarts de quinze.

«Mercès Benz Classe C» és el conegut cotxe Mercedes Benz.
Parlant de traduir, sovint utilitzem frases fetes de la llengua
castellana traduïdes literalment del castellà o directament les
diem en castellà. Aquí tenim un llistat d’algunes d’aquestes
expressions amb les equivalents en català:
Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija 4
que troba bon padrí, ja ha recorregut mig camí.

El

No hay mal que por bien no venga 4 Déu escanya però no
ofega. / Després d’una baixada sempre ve una pujada.
No me da la gana 4 No em ve de gust. / No em rota. / No
vull.
¡Ojalá! 4 Tant de bo!
¡Ojo! 4 Compte! / Ull viu! / Vigila!

No ver tres en un burro 4 Tenir pa a l’ull / No veure-hi més
enllà del nas / Passar bou per bèstia grossa.

¡Por si las moscas! 4 Per si de cas!

Quien va a Sevilla pierde su silla 4
se n’aixeca ja no hi seu.

Saber una cosa de pe a pa 4
cosa de dalt a baix.

Al lloc de la guineu, qui

A quien madruga Dios le ayuda 4 Qui matina fa farina.
A Dios rogando y con el mazo dando 4 A més de pregar
cal treballar.

Saber-ne un niu / Saber una

Tarambana (Ser una tarambana) 4 Ser un cap boig, cap
calent, cap de pardals, cap de trons, cap fluix, cap verd, capsigrany, cap lleuger.

Al mal tiempo buena cara 4 Cal fer el cor fort.

Una de cal y otra de arena 4
lenta.

¡Algo es algo! 4 Una mica al cor es fica!

¡Y punto! 4 I no en parlem més! / I ja n’hi ha prou!
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Una de freda i una de ca-
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Afers exteriors

Els germans Tarrats,
en Joaquim i en Joan
Tant l’avi com el pare eren de la Tallada, però en Joan i jo varem néixer
a Ullastret i allà vam viure fins als cinc anys.
Fa 57 anys vàrem arribar a la Tallada amb un
carro, un cavall, quatre gallines i amb una mà
davant i l’altra darrere. En Lluís, el meu pare,
delicat de salut; la mare Francisca, una dona
amb una força i esperit admirables; en Joan, el
meu germà amb una deficiència psíquica, i jo,
el petit, sec i escanyolit. L’adaptació va ésser ràpida. El pare va muntar el molí, la mare va desenvolupar ràpidament el seu esperit emprenedor i comercial (criar pollastres, gallines, conills,
porcs, fer hort, vendre peix, butà, etc. etc.).
L’única joguina que vaig tenir va ésser un carro
petit de fusta. No em vaig poder comprar mai
llaminadures, però la mare cada setmana ens
portava una barra de xocolata. Gràcies al bon
amic Joan Pascual, que tenia molts llibres de contes, ens
passàvem hores llegint: Hazañas Bélicas, Roberto Alcázar y
Pedrín, etc. Jugar a bàsquet, parar ballestes, pescar mirallets i anguiles a la riera, concursos de murals, de ràdio…
i els dissabtes al vespre, tot el poble a veure la «tele» a
l’escola. Al cap d’un temps, al casal de Tor a veure Bonanza.
Records inoblidables!!!
Vaig fer el batxillerat amb el Srs. Boix i Pastoret, però
per poder pagar els estudis tocava col·laborar: sis anys

d’escolar amb Mn. Llorenç per sis rals (sort dels batejos),
molts rosaris, misses, viacrucis i enterraments, bici i a vendre peix a Marenyà i Tor, portar els ànecs a «caçar» cargols i l’ajut d’una petita beca...
Després l’Institut de Girona, a fer el Superior i Preu, compartint pensió amb el company Joan Pascual. Volia anar
a la Universitat, però la beca només donava per a matrícula i llibres i no per a la pensió i els pares em varen
dir que m’espavilés. A l’estiu vaig treure’m el Comerç i

OFICINA DE VERGES
Plaça Onze de Setembre,10
T 972 78 08 08 F 972 78 05 42
17142 VERGES
Email: mustel@mapfre.com
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oposicions per a un Banc (horari compatible amb estudis).
Vaig aprovar, i a Blanes a treballar al banc i a tres llocs més
per estalviar 100.000 pessetes perquè els pares poguessin
comprar i pagar un camió d’ordi a Lleida.
Crec que tots aquestes dificultats des de petit em varen marcar amb un caràcter positiu davant les adversitats. Entenc
em va esser molt útil i enriquidor, ja que t’ho fan veure tot,
la vida, la família, els amics i la societat, d’una altra manera.
Et fan sentir orgullós i feliç de la família que he tingut
la sort de tenir i alhora també saps que has d’ésser més
fort, lluitador i bona persona per superar les fites que tu
mateix i la vida et posa per davant.
Després de divuit mesos de mili (Cartagena i Madrid), em
vaig casar amb la Rosa i varen venir en Xavi i l’Enric. Veníem a la Tallada cada 15 dies, i els nens, cada any, un
mes a l’estiu amb els avis. Amb els anys cada cop es feia
més difícil que els nois vinguessin, però jo, cada 15 dies
a proveir-me de l’hort i ous, pollastres... que tan bé cuidaven els pares.
A l’abril ha fet setze anys de la mort del pare. Des que
ens va deixar, pujava cada setmana per veure la mare i el
germà, fins que fa onze anys varen detectar la malaltia a
la mare i dos anys després me’ls vaig haver d’emportar a
Blanes i fins que ella va aguantar físicament la portava a la
Tallada perquè pogués veure i parlar amb la gent del poble
que ella tan estimava i enyorava. Ara ha fet cinc anys que
ens va deixar per sempre, però jo tinc la sort de poder contactar amb ella quan la necessito i ella m’encoratja.
En Xavi va acabar la carrera universitària, va treballar per
diferents llocs d’Espanya, es va casar i ara viuen i treballen a Copenhaguen (Dinamarca) des de fa més de dos
anys. L’Enric també va acabar la carrera, viu a Barcelona i

treballa a Sant Cugat. Vénen de tant en tant a la Tallada
amb grups d’amics per gaudir i mostrar els encants de la
zona.
Vaig rehabilitar l’antic molí per fer una caseta i l’antiga casa
està llogada. Ara hi viuen una parella molt maca, en Toni i
la Núria, i fa un any va néixer la seva princesa: la Irene.
En Joan està ocupat al taller El Vilar de Malgrat. Autobús
cada dia al matí i torna a la tarda. Li encanta poder venir
a la Tallada molt sovint!!

No crec que qualsevol temps
passat fou millor, però sí diferent.
Voldria agrair el suport de tothom els primers anys i en
especial l’ajut dels veïns de can Silvestre, en Damià i la Lolita, molt bona gent i amb els que vaig mantenir sempre
una molt bona relació; en Siset de Marenyà, una persona
senzilla, molt treballadora i pendent de tot, i les dones
de Tor i Marenyà, que em compraven el peix. D’aquests
últims anys, l’Albert Callís, que sempre que pujàvem a la
Tallada ens venia a veure, xerràvem i amb en Joan anaven
a veure en Pep i a dinar, una persona molt entranyable,
i de can Japot, la Lola i l’Assumpció, a qui mai podré expressar amb paraules el meu agraïment pel tracte envers
a mi, que també, però sobretot i en especial amb en Joan,
això no té preu.
No vaig néixer a la Tallada i en vaig marxar de molt jovenet, per tant he estat molts pocs anys vivint al poble,
i quan he vingut sempre ha sigut per pocs dies. Porto
molts anys treballant i sembrant per poder recollir algun
fruit. Espero que un d’ells el pugui fer realitat: gaudir i
viure a la Tallada.

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

Per què estem en crisi?
És evident que avui no tenim el nivell de benestar que teníem fa uns anys, hi ha milions de persones
a l’atur, suportem un deute més gran que mai, i estem en una situació econòmica molt precària. És
natural que ens preguntem com és que hem arribat a aquesta situació, i per què no podíem haver
seguit com abans. La veritat és que és molt difícil respondre aquesta pregunta tan complexa en
només dues pàgines, però ho intentarem.
» Com funciona l’economia?
Per entendre millor què ha fallat, primer seria convenient
entendre com funciona el nostre sistema econòmic, encara
que sigui de manera molt esquemàtica, simple i parcial. Tot
s’inicia perquè les persones tenim necessitats, i les satisfem
consumint productes proporcionats per les empreses. Per ser
eficients, cal que no es produeixi ni més ni menys que el que
la societat està necessitant. Per exemple, no tindria sentit que
en una gran ciutat hi hagués una perruqueria canina en cada
cantonada i no hi hagués cap fleca enlloc.
El mecanisme que impedeix aquests desajustaments és el que
es coneix com la llei de l’oferta i la demanda. Bàsicament diu
que si hi ha més demanda que oferta (fleques) s’incrementarà
el preu i apareixeran més empreses interessades a oferir
aquest producte. Si hi ha més oferta que demanda (perruqueries canines), el preu baixarà i algunes empreses abandonaran
el negoci. Per això, en la ciutat de l’exemple, el més lògic seria
que algunes perruqueries canines es reconvertissin en fleques
i que la cosa s’equilibrés.
A banda d’això, per muntar una fleca o una perruqueria canina, fa falta que prèviament algú aporti diners per comprar
mobiliari, màquines, condicionar un local, etc. D’això se’n diu
finançament, i normalment s’aconsegueix anant a un banc a

CENTRE IMATGE ARISMA
HORES CONVINGUDES:
Lidia Ferrer
Tel 616 664 375
E-mail: esteticaarisma@gmail.com

Servei de Perruqueria
Servei d’Estètica
Tramuntana,
Quiromassatge
Teràpies Alternatives
Aromateràpia
Reflexoteràpia
Moxa Alquímica
Depilació ipl (Laser)
Altres.......
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demanar un préstec. Els bancs, per la seva banda, també necessiten el diner que deixen i el van a buscar a d’altres bancs
o a inversors, que poden ser empreses o particulars. El diner,
doncs, ha de circular des de l’estalviador fins a qui el necessita.
Els diners guardats sota el matalàs són diners improductius.
» Què ha fallat?
L’economia real és molt imperfecta i falla constantment.
La majoria d’aquestes fallades no tenen gaire importància
i s’arreglen soles, però d’altres són greus i provoquen crisis
com l’actual. En el nostre cas han fallat principalment dues
peces molt importants: s’ha escanyat la circulació de diner i
s’ha produït més del que es necessitava. Expliquem-ho una
mica més.
» La crisi financera internacional
Abans ja hem dit que les empreses necessiten finançament
per poder fer la seva activitat, i també les persones, per poder fer grans compres. Si es limita o es nega el finançament,
l’activitat econòmica s’atura i passa com les fitxes d’un dòmino, cau la primera peça i segueixen les altres. Com es va
arribar a tancar l’aixeta del crèdit?
Uns banquers americans molt espavilats van decidir ampliar el negoci donant hipoteques a persones amb alt risc
d’impagament. Com que van tenir molt d’èxit, aquests banquers van haver de demanar diners a altres bancs per poder
seguir donant més hipoteques. A canvi els van traspassar les
hipoteques concedides, però en paquets on es barrejaven les
hipoteques normals amb les d’alt risc. És a dir, van posar aigua
al vi i el van vendre com si fos un D.O. Empordà de màxima
qualitat. Un banc que donés diners a aquests banquers americans no sabia que a canvi estava rebent hipoteques dolentes barrejades amb bones, i per tant, aquests paquets es van
anar venent i revenent, escampant-se arreu de tot el sistema
bancari mundial. Quan es va destapar l’embolic, eren tants
i tants els milions de dòlars posats en aquestes hipoteques
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van veure els increments de preus immobiliaris com una
oportunitat per guanyar diners, i van deixar de fer altres
feines i d’invertir en altres llocs per fer-ho en la construcció. El creixement de la bombolla interessava a molta gent
i per diversos motius: als polítics, als constructors, als banquers, als treballadors, i també als compradors. Però totes
les bombolles esclaten, i què en queda? Ja ho veieu, milers
d’habitatges buits i milions de persones a l’atur.
» Com ho podem solucionar?

que a partir de llavors els bancs van desconfiar de tot i de
tothom, el crèdit entre ells es va frenar i de retruc, el crèdit a
les empreses també.
Aquesta forta restricció del crèdit a les empreses i particulars va provocar una davallada en l’activitat econòmica i com
a conseqüència, també en els ingressos fiscals dels estats, el
que va ser el principi de la crisi sobretot a l’economia europea,
la més exposada a les hipoteques porqueria americanes.
» La bombolla immobiliària
És fàcil entendre que no podem dedicar temps i diners a construir coses que no serveixen per a res. A més del temps i diners perduts, també es perd l’oportunitat d’utilitzar aquests
recursos en altres activitats que sí que haguessin estat útils
i que després es troben a faltar. Això és el que ha passat a
l’estat espanyol en els anys previs a la crisi, i és la causa principal que ara estiguem en una situació tan precària. Simplement, el sector de la construcció ha produït molt per sobre de
les necessitats reals. Com heu pogut observar, per tot arreu
hi ha habitatges buits que han costat molt i que no fan cap
servei a ningú.
Això és la conseqüència d’una bombolla. Una bombolla és
l’augment del preu d’un producte per motius especulatius.
Segons la llei de l’oferta i la demanda, al construir tants pisos,
se n’hauria d’haver reduït el preu, però va passar tot el contrari. Per què? Doncs perquè la gent estava convençuda que
els pisos mai no baixarien de preu i per tant, es pensava que
comprar un pis era una inversió segura i rendible. Però clar, un
pis és un producte igual que ho és un cotxe o un llibre, i ni un
cotxe ni un llibre ens els podem revendre per més del que ens
han costat. Per què un pis hauria de ser diferent?
Doncs bé, ens vam pensar que era diferent, i així la construcció es va convertir en l’activitat principal del país. Molts
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La situació que ens ha deixat la crisi financera i la bombolla
immobiliària només es pot arreglar creixent. I en aquests moments tenim moltes dificultats per créixer per l’elevat deute
i també per l’insostenible atur. Hi ha dues grans orientacions
per corregir-ho: una és estimulant la gent a consumir i l’altra
mitjançant la reducció del deute amb polítiques d’austeritat.
La primera ve a dir que l’Estat hauria de gastar més i reduir
impostos, això donaria feina i més capacitat de consum a la
gent, que generaria la demanda necessària per fer créixer
l’economia. La segona és ben visible, són les famoses retallades que busquen reduir de manera prioritària el deute públic
per aconseguir més endavant una situació sanejada a partir
de la qual començar de nou.
Fins ara, les polítiques d’austeritat no s’han mostrat efectives. El perill evident i ja manifest és una espiral negativa:
retallades - menys consum - menys ingressos per impostos - menys reducció del deute - més retallades, i això s’ha
d’evitar. Per sort, sembla que comencen a haver-hi discrepàncies importants que ja estan plantejant seriosament i de
manera fonamentada un canvi d’orientació.
» Ens en sortirem?
Sens dubte, però tardarem. S’han fet malament moltes coses, i ara s’han de corregir. És molt difícil saber quant es
tardarà a créixer de nou de manera estable, confiem que
aviat, malgrat que les decisions més transcendentals estan
en mans del polítics, i ja hem vist que els darrers governs no
han prioritzat precisament desenvolupar un model social i
econòmic sostenible a llarg termini, que és el que ens cal si
volem un futur millor per a la propera generació. Però bé,
al llarg de la història hi ha hagut altres crisis, algunes de
més greus que l’actual, i sempre s’han superat. Malgrat el
que opinen alguns visionaris pessimistes, segur que aquesta
també se superarà.

Carles Gispert Pellicer
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Història

Intervenció arqueològica al casc
antic de la Tallada d’Empordà (2013)
Les obres de rehabilitació del casc antic de la Tallada han posat al descobert nombroses restes
arqueològiques, sobretot dins del perímetre que ocupa el carrer Castell.
Les restes pertanyen a un camp de sitges d’època alt medieval, anterior al castell (s. IX-XI), i a edificacions que podrien formar part del castell i a les seves instal·lacions, així com part de la muralla
i el pont que creuava el fossat de la muralla a la zona del Portalet. Les últimes restes localitzades,
a la zona de l’església, formen part de la necròpolis medieval.

La intervenció arqueològica
El mes de gener d’enguany s’iniciaren els treballs de control arqueològic de les obres de reurbanització del casc
antic. L’actuació es va dur a terme dins el perímetre del
recinte emmurallat. Aquest, però, es travessà en punts on
no es conserva la muralla en alçat actualment. Aquest fet,
juntament amb el coneixement de l’existència d’un castell
a la població des del s. XI, feia imprescindible el control
arqueològic de les obres davant l’alta expectativa de localitzar restes arqueològiques en profunditat.

Cronològicament, podem inserir aquestes sitges en un
període que abastaria des del s. IX fins al s. XI, moment
en què es construeix el castell. D’aquesta època es van
excavar un total de 19 estructures i, malgrat que les hem
trobat rebaixades ja d’antic, es va poder observar que són
de petit format, amb secció globular i fons pla. Esperem
que els estudis de materials i les datacions de carboni 14
ens permetin precisar més la seva cronologia.

Els resultats obtinguts en aquesta intervenció han estat
molt positius en el camp arqueològic ja que els estudis
que se’n realitzaran permetran tenir un coneixement històric i arqueològic de la Tallada més ampli i precís.

A banda de les sitges alt medievals, a la zona de ponent
del carrer també es van localitzar altres estructures negatives, com cinc sitges del s. XIII i una sèrie de forats de pal
relacionats amb aquestes. Probablement aquests forats
funcionaven com a suport d’una estructura tipus trípode,
utilitzada per poder extreure la terra en el moment de la
construcció de les sitges i/o el gra que contenien.

Com hem vist, no només es van documentar parts del
castell i la seva fortificació, sinó que també es va localitzar
un camp de sitges anterior. Aquestes sitges es concentren
al costat nord i oest del carrer Castell, i moltes d’elles
arrenglerades davant de la casa coneguda com El Sitjar.

Aquestes sitges es conservaven en la seva totalitat, tenien
un format més gran que les anteriors i podem destacar les
boques extremadament petites que presentaven, de 40 cm
de diàmetre en algun cas, fet que fa pensar que difícilment
podien estar fetes per un adult. Un altre aspecte del qual
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Vista general d’un conjunt de sitges al costat de ponent.

ens informen aquestes restes és que en època alt medieval, l’orografia d’aquesta zona seria més elevada, ja que les
sitges més antigues pensem que van ser rebaixades en el
moment de construir el castell.
El castell i la fortificació de la vila es van poder documentar en diversos punts. Al costat de llevant del carrer Castell, just davant de l’església, es van localitzar tres murs
que, per la seva potència i característiques, pensem que
formarien part de l’estructura exterior del castell mateix.
Al costat de ponent del carrer es va localitzar part d’un
edifici amb diverses estances que podria pertànyer a un
habitatge o a una edificació interna del castell. La part
exterior d’aquest edifici es va poder excavar i, un cop extretes les primeres capes d’anivellament relacionades amb
aquest, es va localitzar una zona d’extracció de blocs de
conglomerat que, tal com indica el material que la cobreix, seria la mateixa pedrera del castell.
Respecte a les parts del sistema defensiu que es van localitzar, hem de parlar en primer lloc del tram de muralla
i el fossat documentats a la zona del Portalet. En aquest
costat, un cop extreta l’escala de pedra que cobria l’accés
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al carrer Castell, es va localitzar la muralla amb 1,40 m
d’amplada en la seva base i el fossat situat a una distància
d’1 m de la muralla. Aquest presentava un mur a banda
i banda, que revestien el subsòl a mode d’escarpa i contraescarpa vertical. En aquesta zona el fossat tenia uns 3 m
d’amplada i 2,20 m de profunditat.
Per sobre del fossat es va localitzar part del basament
d’un pont i al costat nord encara s’hi conservava part de
l’arrencament de l’arc del pont i la tàpia que el segellava.
Al centre i travessant aquesta tàpia, es va documentar
una canalització d’aigua feta de pedra. Aquestes estructures encara les trobem documentades fotogràficament a
principis del s. XX, però la manca d’excavació arqueològica no ens permet saber quan van començar a funcionar.
El fossat també es va documentar mínimament davant de
la torre de l’església i en aquest punt, malgrat que no se’n
va poder observar la profunditat, es va documentar una
amplada de 9,20 m.
La darrera actuació es va dur a terme al costat sud-est
de l’església, on s’havia de realitzar una rasa de 0,50 m
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d’amplada per 1,20 m de profunditat per col·locar els tubs
d’enllumenat projectats. En aquesta part és on es localitzava el cementiri parroquial que als anys trenta del s. XX
va ser traslladat. Malgrat això, en realitzar la rasa es van
localitzar les restes de diversos enterraments que encara es
conservaven per sota de la capa vegetal actual.
Es van documentar 22 inhumacions en tres nivells, amb una
potència aproximada de 50 cm, sis de les quals es preservaven en la seva totalitat i la resta de manera parcial.
El nivell superior presentava unes restes clarament afectades
pels moviments realitzats durant el trasllat del cementiri als
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Es van documentar vint-i-dos
inhumacions, sis de les quals es
preservaven totalment
anys trenta. Al segon nivell les restes òssies es conservaven
en millor estat, tot i que alguns esquelets també els trobàvem parcialment, però fruit de la superposició ja d’antic.
L’últim nivell el trobàvem a subsòl natural, en els llocs on
ja aflorava, i es van poder documentar els retalls d’algunes
tombes i fins i tot espais buits, que molt probablement es
corresponen a passadissos del cementiri per on poder circular en el seu moment.
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La cronologia d’aquests enterraments encara resta per
determinar, però podem avançar que al segon nivell es
van localitzar fragments de ceràmica decorada amb verd
i manganès, pròpia del s. XIV. El tercer nivell és clarament
anterior tant per posició com pel material ceràmic recuperat.
Malgrat que l’espai excavat ens ofereix una visió molt
parcial, la mostra sembla correspondre a un població on
hi són representats tots els grups d’edat, amb predomini
dels adults joves i madurs i amb força presència també
d’infantils, habitual en els jaciments d’aquesta època.
Esperem que els estudis posteriors ens ofereixin una visió
més àmplia de les restes d’aquesta necròpolis així com la
seva cronologia.
Aquesta intervenció arqueològica ha constituït una molt
bona oportunitat per conèixer l’abast del patrimoni de la
Tallada, que més enllà de conservar encara part del sistema defensiu en alçat i en molt bones condicions, conserva un patrimoni arqueològic excepcional que ens mostra
la idoneïtat del lloc per a l’ocupació des d’antic. Per altra
banda, poder documentar aquest patrimoni pot ajudarnos a donar a conèixer i posar en valor el poble des d’una
perspectiva cultural important.
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Vista de dos enterraments sobreposats al nivell 2.

Almudena García
Arqueolític Terra-Sub, SL
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Llibres a escena

Salvador Espriu
i L’estiu que comença
Els propers mesos poden ser un bon moment per dedicar llargues
estones a la lectura i a la reflexió, donada l’estació estival que
iniciem. Hi ha moltes novetats literàries per descobrir i molts clàssics
per reviure; us en proposem un de cada: les obres de Salvador Espriu
i l’última novel·la de la Sílvia Soler, L’estiu que comença.
Després d’un segle del naixement de Salvador Espriu, que
va tenir lloc a Santa Coloma de Farners el 10 de juliol de
1913, les seves obres continuen molt vigents. Autor de teatre, novel·la, poesia, narrativa breu i crítica literària, va ser
distingit amb nombrosos premis per la gran qualitat dels
seus escrits, com el Premi d’Honor de les Lletres catalanes
, la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya i la de la
Ciutat de Barcelona, ciutat on va morir el 1985, si bé el seu
cos descansa a Arenys de Mar, la seva mitificada Sinera.
Precisament amb El cementiri de Sinera (1946) comença la
trajectòria poètica, que segueix amb les Cançons d’Ariadna
i ens ha portat al Final del laberint (1965), passant per la Pell
de brau (1960) i a través de Formes i paraules (1975), sempre
escrivint Per a la bona gent (1984). Del Llibre de Sinera en
recordem aquestes dues estrofes del poema XXIV, a les quals
en Raimon va posar música i que ens acosten a la nostra terra,
tan a prop del mar i de la muntanya:

I respecte a les obres de teatre destaquem Antígona, Fedra
i Primera història d’Esther, que fou pensada originàriament
com a obra de titelles i que a partir d’una relectura del tema
bíblic d’Esther ens parla de qüestions com ara la deshumanització del poder, la vanitat i la família.
Passem a l’última novel·la de la Sílvia Soler, guanyadora del
premi Ramon Llull 2013, autora coneguda especialment per
39+1 o Petons de diumenge i més recentment per una esplèndida novel·la juvenil encara poc coneguda, escrita amb el
seu fill de 15 anys i titulada Bàsquet, scrabble i tu.
L’estiu que comença recull
cinquanta anys de vida de la
Júlia Reig i de l’Andreu Balart, vinculats per l’amistat de
les seves mares. Enmig dels
canvis hi ha imatges que resisteixen el pas del temps: el
brindis de la nit de Sant Joan
«per l’estiu que comença» i
que marca una senzilla tradició de les dues famílies.
El títol fa referència al cicle
de les estacions com a via
per la qual transita la vida.

«Quan la llum pujada des del fons del mar
a llevant comença just a tremolar,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra.
Quan per la muntanya que tanca el ponent
el falcó s’enduia la claror del cel,
he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra.»
Bon estiu i bona lectura!
No menys importants són els textos narratius, d’entre els
quals us recomanem la novel·la Laia, en el qual el misteri
plana sobre la protagonista fins al final, i Les roques i el mar,
el blau, un recull de cent narracions breus que prenen la
mitologia com una oportunitat de penetrar i gaudir el món
prodigiós i singular del món de l’autor.
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Per saber-ne més sobre els dos autors:
www.anyespriu.cat
cultura.gencat.net/ilc/qeq/FitxaAutors.asp?idregistre=6218

Margarita Vidal
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Club De Lectura de CaMaTorTa
En les darreres sessions del nostre Club de Lectura
hem llegit:

- Cabells de medusa, de Miquel Martín

Propera sessió:
Diumenge, 7 de juliol
a les 7 de la tarda a La Caseta:
Quan érem feliços, de Rafel Nadal,
amb presència de l’autor.

- El senyor Pip, de Lloyd Jones
- T’imagines la vida sense ell, d’Isabel Clara-Simó
- L’acabadora, de Michela Murgia

Tothom hi és convidat!

Margarita Vidal
Coordinadora del Club de Lectura

- Se sabrà tot, de Xavier Bosch

Per passar l’estona

Em caso o no em caso?
—Déu lo guard, senyor Tomàs!
Com se troba de salut?

i jo sóc molt fredolic,
si em caso, del fred me’n ric!

—Bé, i tu?

—Doncs, au, casa’t Francisquet!

—Molt bé... Só vingut a casar-lo...

—Casa’t, diu? No és cap engany
casar-se; però penso
que si al matrimoni em llenço
serem tres al cap de l’any,
i lo contratemps aquest
eclipsarà mes ventures...
M’amoïnen les criatures!

—Tu diràs.
—Avorrit de ser fadrí,
he trobat una minyona
honrada, prudent i bona,
I, cregut que fa per mi,
sabent que vostè és discret,
vull veure què m’aconsella...
Em caso o no em caso amb ella?
—Ja ho crec. Casa’t, Francisquet!
—Sí... però sóc molt gelós
i un no-res em mortifica,
i com que ella és tan bonica
i té un tipus tan graciós,
estaré poc satisfet
que, en veient-la tan guapeta,
tothom li faci l’aleta...
—Doncs no et casis, Francisquet!
—Ja... però vostè no ignora
que és molt trist viure tot sol
i que sempre és un consol
tenir el braser a la vora,
i com que ara ja fa fred
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—Doncs, no et casis, Francisquet!
—No et casis... això aviat
està dit; però ha de creure
que d’ella no em puc distreure...
N’estic tan enamorat!
Puix, amés del bon pamet,
és noia bona per tot;
té deu mil duros de dot!
—Doncs, au, casa’t, Francisquet!
—Ja entenc... sí. Però malogra
una cosa semblant pas...
Sàpiga, senyor Tomàs,
que, si em caso, tindré sogra!
Sogra que és un belluget,
tan tossuda que mai calla,
que per no res ja es baralla...
—Doncs, no et casis, Francisquet!

—Ja... però com que és xacrosa
i a tot hora s’enrabia,
crec que qualsevulla dia
deixarà de fer-me nosa...
I aleshores, satisfet,
estant de la sogra lliure,
podré bellugar-me i riure...
—Doncs, au, casa’t Francisquet!
—Ja estic... però tothom sap
que és molt variable la sort...
I si la sogra no es mor?...
Si es torna la dona un rap?
Si, entremig de cent trifulgues,
perdo el diner a desdir...?
—Em vols creure, minyó?
—Sí.
—Doncs, mira: fes... el que vulgues:
I si de cas aquests consell
no prens, que encertat jo miro,
tira’t al cervell un tiro!
(Si és veritat que tens cervell.)

JOSEP M.ª CODOLOSA
Extret de la revista
VERSOS HUMORÍSTCS CATALANS
de la Editoria Millà any 1947
cedida per la Roser de Tor
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Racó jove

Jordi
Payeró
Martí

Aleix
Garcia
Ribot
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Medicina i salut

REFLEXOLOGIA PODAL
La reflexologia és l’harmonia de la pròpia energia de
l’individu, que dóna lloc a l’equilibri interior.
En els nostres peus hi ha un univers energètic, un veritable mapa de canals, punts actius que en acupuntura
s’anomenen meridians. També existeixen zones d’aplicació
de la reflexoteràpia en les orelles, en la cara, en el crani, en
les mans, etc.
La reflexologia prové de l’acupuntura, que és una tècnica
mil·lenària originària de la Xina. Sosté que l’ésser humà
posseeix una energia invisible, el CHI o QI, que circula per
aquests canals que s’anomenen meridians.
La reflexologia considera la planta del peu d’una persona
com una font d’informació que permet a aquelles persones
que l’apliquen entendre els desequilibris energètics detectats i els guia per aconseguir restablir-los.
El terapeuta aplica un massatge o bé pressiona els canals mitjançant la tècnica de la digitocupuntura. Per a això, alguns
professionals utilitzen accessoris de fusta, pedres minerals,
etc. Particularment, jo prefereixo aplicar la pressió pel contacte directe de les meves mans i dits sobre els canals, fet
que em permet sentir fluir l’energia. Algunes vegades, la
pressió resulta dolorosa, fet que ens indica alguna alteració
en la nostra salut.

Les afeccions més freqüents que s’han detectat són les següents: mal de cap, dolors d’esquena, estrés, alteracions
dels estats d’ànim i cansament crònic. Amb sessions de reflexologia es pot aconseguir millorar (autocuració) aquestes
anomalies. D’aquesta manera es pot descansar millor i es
pot sentir com es relaxa el diafragma i, per tant, com millora
el nostre ritme respiratori essent més conscients del binomi
cos/ment. Aquests beneficis són ja apreciables des de la primera sessió de reflexologia que es realitza.
Malgrat el que he exposat fins ara, vull dir-vos que la reflexologia no substitueix els tractaments convencionals
amb fàrmacs, però sí que vull destacar que si es combina
amb tractaments amb flors de Bach resulta un tractament
molt potent.
Així doncs, us convido a entrar en aquest univers d’energies
i poseu els vostres peus en mans d’algun terapeuta que
apliqui reflexologia, i sentireu com el vostre cos recupera
la salut.

«Caminar amb il·lusió i decisió»
Llibre recomanat: La Biblia de la Reflexologia, de Kett Louise

Joan Alarcon
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Recepta de cuina

El Taller de Cuina ha fet…

MOJITO
Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•

Preparació:

8 fulles de menta
1 got petit de suc de llima
1 llima
1 cullerada de sucre de canya
1 copa de rom blanc
½ copa de rom anyenc
1 rajolí de soda
Glaçons picats

En un got gran (dels de fer combinats) hi
posem les fulles de menta, el sucre, el suc
de la llima i la soda i amb una mà de morter
ho piquem tot fins que el sucre es dilueixi.
Afegim el rom blanc i l’anyenc i molts
glaçons picats.
Remenem el contingut amb una cullera i
decorem el got amb unes fulles de menta i
un tall de llima.

El Talle
r de
Cuina e
s troba
a la
Caseta
cada 3r
divendre
de mes
s
a partir
de les 8
vespre.
del
Tothom
hi és
benving
ut.

MOJITO DE
SORBET DE LLIMONA
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Ingredients:

Preparació:

(6 persones)

Descongelem molt poc el sorbet de llimona.

•

1 L sorbet de llimona

•

Menta al gust

•

1 got de rom

En un pot posem la menta neta, dos dits d’aigua fresca
i ho triturem tot amb el minipimer. Barregem la massa
obtinguda i el rom amb el sorbet de llimona i finalment
hi afegim el suc de la llimona.

•

1/2 got suc llimona

Tornem a posar-ho al congelador 1 hora i ja es pot servir.
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La Tallada
DIVENDRES, 28 DE JUNY
18.30 h Partit de futbol infantil
(nens de 8 a 13 anys)
Seguidament berenar per a tots
els participants
20.00 h Partit de futbol casats contra solters
Albert Callís (a partir de 14 anys)
Seguidament remullada a la piscina
i berenar-sopar pels participants
Lloc: Empordanet
DISSABTE, 29 DE JUNY
12.00 h Missa Solemne a l’església de Santa
Maria amb el cor de la Tallada
17.00 h Jocs de cucanya
18.30 h Sardanes amb la cobla
La Principal de Cassà
Pa amb xocolata per tots
els assistents
23.30 h Concert amb l’orquestra Montecarlo
i tot seguit ball de Festa Major
Lloc: Plaça del poble

Tor

DISSABTE, 13 DE JULIOL
12.00 h Missa Solemne a l’església
de Sant Climent
19.00 h Sardanes
A la mitja part pregó a càrrec de
Joan Surroca
Inauguració de la placa commemorativa
del safareig antic
24.00 h Ball de Festa Major amb el grup
Xarop de Nit
Lloc: Plaça del poble
DIUMENGE, 14 DE JULIOL
18.30 h Cercavila amb els Grallers del Montgrí
a continuació xocolatada al Casal
de Tor
19.45 h Espectacle infantil Claret Papiol
“El Circ Peperoni”
Lloc: Plaça del poble

Marenyà
DISSABTE, 3 D’AGOST
17.00 h Jocs infantils
22.00 h Sopar de Festa Major i tot seguit
ball de fi de festa
Lloc: Plaça President Companys
DIUMENGE, 4 D’AGOST
11.00 h Explicació de les pintures de
l’església de Sant Esteve de
Marenyà per la Cecília Pareta
12.00 h Missa solemne acompanyada
pel Cor de la Tallada

Canet, Festa
de Sant Mateu

DISSABTE, 21 DE SETEMBRE
17.00 h Jocs de cucanya i xocolata
per a tothom
DIUMENGE, 22 DE SETEMBRE
12.00 h Ofici Solemne a l’església de Sant
Mateu acompanyat pel grup
Samara i, tot seguit, concert
14.00 h Dinar de germanor
17.00 h Música a càrrec dels veïns de Canet
amb la disco mòbil “Crac.K-Net”
Lloc: Coberts de Can Vila

Us hi esperem!

El II Concurs de Fotografia forma part de
l’Empord’Art, l’exposició artística de la Tallada,
que es celebrarà el 15 d’agost 2013.

II CONCURS

L’àmbit de les fotografies preferiblement és
el nostre terme municipal.

DE FOTOLA TALLADA
GRAFIA

Hi ha dues categories:
Nens/Nenes (fins a 14 anys) i Joves i Adults
El preu de la inscripció és de 1 Euro per participant
i s’efectuarà a través de l’Ajuntament (cultura@
latallada.cat) fins el 19 de juliol de 2013. Últim dia
d’enviament de les fotografies és el 2 d’agost de 2013.

D’EMPORDÀ

2013

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

Tema “Nuvols”

Ajuntament de
la Tallada d’Empordà

